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สารจากเลขาธิการ

“การปะทะกันระหวางกองกำ�ลังของรัฐบาลและกลุมติดอาวุธ เปลี่ยนใหพื้นที่
ในยานยามอกของกรุงดามัสกัสกลายเปนรังผึ้ง ยุงเหยิงวุนวาย ยามอกได
กลายเปนพื้นที่หลบภัยของประชาชนที่หลบหนีมาจากบริเวณอื่นๆ ผมเคย
ทำ�งานใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและเคยเปนนักกิจกรรมดานสื่อ
แต บ รรดาชายที่ ค ลุ ม หนาเหล า นี้ ไ ม ไ ด  แ ยกแยะระหว า งผู  ทำ � งานดานสิ ท ธิ
มนุษยชนกับนักรบในกลุมติดอาวุธที่เปนฝายตรงขาม ผมตองหลบซอนตัว
ในขณะที่เพื่อนของผมถูกจับมากขึ้นเรื่อยๆ
ผมตัดสินใจวาถึงเวลาที่จะตองถอนตัวและเก็บกระเปา แตจะไปไหนได? ผูลี้ภัย
ชาวปาเลสไตนจากซีเรียอยางผม ไมไดรับอนุญาตใหเดินทางเขาประเทศใด
โดยไมมีวีซา ตอนนั้นผมคิดวาเลบานอนนาจะเปนทางเลือกที่ยากลำ�บากนอย
สุด แตก็ไดยินมาวาผูลี้ภัยชาวปาเลสไตนในเลบานอนถูกปฏิบัติในลักษณะที่
เหยียดเชื้อชาติ และถูกจำ�กัดสิทธิประการตางๆ”
ผูลี้ภัยชาวปาเลสไตนจากซีเรีย
ซึ่งสุดทายสามารถหลบหนีไปยังยุโรปผานประเทศอียิปต ตุรกี
และการเสี่ยงภัยขามทะเลไปยังอิตาลีกลาว

2557 เปนปที่โหดรายสำ�หรับผูที่พยายามคุมครองสิทธิมนุษยชน และสำ�หรับเหยื่อ
ที่ไดรับทุกขเวทนาในสนามรบ
รัฐบาลใหสัญญาแตลมปากอางวาจะคุมครองพลเรือน แตนักการเมืองของโลกกลับ
ลมเหลวอยางสิน้ เชิง ไมสามารถคุม ครองผูท ตี่ อ งการความชว ยเหลือมากสุด แอมเนสตี้
อินเตอรเนชั่นแนลเชื่อวาสถานการณเชนนี้เปลี่ยนแปลงได และตองเปลี่ยนแปลง
ในที่สุด
กฎหมายดานมนุษยธรรมระหวางประเทศซึ่งกำ�กับดูแลการปฏิบัติการในชวงที่มี
การขัดแยงกันดวยอาวุธ มีขอกำ�หนดอยางชัดเจนที่ ไมอนุญาตใหโจมตีทำ�รายตอ
พลเรือนไดไมวาในกรณีใดๆ หลักการแยกแยะระหวางพลเรือนกับนักรบในสงคราม
เปนมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อคุมครองไมใหประชาชนตกเปนเหยื่อจากสงครามอัน
โหดราย
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แตครั้งแลวครั้งเลาที่พลเรือนตองรับผลจากสงคราม ในวาระครบรอบ 20 ปของ
เหตุการณสงั หารลางเผา พันธุม นุษยในรวันดา นักการเมืองยังกลับเพิกเฉยตอ หลักการ
คุมครองพลเรือนซ้ำ�แลวซ้ำ�อีก หรือเบือนหนาหนีเมื่อฝายอื่นๆ กระทำ�การละเมิด
หลักเกณฑเหลานี้อยางสิ้นเชิง
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติลมเหลวครั้งแลวครั้งเลาในการแกไขวิกฤต
ซีเรียในหลายปที่ผานมา ทำ�ใหไมอาจรักษาชีวิตคนจำ�นวนมากไวไดมาก ในชวงสี่ปที่
ผานมา มีผูเสียชีวิตกวา 200,000 คน สวนใหญเปนพลเรือน และสวนใหญเปนการ
โจมตีทำ�รายโดยฝายกองกำ�ลังของรัฐบาล ปจจุบันประชาชนจากซีเรียประมาณสี่ลาน
คนกลายเปนผูลี้ภัยในประเทศอื่นๆ กวา 7.6 ลานคนตองพลัดถิ่นในประเทศตนเอง
วิกฤตซีเรียเกี่ยวของกับเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบานอยางอิรัก กลุม
ติดอาวุธที่เรียกตนเองวา Islamic State (IS หรือเดิมเคยเรียกวา ISIS) ซึ่งมีสวน
ทำ�ใหเกิดอาชญากรรมสงครามในซีเรีย ยังอยูเบื้องหลังการลักพาตัว การฆาคนใน
ลักษณะการประหารชีวิต การสังหารเพื่อลางเผาพันธุในวงกวางในตอนเหนือของ
อิรัก ในทำ�นองเดียวกัน กองกำ�ลังชีอะฮในอิรักก็ลักพาตัวและเขนฆาสังหารพลเรือน
ชาวสุนหนี่จำ�นวนมาก โดยรัฐบาลอิรักใหการสนับสนุนอยางลับๆ
การโจมตีของกองกำ�ลังอิสราเอลตอฉนวนกาซาเมื่อเดือนกรกฎาคม เปนเหตุใหชาว
ปาเลสไตนเสียชีวิตกวา 2,000 คน อีกครั้งหนึ่งที่เหยื่อสวนใหญหรืออยางนอย
1,500 คนเปนพลเรือน แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดวิเคราะหไวอยางละเอียด
และย้ำ�วานโยบายเชนนี้สะทอนการปฏิบัติที่ไมแยกแยะโดยสิ้นเชิงและเกี่ยวพันกับ
อาชญากรรมสงคราม ในขณะที่กลุมฮามาสก็ทำ�อาชญากรรมสงครามดวยการยิง
จรวดอยางไมเลือกเปาหมายเขาไปยังอิสราเอล ทำ�ใหมีผูเสียชีวิตหกคน
ที่ไนจีเรีย ความขัดแยงในภาคเหนือระหวางกองกำ�ลังของรัฐบาลกับกลุมติดอาวุธ
โบโกฮาราม (Boko Haram) กลายเปนขาวหนาหนึ่งทั่วโลกอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
กรณีการลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิง 276 คนจากเมืองชีบอก โดยเปนหนึ่งในอาชญากรรมจำ�นวนมากที่กลุมนี้เปนผูกระทำ� แตที่โลกรับรูนอยกวาอาจจะเปนอาชญากรรม
ที่ทารุณโหดรายของกองกำ�ลังของรัฐบาลไนจีเรียเอง และกลุมที่สนับสนุนรัฐบาลซึ่ง
กระทำ�ตอประชาชนที่เชื่อวาเปนสมาชิกหรือผูสนับสนุนโบโกฮาราม ซึ่งในบางกรณี
มีการบันทึกเปนวีดิโอไว และแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดนำ�มาเผยแพรเมื่อ
เดือนสิงหาคม รวมทั้งภาพของเหยื่อที่ถูกสังหารและถูกโยนทิ้งในหลุมศพขนาดใหญ
ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง มีผูเสียชีวิตกวา 5,000 คนเนื่องจากความขัดแยงดาน
ศาสนา แมจะมีกองกำ�ลังระหวางประเทศตั้งอยูก็ตาม แตการทรมาน การขมขืน
