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ปก
เด็กชายชาวเนปาลจากชุมชนชาวดาลิตชาย
ขอบ นอนพักผอนอยูขางตาของเขา ชุมชน
ผูดอยโอกาสในเนปาลมักตองเผชิญกับ
อุปสรรคนานัปการในการเปนพลเมืองและ
การใชสิทธิที่เกี่ยวของ สําหรับผูคนมากมาย
ทั่วโลก การไรรัฐเริ่มตนขึ้นตั้งแตเกิด บอยครั้ง
ที่สืบเนื่องมาจากการที่พอแมเปนบุคคลไรรัฐ 
อนุสัญญาวาดวยการลดภาวะไรรัฐ 
ค.ศ. ๑๙๖๑ ไดถูกออกแบบมาเพื่อรับประกัน
วาเด็กทุกคนจะไดรับสัญชาติและภาวะไรรัฐ
จะไมถูกสงตอจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

UNHCR และงานที่เกี่ยวของกับภาวะไรรัฐ

เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต www.unhcr.org/statelessness 
รวมทัง้สามารถคนหาขอมลูทีเ่กีย่วของกบับทสรปุ
ของการใหความคุมครองระหวางประเทศของ
คณะกรรมาธิการบริหารของ UNHCR โดยเฉพาะ
บทสรปุที ่๑๐๖ วาดวยการตรวจพสิจูน การปองกนั
และการลดภาวะไรรัฐและการใหความคุมครอง
บุคคลไรรัฐ (๒๐๐๖) 
Conclusion on 106 on Identification, Prevention 
and Reduction of Statelessness and Protection 
of Stateless Persons (2006) 

กฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
ปองกนัและลดภาวะไรรฐั รวมทัง้อนสุญัญาวา
ดวยการลดภาวะไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

รายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการอภิปราย
อนุสัญญา ๑๙๖๑ รวมท้ังบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการใหความคุมครอง
บุคคลไรรัฐ สามารถคนหาไดที่ Nationality and 
S t a t e l e s s n e s s :  A  H a n d b o o k  f o r 
Parl iamentarians  (UNHCR and Inter-
Parliamentary Union, 2005, revised second 
edition forthcoming in 2014) และ UNHCR 
Guidelines on Statelessness on Ensuring 
Every Child’s Right to Acquire a Nationality 
through Articles 1-4 of the 1961 Convention 
on the Reduction of Statelessness หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารระหวางประเทศวา
ดวยภาวะไรรัฐ สามารถคนหาไดท่ี เว็บไซต 
Refworld ของ UNHCR ที่ 
http://www.refworld.org/statelessness.html 

คํารองขอ

จากขาหลวงใหญ

ผูลี้ภัย

สหประชาชาติ 

ผูคนนับลานคนท่ัวโลกอยูในสถานะไรรัฐ นี่เปนสิ่ง

ที่นาหวงใยอยางยิ่ง อนุสัญญาวาดวยการลดภาวะ

ไรรัฐ นับเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการกับ

ปญหานี้ รัฐหลายแหงไดออกกฎหมายที่สอดคลอง

กบับทบญัญัติแหงอนสุญัญา และในการดาํเนินการ

ก็มีคาใชจายที่นอยมาก ถึงกระนั้นมีรัฐเพียงไมกี่รัฐ

ที่เปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ เราตองชวยกัน 

ขาพเจาขอใหคํามั่นวาสํานักงานฯ ของขาพเจาจะ

ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่แกรัฐบาลที่ประสงคจะ

เขารวมเปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญา

- อันโตนิโอ กุเตเรส – 

จัดทําโดย: 
UNHCR 
P.O. Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland
January 2014
แปลและจัดพิมพฉบับภาษาไทยโดย:
UNHCR สํานักงานประจําประเทศไทย ชั้น ๓ A 
อาคารสหประชาชาต ิถนนราชดาํเนนินอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
เมษายน ๒๕๖๐

เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “ไรรัฐ” (statelessness) แทนคําวา “ไรรัฐ ไรสัญชาติ” แตยังคงความหมายครอบคลุมตามอนุสัญญา
วาดวยการลดภาวะไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาและบริบทสากล 



การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ ๑

ส่งเสริมสิทธิในสัญชาติ

สัญชาติ เป็นพันธะทางกฎหมายระหว่างบุคคลกับรัฐ สัญชาติ ทำาให้บุคคลรู้สึกถึงความมี

ตัวตน แต่ท่ีสำาคัญไปกว่านั้น คือทำาให้พวกเขาสามารถใช้สิทธิได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

การไม่มีสัญชาติหรือการไร้รัฐนั้น อาจทำาให้ผู้คนตกอยู่ในอันตราย และในบางกรณีก็อาจถึงขั้น

ทำาลายชีวิตผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๕ แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้รับรองไว้ว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิใน

สญัชาต”ิ ดว้ยบทบญัญตันิี ้ประชาคมระหวา่งประเทศตา่งใหก้ารรบัรองวา่ บคุคลทุกคนในทกุหน

ทุกแห่งบนโลกควรได้ถือครองพันธะทางกฎหมายแห่งสัญชาติกับรัฐ หรืออีกนัยหนึ่งคือ กฎหมาย

ระหว่างประเทศได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่าภาวะไร้รัฐเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้จะมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่หนักแน่นเช่นนี้ กรณีการไร้รัฐกรณีใหม่ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง การจัดการปัญหาภาวะไร้รัฐยังคงเป็นความท้าทายท่ียิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย 

ทุกวันนี้ยังคงมีบุคคลไร้รัฐจำานวนอย่างน้อย ๑๐ ล้านคนทั่วโลก

รัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบในการหารือกันเรื่องสัญชาติ แต่ละรัฐกำาหนดหลักเกณฑ์สำาหรับ 

