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กรอบกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
สรุ ป: การควบคุมตัวผูอ้ พยพเป็ นการละเมิดสิ ทธิเด็กในทุกกรณี
ประโยชน์สูงสุดของเด็กที่จะไม่ถูกควบคุมตัว ซึ่งขยายไปครอบคลุมถึงครอบครัวด้วย
มาตรการคุม้ ครองในประเทศในฐานะเป็ นทางเลือกอื่นนอกจากการควบคุมตัวผูอ้ พยพ
ข้อห้ามโดยรวมต่อการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก
ข้อห้ามเกี่ยวกับเด็กเล็ก
ข้อห้ามเกี่ยวกับเด็กที่เดินทางมาโดยลาพังหรื อถูกแยกตัวจากครอบครัว
ข้อห้ามเกี่ยวกับเด็กที่แสวงหาการคุม้ ครองระหว่างประเทศ
สรุ ป
ประเด็นหลัก
- คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้เคยให้ความเห็นแล้วว่า
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และเป็ นการละเมิดสิ ทธิเด็กในทุกกรณี
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การควบคุมตัวผูอ้ พยพไม่เคยตอบสนอง

- ถึงอย่างนั้น เด็กหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากการควบคุมตัวผูอ้ พยพในแต่ละปี ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ
อย่างไม่ปรกติของตนเองหรื อของบิดาและมารดา
- เอกสารนี้อธิบายโดยสังเขปถึงกรอบกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิเด็ก ซึ่งมีผลต่อเด็กในบริ บทของการอพยพ และสนับสนุน
ความเห็นที่วา่ ไม่ควรมีการควบคุมตัวเด็กหรื อครอบครัวในฐานะผูอ้ พยพ
- เอกสารนี้ให้ตวั อย่างในเชิงบวกและกฎหมายในประเทศจากกว่า 15 ประเทศ ซึ่งห้ามการควบคุมตัวเด็กและครอบครัวด้วย
เหตุผลเกี่ยวกับสถานะการอพยพ
- เอกสารนี้สะท้อนให้เห็นบทคุม้ ครองตามกฎหมายที่เข้มแข็งต่อเด็กผูอ้ พยพ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่กระทาได้และเป็ นทางเลือกที่เป็ น
ผลเพื่อทดแทนการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก