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กระทำ�ชำ�เรา และการสังหารหมูเหลานี้แทบจะไมเปนขาวหนาหนึ่งในระดับโลกเลย
ในทำ�นองเดียวกัน เหยื่อผูเสียชีวิตสวนใหญเปนพลเรือน
ในซูดานใตซึ่งเปนประเทศใหมของโลก พลเรือนหลายหมื่นคนถูกสังหาร และอีก
สองลานคนตองพลัดที่อยูโดยเปนผลมาจากการขัดแยงกันดวยอาวุธระหวาง
กองกำ�ลังฝายรัฐบาลและฝายตรงขาม ทั้งสองฝายมีสวนรวมในการทำ�อาชญากรรม
สงครามและอาชญากรรมตอมนุษยชาติ
ขอมูลขางตนสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในรายงานประจำ�ปฉบับลาสุดเกี่ยวกับ
สถานการณสิทธิมนุษยชนของ 160 ประเทศ อาจมีคนแยงวาเราคงทำ�อะไรไมได
หรอก สงครามมักทำ�ใหเกิดความสูญเสียตอพลเรือนเสมอ และไมมีทางที่จะ
เปลี่ยนแปลงอะไรได นั่นเปนความเชื่อที่ผิด เราจำ�เปนตองเผชิญหนากับการละเมิด
ที่กระทำ�ตอพลเรือน และนำ�ตัวผูกระทำ�ผิดมาลงโทษ แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
ยินดีตอขอเสนอตอสหประชาชาติ ซึ่งในปจจุบันไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาล
ประมาณ 40 แหง เพือ่ ใหคณะมนตรีความมัน่ คงแหงสหประชาชาติรบั รองจรรยาบรรณ
ที่ไมยับยั้งมติใดๆ ซึ่งจะเปนการขัดขวางไมใหคณะมนตรีความมั่นคงดำ�เนินการเมื่อ
เกิดเหตุสังหารลางเผาพันธุมนุษย อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมตอมนุษยชาติได
สิ่งนี้นับเปนกาวยางแรกที่สำ�คัญ และอาจชวยรักษาชีวิตคนจำ�นวนมาก
อยางไรก็ดี ความลมเหลวไดเกิดขึ้นในแงการปองกันไมใหเกิดการทารุณทำ�ราย
ประชาชนจำ�นวนมาก และยังมีการปฏิเสธไมใหความชวยเหลือตอประชาชนหลาย
ลานคนที่หลบหนีจากความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในหมูบานและเมืองของตนเอง
รัฐบาลที่กระตือรือรนมากสุดในการออกมาประณามความลมเหลวของรัฐบาลอื่น
กลับไมไดแสดงทาทีสนับสนุนและใหการชวยเหลือที่จำ�เปนตอผูลี้ภัยเหลานี้แตอยาง
ใด ทั้งในแงการสนับสนุนดานการเงินและการใหที่พักพิง จนถึงปลายป 2557 ผูลี้ภัย
จากซีเรียไมถึง 2% ไดรับการจัดสรรใหไปอยูในที่อยูใหมเพิ่มขึ้น
ในเวลาเดียวกัน ผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่นจำ�นวนมากเสียชีวิตกลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ระหวางพยายามหลบหนีเขาไปยังชายฝงของยุโรป การที่รัฐภาคีของสหภาพยุโรป
ไมใหความสนับสนุนตอปฏิบัติการคนหาและชวยเหลือ สงผลใหจำ�นวนผูเสียชีวิต
สูงมาก
แนวทางอยางหนึ่งเพื่อคุมครองพลเรือนในระหวางสงคราม ไดแกการหามในระดับ
สากลไมใหใชอาวุธระเบิดในเขตที่พลเรือนอาศัยอยูหนาแนน จะชวยรักษาชีวิต
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ประชาชนจำ�นวนมากในยูเครน ซึ่งในระหวางสูรบทั้งฝายแบงแยกดินแดนที่ไดรับ
ความสนับสนุนจากรัสเซีย (แมวารัฐบาลรัสเซียจะอางวาไมเกี่ยวของ แตก็ฟงดูไมนา
เชื่อถือก็ตาม) กับกลุมสนับสนุนรัฐบาลที่กรุงเคียฟ ทั้งสองกลุมตางพุงเปาโจมตี
ยานที่พลเรือนอาศัยอยู
ความสำ�คัญของหลักเกณฑเพื่อคุมครองพลเรือน หมายถึงตองปฏิบัติใหเกิดความ
รับผิดชอบและการลงโทษเมื่อมีการละเมิดหลักเกณฑ ในบริบทดังกลาว แอมเนสตี้
อินเตอรเนชั่นแนลยินดีกับมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติที่
กรุงเจนีวา ที่จะใหมีการไตสวนระหวางประเทศ ตอขอกลาวหาวาเกิดการละเมิดและ
การเลือกปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนระหวางสงครามกลางเมืองในศรีลังกา เนื่องจาก
ในชวงไมกี่เดือนสุดทายของสงครามในป 2552 มีพลเรือนหลายหมื่นคนถูกสังหาร
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดรณรงคใหมีการไตสวนกรณีนี้ในชวงหาปที่ผานมา
หากปราศจากความรับผิด เราไมสามารถเดินหนาตอไปไหนได
ยังมีสถานการณดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ตองไดรับการปรับปรุง ในเม็กซิโก การ
บังคับบุคคลใหสูญหายกรณีนักศึกษา 43 คนเมื่อเดือนกันยายน เปนโศกนาฏกรรม
ลาสุดนอกเหนือจากประชาชนกวา 22,000 คนที่หายตัวไปในเม็กซิโกกอนหนานี้
หากนับตั้งแตป 2549 เปนตนมา เชื่อวาสวนใหญถูกลักพาตัวโดยแกงอาชญากร
แตก็มีรายงานวาตำ�รวจและทหารเม็กซิโกเองเปนผูอยูเบื้องหลังการบังคับบุคคล
ใหสูญหายเหลานี้ หรือบางกรณีเปนการทำ�งานรวมมือกับแกงอาชญากรนั่นเอง จาก
ซากศพของเหยื่อบางรายที่คนพบ สะทอนใหเห็นรองรอยของการทรมานหรือการ
ปฏิบัติที่โหดราย รัฐบาลกลางและทองถิ่นตางลมเหลวในการสอบสวนอาชญากรรม
เหลานี้ พวกเขาไมสามารถจำ�แนกตัวเจาหนาที่ซึ่งนาจะเกี่ยวของได และไมสามารถ
ประกันใหเหยื่อรวมทั้งครอบครัวไดรับความชวยเหลือตามกฎหมาย นอกจาก
ไมทำ�งานแกปญหาแลว รัฐบาลเม็กซิโกยังพยายามปกปดขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตสิทธิ
มนุษยชน ทั้งยังมีอัตราการลอยนวลพนผิดคอนขางสูง มีการทุจริต และยังมีการ
เพิ่มกำ�ลังทหารมากขึ้น
ในป 2557 รัฐบาลในหลายสวนของโลกยังคงปราบปรามเอ็นจีโอและภาคประชาสังคม ซึ่งนับเปนการตอบแทนที่แปลกประหลาดตอความสำ�คัญของบทบาทของ