การโต้แย้งและเพิกถอนสัญชาติในกฎหมายภายในแห่งรัฐตน ดังน้ันรัฐได้ดำาเนินการโดยรัฐเอง

หรอืโดยการรว่มมือกบัรฐัอืน่เพือ่ประกนัวา่บคุคลทกุคนมสีทิธใินสญัชาต ิแมว้า่ปฏญิญาสากลวา่

ดว้ยสทิธมินุษยชนจะยนืยนัวา่บคุคลทุกคนมสีทิธใินสญัชาต ิแตก่ม็ไิดก้ำาหนดสญัชาตทิีบ่คุคลพงึ 

ถือครองไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง การขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นนี้อาจนำามาซึ่งภาวะไร้รัฐ  

ดังนั้นรัฐจึงพัฒนาชุดของมาตรฐานเพิ่มเติม ซ่ึงได้รับการยอมรับในปี ค.ศ. ๑๙๖๑ ในรูปแบบ

ของ อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ (อนุสัญญา ๑๙๖๑) อันเกิดจากการเห็นถึง

ความจำาเปน็ท่ีจะต้องสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพิม่เติมและขอ้ตกลงรว่มกนั เพือ่ปอ้งกนั

และลดภาวะไร้รัฐ

จำานวนรัฐท่ีรับเอาอนุสัญญา ๑๙๖๑ ไปใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการให้สอดคล้องกับกฎ 

ข้อบังคับระหว่างประเทศมีจำานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำานวนรัฐภาคีของอนุสัญญา ๑๙๖๑ ณ วันที่ 

๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑ มเีพยีง ๓๗ รฐั และมรีฐัจำานวน ๓๓ รฐัให้คำาม่ันวา่จะลงนามในอนสุญัญา

ในช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีที่จัดขึ้นโดย UNHCR ในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ ต่อมาในช่วง

ปลายเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔ จำานวนรัฐภาคีได้เพิ่มขึ้นเป็น ๕๕ รัฐ อย่างไรก็ตามอิทธิพลของ

บทบญัญติัแหง่อนสุญัญาแผข่ยายออกไป เนือ่งจากหลายรฐัไดน้ำาเอาองค์ประกอบของอนสุญัญา

ไปผนวกรวมไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายสัญชาติของรัฐตน
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การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ๒

เหตุใดสัญชาติจึงมีความสำาคัญ?

สัญชาตทิำาใหบ้คุคลรูส้กึถงึความมตีวัตน และเปน็กญุแจสำาหรบัการมสีว่นรว่มในสงัคมอยา่ง

เต็มที่ หากไร้ซึ่งสัญชาติ บุคคลย่อมถูกกีดกันออกจากกระบวนการทางการเมือง เนื่องจาก

พวกเขาไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ยิ่งไปกว่านั้นเฉพาะ ‘พลเมือง’ เท่านั้นที่จะไม่ถูกจำากัด

สิทธิในการเข้าและอาศัยในประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นบุคคลไร้รัฐจึงอาจ

ลงเอยดว้ยการปราศจากสถานะอยูอ่าศยั หรอืทีเ่ลวร้ายกวา่นัน้คอืถกูคมุขงัอยูเ่ปน็เวลานาน ภาวะ

ไร้รัฐยังก่อให้เกิดความยากลำาบากในอีกหลายด้าน นับต้ังแต่การเดินทาง การเข้าถึงการศึกษา 

และการไดร้บัการบรกิารทางดา้นสาธารณสขุ ภาวะไรร้ฐันีก้ดีกนับคุคลจากการทีจ่ะไดเ้สรมิสร้าง

ศักยภาพของเขาเอง และอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์และเสถียรภาพทาง

สงัคม กระทัง่อาจกอ่ใหเ้กิดความตงึเครยีดและการบงัคบัขบัไลใ่หอ้อกจากชมุชน การปอ้งกนัและ

ลดภาวะไร้รัฐจึงถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาที่รากเหง้าเลยทีเดียว

เหตุใดอนุสัญญา ๑๙๖๑ 
จึงมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน?

แม้ว่าจะเป็นท่ีเข้าใจกันมานานแล้วว่าภาวะไร้รัฐเป็นสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียง และการที่จะบรรลุ 

เป้าหมายดังกล่าวได้นั้นมีเพียงหนทางเดียวคือต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ  

รัฐหลายรัฐก็ยังมิได้ดำาเนินการเพื่อประกันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในสัญชาติ ทั้งนี้เนื่องด้วยการ

ดำาเนินการที่แตกต่างกันไปของรัฐทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวกับการได้รับและสูญเสียสัญชาตินั้น 

ทำาให้บคุคลบางคนยงัคงตกหลน่และกลายเปน็บคุคลไรร้ฐั ดงันัน้การมหีลกัเกณฑร์ว่มกนัจงึถอืวา่

เป็นสิ่งสำาคัญในการแก้ไขช่องว่างนี้ อนุสัญญา ๑๙๖๑ เป็นเครื่องมือสากลเพียงอย่างเดียวที่ระบุ

ถึงมาตรการป้องกันที่ละเอียด ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้รับประกันได้ว่ามีการตอบสนองต่อ

การคุกคามของภาวะไร้รัฐได้อย่างยุติธรรมและเหมาะสม การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญา ๑๙๖๑ 

ชว่ยรฐัในการหลกีเลีย่งและแกไ้ขความขดัแยง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็เรือ่งสญัชาต ิและระดมการ

สนับสนุนระหว่างประเทศให้สามารถจัดการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐได้อย่างเหมาะสม จำานวน

รัฐภาคีที่เพิ่มสูงขึ้นยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีเสถียรภาพด้วยการมี