บทสรุปผู้บริหาร
เอกสารโดยย่อนี้เป็ นการทบทวนมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนที่มีผลบังคับใช้ เกี่ยวกับการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก
เน้นย้าถึงข้อชี้แจงของผูช้ านาญการว่า การควบคุมตัวเด็กในบริ บทการอพยพ ไม่ตอบสนองประโยชน์สูงสุด และเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิเด็กในทุกกรณี เอกสารนี้ยงั เป็ นการทบทวนแนวทางบังคับใช้มาตรฐานนี้ในบริ บทของกฎหมาย โดยกล่าวถึง
กฎหมายในกว่า 15 ประเทศ ซึ่งกาหนดเป็ นกรอบคุม้ ครองสิ ทธิเพือ่ ป้ องกันการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก
เด็กหลายล้านคนทัว่ โลก ได้รับผลกระทบจากการควบคุมตัวผูอ้ พยพในแต่ละปี ไม่วา่ จะเป็ นการถูกขังแยก หรื อ
การขังรวมกับผูป้ กครอง ผูด้ ูแล หรื อสมาชิกในครอบครัว เด็กเหล่านี้ลว้ นต้องได้รับอันตรายและความทุกข์ยากโดยไม่จาเป็ น
ไม่วา่ จะมีสภาพการควบคุมตัวเป็ นอย่างไร ผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นตลอดชีวติ
คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็ก) ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า การ
ควบคุมตัวผูอ้ พยพไม่ตอบสนองประโยชน์สูงสุด และเป็ นการละเมิดสิ ทธิเด็กในทุกกรณี ในขณะที่อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
อนุญาตให้มีการควบคุมตัวเด็กอย่างจากัด เฉพาะในบางกรณี อย่างเช่น ในระบบยุติธรรมสาหรับผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเด็ก ใน
การกล่าวถึงการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก ไม่วา่ จะมีผใู ้ หญ่มาด้วยหรื อไม่ก็ตาม คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กได้กาหนด
เป็ นหลักการชี้แนะอย่างชัดเจนว่า ไม่อาจยอมรับได้เลยว่าการควบคุมตัวเป็ นการปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ผูช้ านาญการด้านสิ ทธิมนุษยชนหลายคนได้สนับสนุนหลักการชี้แนะนี้ อย่างเช่น สานักงานข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนของผูอ้ พยพ คณะทางาน
แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการทรมานและการปฏิบตั ิ
หรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ
สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผูล้ ้ ีภยั แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) นอกจากนั้นยังมีการนาหลักการชี้นานี้ไปปฏิบตั ิในระดับ
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กรณี ศาลสิ ทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริ กา และคณะมนตรี ยโุ รป มีความเห็นว่า การควบคุม
ตัวผูอ้ พยพไม่สอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก
การนาบทคุม้ ครองเหล่านี้มาผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตั ิในประเทศ เป็ นภารกิจ
เร่ งด่วน โดยควรมีการดาเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อประกันว่าเด็กจะไม่ได้รับอันตรายที่ไม่จาเป็ นจากการควบคุมตัว เด็กซึ่ง
เดินทางข้ามพรมแดน ถึงที่สุดแล้วก็ยงั เป็ นเด็ก และควรได้รับการคุม้ ครองเฉกเช่นกับเด็กทัว่ ไป ทั้งรัฐบาลและภาคประชา
สังคมมีความรับผิดชอบที่จะต้องจัดทาและสนับสนุนทางเลือกนอกจากการควบคุมตัว และแนวทางการรับรองเด็กเหล่านี้
แบบต่าง ๆ
I. ข้ อมูลพืน้ ฐาน
เด็กจานวนมากขึ้นต้องเดินทาง ในปี 2559 มีเด็ก 31 ล้านคนที่อาศัยอยูน่ อกประเทศที่เป็ นถิ่นกาเนิด และมีจานวน
มากขึ้นเรื่ อยๆ1 เด็กต้องอพยพด้วยเหตุผลต่างๆ กัน อย่างเช่น การเดินทางโดยได้รับวีซ่าตามปรกติ โดยมักเป็ นการเดินทาง
ติดตามครอบครัวไป หรื อการเดินทางเพื่อไปอยูร่ ่ วมกับพ่อแม่ หรื อสมาชิกในครอบครัวในประเทศอื่น การเดินทางเพื่อ
หลบหนี การคุกคาม ความรุ นแรงที่โหดร้ายหรื อความยากจนสาหัส การหลบหนีการเกณฑ์ทหาร หรื อการบังคับให้แต่งงาน
หรื ออาจเพราะตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ ต้องตกเป็ นแรงงานบังคับหรื อค้าบริ การทางเพศ
เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ เด็กซึ่งเดินทางข้ามพรมแดนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและหลักเกณฑ์วา่ ด้วยการเข้าเมือง อย่างไร
ก็ดี เราควรให้ความสาคัญเป็ นหลักกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก และอาจต้องมีมาตรการเป็ นพิเศษเพื่อประกันให้มีการดูแล
และคุม้ ครองเด็กเป็ นอย่างดีระหว่างที่มีการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการเข้าเมืองของเด็กเหล่านั้น โชคร้ายที่หลายประเทศไม่ได้
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นามาตรฐานที่เหมาะสมมาใช้เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของเด็กระหว่างการขอสิ ทธิอพยพตามระเบียบและหลักเกณฑ์น้ นั รวมทั้งไม่
มีมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองเด็ก ที่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากการอพยพ
ส่งผลให้เด็กหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากการควบคุมตัวผูอ้ พยพทุกปี เด็กหลายคนถูกควบคุมตัว ส่วนคน
อื่นๆ ได้รับผลกระทบจากการควบคุมตัวพ่อแม่หรื อผูด้ ูแลตน ในทางปฏิบตั ิแล้ว รัฐควบคุมตัวเด็กด้วยเหตุผลหลายประการ
(ซึ่งไม่จาเป็ นต้องมีการควบคุมตัวเลย) รวมทั้งเหตุผลการคัดกรองด้านสาธารณสุขและความมัน่ คง การจาแนกอัตลักษณ์
และการเข้าสู่กระบวนการส่งออกไปราชอาณาจักร เด็กยังถูกควบคุมตัวเมื่อถูกจาแนกอย่างผิดๆ ว่าเป็ นผูใ้ หญ่ หรื อในบาง
กรณี เมื่อมีการโต้แย้งเรื่ องอายุของเด็ก เด็กอาจถูกควบคุมตัวร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว หรื อถูกควบคุมตัวเพียงลาพัง ทั้ง
กรณี ที่เดินทางมาโดยลาพังหรื อถูกแยกจากสมาชิกในครอบครัว
เด็กมีความเสี่ ยงอย่างมากที่จะถูกปฏิบตั ิมิชอบ และถูกเพิกเฉยระหว่างถูกควบคุมตัวในสถานกักตัวผูอ้ พยพ โดย
อาจเป็ นเพราะการกระทาของผูถ้ กู ควบคุมตัวด้วยกันเอง หรื อเจ้าหน้าที่ซ่ ึงดูแลรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่อื่นๆ2 เด็ก
อาจไม่สามารถทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีความสามารถน้อยลงที่จะดาเนินการเพือ่ ปกป้ องสิ ทธิของตนเอง
เด็กซึ่งเดินทางมาโดยลาพังหรื อถูกแยกจากครอบครัวมีความเสี่ ยงอย่างมาก
หากไม่มีผดู ้ ูแลที่เป็ นอิสระเพื่อเป็ นตัวแทน
ประโยชน์สูงสุดของพวกเขา
การควบคุมตัวผูอ้ พยพ “ส่งผลกระทบด้านจิตใจอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ โดยทันทีและในระยะยาวต่อเด็กและ
ครอบครัว ซึ่งแสวงหาที่ล้ ีภยั ”3 ผลกระทบต่อเด็กรวมถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้น ความพยายามฆ่าตัวตายและการทาร้าย
ตนเอง ความผิดปรกติทางจิตใจ และปั ญหาด้านพัฒนาการ รวมทั้งความผิดปรกติที่รุนแรงเกี่ยวกับการติดยึด โดยมีอาการ
ต่างๆ รวมทั้งการนอนไม่หลับ ฝันร้าย การพูดไม่ได้ และการปั สสวาะรดที่นอน นอกจากนั้นการควบคุมตัวยังส่งผลกระทบ
ต่อการพึ่งตนเองของเด็กและสุขภาพของพ่อแม่ กระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ในฐานะพ่อแม่4 เนื่องจาก
เด็กเติบโตขึ้นตลอดเวลา การควบคุมตัวแม้เพียงระยะสั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่ างกายตลอดทั้งชีวติ ของ
เด็ก และส่งผลกระทบเป็ นระยะเวลายาวนานแม้หลังการปล่อยตัว5
II. กรอบกฎหมายว่ าด้ วยสิทธิเด็ก
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (CRC) กาหนดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานหลายประการ ซึ่งเด็กทุกคนพึงได้รับ
ไม่วา่ จะมีสถานะการอพยพหรื อสิ ทธิการอยูอ่ าศัยอย่างไร6
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กเป็ นอนุสญ
ั ญาที่มีการให้สตั ยาบัน
รับรองมากสุดในโลก และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ ทธิเด็ก
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ถึงทีส่ ุ ดแล้ วเด็กก็ยงั เป็ นเด็ก
สิ ทธิเด็กที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิเป็ นหลักการพื้นฐานและชี้แนะตามข้อ 2 ของอนุสญ
ั ญาที่วา่ รัฐภาคีจะเคารพและ
ประกันสิ ทธิตามที่กาหนดไว้ในอนุสญ
ั ญานี้แก่เด็กแต่ละคน ที่อยูใ่ นเขตอานาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่
คานึงถึงเชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อทางอื่น ต้นกาเนิดทางชาติ ชาติพนั ธุ์ หรื อสังคม
ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรื อสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรื อบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย
หลักการนี้กาหนดว่าถึงที่สุดแล้วเด็กก็ยงั เป็ นเด็ก ด้วยเหตุดงั กล่าว ข้อบทที่คุม้ ครองทุกประการในอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิ ทธิเด็ก จึงมีผลบังคับใช้โดยไม่แยกแยะหรื อไม่เลือกปฏิบตั ิ เด็กซึ่งไม่ใช่คนชาติและไม่มีสถานะการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมาย
หรื อสิ ทธิการอยูอ่ าศัย พึงได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม เช่นเดียวกับเด็กที่เป็ นคนชาติ สาคัญที่สุด การมีทรัพยากรที่จากัด
ไม่ได้เป็ นเหตุผลอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบตั ิต่อเด็กคนใด7
ประโยชน์ สูงสุ ดของเด็ก
ข้อ 3 ของอนุสญ
ั ญาคุม้ ครองหลักการว่าด้วยประโยชน์สูงสุดของเด็ก รวมทั้งสิ ทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ น
สิ ทธิเด็กขั้นพื้นฐานและมีผลบังคับใช้กว้างขวาง กล่าวคือเป็ นพื้นฐานเพื่อให้เด็กบรรลุสิทธิประการอื่นในอนุสญ
ั ญานี้
ในการกระทาทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่วา่ จะกระทาโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐ หรื อเอกชน ศาลยุติธรรม