ภาคประชาสังคมเหลานี้ รัสเซียใชกฎหมาย “พระราชบัญญัติหนวยงานของตางชาติ”
(foreign agents law) อยางเขมงวด เปนกฎหมายที่มีกลิ่นอายมาจากชวงสงคราม
เย็น ในอียิปต เอ็นจีโอถูกปราบปรามอยางหนัก ทางการใชกฎหมายหามการสมาคม
ทีม่ มี าตัง้ แตสมัยนายมูบารัค เพือ่ สงสัญญาณวา จะไมย อมใหมกี ารแสดงความเห็นตา ง
อยางสิ้นเชิงสงผลใหหนวยงานสิทธิมนุษยชนชั้นนำ�หลายแหงตัดสินใจถอนตัวจาก
กระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ (Universal Periodic Review) ซึ่งเปน
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กลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เนื่องจากพวกเขากลัววาจะถูกตอบโตแกแคน
จากรัฐบาล
เชนเดียวกับหลายเหตุการณที่ผานมา ผูประทวงแสดงความกลาหาญแมจะถูกคุกคาม
และปฏิบัติดวยความรุนแรง ในฮองกงประชาชนหลายหมื่นคนไมกลัวตอการขมขูของ
รัฐ และเผชิญหนากับการใชกำ�ลังที่เกินกวาเหตุและโดยพลการของตำ�รวจ ใน
ปรากฏการณที่เรียกกันวา “ขบวนการรม” (umbrella movement) ซึ่งเปนเพียงการ
ใชสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม
หนวยงานสิทธิมนุษยชนอาจถูกปรามาสวา ทะเยอทะยานเกินไปที่จะทำ�ใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง แตเราคงตองย้ำ�เตือนวาภารกิจที่สำ�คัญนี้เปนสิ่งที่สามารถปฏิบัติ
และนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จได ในวันที่ 24 ธันวาคม สนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ (Arms
Trade Treaty - ATT) มีผลบังคับใช หลังจากมี 50 ประเทศใหสัตยาบันรับรองในชวง
สามเดือนกอนหนานั้น
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลและหนวยงานอื่นๆ เปนผูอยูเบื้องหลังการรณรงคใหมี
สนธิสัญญาฉบับนี้มากวา 20 ป หลายครั้งมีคนบอกเราวาเปนไปไมไดหรอกที่จะ
ทำ�ใหเกิดสนธิสัญญาฉบับนี้ได แตปจจุบันเรามีสนธิสัญญาฉบับนี้จริง ซึ่งหาม
การขายอาวุธกรณีที่ทราบวาผูซื้อจะนำ�ไปใชเพื่อกระทำ�การทารุณ นับวาเปนขอตกลง
ที่จะมีบทบาทสำ�คัญในอนาคตและเรายังจำ�เปนตองจับตามองการนำ�หลักการนี้ไป
ปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงดวย
2557 ยังเปนวาระครบรอบ 30 ปนับจากมีการรับรองอนุสัญญาวาดวยตอตาน
การทรมานแหงสหประชาชาติ (UN Convention against Torture) ซึ่งเปนอนุสัญญา
อีกฉบับหนึ่งที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรณรงคสนับสนุนมาหลายปและเปน
หนึ่งในเหตุผลที่ทำ�ใหหนวยงานไดรับรางวัลโนเบลสันติภาพเมื่อป 2520
วาระครบรอบดังกลาวยอมเปนชวงแหงการเฉลิมฉลองแตก็เปนชวงเวลาที่เรา
ตองตั้งขอสังเกตวายังคงมีการทรมานเกิดขึ้นทั่วโลก และเปนเหตุใหแอมเนสตี้
อินเตอรเนชั่นแนลยังคงจัดการรณรงคระดับโลกเพื่อยุติการทรมานตอไป
เกิดการตื่นตัวขึ้นมากเกี่ยวกับแนวคิดตอตานการทรมาน ภายหลังการตีพิมพ
เผยแพรรายงานของวุฒสภาสหรัฐฯ เมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งสะทอนใหเห็นการใช
การทรมานในชวงหลายปหลังเหตุการณ 911 ในสหรัฐฯ เปนที่นาตกใจวาผูซึ่งมีสวน
รับผิดชอบตอการทรมานซึ่งถือวาเปนอาชญากรรมอยางหนึ่ง ดูเหมือนจะเชื่อวา
พวกเขาไมจำ�เปนตองละอายแกใจแมแตนอย
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จากวอชิงตันถึงดามัสกัส จากอาบูจาถึงโคลอมโบ ผูนำ�รัฐบาลตางใหความชอบธรรม
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง โดยอางความจำ�เปน เพือ่ รักษาใหประเทศของตน
“ปลอดภัย” แตในความจริงแลว สถานการณกลับตรงกันขาม การละเมิดสิทธิเหลานั้น
ตางหากที่เปนเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ใหเรายังตองอาศัยอยูในโลกที่อันตรายในทุกวันนี้
ความมั่นคงเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากการเคารพ ปกปองสิทธิมนุษยชน
เราไดเห็นครั้งแลวครั้งเลาแมกระทั่งในชว งที่สถานการณดานสิทธิมนุษยชนดูมืดมน
วามีความเปนไปไดที่จะทำ�ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ และบางทีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญอาจเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะในชวงเวลาดังกลาว
เราตองมีความหวังวา เมื่อมองยอนกลับไปป 2557 และมองไปยังปขางหนา สถานการณที่เกิดขึ้นกับเราในป 2557 อาจถือไดวาเปนจุดต่ำ�สุด และจากจุดนั้นเราจะ
ทะยานขึ้นมาและทำ�ใหเกิดอนาคตที่ดีขึ้น
ซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty)
เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
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สรุปพัฒนาการเชิงบวก
ของสิทธิมนุษยชนปี 2557
(และ ม.ค./ก.พ. 2558)

ความสำ�เร็จระดับโลก
• หลังการรณรงค์กว่าสองทศวรรษ ในปี 2557 สนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ (Arms
Trade Treaty – ATT) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระดับโลกได้รับการลงนามจาก 130