ระบบหลักเกณฑ์ร่วมกัน
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อนุสัญญา ๑๙๖๑ 
ช่วยให้หลีกเลี่ยงจากภาวะไร้รัฐได้อย่างไร

อนุสัญญา ๑๙๖๑ ถูกใช้เมื่อใด

อนุสัญญา ๑๙๖๑ วางหลักเกณฑ์ในการโต้แย้งและการห้ามเพิกถอนสัญชาติไว้เฉพาะใน

กรณทีีบ่คุคลท่ีประสบปญัหานัน้จะต้องตกอยูใ่นภาวะไรร้ฐั กลา่วอกีนยัหนึง่คือ บทบญัญตัิ

ของอนสุญัญา ๑๙๖๑ ได้เสนอมาตรการปอ้งกนัภาวะไรร้ฐัโดยละเอยีด ซึง่ควรถกูดำาเนนิการผา่น

กฎหมายสัญชาติของรัฐ โดยไม่ระบุตัวแปรใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งนอกเหนือไปจากมาตรการป้องกัน 

ทั่วไปเหล่านี้ รัฐมีอิสระท่ีจะกำาหนดรายละเอียดในบทบัญญัติแห่งกฎหมายสัญชาติของ 

รัฐตน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์เหล่าน้ีต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญชาติด้วย

ภาพแผนที่ที่ถูกวาดไว้บนฝาผนังของบ้านหลังหนึ่งในประเทศโกตดิวัวร์ (Côte d’Ivoire) ให้เห็นภาพของ
การเคลื่อนที่ของประชากรระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับโกตดิวัวร์ในช่วงก่อนและหลังการประกาศอิสรภาพ 
ความขัดกันของกฎหมายสัญชาติของแต่ละรัฐสามารถนำาไปสู่ภาวะไร้รัฐได้ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดมากยิ่งขึ้นเมื่อ
ประชาชนอาศัยอยู่นอกประเทศที่ตนถือสัญชาติหรือให้กำาเนิดบุตรในต่างประเทศ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้
ด้วยการสร้างมาตรการป้องกันขึ้นมาในกฏหมายสัญชาติ เช่นที่ได้มีการกำาหนดไว้ในอนุสัญญา ๑๙๖๑ การจด
ทะเบียนการเกิดและการออกเอกสารรับรองล้วนเป็นสิ่งสำาคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ระบุจุดเกาะเกี่ยวของบุคคลกับ
รัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ
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อนุสัญญา ๑๙๖๑ สามารถช่วยรัฐในการลดภาวะไร้รัฐได้อย่างไร?

การใชม้าตรการปอ้งกนัทีร่ะบไุวอ้ยา่งละเอยีดในอนสุญัญา ๑๙๖๑ กบักรณใีดกต็ามทีบ่คุคล

อาจต้องตกอยู่ในภาวะไร้รัฐน้ัน ทำาให้รัฐสามารถป้องกันการเกิดใหม่ของกรณีการไร้รัฐได้ 

อย่างไรก็ตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา ๑๙๖๑ ยังทำาหน้าที่ในการลดภาวะไร้รัฐด้วยเช่นกัน ซึ่ง

เป็นการดำาเนินการสองทาง โดยทางแรกคือการป้องกันภาวะไร้รัฐซึ่งจะนำามาสู่การลดภาวะไร้รัฐ

ในเวลาต่อมา อีกทางหน่ึงคือ เมื่อมีการดำาเนินการให้บทบัญญัติทางกฎหมายภายในประเทศมี

ความสอดคล้องไปกับมาตรการการป้องกันที่ระบุไว้ในอนุสัญญา ๑๙๖๑ เพ่ือเป็นการป้องกัน

ภาวะไร้รัฐท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐยังถูกสนับสนุนให้ใช้โอกาสนี้ในการลดภาวะไร้รัฐ ตัวอย่าง

เช่น รัฐอาจใช้มาตรการป้องกันแบบใหม่ที่มีผลย้อนหลังและอาจอนุญาตให้บุคคลไร้รัฐสามารถ

ได้รับสัญชาติได้ตามความเหมาะสม 

อนุสัญญา ๑๙๖๑ เรียกร้องให้รัฐดำาเนินการอะไรบ้าง?

อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ๑๙๖๑ ได้กำาหนดมาตรการป้องกันโดยละเอียดและ

เป็นรูปธรรมเพ่ือให้รัฐได้นำาไปปฏิบัติในการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐไว้ ๔ แนวทางหลัก 

UNHCR สามารถให้การสนับสนุนรัฐทางด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกันดังกล่าว

สะท้อนอยู่ในกฎหมายสัญชาติและการนำาไปใช้

> มาตรการในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐในเด็ก

ตามหลักการแล้วบทบัญญัติข้อ ๑ ถึง ๔ กล่าวถึงการได้มาซึ่งสัญชาติของเด็ก รัฐย่อมต้องให้

สัญชาติแก่เด็กผู้ซึง่หากมิได้รบัสญัชาตแิลว้นัน้จะกลายเป็นบุคคลไร้รฐั และเด็กมีความเชื่อมโยง

กับรัฐไม่ว่าจะด้วยหลักการเกิดในดินแดนหรือหลักสายโลหิต ทั้งนี้เด็กที่เกิดในดินแดนของรัฐนั้น 

แต่ได้รับสัญชาติตามบิดามารดาที่เป็นต่างชาติ รัฐย่อมไม่มีภาระผูกพันที่จะให้สัญชาติ สัญชาติ

ควรจะมีการให้เมื่อเกิด ให้โดยกระบวนการทางกฎหมาย หรือให้จากการย่ืนคำาร้องขอสัญชาติ 