หน่วยงานฝ่ ายบริ หาร หรื อองค์กรนิติบญั ญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเป็ นลาดับแรก
คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็ก หน่วยงานซึ่งประกอบด้วยผูช้ านาญการ 18 คนซึ่งดูแลการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาของ
รัฐภาคี
ได้กล่าวอย่างสม่าเสมอและชัดเจนว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็ นเหตุผลที่สาคัญเหนือเหตุผลอื่นใดสาหรับรัฐ
รวมทั้งเหตุผลของฝ่ ายบริ หาร อย่างเช่น การควบคุมการเข้าเมือง ความเห็นทัว่ ไปฉบับที่ 6 คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
ระบุวา่ หลักการว่าด้วยประโยชน์สูงสุดกาหนดให้รัฐทาการประเมินอย่างชัดเจนและรอบด้านต่ออายุและอัตลักษณ์ของเด็ก
รวมทั้งสัญชาติ การเลี้ยงดู ความเป็ นมาด้านชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม และภาษา รวมทั้งความเสี่ ยงใดๆ หรื อการคุม้ ครองที่พวกเขา
จาเป็ นได้รับ ประโยชน์สูงสุดของเด็กต้องอยูเ่ หนือเป้ าหมายใดๆ ของรัฐ รวมทั้งการจากัดการเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ8
ในทานองเดียวกันศาลสิ ทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ในคาพิพากษาคดี Popov v. France ซึ่งมีการบังคับใช้ตามหลักการ
ว่าด้วยประโยชน์สูงสุดของเด็กในกรณี การตัดสิ นใจของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการควบคุมการเข้าเมือง
ศาลมี
ความเห็นว่า ความเสี่ ยงอย่างมากของเด็กเป็ นปัจจัยชี้ขาดที่สาคัญ และ [ประโยชน์สูงสุดของเด็ก] มีความสาคัญเหนือเหตุผล
อื่นใดเกี่ยวกับสถานะ [การอพยพ]9
สิทธิทจี่ ะมีอสิ รภาพของเด็ก
ข้อ 37 ของอนุสญ
ั ญาคุม้ ครองสิ ทธิที่จะมีอิสรภาพของเด็ก และเสรี ภาพที่จะปลอดจากการควบคุมตัวโดยพลการ
นอกเหนือจากที่คุม้ ครองตามบรรทัดฐานกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ รวมทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
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…จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรี ภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยพลการ การจับกุมกักขังหรื อจาคุกเด็ก
จะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็ นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุดอย่างเหมาะสม10
ข้อนี้ถือว่าเกี่ยวข้องเป็ นการเฉพาะกับการควบคุมตัวผูอ้ พยพ แต่เป็ นการกล่าวโดยรวมถึงการลิดรอนอิสรภาพของ
เด็ก และกาหนดเป็ นความคุม้ ครองด้านสิ ทธิมนุษยชนขั้นต่าสาหรับเด็กในบริ บทที่ถูกลิดรอนอิสรภาพ รวมทั้งข้อห้ามต่อ
การทรมาน ข้อห้ามต่อการประหารชีวติ และสิ ทธิที่จะร้องให้ศาลพิจารณาความชอบของการควบคุมตัว
ในกรณี ที่คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กกล่าวถึงเป็ นการเฉพาะต่อสถานการณ์ของเด็กที่ถูกลิดรอนอิสรภาพด้วย
เหตุผลเกี่ยวกับการอพยพ คณะกรรมการได้กล่าวอย่างชัดเจนเสมอมาว่า การควบคุมตัวเด็กถือเป็ นข้อห้ามเนื่องจากขัดแย้ง
กับหลักการว่าด้วยประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3 ของอนุสญ
ั ญา ในความเห็นทัว่ ไปฉบับที่ 6 ของ
คณะกรรมการมีการระบุวา่ ไม่อาจให้ความชอบธรรมกับการควบคุมตัว ด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าเด็กเดินทางมาโดยลาพัง
หรื อถูกแยกจากครอบครัว หรื อด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์เข้าเมืองหรื อสิ ทธิการอยูอ่ าศัย หรื อการไม่มีสถานะดังกล่าว11
ต่อมาเมื่อคณะกรรมการกล่าวถึงสิ ทธิมนุษยชนของเด็กทุกคน
ไม่วา่ จะเดินทางมาโดยลาพังหรื อถูกแยกจาก
ครอบครัว ในบริ บทของการอพยพ คณะกรรมการระบุวา่ ไม่ควรมีการเอาผิดทางอาญากับเด็กหรื อลงโทษเด็ก เพียงเพราะ
สถานะการอพยพของตัวเด็กหรื อของพ่อแม่ การควบคุมตัวเด็กเพราะสถานะการเข้าเมืองของตัวเด็กหรื อของพ่อแม่ ถือเป็ น
การละเมิดสิ ทธิเด็ก และขัดแย้งกับหลักการว่าด้วยประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกกรณี ด้วยเหตุดงั กล่าว รัฐจึงควรยุติอย่าง
เร่ งด่วนและอย่างสมบูรณ์ต่อการควบคุมตัวเด็ก ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองของพวกเขา12
สิทธิทจี่ ะมีครอบครัวของเด็ก
นอกจากนั้น ข้อ 9 ของอนุสญ
ั ญา คุม้ ครองสิ ทธิเด็กที่จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและดูแลของครอบครัว
รวมทั้งสิ ทธิที่จะได้อยูร่ ่ วมกับครอบครัวของตนเองตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุผลอย่างแน่นหนาซึ่งเป็ นเหตุให้จาเป็ นต้องใช้
อานาจตามกฎหมายแยกเด็กจากครอบครัว เพื่อคุม้ ครองเด็กและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เช่นในกรณี ที่พอ่ แม่ปฏิบตั ิมิ
ชอบหรื อการทอดทิ้งเด็ก นอกจากนั้นนิยามของครอบครัวไม่ได้จากัดเฉพาะครอบครัวตามสายโลหิ ต หรื อนิยามของ
ครอบครัวเดี่ยวโดยทัว่ ไป โดยคณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กระบุวา่
…คาว่า “ครอบครัว” ต้องถูกตีความแบบกว้าง ให้ครอบคลุมถึงพ่อแม่ท้ งั โดยสายโลหิ ต พ่อแม่บุญธรรมหรื อพ่อแม่
อุปถัมภ์ หรื อหากเป็ นไปได้ ให้ครอบคลุมถึงเครื อญาติหรื อชุมชนตามจารี ตในท้องถิ่น13
III. สรุป: การควบคุมตัวผู้อพยพเป็ นการละเมิดสิทธิเด็กในทุกกรณี
ในการนาหลักการว่าด้วยสิ ทธิเด็กไปปรับใช้กบั การควบคุมตัวด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการเข้าเมือง จึงเป็ นที่ชดั เจนว่า
การลิดรอนอิสรภาพเช่นนี้ เป็ นข้อห้ามในทุกกรณี ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก ในขณะที่การลิดรอนอิสรภาพของเด็กอาจ
เป็ นมาตรการที่จาเป็ นในขั้นตอนสุดท้าย และสอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก เฉพาะในพฤติการณ์ที่เป็ นข้อยกเว้น
กล่าวคือในบริ บทของระบบยุติธรรมสาหรับเด็กผูก้ ระทาความผิดทางอาญา หรื อการคุมประพฤติเด็ก แต่การลิดรอน
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อิสรภาพเช่นนั้นไม่ตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เมื่อเป็ นการใช้เฉพาะเพื่อเป้ าประสงค์ของการบริ หารงานการเข้า
เมืองเพียงอย่างเดียว
ฆวน อี เมนเดซ (Juan E. Mendez) ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการทรมาน มีความเห็นว่า การควบคุม
ตัวผูอ้ พยพไม่เพียงขัดแย้งกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก
แต่ยงั อาจถือเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่
โหดร้ายต่อเด็ก
ในบริ บทของการบริ หารกิจการคนเข้าเมืองเป็ นที่ชดั เจนแล้วว่า การลิดรอนอิสรภาพของเด็กโดยอ้างสถานะการ
เข้าเมืองของพ่อแม่ ไม่ตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกกรณี เป็ นการกระทาที่เกินกว่าความจาเป็ น มีสดั ส่วนไม่
เหมาะสมอย่างยิง่ และอาจถือเป็ นการปฏิบตั ิอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี ต่อเด็กผูอ้ พยพ14
ผูช้ านาญการแห่งสหประชาชาติและผูช้ านาญการสิ ทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอื่นๆ ได้สนับสนุนข้อห้ามในทุก
กรณี ต่อการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก รวมทั้ง OHCHR ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนของผู ้
อพยพ ข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งคณะมนตรี ยโุ รป UNICEF และ UNHCR15
ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กยังมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานและมาตรฐานระดับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น
สมัชชารัฐสภาแห่งคณะมนตรี ยโุ รปได้มีมติเน้นย้าว่า “การควบคุมตัวเด็กเนื่องจากสถานะการอพยพของเด็กหรื อของพ่อแม่
ไม่ตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกกรณี ” และเรี ยกร้องให้รัฐต่าง ๆ ออกเป็ นกฎหมายห้ามต่อการควบคุมตัวเด็ก
กรณี ที่เป็ นการควบคุมตัวด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการเข้าเมืองหากยังไม่มีการทาเช่นนั้น และให้มีการประกันให้มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายนั้นอย่างเต็มที่16
ในทานองเดียวกัน รัฐสภายุโรปได้มีมติหลายข้อประณามการใช้การควบคุมตัวต่อเด็กผูอ้ พยพ และเรี ยกร้องให้รัฐ
ภาคีของสหภาพยุโรป . . . ยุติอย่างเร่ งด่วนและอย่างสมบูรณ์ต่อการควบคุมตัวเด็ก ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานะการเข้าเมือง
ของพวกเขา เพื่อคุม้ ครองเด็กจากการละเมิดอันเนื่องมาจากนโยบายและการปฏิบตั ิต่อผูอ้ พยพ และให้นาทางเลือกอื่น
นอกจากการควบคุมตัวมาใช้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กได้อยูก่ บั ครอบครัวของตนเองและ/หรื อผูด้ ูแล17
สุดท้าย ศาลสิ ทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริ กาเน้นย้าถึงหลักการของการไม่ควบคุมตัว ในความเห็นเชิงปรึ กษาใน
กรณี “สิ ทธิและหลักประกันสาหรับเด็กเกี่ยวกับการอพยพ และ/หรื อเด็กที่จาเป็ นต้องได้รับการคุม้ ครองระหว่างประเทศ”
โดยระบุวา่
ศาลเห็นว่า การลิดรอนอิสรภาพของเด็ก ด้วยเหตุผลเฉพาะด้านการเข้าเมือง ถือว่าเกินกว่าความจาเป็ น เนื่องจาก
มาตรการนี้ไม่ใช่สิ่งจาเป็ นอย่างยิง่ ยวด เพื่อประกันให้เด็กมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดีคนเข้าเมือง หรื อเพื่อประกันให้
สามารถปฏิบตั ิตามคาสัง่ เนรเทศได้ นอกจากนั้น ศาลมีความเห็นว่า การลิดรอนอิสรภาพของเด็กในบริ บทเช่นนี้ ไม่อาจถือว่า
เป็ นมาตรการที่ตอบสนองประโยชน์สูงสุดของเด็กได้ ด้วยเหตุดงั กล่าว ศาลจึงเห็นว่ายังมีมาตรการอย่างอื่นอยู่ ซึ่งรุ นแรง