ประเทศ และมีการให้สัตยาบัน 62 ประเทศ ทำ�ให้มีผลบังคับใช้แล้ว สนธิสัญญา
ดังกล่าวกำ�หนดกรอบในการจำ�กัดการเคลื่อนย้ายอาวุธและยุทธภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งหากมีการบังคับใช้จริงจะช่วยรักษาชีวิตได้หลายพันชีวิต
• ในเดือนธันวาคม 117 ประเทศลงนามเห็นชอบในมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติ เกี่ยวกับการทำ�ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิต ทั้งนี้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในระดับโลกต่อไป ในการลงมติ
ครั้งนี้ อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, ฟิจิ, ณีแฌร์ และซูรินาเม ได้เปลี่ยนจุดยืน
และหันมาสนับสนุนมติข้อนี้ ส่วนบาห์เรน พม่า ตองกา และยูกันดาได้เปลี่ยน
จากการคัดค้านมาเป็นการงดออกเสียง
• คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาด้านงานข่าวกรองสหรัฐฯ (US Senate Select
Committee on Intelligence) เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนธันวาคมเกี่ยวกับ
โครงการควบคุมตัวบุคคลของหน่วยข่าวกรองกลาง (Central Intelligence Agency
– CIA) ซึ่งไม่เพียงเผยให้เห็นข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับการปฏิบัติมิชอบที่เกิดขึ้น
หากยังเผยให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด
ในการสนับสนุนให้มีคุกลับ หรือสนับสนุนรัฐบาลสหรัฐฯ ในการเคลื่อนย้ายตัว
บุคคลอย่างผิดกฎหมาย สนับสนุนการบังคับบุคคลให้สูญหาย และการทรมาน
และการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อผู้ถูกควบคุมตัวหลายสิบคน

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทางการอียิปต์ปล่อยตัว Peter Greste หนึ่งในนักข่าว
อัลจาซีราสามคนที่ถูกคุมขังมา กว่าหนึ่งปีเนื่องจากข้อหาที่กุขึ้นมา แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักข่าวที่เหลืออีกสองคนที่ถูก
จับกุมพร้อมกัน ได้แก่ Mohamed Fahmy และ Baher Mohamed
รายงานประจำ�ปี 2557-2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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• ในเดือนมกราคม 2558 ปาเลสไตน์ให้ภาคยานุวัติต่อธรรมนูญกรุงโรมแห่ง
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court
– ICC) การสอบสวนของศาลอาญาระหว่างประเทศจะช่วยทำ�ลายวัฒนธรรม
การลอยนวลพ้นผิด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดวัฏจักรของอาชญากรรมสงครามและ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติของกองกำ�ลังทั้งสองฝ่าย ในช่วงที่เกิดสงคราม
ระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์
• ในเดือนมกราคม 2557 รัฐสภาโมร็อกโคลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เพื่อแก้ไข
ช่องว่างของกฎหมาย ทำ�ให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงบทลงโทษด้วยการสัญญาว่าจะแต่งงานกับผู้เสียหายได้
อีกต่อไป
• ตูนีเซียรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ ในเดือนพฤษภาคม Jabeur Mejri
นักโทษด้านความคิดชาวตูนีเซีย ซึ่งติดคุกมาสองปีเนื่องจากเผยแพร่บทความ
และการ์ตูนทางอินเตอร์เน็ต และถูกกล่าวหาว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลาม
ได้รับการปล่อยตัวแม้ว่าจะยังไม่มีการยกเลิกบทลงโทษและการตัดสินว่าเขา
มีความผิดก็ตาม

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
• ผู้เสียหายหลายพันคนจากการทรมาน การลักพาตัว และการปฏิบัติมิชอบอื่นๆ
ในศรีลังกา มีความหวังขึ้นมาอีกในเดือนมีนาคม เมื่อองค์การสหประชาชาติ
มีมติให้ทำ�การสอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อกรณีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการ
กระทำ�ของทั้งหน่วยงานของรัฐและกลุ่มติดอาวุธ ในช่วงที่มีสงครามกลางเมือง
• ในเดือนธันวาคม ไม่นานหลังจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยแพร่รายงาน
ที่เน้นให้เห็นว่าตำ�รวจฟิลิปปินส์ใช้การซ้อมทรมาน ทางวุฒิสภาประกาศให้มีการ
ไต่สวนการซ้อมทรมานของตำ�รวจที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
• ในเดือนพฤศจิกายน 30 ปีหลังจากประชาชนกว่าครึ่งล้านในเมืองโภปาลได้
รับพิษเนื่องจากหายนะด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งของโลก รัฐบาล
อินเดียเห็นชอบให้ใช้ข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อปรับจำ�นวน
ค่าชดเชยจำ�นวนหลายล้านเหรียญ ให้เหมาะสมกับผู้ที่เรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัท Union Carbide
• ในกัมพูชา ศาลเขมรแดง (Khmer Rouge Tribunal) ตัดสินว่านวนเจีย อดีต
ผู้บัญชาการลำ�ดับที่สองของเขมรแดง และเขียวสัมพัน อดีตประมุขของรัฐบาล
เขมรแดง มีความผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และตัดสินให้ได้รับ