อนุสัญญา ๑๙๖๑ อนุญาตให้รัฐสามารถโต้แย้งในประเด็นเรื่องสัญชาติได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

เช่น ระยะเวลาที่อาศัยในรัฐนั้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้บทบัญญัติข้อ ๒ รัฐย่อมต้องให้สัญชาติแก่

เด็กไร้รากเหง้า (เด็กที่ถูกพบในดินแดนของรัฐ) 

> มาตรการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐอันเกิดจากการสูญเสียหรือสละสัญชาติ

บทบัญญัติข้อ ๕ ถึง ๗ ป้องกันภาวะไร้รัฐในชีวิตช่วงต่อมา โดยกำาหนดให้ต้องถือหรือต้องมั่นใจ

ว่าจะได้รับสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดก่อนที่จะสูญเสียหรือสละสัญชาติได้ ทั้งนี้มีข้อยกเว้น ๒ 

ประการตอ่กฎขอ้นี ้คอื รฐัอาจเพกิถอนสัญชาตจิากบคุคลผูแ้ปลงสญัชาต ิซ่ึงตอ่มาได้พกัอาศยัใน 

ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า ๗ ปี และจากพลเมืองผู้ซึ่งเกิดในต่างประเทศและ

มิได้อาศัยในรัฐเมื่อบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำาหนดไว้ด้วย
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> มาตรการในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐ อันสืบเนื่องมาจากการเพิกถอนสัญชาติ

บทบัญญัติข้อ ๘ และ ๙ ของอนุสัญญา ๑๙๖๑ ว่าด้วยการเพิกถอนสัญชาติ รัฐย่อมไม่สามารถ

เพิกถอนสัญชาติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยเหตุทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือการเมือง 

การเพกิถอนสญัชาตทิีจ่ะสง่ผลให้เกดิภาวะไรร้ฐัเป็นสิง่ตอ้งหา้ม เวน้แตก่รณทีีบ่คุคลไดร้บัสญัชาติ

มาอย่างไม่ถูกต้องและโดยการบิดเบือนความจริง รัฐยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการเพิกถอนสัญชาติของ

บุคคลนั้นแม้ว่าอาจนำาไปสู่การเกิดภาวะไร้รัฐ ซ่ึงบุคคลนั้นได้กระทำาการที่ขัดหน้าที่ท่ีพลเมือง

พึงมีต่อรัฐหรือได้สาบานตนหรือได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐอ่ืน ในการ

ตดัสนิวา่จะเพกิถอนสญัชาตขิองบคุคลใดหรอืไมน่ัน้ รฐัยอ่มตอ้งพจิารณามาตรการนีใ้หร้อบดา้น  

โดยคำานงึถงึสถานการณแ์วดลอ้มท้ังหมด ทัง้นีห้ลกัประกนัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนตอ้งได้

รับการเคารพตลอดกระบวนการในการเพิกถอนสัญชาติ

> มาตรการในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐในบริบทของการสืบสิทธิของรัฐ 

การสืบสิทธิของรัฐ เช่น การที่รัฐหนึ่งยกดินแดนให้อีกรัฐหนึ่งและการเกิดขึ้นของรัฐใหม่ สามารถ

นำาไปสู่การเกิดภาวะไร้รัฐเว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม การหลีกเล่ียงภาวะไร้รัฐใน

กรณีดังกล่าวเป็นสิ่งสำาคัญในการเสริมสร้างให้เกิดการยอมรับสมาชิกในสังคมและเสถียรภาพ

ของสงัคม บทบญัญตัขิอ้ ๑๐ ไดร้ะบถุงึบรบิทเฉพาะของการสบืสทิธขิองรฐัและเรยีกรอ้งให้รัฐรวม

เอาบทบัญญัติทางกฎหมายไว้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันภาวะไร้รัฐในสนธิสัญญาใดๆ ก็ตาม 

ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนดินแดน เมื่อไม่มีสนธิสัญญาใดกล่าวไว้ รัฐที่เก่ียวข้องย่อมต้องให้

สัญชาติแก่บุคคลที่อาจไร้รัฐอันสืบเนื่องมาจากการถ่ายโอนดินแดน

อนุสัญญา ๑๙๖๑ กำาหนดให้รัฐต้องรับเอากฎหมายกำาหนดสัญชาติโดยหลักดินแดน 
(Jus Soli) มาใช้หรือไม่?

ไม่ อนุสัญญา ๑๙๖๑ มิได้บังคับให้รัฐต้องให้สัญชาติแก่เด็กทุกคนที่เกิดในดินแดนของรัฐตน 

(jus soli doctrine) หรอืแกเ่ดก็ทกุคนทีเ่กดิจากบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ซึง่มสีญัชาตแิหง่

รัฐนั้น (jus sanguinis doctrine) อนุสัญญาตระหนักถึงความชอบด้วยกฎหมายของทั้งสถานท่ี

เกิดและการสืบเช้ือสายในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิด ด้วยเหตุนี้

อนุสัญญาจึงได้ระบุถึงมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐบนพื้นฐานของหลักการทั้งสอง 

ในกรณีที่เด็กอาจต้องไร้รัฐแต่เด็กมีจุดเกาะเกี่ยวบนพื้นฐานของการเกิดบนดินแดนหรือการเป็น

คนชาติ อนุสัญญา ๑๙๖๑ เรียกร้องให้รัฐต้องให้สัญชาติกับเด็กนั้น ทั้งนี้ข้อโต้แย้งเรื่องสัญชาติ

เช่นว่านี้อาจทำาขึ้นในลักษณะของเงื่อนไขเพิ่มเติม
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อนุสัญญา ๑๙๖๑ เป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ
หรือไม่?