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น้อยกว่า และอาจมีความเหมาะสมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั ได้ และในเวลาเดียวกันยังตอบสนองประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก18
IV. ประโยชน์ สูงสุ ดของเด็กทีจ่ ะไม่ ถูกควบคุมตัว ซึ่งขยายไปครอบคลุมถึงครอบครัวด้ วย
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กยังให้ความคุม้ ครองต่อสิ ทธิที่จะมีครอบครัวของเด็ก และกาหนดอย่างชัดเจนว่า ไม่ควร
แยกตัวเด็กจากพ่อแม่หรื อผูด้ ูแล เว้นแต่จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเท่านั้น19
ด้วยเหตุดงั กล่าว เมื่อพ่อแม่หรื อผูด้ ูแลเด็กเสี่ ยงที่จะถูกควบคุมตัวในฐานะผูอ้ พยพ สิ ทธิที่จะมีอิสรภาพของเด็กจึง
ขยายไปครอบคลุมทั้งครอบครัว เป็ นหลักการที่ได้รับการเน้นย้าจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็ก20
ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนของผูอ้ พยพ21 และผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
ทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี 22 เป็ นไปตามข้อสรุ ปของศาลสิ ทธิ
มนุษยชนระหว่างรัฐอเมริ กาที่วา่
…หากจาเป็ นต้องให้ท้ งั ครอบครัวอยูร่ ่ วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ความจาเป็ นที่จะต้องไม่ลิดรอนอิสรภาพ
ของเด็ก จึงขยายไปครอบคลุมถึงพ่อแม่ และย่อมเป็ นเหตุให้หน่วยงานต่างๆ ต้องเลือกใช้มาตรการอื่นแทนการควบคุมตัว
สาหรับครอบครัวนั้น โดยเป็ นมาตรการที่เหมาะสมต่อความต้องการของเด็ก23
ส่งผลให้รัฐไม่สามารถควบคุมตัวเด็กโดยอ้างเหตุวา่ ต้องการให้ท้ งั ครอบครัวอยูร่ ่ วมกัน ศาลสิ ทธิมนุษยชน
ระหว่างรัฐอเมริ กาได้กาหนดว่า การอยูร่ ่ วมกันของครอบครัวไม่ได้เป็ นเหตุผลเพียงพอเพื่อกาหนดเป็ นข้อยกเว้นเพื่อให้
ควบคุมตัวเด็กได้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบด้านลบที่ร้ายแรงต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และร่ างกายของเด็ก24 ซึ่งย่อม
กาหนดให้รัฐต้องออกแบบ และนาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการควบคุมตัวมาใช้ เพื่อให้ท้ งั ครอบครัวได้อยูร่ ่ วมกัน และ
เพื่อส่งเสริ มการคุม้ ครองต่อครอบครัวนั้น25
V. มาตรการคุ้มครองในประเทศในฐานะเป็ นทางเลือกอืน่ นอกจากการควบคุมตัวผู้อพยพทีเ่ ป็ นเด็ก
หลายประเทศกาหนดเป็ นกฎหมายในประเทศ ให้มีขอ้ ห้ามต่อการควบคุมตัวเด็กที่เป็ นผูอ้ พยพ
บทคุม้ ครองเหล่านี้ถูกกาหนดขึ้นในลักษณะต่างๆ ในกรอบกฎหมายในประเทศ ในบางกรณี ได้ถูกกาหนดเป็ น
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูอ้ พยพ ในกรณี อื่นๆ บทคุม้ ครองเหล่านี้ถูกกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิและการ
ปฏิบตั ิต่อเด็ก
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สุดท้ายแล้ว บางประเทศได้กาหนดอย่างชัดเจนว่าเด็กกลุม่ ไหนจะได้รับการคุม้ ครองจากการควบคุมตัวผูเ้ ข้าเมือง
ยกตัวอย่างเช่น มีความแตกต่างด้านอายุซ่ ึงกาหนดว่าเด็กกลุ่มใดเป็ นผูใ้ หญ่ (หรื อบรรลุนิติภาวะ) ซึ่งมีนยั ต่อการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมตัวผูอ้ พยพ
บทความชิ้นนี้มีจุดประสงค์อธิบายถึงกฎหมายที่ถูกแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เด็กทุกคน
- เด็กที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ตามที่กาหนด
- เด็กซึ่งเดินทางมาโดยลาพังหรื อถูกแยกจากครอบครัว
- เด็กซึ่งยืน่ เรื่ องเพื่อขอที่ล้ ีภยั
เนื้อหาในแต่ละส่วนกล่าวถึงตัวอย่างของกฎหมายและระเบียบที่เด็กจะได้รับการคุม้ ครอง เพื่อไม่ให้ถูกกักตัวใน
สถานกักตัวผูเ้ ข้าเมือง
VI. ข้ อห้ ามโดยรวมต่อการควบคุมตัวผู้อพยพทีเ่ ป็ นเด็ก
หลายประเทศกาหนดเป็ นข้อห้ามต่อการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็กในทุกกรณี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น โดยในกลุ่ม
ดังกล่าว ประกอบด้วยประเทศซึ่งมีขอ้ ห้ามต่อการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก ประเทศซึ่งอนุญาตให้ควบคุมตัวเด็กเมื่อมีการ
ทาความผิดทางอาญา และประเทศซึ่งจากัดให้มีการควบคุมตัวผูอ้ พยพเฉพาะที่เป็ นผูใ้ หญ่
คอสตาริกา
กฎหมายคนเข้าเมืองของคอสตาริ กา ยอมรับว่าเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุม้ ครองบางประการ อย่าง
สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยผูล้ ้ ีภยั แห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2494 โดยเฉพาะอย่างยิง่
Decree No. 36831-G on the Regulation of Refugees ห้ามการควบคุมตัวเด็กทุกกรณี ไม่วา่ จะเป็ นเด็กที่เดินทางมาโดยลาพัง
หรื อมีผตู ้ ิดตามมาด้วย26
มาตรา 47 ของพระราชกาหนด ระบุดงั นี้
ไม่วา่ ในพฤติการณ์ใด ผูเ้ ยาว์จะต้องไม่ถูกควบคุมตัว ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ ยาว์ที่เดินทางมาพร้อมกับผูใ้ หญ่ เดินทางมา
โดยลาพัง หรื อถูกแยกจากครอบครัว27
โครเอเชีย
ในโครเอเชีย กฎหมายฉบับเดียวที่อนุญาตให้มีการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ กล่าวถึงการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ซ่ ึงถูกศาลตัดสิ น
ว่ามีความผิดทางอาญา จึงถือว่าไม่มีขอ้ บทตามกฎหมายที่อนุญาตให้มีการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ดว้ ยเหตุผลเกี่ยวกับสถานะการ
เข้าเมือง
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เอกวาดอร์
ในเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลเอกวาดอร์ให้ความเห็นชอบต่อกฎหมายว่าด้วยการเดินทางของมนุษย์ (Human
Mobility Law) ฉบับใหม่ ซึ่งห้ามการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็กโดยตรง28 กฎหมายนี้ยงั กาหนดให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิที่จะ
มีอิสรภาพส่ วนบุคคลสาหรับพ่อแม่หรื อผูด้ ูแลเด็ก ให้มีการใช้มาตรการที่เป็ นทางเลือกสาหรับครอบครัว หากเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและการรักษาความเป็ นเอกภาพของครอบครัว
มาตรา 2 ของกฎหมายนี้ ระบุวา่
…ไม่วา่ ในพฤติการณ์ใด ไม่อนุญาตให้มีการควบคุมตัวเด็กด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง หาก
จาเป็ นต้องให้ครอบครัวอยูด่ ว้ ยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก พันธกรณี ที่จะต้องคุม้ ครองเสรี ภาพส่ วนบุคคล ควร
ครอบคลุมถึงผูซ้ ่ ึงเป็ นพ่อแม่หรื อผูด้ ูแลเด็กด้วย29
ไอร์ แลนด์
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2542 ของไอร์แลนด์ กาหนดเหตุผลเพื่อการควบคุมตัวและการส่งตัวผูท้ ี่ไม่ใช่คน
ชาติออกไปนอกประเทศ มาตรา 5(4)(a) ของพระราชบัญญัติน้ ี กาหนดไม่ให้มีการควบคุมตัวเด็กในสามกรณี ได้แก่
[การควบคุมตัวระหว่างรอการเนรเทศ] ต้องไม่นามาใช้กบั บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปี 30
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติคุม้ ครองระหว่างประเทศ (International Protection Act) พ.ศ.2558 ของไอร์แลนด์ ยัง
กาหนดเหตุผลที่อาจมีการควบคุมตัวผูย้ นื่ ขอสิ ทธิที่จะมีที่ล้ ีภยั อย่างไรก็ดี เด็กได้รับการยกเว้นจากข้อบทนี้ โดยเฉพาะใน
Part 3, Section 20 Subsection (6) ของพระราชบัญญัติน้ ี กาหนดว่า
[การควบคุมตัวผูย้ นื่ ขอสิ ทธิที่จะมีที่ล้ ีภยั ] ต้องไม่นามาใช้กบั บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปี 31
เม็กซิโก
ในเดือนธันวาคม 2558 รัฐบาลเม็กซิโกประกาศใช้กฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติสิทธิเด็ก ซึ่งห้ามการ
ควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็กและวัยรุ่ น32 กฎกระทรวงดังกล่าวกาหนดให้รัฐบาลต้องนามาตรการมาปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันไม่ให้
เด็กถูกควบคุมตัวตามกระบวนการคนเข้าเมือง รวมทั้งผูท้ ี่เดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่หรื อผูด้ ูแล กฎกระทรวงนี้เพิ่มการ
คุม้ ครองมากขึ้นเมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2554 ซึ่งมีเพียงข้อห้ามต่อการควบคุมตัวเด็กที่เดินทางโดย
ลาพัง33
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อ 111 ของกฎกระทรวงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสิทธิเด็กแห่งชาติ กาหนดว่า
…ไม่วา่ ในพฤติการณ์ใด ผูอ้ พยพที่เป็ นเด็กหรื อวัยรุ่ น ไม่วา่ จะเดินทางมาพร้อมกับผูใ้ หญ่หรื อไม่ก็ตาม ต้องไม่ถูก
ลิดรอนเสรี ภาพในสถานกักตัวคนเข้าเมืองใดๆ หรื อในศูนย์ควบคุมตัวผูอ้ พยพใดๆ34
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Ley Orgánica de Movilidad Humana Ecuador, Suplemento – Registro Oficial Nº 938. Accessed at: www.refworld.org/pdfid/58a41f864.pdf
Unofficial translation. Ley Orgánica de Movilidad Humana Ecuador op cit.
30
Immigration Act, 1999 (Ireland). Available at: www.irishstatutebook.ie/eli/1999/act/22/enacted/en/html
31
International Protection Act 2015 (Ireland). Available at: www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/html
32
International Detention Coalition (2015) Mexico includes non-detention of migrant children in regulations for new child rights law. 5 December 2015.
Available at: idcoalition.org/news/mexico-regulations-for-new-child-rights-law/
33
IDC 2015 Mexico includes non-detention of migrant children op cit.
34
Unofficial translation Reglamento de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescents (Mexico) 02/12/2015. Available at:
www.dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5418303&fecha=02/12/2015
29

อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูเ้ ข้าเมือง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิเด็กของเม็กซิโก

เพื่อประกันว่ามีเนื้อหาสอดคล้องกับ

ปานามา
Decree Law No.3 (ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548) ห้ามไม่ให้ทางการควบคุมตัวเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ในศูนย์ควบคุม
ตัวผูเ้ ข้าเมือง มาตรา 93 ของพระราชกาหนดนี้ระบุวา่ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจบริ หารศูนย์กกั ตัวเหล่านี้เพื่อควบคุมตัว
พลเมืองต่างชาติที่ละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง แต่ในส่วนของผูท้ ี่อาจถูกควบคุมตัวในสถานที่เหล่านี้ มาตรา 93 กาหนดว่า
เฉพาะบุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จึงอาจถูกควบคุมตัวที่ [ศูนย์กกั ตัวผูเ้ ข้าเมือง] นี้ได้35
ผูเ้ ยาว์จะถูกส่งตัวให้อยูใ่ ต้การคุม้ ครองของกระทรวงพัฒนาสังคม และจะมีการติดต่อตัวแทนการทูตหรื อสถาน
กงสุลที่เกี่ยวข้อง
VII. ข้ อห้ ามเกีย่ วกับเด็กเล็ก
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กนิยามว่าเด็กหมายถึงมนุษย์ใดๆ ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ตัวอย่างที่ยกมาตอนต้น สะท้อนถึง
เกณฑ์อายุตามกฎหมายที่หา้ มการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็ นตัวอย่างของกฎหมายซึ่งห้ามการ
ควบคุมตัวเด็กกลุ่มที่อายุนอ้ ยกว่านี้
จีน
ในปี 2555 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกพระราชบัญญัติบริ หารการเดินทางเข้าออกประเทศ (Exit and Entry
Administration Law) ฉบับใหม่36 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 การควบคุมตัวพลเมืองต่างชาติสามารถกระทา
ได้ตามกฎหมายนี้ โดยมีขอ้ ยกเว้นตามมาตรา 61 ดังต่อไปนี้
…การควบคุมตัวเพื่อการสอบสวนไม่มีผลบังคับใช้ต่อพลเมืองที่เป็ นต่างชาติ...ซึ่งมีอายุต่ากว่า 18 ปี หรื อมีอายุกว่า
70 ปี
มาตราดังกล่าวยังกาหนดเงื่อนไขที่อาจนามาใช้กบั บุคคลเป็ นเวลาไม่เกิน 60 วัน อย่างไรก็ตามไม่เป็ นที่ชดั เจนใน
ขณะนี้วา่ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้อย่างไร
สวิตเซอร์ แลนด์
Swiss Federal Act on Foreign Nationals ที่ออกมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ห้ามไม่ให้ควบคุมตัวเด็กอายุนอ้ ยกว่า
15 ปี ในฐานะผูอ้ พยพ
มาตรา 80(4) ของพระราชบัญญัติน้ ีกาหนดว่า
…ไม่วา่ ในพฤติการณ์ใด ไม่อนุญาตให้มีการออกคาสัง่ เพื่อควบคุมตัวบุคคลระหว่างรอการส่งออกนอกประเทศ การควบคุม
ตัวระหว่างรอการเนรเทศ หรื อการบังคับควบคุมตัวใดๆ กรณี ที่บุคคลดังกล่าวเป็ นเด็ก หรื อผูม้ ีอายุยงั ไม่ถึง 15 ปี 37