โทษจำ�คุกตลอดชีวิต
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• ในมาเลเซีย มีการชะลอการประหาร Chandran Paskaran และ Osariakhi
Ernest Obayangbon ออกไปชั่วคราวจากที่เดิมจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และ
มีนาคม
• ในปีที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีโอกาสเยือนเวียดนามเป็นครั้งแรกในรอบ
กว่าสองทศวรรษ เราได้เห็นการปล่อยตัวนักโทษด้านความคิดอย่างน้อยเจ็ดคน
• ในเดือนเมษายน ศาลสูงสุดของอินเดียมีคำ�สั่งรับรองสถานภาพด้านกฎหมาย
ของคนข้ามเพศ โดยสั่งการให้หน่วยราชการยอมรับการใช้คำ�สรรพนามสำ�หรับ
คนข้ามเพศโดยมีทั้งที่เป็นชาย หญิง หรือ “คนข้ามเพศ” เป็นเหตุให้พวกเขา
ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ�เป็นพิเศษ

ภูมิภาคแอฟริกา
• Meriam Ibrahim ผูหญิงตั้งครรภที่ถูกศาลซูดานตัดสินประหารชีวิตในขอหาละทิ้ง
ศาสนา และจำ�เปนตองคลอดลูกระหวางถูกใสตรวนในเรือนจำ� ไดรับการปลอย
ตัวในเดือนมิถุนายน
• ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหง
แอฟริกา (African Commission on Human and Peoples’ Rights – ACHPR)
มีมติครั้งสำ�คัญเรียกรองใหคุมครองสิทธิของบุคคลโดยไมคำ�นึงถึงรสนิยมทาง
เพศหรืออัตลักษณทางเพศ
• หกปหลังการแพรกระจายของน้ำ�มันที่รั่วและทำ�ลายวิถีชีวิตของประชาชน
หลายพันคนในเขตโบโด สามเหลี่ยมปากแมน้ำ�ไนเจอร มีการฟองคดีในสหราชอาณาจักร เปนเหตุใหบริษัทเชลลตองยอมประนอมคดีดวยการจายคาชดเชย
55 ลานปอนดใหกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
• ในเดือนกันยายน มีการสงกองกำ�ลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติไปปฏิบัติ
งานในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในขณะที่ศาลอาญาระหวางประเทศเปด
การไตสวนมูลฟอง ขอหาอาชญากรรมตอกฎหมายระหวางประเทศที่เกิดขึ้น
ในประเทศดังกลาว
• ในเดือนสิงหาคม มีการประกาศใหรางพระราชบัญญัติตอตานเพศสัมพันธ
ของเพศเดียวกันเปนโมฆะ และไมมีผลบังคับใช เนื่องจากมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
ในเดือนธันวาคม ศาลสูงของบอตซาวานาเพิกถอนคำ�สั่งของกรมจัดหางานและ
มหาดไทย เพื่อใหจดทะเบียนรับรองหนวยงานที่เปนตัวแทนสิทธิของผูมีความ
หลากหลายทางเพศ ศาลระบุวา การปฏิเสธไมรับจดทะเบียนเปนการละเมิด
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของผูที่ตองการจดทะเบียน

รายงานประจำ�ปี 2557-2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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• ในเดือนกุมภาพันธ ศาลอาญาระหวา งประเทศยกคำ�รองอุทธรณคดีของ Thomas
Lubanga Dyilo ซึ่งกอนหนานี้ศาลตัดสินวามีความผิดดานอาชญากรรมสงคราม
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อป 2555 ในเดือนมีนาคม ศาลอาญา
ระหวางประเทศวินิจฉัยวา Germain Katanga ผูนำ�กลุมติดอาวุธจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก มีความผิดดานอาชญากรรมตอมนุษยชาติ
• ในเดือนมิถุนายน ศาลอาญาระหวางประเทศยืนยันที่จะตั้งขอหาตอ Laurent
Gbagbo อดีตประธานาธิบดีของไอวอรีโคสต ในความผิดดานอาชญากรรมตอ
มนุษยชาติ และในเดือนธันวาคม ศาลยืนยันที่จะตั้งขอหาตอ Bosco Ntaganda
ผูนำ�กลุมติดอาวุธ M23 สำ�หรับอาชญากรรมตอมนุษยชาติและอาชญากรรม
สงครามที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
• ชวงตนป 2558 Dominic Ongwen ผูนำ�กองกำ�ลัง Lord’s Resistance Army
มอบตัวตอทหารสหรัฐฯ และถูกสงตัวไปศาลอาญาระหวางประเทศ โดยจะมีการ
ไตสวนคดีตอเขาในขอหาอาชญากรรมตอมนุษยชาติและอาชญากรรมสงคราม
• ในเดือนธันวาคม ศาลแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน (African
Court on Human and People’s Rights) มีคำ�วินิจฉัยวารัฐบูรกินาฟาโซละเมิด
เสรีภาพในการแสดงออกของ Issa Loh Konat หลังจากที่ศาลในประเทศตัดสิน
ลงโทษบรรณาธิการหนังสือพิมพคนดังกลาว และจำ�คุกเขาเปนเวลา 12 เดือน
เนื่องจากตีพิมพบทความวิพากษวิจารณพนักงานอัยการ
• ในเดือนกรกฎาคม มีการตัดเนื้อหาของมาตราในประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศโมซัมบิก ซึ่งเปนขอบัญญัติที่ชวยใหผูซึ่งขมขืนผูอื่นสามารถหลีกเลี่ยง
การฟองคดี โดยการแตงงานกับผูเสียหาย
• ในคำ�วินิจฉัยครั้งสำ�คัญ ศาลรัฐธรรมนูญแหงแอฟริกาใต มีคำ�สั่งวา กรณีที่มีการ
กลาวหาวามีการทรมานเกิดขึ้นในประเทศซิมบับเว โดยผูกระทำ�และผูเสียหาย
เปนชาวซิมบับเว ตองไดรับการสอบสวนโดยหนวยงานตำ�รวจของแอฟริกาใต
เปนตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชหลักการเขตอำ�นาจศาลสากล

ภูมิภาคอเมริกา
• ในเดือนมิถุนายน ชุมชนพื้นเมือง Sawhoyamaxa ในปารากวัยได้รับอนุญาตให้
กลับมาอาศัยอยู่ในที่ดินเดิมของตน หลังการรณรงค์ 20 ปี โดยประธานาธิบดี