ไม่ แท้จริงแล้วเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนได้ตระหนักถึงสิทธิในสัญชาติและมีแรงกระตุ้นให้รัฐต้องจัดการป้องกันและ 

ลดภาวะไร้รัฐ ตัวอย่างเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

•  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ซึ่งกำาหนดให้รัฐต้อง 

รับประกันการใช้สิทธิในสัญชาติโดยปราศความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สีผิว หรือสัญชาติ 

หรือชาติพันธุ์ดั้งเดิม

•  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่รับรองสิทธิของเด็กทุกคนในการได้รับสัญชาติ

•  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งกำาหนดให้มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงในแง่ของการได้มา การเปลี่ยน และการคงไว้ซึ่งสัญชาติ 

และการส่งต่อสัญชาติไปยังบุตร

ยิ่งไปกว่านั้น อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ ซึ่งนอกจากจะได้กำาหนด

มาตรการคุ้มครองบุคคลไร้รัฐไว้เป็นพิเศษแล้ว ยังเรียกร้องให้รัฐดำาเนินการในการแปลงสัญชาติ

ในบริบทของการแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานระดับภูมิภาคที่ช่วยป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ เช่น บทบัญญัติข้อ ๖ 

แห่งกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก บทบัญญัติข้อ ๒๐ แห่งอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา บทบัญญัติข้อ ๗ แห่งกติกาว่าด้วยสิทธิเด็กในอิสลาม และชุด

ของบทบญัญตัใินอนสุญัญายโุรปวา่ดว้ยสญัชาต ิรฐัหลายรฐัได้ดำาเนนิการตามพนัธกรณีระหวา่ง

ประเทศที่สำาคัญเพื่อส่งเสริมสิทธิในสัญชาติแล้ว พันธกรณีเหล่าน้ีต่างช่วยส่งเสริมอนุสัญญา 

๑๙๖๑ อย่างไรก็ตามอนุสัญญา ๑๙๖๑ ยังคงเป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่เสนอมาตรการป้องกัน

สากลร่วมกันสำาหรับการหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะไร้รัฐ ดังนั้นอนุสัญญาดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่จะ

แก้ปัญหาสัญชาติท่ีอาจเกิดขึ้นภายในเฉพาะภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาที่จำาเป็นต้องใช้

กฎร่วมกันโดยรัฐในต่างภูมิภาคด้วย



การป้องกันและการลดภาวะไร้รัฐ ๗

UNHCR ช่วยเหลือรัฐอย่างไร
ในการหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐ

สมัชชาสหประชาชาติมีมติมอบหมายให้ UNHCR ทำาหน้าที่ช่วยเหลือรัฐในการให้ความ

คุ้มครองแก่บุคคลไร้รัฐและแก้ไขสถานการณ์ของภาวะไร้รัฐ ท้ังนี้ มิใช่เพียงเพราะว่า 

บางครัง้ปญัหาผูล้ีภ้ยักบัปญัหาภาวะไรร้ฐัมคีวามทบัซอ้นกนั แตย่งัเปน็เพราะการคุม้ครองบคุคล

ไร้รัฐต้องใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยในหลายๆ ด้าน ซึ่งบุคคลทั้งสอง

ประเภทนี้ต่างก็ไร้ซึ่งความคุ้มครองระหว่างประเทศ

UNHCR ช่วยรัฐในการดำาเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ โดย

การเสนอให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวกับกฎหมายและส่งเสริมการใช้มาตรการเพ่ือการป้องกันและลด

ภาวะไร้รัฐ อาณัติสากลของ UNHCR ว่าด้วยภาวะไร้รัฐ คือ การใช้หน้าที่เฉพาะซึ่งเทียบเคียงกับ

บทบัญญัติข้อ ๑๑ แห่งอนุสัญญา ๑๙๖๑ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับบุคคลผู้อาจได้รับประโยชน์

จากบทบัญญัติของอนุสัญญาในการยื่นข้อเรียกร้องของพวกเขาต่อหน่วยงานท่ีมีอำานาจของรัฐ

อย่างถูกต้องเหมาะสม

ความเชื่อมโยงกับอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔

แมร้ฐัจะลงนามและอนวุตักิารอนสุญัญาวา่ดว้ยการลดภาวะไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๖๑ และมาตรฐาน

ทางกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐแล้ว รัฐยังอาจ

ต้องเผชิญกับบุคคลหรือกลุ่มผู้ไร้รัฐอยู่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างย่ิงที่ต้องมีมาตรการเพ่ือ 

รับประกันความคุ้มครองให้กับบุคคลไร้รัฐ อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ 

เป็นเคร่ืองมือระหว่างประเทศพื้นฐานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดและพัฒนาสถานะของบุคคล

ไรร้ฐัและเพือ่รบัประกนัว่าพวกเขาจะมสีทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานโดยปราศจากการเลอืกปฏบัิต ิ

การลงนามในทั้งอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐทั้ง ๑๙๕๔ และ ๑๙๖๑ นั้น เป็นขั้นตอนสำาคัญเพื่อ

ให้รัฐสามารถจัดการกับภาวะไร้รัฐได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญา ๑๙๕๔ สามารถดูได้ที่ 
Protecting the Rights of Stateless Persons – The 1954 Convention relating to the Status 
of Stateless Persons: การคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้รัฐ – อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของบุคคล 

ไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ (UNHCR, 2014)
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ความสำาคัญของ
การภาคยานุวัติอนุสัญญา ๑๙๖๑

การลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑

• เป็นหนทางสำาหรับรัฐในการแสดงถึงพันธะของรัฐต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และ 

หลักมนุษยธรรม รวมทั้งสิทธิในสัญชาติ

• ทำาให้รัฐสามารถระบุถึงช่องโหว่ซ่ึงเป็นผลมาจากวิธีการที่แตกต่างในการกำาหนดสัญชาติ 