35

Unofficial translation. República de Panamá Órgano Ejecutivo Decreto Ley No. 3 (de 22 de febrero de 2008). Available at
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6077.pdf?view=1
36
Exit and Entry Administration Law of the People’s Republic of China, accessed 12/4/16 www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84196/3837042.htm
37
142.20 Federal Act on Foreign Nationals of 16 December 2005. Accessed at: www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/20020232/index.htm

ออสเตรีย
ในปี 2548 ออสเตรี ยออกกฎหมายห้ามการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ที่อายุต่ากว่า 14 ปี Section 8, Article 76(1a) ของ
พระราชบัญญัติการตรวจบุคคลต่างด้าว กาหนดว่า
ต้องไม่มีการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ระหว่างรอการเนรเทศ38
ไม่มีการอ้างถึงการกาหนดอายุของผูเ้ ยาว์ในพระราชบัญญัติการตรวจบุคคลต่างด้าวนี้
แต่มีการกาหนดไว้ตาม
Section 1 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งระบุวา่ ผูเ้ ยาว์ หมายถึงเด็กที่อายุยงั ไม่ถึง 14 ปี 39
ลัตเวีย
ลัตเวียได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนปี
เดียวกัน กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับนี้กาหนดให้มีเหตุผลเพื่อการควบคุมตัวเกี่ยวกับการเข้าและออกนอกประเทศ40 อย่างไรก็
ดี การควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ที่อายุต่ากว่า 14 ปี ไม่อาจกระทาได้ตามข้อบทเหล่านี้
โดยเฉพาะ Section 51(1) กาหนดว่า
…เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ด่านพรมแดน มีสิทธิควบคุมตัวพลเมืองต่างชาติ ยกเว้นพลเมืองต่างชาติที่เป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงอายุไม่
41
ถึง 14 ปี
ไต้ หวัน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของไต้หวัน42 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเมื่อปี 2558 หลังมีคาตัดสินของศาลเมื่อ
ปี 2556 ซึ่งเป็ นการวินิจฉัยว่ามาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ43 ส่งผลให้มีการแก้ไขเนื้อหา
ของมาตรา 38(1) โดยให้ชะลอการควบคุมตัวบุคคลต่างด้าว ด้วยเงื่อนไขหลายประการด้วยกัน โดยหนึ่งในเงื่อนไขเหล่านั้น
คือกรณี ที่เป็ น “เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ”44
VIII. ข้ อห้ ามเกีย่ วกับเด็กทีเ่ ดินทางมาโดยลาพังหรือถูกแยกตัวจากครอบครัว
หลายประเทศห้ามเฉพาะการควบคุมตัวผูอ้ พยพที่เป็ นเด็ก ซึ่งเดินทางมาโดยลาพัง หรื อถูกแยกจากครอบครัว
ฮังการี
Hungary’s Act LXXX พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการให้ที่พกั พิง ห้ามการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพัง
38

Unofficial translation Federal Act on the Exercise of Aliens’ Police, the Issue of Documents for Aliens and the Granting of Entry Permits (2005 Aliens’
Police Act – Fremdenpolizeigesetz 2005) www.refworld.org/pdfid/46adc4932.pdf; Section 8 amendment at: Bundesrecht konsolidiert: Gesamte
Rechtsvorschrift für Fremdenpolizeigesetz 2005, www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung. wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004441
39
Unofficial translation Juvenile Court Act 1988 (Jugendgerichtsgesetz) (Austria). Available at:
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00148/fname_455537.pdf
40
We note Austria’s 2015 Asylum Law also provides for the detention of asylum seekers on a number of grounds (such as establishment of identity), and
the law does not exempt children from this form of detention. Available at: likumi.lv/ta/id/278986-patveruma-likums
41
Unofficial translation Section 51. (1) Immigration Law (Latvia), (Imigrācijas likums) likumi.lv/doc.php?id=68522
42
Formally known as the Taiwan Province of China
43
International Detention Coalition (2015) Children & Pregnant Women No Longer Detained in Taiwan. 9 February 2015. Available at
www.idcoalition.org/news/new-limitsdetention-taiwan/
44
Section 38(1) Immigration Act January 23, 2015 Republic of China (Taiwan). Available at: ww.moi.gov.tw/english/english_law/law_detail.aspx?sn=332