Cartes ลงนามในกฎหมายคืนที่ดินกว่า 14,000 เฮกแตร์ให้กับชุมชน
• ในเดือนตุลาคม Ángel Amílcar Colón Quevedo นักโทษทางความคิดและเหยื่อ
การทรมาน ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ�ในเม็กซิโก หลังจากถูกควบคุมตัวอยู่
ห้าปีระหว่างรอการไต่สวน
• ในเดือนมกราคม 2558 มีการปล่อยตัวนักโทษทางความคิดชาวคิวบา 53 คน
ทั้งในช่วงก่อนและหลังจากที่สหรัฐฯ และคิวบาประกาศฟื้นฟูความสัมพันธ์ทาง
การทูต
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• ศาลกัวเตมาลาตัดสินว่า Pedro García Arredondo อดีตหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีความผิดฐานวางแผนทำ�ให้เกิดเพลิง
ไหม้ในสถานเอกอัครราชทูตสเปนในเมืองดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 37 คน
เมื่อปี 2523 ในเดือนมกราคม ศาลตัดสินให้เขาได้รับโทษจำ�คุก 90 ปี ในข้อหา
ฆ่าคนตาย พยายามฆ่า และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ศาลสวิตเซอร์แลนด์
ยังตัดสินว่า Erwin Sperisen อดีตผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติมีความผิดฐาน
ฆ่าคนตายหลายคดี
• ในบราซิล รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการความจริงแห่งชาติที่เผยแพร่
เมื่อเดือนธันวาคม เป็นก้าวย่างสำ�คัญของประเทศที่จะนำ�ตัวผู้ก่ออาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติมาลงโทษ รวมทั้งผู้ที่กระทำ�การละเมิดสิทธิต่างๆ ในช่วงเผด็จการ
ทหารที่ปกครองประเทศตั้งแต่ปี 2507-2528
• ในเฮติ ศาลอุทธรณ์กลับคำ�ตัดสินในปี 2555 ที่เคยระบุว่า Jean-Claude
Duvalier อดีตประธานาธิบดีไม่อาจถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้
แม้ว่า Duvalier จะเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว แต่คำ�ตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์เปิด
โอกาสให้มีการสอบสวนต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลของเขาระหว่าง
ปี 2514-2529
• ในโคลอมเบีย กฎหมายใหม่ที่ลงนามในเดือนมิถุนายน ซึ่งหากมีผลบังคับใช้
จะส่งผลให้มีการนำ�ตัวผู้มีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมความรุนแรงทางเพศใน
ช่วงสงครามมาลงโทษ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในโคลอมเบียที่ในทางกฎหมาย
มีการนิยามว่าอาชญากรรมความรุนแรงทางเพศเป็นอาชญากรรมสงคราม และ
ยังอาจถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอีกด้วย
• ในเดือนมกราคม 2558 ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาจำ�คุก 30 ปี
เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หลังจากที่เธอแท้งลูกในเอลซัลวาดอร์
ได้รับการอภัยโทษ แต่ผู้หญิงเอลซัลวาดอร์อีก 16 คนที่ถูกจำ�คุกอยู่ในข้อหา
คล้ายคลึงกันและในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ยังคงถูกจำ�คุกต่อไป
• ชิลี ได้มีการปฏิบัติในขั้นตอนสำ�คัญเพื่อลดการเอาผิดต่อการทำ�แท้ง โดยมีการ
ประกาศในเดือนมิถุนายนที่จะปฏิรูปกฎหมายทำ�แท้ง ในกรณีที่ (ก) เป็นการ
ทำ�แท้งภายหลังการข่มขืน (ข) กรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้หญิง และ (ค)
กรณีที่ตัวอ่อนในครรภ์ไม่อาจมีชีวิตรอด

ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง
• ในเดือนกันยายน สหภาพยุโรปเริ่มกระบวนการไต่สวนการละเมิดต่อสาธารณรัฐ
เช็ก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของสหภาพยุโรป
(Race Equality Directive) เนื่องจากมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวโรมาด้านการศึกษา
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• ในสเปน มีการถอนร่างพระราชบัญญัติที่จะทำ�ให้เกิดอุปสรรคหลายประการต่อ
การเข้าถึงการทำ�แท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย และเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและชีวิตของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงออกจากการพิจารณา
• ในเดือนเมษายน ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice) มี
คำ�วินิจฉัยว่า ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลของสหภาพยุโรป ซึ่งกำ�หนดให้รัฐ
ภาคีสามารถเก็บข้อมูลด้านโทรคมนาคมของพลเมืองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเห็นว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว
ขั้นพื้นฐานของพลเมือง
• หลังจากติดคุกอยู่สามปี Ales Bialiatski นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน
ชาวเบลารุสได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนมิถุนายน
• มีจำ�นวนประเทศเพิ่มขึ้นที่อนุญาตให้คู่ของเพศเดียวกันมีสิทธิเท่าเทียมเช่นเดียว
กับคู่อื่นๆ และเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2553 ที่มีการเดินขบวนของชาวเกย์ในกรุง