ทัว่โลก ดว้ยการรบัรองมาตรการรว่มกนัเพือ่หลกีเลีย่งภาวะไรร้ฐั โดยไมก่ระทบตอ่อำานาจของ

รัฐในการดำาเนินการเรื่องสัญชาติ

• ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในทางกฎหมายและมาตรฐานในการตอบสนองของรัฐต่อการ

คุกคามของภาวะไร้รัฐ ด้วยการส่งเสริมมาตรการป้องกันร่วมกัน

• จดัให้รัฐมเีคร่ืองมอืเพือ่หลกีเลีย่งและแกไ้ขกรณพีพิาททีเ่กีย่วกบัสญัชาต ิดว้ยเหตนุีจ้งึเปน็การ

ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเสถียรภาพไปในคราวเดียวกัน

• ป้องกันการพลัดถิ่นโดยการส่งเสริมให้มีสิทธิในสัญชาติ

• เสรมิสรา้งความมัน่คงและเสถยีรภาพของรัฐ โดยการหลกีเลีย่งการกดีกนัและการเกดิสภาวะ

ชายขอบอันเป็นผลมาจากภาวะไร้รัฐ

• ส่งเสริมให้มีสิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคคลในสังคม

• ช่วยเหลือ UNHCR ในการเพิ่มการสนับสนุนระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ 
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คำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการภาคยานุวัติ

นี่คือคำาตอบของคำาถามท่ีพบบ่อยเกี่ยวกับการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ  

ค.ศ. ๑๙๖๑ คำาถามและรายละเอียดเพิ่มเติมถูกอภิปรายไว้ใน Nationality and Statelessness : A 

Handbook for Parliamentarians (UNHCR and Inter-Parliamentary Union, 2005, revised second 

edition forthcoming in 2014)

 อนุสัญญา ๑๙๖๑ มีความเกี่ยวข้องกับรัฐที่

มีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไร้รัฐ

แล้วหรือไม่?

รัฐหลายรัฐได้ปรับให้มีมาตรการป้องกันเข้าไว้ใน

บทบัญญัติแห่งกฎหมายสัญชาติเพื่อหลีกเลี่ยง

ภาวะไร้รัฐแล้ว กระน้ัน การลงนามในอนุสัญญา 

๑๙๖๑ ยังคงเป็นขั้นตอนสำาคัญในการต่อกรกับ

ภาวะไร้รัฐ การลงนามในอนุสัญญาทำาให้ประเทศ 

อื่นๆ ได้รู้ว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวได้รับการ

ยอมรับโดยรัฐที่ประสบปัญหา และจะช่วยส่งเสริม

ให้มาตรฐานสากลนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 อนุสัญญา ๑๙๖๑ บังคับให้รัฐอนุญาตให้มี

การถือ ๒ สัญชาติหรือไม่?

ไม่ รัฐสามารถห้ามการถือ ๒ สัญชาติได้ตราบเท่า

ที่กฎหมายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการหลีก

เลี่ยงการถือ ๒ สัญชาตินั้นไม่ได้นำาไปสู่ภาวะไร้รัฐ 

ตัวอย่างเช่น รัฐยังสามารถกำาหนดให้บุคคลต้อง

สละสัญชาติเดิมก่อนทำาการแปลงสัญชาติเพื่อ

หลีกเลี่ยงการถือ ๒ สัญชาติ อย่างไรก็ตามรัฐอาจ

ไมอ่นญุาตให้บคุคลสละสญัชาตกิอ่นท่ีบุคคลนัน้จะ

ได้รบัหรอืมัน่ใจวา่จะไดร้บัสญัชาตอิกีสญัชาตหินึง่

 อนุสัญญา ๑๙๖๑ ห้ามการเพิกถอนสัญชาติ

หรือไม่?

ไม่ การสูญเสียหรือการเพิกถอนสัญชาติจะถูก

ห้ามไว้ภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญา ๑๙๖๑ ใน

กรณีที่จะส่งผลให้เกิดภาวะไร้รัฐ ยิ่งไปกว่าน้ันดัง

ที่ได้อธิบายข้างต้น รัฐยังคงสามารถอนุญาตให้

สูญเสียหรือเพิกถอนสัญชาติได้แม้ว่าจะนำาไปสู่

ภาวะไร้รัฐ ในสถานการณ์เฉพาะเท่านั้นและเป็น

ไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ ข้อ ๗ และ 

๘ แห่งอนุสัญญา

 รฐัสามารถยอมรบัเอาอนสุญัญา ๑๙๖๑ อย่าง

มีข้อสงวนได้หรือไม่?

ได้ รัฐสามารถตั้งข้อสงวนได้ขณะลงนามหรือ

ภาคยานุวัติ ยกเว้นต่อบทบัญญัติข้อ ๑๑ (บทบาท

ของ UNHCR) ขอ้ ๑๔ (การโตแ้ยง้ขอ้พพิาทตอ่ศาล

ยุตธิรรมระหวา่งประเทศ) หรอืขอ้ ๑๕ (อาณาเขตท่ี

อยูใ่นความรบัผดิชอบของรฐัภาค)ี ตามบทบญัญตัิ

ข้อ ๘ รัฐสามารถรับเอาคำาประกาศได้ในขณะ

ภาคยานวุตัโิดยการสงวนไวซ้ึง่สทิธใินการเพกิถอน

สัญชาติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสถานการณ์

เฉพาะบางสถานการณ์

 มีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างเกี่ยวกับการ

ภาคยานวุติัอนสุญัญา ๑๙๖๑? มคีา่ใชจ่้ายหรอื

ข้อกำาหนดในการรายงานหรือไม่?