Section 31/B (2) กาหนดว่า
อาจมีคาสัง่ ให้ควบคุมตัวผูอ้ พยพได้
ภัย

เฉพาะกรณี ผเู ้ ยาว์ซ่ ึงเดินทางมาโดยลาพังและลงทะเบียนเพือ่ ขอสถานะผูล้ ้ ี

45

นอกจากนั้น Section 31/A 8(c) ของพระราชบัญญัติน้ ียงั กาหนดว่า
…[การควบคุมตัวผูอ้ พยพ] ต้องยุติลงโดยไม่ล่าช้า หาก....พิสูจน์ได้วา่ ผูถ้ ูกควบคุมตัวเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงเดินทางมาโดย
ลาพังและลงทะเบียนเพื่อขอสถานะผูล้ ้ ีภยั 46
นอกจากนั้น Section 56 (2) ของ Third Country Nationals Act กาหนดว่า
…ไม่อนุญาตให้มีการออกคาสัง่ ควบคุมตัวพลเมืองของประเทศที่สามซึ่งเป็ นผูเ้ ยาว์47
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขต่างหากเกี่ยวกับครอบครัวที่มีผเู ้ ยาว์ กฎหมาย Third Country Nationals Act กาหนดให้
ทางการสามารถนาตัวผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพังไปไว้ในสถานที่พกั พิง แทนที่จะควบคุมตัวเอาไว้48
บทคุม้ ครองเหล่านี้ดูเหมือนจะอ่อนแอลงหลังมีการเสนอกฎหมายใหม่ต่อรัฐสภาฮังการี ซึ่งมุ่งให้มีการควบคุมตัว
ผูเ้ ยาว์ซ่ ึงเดินทางมาโดยลาพังและลงทะเบียนเพื่อขอสถานะผูล้ ้ ีภยั และมีอายุมากกว่า 14 ปี 49
อิสราเอล
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันการแทรกซึม (Prevention of Infiltration Law)50 ได้กาหนด
เหตุผลหลายประการ เพื่อให้ปล่อยตัวจากการควบคุมตัวเมื่อเดินทางมาถึงด่านพรมแดน รวมทั้ง
1. เมื่อคานึงถึงอายุของผูแ้ ทรกซึมหรื อสภาพร่ างกายของบุคคลนั้น โดยการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบด้านลบต่อสุขภาพของเขา และไม่มีวธิ ีการอื่นที่จะป้ องกันผลกระทบดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่พิเศษสาหรับผูท้ ี่กล่าวถึงในย่อหน้า (1) ซึ่งสนับสนุนให้มีการปล่อยตัวผูแ้ ทรกซึม
โดยมีหลักประกัน รวมทั้งในกรณี ที่การควบคุมตัวเช่นนั้น จะเป็ นเหตุให้ผเู ้ ยาว์ไม่มีผใู ้ หญ่ติดตามมาด้วย
3. ผูแ้ ทรกซึมเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงไม่ได้เดินทางมากับครอบครัวหรื อผูด้ ูแล51
ศาลปกครองมีคาวินิจฉัยเมื่อเดือนเมษายน 2556 ว่า “เหตุผลด้านมนุษยธรรมที่พิเศษ” มีผลครอบคลุมถึงเด็กที่มีพอ่
แม่หรื อผูป้ กครองติดตามมาด้วย ส่งผลให้หลังจากนั้นมา เด็กทุกคนได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวเมื่อเดินทางมาถึง
ด่านพรมแดน52
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Unofficial translation Act LXXX of 2007 on Asylum (Hungary). Available at: www.refworld.org/docid/4979cc072.html
Unofficial translation Act LXXX of 2007 on Asylum op cit.
47
Unofficial translation Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals (Hungary). Available at:
www.refworld.org/pdfid/4979cae12.pdf
48
Unofficial translation Section 62(1)b, Act II of 2007 op cit.
49
International Detention Coalition (2017) Hungary to detain asylum seekers – including children. 14 March 2017. Available at:
idcoalition.org/es/news/hungary-to-detain-asylum-seekersincluding-children/
50
The Israel law refers to undocumented migrants, including asylum seekers and refugees, as ‘infiltrators’.
51
Unofficial translation. Amendment 3 Prevention of Infiltration (Offences and Jurisdiction) Law Israel, 5714-1954
52
UNHCR (2016) Progress report. Progress Report Mid-2016:
Beyond Detention: A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and refugees – 2014-2019. Geneva: UNHCR. pp. 5152. Available at: www.unhcr.org/protection/detention/57b579e47/unhcr-global-strategybeyond-detention-progress-report.html
46

นอกจากนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 ของพระราชบัญญัติป้องกันการแทรกซึม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม
2557 คุม้ ครองเด็กทุกคน ทั้งที่เดินทางมาโดยลาพังและที่ถูกแยกจากครอบครัว ไม่ให้ตอ้ งถูกบังคับให้ตอ้ งอยูใ่ นสถานกักตัว
ผูแ้ สวงหาที่ล้ ีภยั (Holot)53
เด็กที่เดินทางมาพร้อมกับแม่และ/หรื อครอบครัว ยังคงเสี่ ยงจะถูกควบคุมตัว ระหว่างรอการเนรเทศตามกฎหมายนี้
อิตาลี
Legislative Decree no.25/2008 ของอิตาลี ห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้ควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพัง สอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่าประเทศและกฎหมายสหภาพยุโรป โดยมาตรา 20 และ 21 ของกฎหมายนี้ กาหนดเงื่อนไขที่อาจมีการ
ควบคุมตัวผูแ้ สวงหาที่พกั พิงได้ มาตรา 26(6) ระบุวา่
ไม่วา่ ในพฤติการณ์ใด ห้ามไม่ให้นาตัวผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพังไปไว้ในสถานที่ควบคุมตัวตามมาตรา 20 และ
2154
การคุม้ ครองผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพัง ได้รับการหนุนเสริ มมากขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2560 หลังจากมีการออก
(Zampa) law Provision of Protection Measures55 โดยกฎหมายนี้กาหนดเป็ นแนวทางในอิตาลีเพื่อแก้ปัญหาผูเ้ ยาว์ที่เดินทาง
โดยลาพัง โดยผ่านมาตรการอย่างเช่น ระบบการรับรองบุคคลแห่งชาติที่มีโครงสร้าง
โปแลนด์
Polish Act เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ว่าด้วยพลเมืองต่างชาติ ระบุวา่ ไม่อนุญาตให้มีการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ที่เดินทาง
โดยลาพังในฐานะผูอ้ พยพ
มาตรา 88a(1) กาหนดว่า อาจมีการควบคุมตัวกับพลเมืองต่างชาติ เมื่อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การพัก
พิงในศูนย์กกั ตัว อย่างไรก็ดี Section 3 กาหนดว่า
ข้อบทในย่อหน้า 1 จะไม่มีผลบังคับใช้กบั ผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพัง56
นอกจากนั้น มาตรา 397 กาหนดว่า ผูเ้ ยาว์ที่อายุต่ากว่า 15 ปี ไม่อาจถูกควบคุมตัวในศูนย์กกั ตัวได้
สเปน
ผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพังไม่อาจถูกควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของสเปน พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ Spain’s Organic Law 4/2000 วันที่ 11 มกราคม เกี่ยวกับสิ ทธิและเสรี ภาพของพลเมืองต่างชาติซ่ ึงอาศัยอยูใ่ น
สเปนและการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2554 ให้ความคุม้ ครองกับผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพัง โดย
ให้ส่งตัวให้อยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงานคุม้ ครองเด็ก
มาตรา 62(3) กาหนดว่า
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Holot is a semi-open facility in the Negev desert used for persons who cannot be returned to their country of origin. The IDC argues this is a form of de
facto detention due to the remote location of the facility and the effective confinement resulting from regular head counts.
54
Unofficial translation Legislative Decree no. 25 /2008 ((Italy). Available at: www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08025dl.htm
55
International Detention Coalition (2017) New Italian law protects unaccompanied migrant and refugee children. Available at: idcoalition.org/news/italychild-detention-lawchange/
56
Act of 12 December 2013 on Foreigners (Republic of Poland). Available at: ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/act_on_foreigners_en_0.pdf