เบลเกรดในเดือนกันยายน นับเป็นชัยชนะครั้งสำ�คัญของชุมชนชาวเลสเบียน
เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และอินเตอร์เซ็กส์ในเซอร์เบีย
• ในเดือนมิถุนายน สหราชอาณาจักรถูกบีบให้ต้องเปิดเผยนโยบายที่เป็นความลับ
ของรัฐบาล ทีส่ นับสนุนใหม้ กี ารสอดแนมในวงกว้างต่อผูใ้ ช้งาน Facebook, Twitter,
Youtube และ Google ทุกคนในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้เป็นผลจากการฟ้องคดี
อย่างต่อเนื่องของกลุ่มสิทธิที่มุ่งเปิดโปงว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้จับตามอง
กิจกรรมด้านอินเตอร์เน็ตของพวกเขามากน้อยเพียงใด
• ในเดือนกรกฎาคม สองปีหลังจากถูกจำ�คุกเนื่องจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล
อย่างสงบที่บริเวณจัตุรัส Bolotnaya Square ในกรุงมอสโคว Mikhail Kosenko
ได้รับการปล่อยตัวจากสถาบันจิตเวช แม้จะยังไม่มีการยกเลิกคำ�ตัดสินลงโทษเขา
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ภาพรวมภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกคิดเปนพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของโลก และประกอบดวย
ประชากรกวาครึ่ง สวนใหญเปนประชากรในวัยเยาว หลายปที่ผานมา ภูมิภาคนี้
เติบโตขึ้นในแงความเขมแข็งทางการเมืองและเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของทิศทางอำ�นาจและความมั่งคั่งในโลก จีนและสหรัฐฯ ยังคงแยงชิง
การมีอิทธิพล พลวัตของมหาอำ�นาจในภูมิภาค เชน ระหวางจีนและอินเดียกับ
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ยังคงมีความสำ�คัญซึ่งเรา
จำ�เปนตองพิจารณาแนวโนมดานสิทธิมนุษยชนจากบริบทเหลานี้
แมจะมีพัฒนาการในเชิงบวกอยูบางสำ�หรับป 2557 รวมทั้งการเลือกตั้งรัฐบาลซึ่ง
ใหคำ�มั่นสัญญาวาจะสงเสริมสิทธิมนุษยชน แตแนวโนมโดยรวมมีลักษณะถดถอย
สืบเนื่องจากปญหาการลอยนวลพนผิด การปฏิบัติที่ไมเทาเทียมความรุนแรง
ตอผูหญิงที่ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การทรมานอยางตอเนื่อง การใชโทษประหารชีวิต
การปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม แรงกดดันตอภาคประชาสังคม และการคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชนและผูทำ�งานดานสื่อ อีกทั้งมีแนวโนม
ที่นากังวลเกี่ยวกับการขาดความอดทนอดกลั้นดานศาสนาและชาติพันธุและการ
เลือกปฏิบตั ทิ ีเ่ พิม่ ขึน้ โดยทางการอาจมีสว นรว มในการปฏิบตั เิ ชน นัน้ หรือไมไ ดหาทาง
แกไขปญหาดังกลาว การขัดแยงกันดวยอาวุธในพื้นที่บางสวนยังคงเกิดขึ้นอยูตอไป
โดยเฉพาะในอัฟกานิสถาน พื้นที่ปกครองของชนเผา (Federally Administered Tribal
Areas – FATA) ในปากีสถาน พมาและไทย
องคการสหประชาชาติเผยแพรรายงานภาพรวมของสถานการณสิทธิมนุษยชนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ซึ่งใหรายละเอียดของการ
ละเมิดอยางเปนระบบตอสิทธิมนุษยชนแทบทุกประการ ยังคงมีการคุมขังประชาชน
หลายแสนคนในคายกักกันและสถานที่ควบคุมตัวอื่นๆ โดยไมมีขอหาหรือเปนผล
จากการไตสวนคดีเนื่องจากความผิดทางอาญาที่ไมมีในกฎหมาย ในชวงสิ้นป มีการ
แสดงขอกังวลเหลานี้ในที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ รวมทั้งการอภิปรายใน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงยังคงเผชิญกับอุปสรรคใหญหลวง หลายประเทศรวมทั้ง
มาเลเซียและออสเตรเลีย ละเมิดหลักการสากลที่หามสงกลับ โดยประเทศเหลานี้
ไดผลักดันผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงใหกลับไปยังประเทศของตน แมจะตองเผชิญ
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง
รายงานประจำ�ปี 2557-2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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โทษประหารชีวิตยังคงถูกนำ�มาใชในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในเดือนธันวาคม
หลังการโจมตีของกลุมฏอลีบัน-ปากีสถานตอโรงเรียนของกองทัพในกรุงเปชวาร
สงผลใหมีผูเสียชีวิต 149 คนในจำ�นวนนี้เปนเด็ก 134 คน นับเปนการกอการราย
ครั้งใหญสุดในปากีสถาน รัฐบาลตอบโตดวยการยกเลิกขอตกลงชั่วคราวที่หาม
การประหารชีวิต และไดประหารชีวิตผูชายเจ็ดคนที่เคยถูกตัดสินวามีความผิดขอหา
กอการรายอยางรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีประกาศที่จะใชศาลทหารไตสวนผูตองสงสัย
คดีกอการราย ทำ�ใหเกิดขอกังวลมากขึ้นตอการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกันยังเปนความผิดทางอาญาในหลายประเทศในภูมิภาค ใน
อินเดียศาลสูงสุดมีคำ�สั่งยอมรับสถานภาพทางกฎหมายของคนขามเพศ ในมาเลเซีย
ศาลอุทธรณมีคำ�วินิจฉัยวากฎหมายที่หามการแตงกายขามเพศไมชอบดวยกฎหมาย
และไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ดี ยังคงมีรายงานอยางตอเนื่องถึงการ
คุกคามและความรุนแรงที่กระทำ�ตอคนขามเพศ