การภาคยานุวัติอนุสัญญา ๑๙๖๑ แสดงถึงความ

มุ่งม่ันเพื่อรับประกันว่ามีมาตรการป้องกันเฉพาะ

?
&Q U E S T I O N S

a N S w E r S 
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สะท้อนอยู่ในกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งอาจหมายถึงการปรับกฎหมายสัญชาติซึ่งเป็น

งานที ่UNHCR สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืทางการ

ดำาเนินการได ้นอกจากน้ันการอนวุตักิารอนสุญัญา 

๑๙๖๑ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการใช้แรงงานใดๆ 

โดยส่วนมากแล้วมาตรการป้องกันจะถูกนำาไป

ใช้อัตโนมัติเช่นเดียวกันกับบทบัญญัติอื่นๆ ของ

กฎหมายสัญชาติ ไม่จำาเป็นต้องใช้สถาบันหรือ

กระบวนการที่สิ้นเปลืองแต่อย่างใด อนุสัญญา 

๑๙๖๑ มิได้กำาหนดให้รัฐภาคีต้องทำาการรายงาน

อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการ

ทำาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติให้รัฐอื่นๆและ 

UNHCR สามารถเข้าถึงได้นั้นเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อ

การรับประกันว่ามาตรการป้องกันได้ถูกนำาไปใช้

อย่างถูกต้องโดยรัฐภาคีทั้งหลาย

 รัฐจะภาคยานุวัติในอนุสัญญา ๑๙๖๑ ได้

อย่างไร?

รัฐสามารถภาคยานุวัติในอนุสัญญา ๑๙๖๑ ได้

ทุกเมื่อโดยการยื่นตราสารในการภาคยานุวัติต่อ

เลขาธิการสหประชาชาติ

ภาคยานุ วั ติสารต้องได้ รั บการลงนามโดย

รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ

ประมุขของรัฐหรือรัฐบาล ท้ังน้ี รายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและรูปแบบใน

การภาคยานุวัติ  สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ ท่ี   

www.unhcr.org/statelessness.

ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตพลเมืองโซเวียตผู้ซึ่งเดินทางมาประเทศยูเครนจากทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัส 
เธอไม่มีเอกสารทางกฎหมายใดๆ แต่ต่อมาภายหลังพบว่าเธอเป็นพลเมืองของจอร์เจียและได้รับหนังสือเดินทาง 
บ่อยครั้งที่การป้องกันภาวะไร้รัฐต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายสัญชาติของประเทศหนึ่งหรือหลาย
ประเทศหรือไม่ มีความจำาเป็นต้องจัดการให้มีการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจนกว่าสัญชาติของพวกเขาจะได้รับการ
รับรองหรือพบว่าพวกเขาเป็นบุคคลไร้รัฐ 
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ข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ
สำาหรับการภาคยานุวัติอนุสัญญา

สมัชชาสหประชาชาติ: 

ยินดีต่อคำามัน่ของรฐัในการภาคยานวุตัอินุสญัญาวา่ด้วยภาวะไรร้ฐั อนสุญัญาวา่ดว้ยสถานะของ

บคุคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนสุญัญาวา่ดว้ยการลดภาวะไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๖๑ และคำามัน่วา่จะถอน

ข้อสงวน รวมทั้งยินดีต่อการเพิ่มจำานวนการภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับเมื่อไม่นานมานี้ 
•  General Assembly Resolution 67/149, Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees, 20 December 2012

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ: 

เป็นท่ีรับทราบว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะ 

ไร้รัฐ และสนับสนุนให้รัฐที่ยังมิได้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาฉบับนี้และอนุสัญญาว่าด้วยสถานะ

ของบุคคลไร้รัฐเห็นควรให้พิจารณาการดำาเนินการดังกล่าว
• Human Rights Council Resolution 13/02, Human rights and arbitrary deprivation of nationality, 

24 March 2010

คณะกรรมาธิการบริหาร UNHCR: 

สนบัสนนุใหร้ฐัพจิารณาการภาคยานวุตัติอ่อนสุญัญาวา่ดว้ยสถานะของบคุคลไรร้ฐั ค.ศ. ๑๙๕๔ 

และสำาหรับรัฐภาคีให้พิจารณายกเลิกข้อสงวน
•  Conclusion No.106 (LVII) – 2006

องค์การที่ปรึกษากฎหมายเอเชีย-แอฟริกา:

เชิญชวนให้รัฐสมาชิกพิจารณาความเป็นไปได้ในการภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานะ

ของบุคคลไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ เพื่อจัดการกับ

สถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
•  Resolution on the Half-Day Special Meeting on “Legal Identity and Statelessness”, 8 April 

2006

สมัชชาองค์การรัฐอเมริกัน: 

มีมติให้ ๑. เชิญชวนให้รัฐสมาชิกที่ยังไม่ได้ดำาเนินการใดๆ ให้พิจารณาการให้สัตยาบันหรือ

ภาคยานุวัติแล้วแต่กรณี ต่อเครื่องมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับบุคคลไร้รัฐ และส่งเสริมให้รับ

เอากระบวนการและกลไกเชิงสถาบันสำาหรับการดำาเนินการให้เป็นไปตามเครื่องมือเหล่านั้น  

๒. เน้นยำ้าถึงความสำาคัญของเครื่องมือระหว่างประเทศสำาหรับการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้รัฐ

และสำาหรับการป้องกันและลดภาวะไร้รัฐ และเพื่อกระตุ้นรัฐสมาชิกให้ดำาเนินการตามความมุ่ง

หมายเฉพาะ เพื่อวาระครบรอบ ๕๐ ปีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ โดยการสนับสนุน