ผูเ้ ยาว์ซ่ ึงมีลกั ษณะเข้ากับเงื่อนไขที่กาหนด อาจถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการคุม้ ครองของหน่วยงานคุม้ ครองผูเ้ ยาว์ที่มี
อานาจ
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IX. ข้ อห้ ามเกีย่ วกับเด็กทีแ่ สวงหาการคุ้มครองระหว่ างประเทศ
บางประเทศห้ามการควบคุมตัวเด็กซึ่งขอรับความคุม้ ครองระหว่างประเทศ อย่างเช่น เด็กที่ขอรับสถานะผูล้ ้ ีภยั ผู ้
แสวงหาที่ล้ ีภยั หมายถึงบุคคลจากประเทศที่สามหรื อผูไ้ ร้รัฐ ซึ่งได้ร้องขอความคุม้ ครองระหว่างประเทศ และอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณา
ไซปรัส
มาตรา 9ΣΤ(1) ของพระราชบัญญัติผลู ้ ้ ีภยั (Refugee Law) (6(I)/2000) ของสาธารณรัฐไซปรัส ห้ามการควบคุมตัว
ผูเ้ ยาว์ที่อยูร่ ะหว่างการขอสถานะผูล้ ้ ีภยั 58
แม้วา่ กฎหมายของไซปรัสยังคงอนุญาตให้ควบคุมตัวเด็ก
โดยมีมาตรการเพื่อการควบคุมตัวเป็ นการเฉพาะ
(สาหรับผูท้ ี่อยูร่ ะหว่างการถูกส่งตัวออกนอกประเทศ) นับแต่ปี 2557 รัฐบาลกาหนดเป็ นนโยบายที่จะไม่ควบคุมตัวเด็กด้วย
เหตุผลเกี่ยวกับการอพยพทุกประการ และยังคงมีการปฏิบตั ิตามนั้น59
นิคารากัว
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูล้ ้ ีภยั (Refugee Protection Law) พ.ศ.2551 ห้ามไม่ให้ควบคุมตัวผูแ้ สวงหาที่ล้ ีภยั ที่มีความ
ต้องการเป็ นพิเศษ รวมทั้งเด็กที่เดินทางโดยลาพังและที่ถูกแยกจากครอบครัว60 โดยจะมีการส่งตัวเด็กดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือและความสนับสนุน61
มาตรา 10 ของกฎหมายนี้ระบุวา่
…ผูแ้ สวงหาที่ล้ ีภยั ซึ่งมีความต้องการเป็ นพิเศษ อย่างเช่น .... เด็กที่เดินทางมาโดยลาพังหรื อถูกแยกจากครอบครัว
… ไม่อาจถูกควบคุมตัวได้ และต้องได้รับการส่งตัวโดยทันทีไปยังหน่วยงานซึ่งให้ความสนับสนุนที่จาเป็ นได้62
บทคุม้ ครองไม่ให้ถูกควบคุมตัวเช่นนั้น ได้รับการหนุนเสริ มจากมาตรา 219 ของพระราชบัญญัติการย้ายถิ่นและ
พลเมืองต่างชาติ (Migration and Foreigners Law) พ.ศ.2551 ซึ่งระบุวา่
…ผูล้ ้ ีภยั และผูข้ อสถานะผูล้ ้ ีภยั (ผูแ้ สวงหาที่ล้ ีภยั ) ได้รับการยกเว้นจากการปฏิบตั ิตามข้อบทว่าด้วยการส่งตัวออก
นอกประเทศหรื อการเนรเทศ การจับกุมเนื่องจากการเข้าเมืองหรื อการอยูอ่ าศัยอย่างไม่ปรกติ และการส่งตัวเป็ นผูร้ ้ายข้าม
แดน ทั้งนี้ตามที่กาหนดไว้ใน Law No. 655 “Refugee Protection Act”63
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Organic Law 8/2000 of 22 December (Spain). Available at:www.refworld.org/pdfid/402237554.pdf
Unofficial translation Article 9ΣΤ(1) of the Refugee Law (6(I)/2000) of the Republic of Cyprus. Available (Greek language only)
www.cylaw.org/nomoi/enop/nonind/2000_1_6/full.html
59
Personal communication, 24 March 2017. On file with Robyn Sampson.
60
Nicaragua: Ley No. 655 de 2008, Ley de Protección a Refugiados [Nicaragua], 3 June 2008. Available at: www.refworld.org/docid/4884470a2.html
61
UNHCR (2015) Options Paper 1: Options for governments on care arrangements and alternatives to detention for children and families. Available at
www.refworld.org/docid/5523e8d94.html
62
Unofficial translation. Article 10. Nicaragua: Law No. 655. 2008, Ley de Protección a Refugiados. 3 June 2008. Available at:
www.refworld.org/docid/4884470a2.html
63
Unofficial translation. Ley general de Migración y Extranjería [Nicaragua], Ley Nº 671 de 2011, Available at: www.refworld.org/docid/4e268f912.html
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ตุรกี
ในปี 2557 ตุรกีได้ออกกฎหมายห้ามการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ที่เดินทางโดยลาพัง ซึ่งได้แสวงหาความคุม้ ครองระหว่าง
ประเทศ มาตรา 66 กาหนดว่า
b) กระทรวงนโยบายครอบครัวและสังคม จะนาตัวเด็กที่เดินทางโดยลาพังไปไว้ในการดูแลของ
หน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับการดูแลจากญาติผใู ้ หญ่ หรื อครอบครัวอุปถัมภ์ โดยให้คานึงถึงความเห็นของ
เด็กที่เดินทางมาโดยลาพังด้วย
c) เด็กอายุมากกว่า 16 ปี อาจถูกนาตัวไปไว้ในศูนย์รับรองและให้ที่พกั พิง หากมีสภาพที่เหมาะสมและ
สามารถทาได้
ç) ผูท้ ี่เป็ นพี่นอ้ งกันจะถูกจัดให้พกั อยูใ่ นที่เดียวกันหากเป็ นไปได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของเด็ก อายุ
ของเด็ก และวุฒิภาวะของเด็ก โดยจะไม่ส่งตัวเด็กเหล่านี้ไปยังสถานที่อื่น เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น [ตามเหตุผลที่มีอยู]่ 64
X. สรุป
กรอบกฎหมายในประเทศมีบทบาทสาคัญเพื่อคุม้ ครองเด็กจากการควบคุมตัวโดยพลการ
กรอบกฎหมายใน
ประเทศที่เข้มแข็งจะช่วยประกันให้เด็กไม่ถูกควบคุมตัวด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองของตนเองหรื อของพ่อแม่
และช่วยส่งเสริ มการพัฒนาและการขยายแม่แบบการดูแลที่เป็ นทางเลือกอย่างอื่น เพื่อการคุม้ ครองและสนับสนุนเด็ก
ตัวอย่างในเอกสารนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐมีทางเลือกหลายประการ
ที่จะกาหนดกฎหมายในประเทศให้คุม้ ครอง
อิสรภาพเช่นนี้ ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายซึ่ง
- กาหนดให้ทางการสามารถควบคุมตัวบุคคลได้เมื่อมีอายุมากกว่า 18 ปี เท่านั้น
- กาหนดให้มีขอ้ ยกเว้นในกฎหมายไม่ให้มีการควบคุมตัวเด็ก
- ให้อานาจหน้าที่กบั ทางการในการจัดให้เด็กอยูใ่ นสถานที่หรื อหน่วยงานที่อ่อนไหวต่อความรู ้สึกของเด็ก ซึ่งช่วย
คุม้ ครองเสรี ภาพในการเดินทางของเด็ก
- อนุญาตให้มีการควบคุมตัวผูเ้ ยาว์ได้เฉพาะผูซ้ ่ ึงกระทาการขัดต่อกฎหมาย
โปรดสังเกตด้วยว่า กฎหมายเหล่านี้มีความเข้มแข็งเช่นเดียวกับการบังคับใช้ กรอบกฎหมายตามที่กล่าวถึงข้างต้น
อาจไม่ประกันว่าหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจะสามารถ หรื อสนใจที่จะดาเนินการให้ความคุม้ ครองในทุกกรณี
ทั้งยังโปรดสังเกตด้วยว่า ในทางปฏิบตั ิแล้ว หลายประเทศไม่ควบคุมตัวเด็ก แม้วา่ จะไม่ได้กาหนดไว้ในกฎหมาย
เช่นนั้น ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงมีหลายประเทศที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายงานนี้ซ่ ึงถือว่าเป็ นผูน้ าในเรื่ องนี้65
การนาบทคุม้ ครองเหล่านี้มาผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตั ิในประเทศ เป็ นภารกิจ
เร่ งด่วน
โดยควรมีการดาเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อประกันว่าเด็กจะไม่ได้รับอันตรายที่ไม่จาเป็ นจากการควบคุมตัว เด็กซึ่ง
เดินทางข้ามพรมแดน ถึงที่สุดแล้ว ก็ยงั เป็ นเด็ก และควรได้รับการคุม้ ครองเฉกเช่นกับเด็กทัว่ ไป ทั้งรัฐบาลและภาคประชา
สังคมมีความรับผิดชอบที่จะต้องจัดทาและสนับสนุนทางเลือกนอกจากการควบคุมตัว และแนวทางการรับรองเด็กเหล่านี้
แบบต่าง ๆ การกาหนดให้กฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตั ิในประเทศมีขอ้ บทเพื่อคุม้ ครองเช่นนี้ เป็ นภารกิจเร่ งด่วน
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Law on Foreigners and International Protection Law No. 6458 (Turkey). Available at: www.refworld.org/docid/5167fbb20.html
A separate briefing paper is currently being drafted that will detail these good practice examples
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