ทางด้านเทคนิคจากสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) 
•  Resolution of the General Assembly, AG/RES. 2787 (XLIII-O/13), Prevention and Reduction 

of Statelessness and Protection of Stateless Persons in the Americas, 5 June 2013.
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 1 ตัวอย่างตราสารภาคยานุวัติ 
สำาหรับการภาคยานุวัติอนุสัญญา

ว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะไร้รัฐผ่านการลงมติยอมรับโดยที่ประชุมผู้มีอำานาจเต็ม เมื่อ

วันที่สามสิบ เดือนสิงหาคม คริสต์ศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด และเปิดให้ภาคยานุวัติตาม

บทบัญญัติข้อ ๑๖ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ 

และตามที่ได้บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๔ ของบทบัญญัติข้อ ๑๖ ว่า การภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาจะมี

ผลก็ต่อเมื่อมีการยื่นตราสารภาคยานุวัติต่อเลขาธิการสหประชาชาติ

บัดนี้ ด้วยประการนี้ ผู้ลงลายมือชื่อ [ตำาแหน่งประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ] ขอแจ้งการภาคยานุวัติของ [รัฐที่เกี่ยวข้อง] 

มอบใหไ้ว้ ณ______________________________วนัที_่__________________________________

เดือน_____________________________________________คริสต์ศักราชสองพัน___________

[ตราประทับทางการและลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม]

[ลายมือชื่อประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]
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ปก
เด็กชายชาวเนปาลจากชุมชนชาวดาลิตชาย
ขอบ นอนพักผอนอยูขางตาของเขา ชุมชน
ผูดอยโอกาสในเนปาลมักตองเผชิญกับ
อุปสรรคนานัปการในการเปนพลเมืองและ
การใชสิทธิที่เกี่ยวของ สําหรับผูคนมากมาย
ทั่วโลก การไรรัฐเริ่มตนขึ้นตั้งแตเกิด บอยครั้ง
ที่สืบเนื่องมาจากการที่พอแมเปนบุคคลไรรัฐ 
อนุสัญญาวาดวยการลดภาวะไรรัฐ 
ค.ศ. ๑๙๖๑ ไดถูกออกแบบมาเพื่อรับประกัน
วาเด็กทุกคนจะไดรับสัญชาติและภาวะไรรัฐ
จะไมถูกสงตอจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

UNHCR และงานที่เกี่ยวของกับภาวะไรรัฐ

เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต www.unhcr.org/statelessness 
รวมทัง้สามารถคนหาขอมลูทีเ่กีย่วของกบับทสรปุ
ของการใหความคุมครองระหวางประเทศของ
คณะกรรมาธิการบริหารของ UNHCR โดยเฉพาะ
บทสรปุที ่๑๐๖ วาดวยการตรวจพสิจูน การปองกนั
และการลดภาวะไรรัฐและการใหความคุมครอง
บุคคลไรรัฐ (๒๐๐๖) 
Conclusion on 106 on Identification, Prevention 
and Reduction of Statelessness and Protection 
of Stateless Persons (2006) 

กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ปองกนัและลดภาวะไรรฐั รวมท้ังอนสุญัญาวา
ดวยการลดภาวะไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ 

รายละเอียดเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับการอภิปราย
อนุสัญญา ๑๙๖๑ รวมท้ังบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใหความคุ มครอง
บุคคลไรรัฐ สามารถคนหาไดที่ Nationality and 
S t a t e l e s s n e s s :  A  H a n d b o o k  f o r 
Parl iamentarians  (UNHCR and Inter-
Parliamentary Union, 2005, revised second 
edition forthcoming in 2014) และ UNHCR 
Guidelines on Statelessness on Ensuring 
Every Child’s Right to Acquire a Nationality 
through Articles 1-4 of the 1961 Convention 
on the Reduction of Statelessness หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารระหวางประเทศวา
ดวยภาวะไรรัฐ สามารถคนหาไดที่  เว็บไซต 
Refworld ของ UNHCR ที่ 
http://www.refworld.org/statelessness.html 

คํารองขอ

จากขาหลวงใหญ

ผูลี้ภัย

สหประชาชาติ 

ผูคนนับลานคนท่ัวโลกอยูในสถานะไรรัฐ นี่เปนสิ่ง

ที่นาหวงใยอยางยิ่ง อนุสัญญาวาดวยการลดภาวะ

ไรรัฐ นับเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการกับ

ปญหานี้ รัฐหลายแหงไดออกกฎหมายที่สอดคลอง

กบับทบญัญัติแหงอนสุญัญา และในการดาํเนินการ

ก็มีคาใชจายที่นอยมาก ถึงกระนั้นมีรัฐเพียงไมกี่รัฐ

ที่เปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้ เราตองชวยกัน 

ขาพเจาขอใหคํามั่นวาสํานักงานฯ ของขาพเจาจะ

ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่แกรัฐบาลที่ประสงคจะ

เขารวมเปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญา

- อันโตนิโอ กุเตเรส – 

จัดทําโดย: 
UNHCR 
P.O. Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland
January 2014
แปลและจัดพิมพฉบับภาษาไทยโดย:
UNHCR สํานักงานประจําประเทศไทย ชั้น ๓ A 
อาคารสหประชาชาต ิถนนราชดาํเนนินอก กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐
เมษายน ๒๕๖๐

เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “ไรรัฐ” (statelessness) แทนคําวา “ไรรัฐ ไรสัญชาติ” แตยังคงความหมายครอบคลุมตามอนุสัญญา
วาดวยการลดภาวะไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาและบริบทสากล 
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การปองกันและการลด

ภาวะไรรัฐ
อนุสัญญาวาดวยสถานะของบุคคลไรรัฐ ค.ศ. ๑๙๖๑