แนวโนมในเชิงบวกไดแก เยาวชนที่มีบทบาทมากขึ้น และพวกเขามีความเชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เขาถึงไดมากขึ้น อยางไรก็ดี ในขณะที่กลุมเยาวชนพยายาม
ใชสิทธิของตน ทางการในหลายประเทศกลับใชมาตรการจำ�กัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ และยังพยายามขัดขวาง
การทำ�งานของภาคประชาสังคม

การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น
เยาวชนที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เขาถึงไดมากขึ้น และใชประโยชนจาก
โซเชียลมีเดีย ไดใชสิทธิของตนมากขึ้นในป 2557 พวกเขามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค
โดยเฉพาะเยาวชนหญิงที่มักอยูในแนวหนา
การเลือกตั้งเปดพื้นที่ใหประชาชนแสดงออกถึงปญหา และเรียกรองการเปลี่ยนแปลง
การเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมของอินโดนีเซีย ทำ�ให Joko Widodo เขาสูอำ�นาจ
หลังจากรณรงคหาเสียงและใหสัญญาที่จะสงเสริมสิทธิมนุษยชน ในฟจิมีการเลือกตั้ง
อยางสงบในเดือนกันยายน ซึ่งเปนครั้งแรกนับแตมีการทำ�รัฐประหารเมื่อป 2549
สงผลใหเกิดการอภิปรายอยางเขมขนในสังคมและสื่อมวลชน แมจะยังคงมีการจำ�กัด
เสรีภาพในการแสดงออกอยางตอเนื่องก็ตาม จนถึงปลายป 2557 หนึ่งปหลังการ
เลือกตัง้ และการเดินขบวนครัง้ ใหญใ นกัมพูชา การประทวงอยางสงบในกรุงพนมเปญ
ที่เปนเมืองหลวงยังคงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน
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นักกิจกรรมและนักปกปองสิทธิมนุษยชนไดรวมมือกันมากขึ้นในการตรวจสอบ
รัฐบาลในพมา ชาวบานที่ชุมชน Michaungkan ไดรวมตัวกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ
และเริ่มการชุมนุมประทวงอีกครั้งใกลกับศาลากลางกรุงยางกุง หลังจากทางการ
ไมสามารถแกปญหาขอพิพาทเรื่องที่ดิน
นักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนจำ�นวนมากขึ้น พยายามแสวงหาความสนับสนุนจาก
นานาชาติ ทางการเวียดนามอนุญาตใหแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเขาเยี่ยม
ประเทศเปนครั้งแรกในรอบกวา 20 ป แมจะมีกลุมใหมๆ ที่กอตั้งขึ้นและนักกิจกรรม
มีบทบาทในการใชสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น แตคนเวียดนามก็
ยังคงตองเผชิญกับการเซ็นเซอรและการลงโทษที่รุนแรงตอไป แมจะมีการปลอยตัว
ฝายตอตานรัฐบาลหกคนตั้งแตเดือนเมษายนและมิถุนายน แตยังคงมีนักโทษทาง
ความคิดอยางนอย 60 คนที่ยังถูกคุมขัง
ในฮองกง ผูประทวงหลายพันคนนำ�โดยนักศึกษา ไดชุมนุมประทวงตามทองถนน
ตัง้ แตเ ดือนกันยายน เรียกรองสิทธิการเลือกตัง้ อยางเทาเทียม นักกิจกรรมกวา 100 คน
ไดถูกควบคุมตัวในจีนแผนดินใหญเนื่องจากแสดงความสนับสนุนตอผูประทวงใน
ฮองกง และจนถึงปลายป ยังมีผูถูกควบคุมตัวอยูอีก 31 คน

การปราบปรามฝายตอตานรัฐบาล
ในชวงที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ทางการในหลายประเทศหันไปใชมาตรการจำ�กัด
เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ การปราบปรามการใชสิทธิในการ
เคลือ่ นไหวเขมขนขึน้ ในปนีส้ �ำ หรับประเทศจีน หลายคนทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับเครือขา ย
แบบหลวมๆ ของนักเคลือ่ นไหวทีเ่ รียกตัวเองวา ขบวนการพลเมืองใหม (New Citizens’
Movement) ถูกศาลตัดสินจำ�คุกตั้งแตสองปจนถึงหกปครึ่ง Cao Shunli นักปกปอง
สิทธิมนุษยชนเสียชีวิตในโรงพยาบาลเมื่อเดือนมีนาคม เนื่องจากถูกปฏิเสธไมให
ไดรับการรักษาพยาบาลระหวางการควบคุมตัว
ในเกาหลีเหนือ ดูเหมือนจะยังไมมีหนวยงานภาคประชาสังคม หนังสือพิมพ หรือ
พรรคการเมืองที่เปนอิสระ ชาวเกาหลีเหนือยังคงถูกตรวจคนโดยทางการ และอาจ
ถูกลงโทษหากมีการอาน รับชมหรือรับฟงสื่อจากตางชาติ
กองกำ � ลั ง ของทหารและฝ า ยความมั่ น คงใช กำ � ลั ง เกิ น กว า เหตุ เ พื่ อ ปราบปราม
ฝายตอตานรัฐบาล ชวงที่มีการประทวงอยางสงบในกัมพูชา กองกำ�ลังของรัฐไดใช
กำ�ลังเกินกวาเหตุรวมทั้งการใชกระสุนจริงกับผูชุมนุม สงผลใหมีคนงานโรงงาน
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ตัดเย็บถูกยิงจนเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคม สวนผูเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิดานที่อยูอาศัย
ถูกจำ�คุกเนื่องจากการประทวงโดยสงบ การทำ�รัฐประหารในไทยและการประกาศ
ใชกฎอัยการศึกเมื่อเดือนพฤษภาคม สงผลใหมีประชาชนจำ�นวนมากถูกควบคุมตัว
โดยพลการ มีการสั่งหามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกวาหาคนขึ้นไป มีการ
นำ�ตัวพลเรือนมาไตสวนคดีในศาลทหารโดยไมมีสิทธิอุทธรณคดี
ในมาเลเซีย ทางการเริ่มนำ�กฎหมายในขอหาขบถตอราชอาณาจักร ซึ่งมีที่มา
ตั้งแตยุคอาณานิคมมาใชเพื่อสอบสวน ตั้งขอหา และคุมขังนักปกปองสิทธิมนุษยชน
นักการเมืองฝายคาน ผูสื่อขาว นักวิชาการ และนักศึกษา สำ�นักขาวและสำ�นักพิมพ
ตางตองเผชิญกับมาตรการจำ�กัดสิทธิที่กวางขวาง รวมทั้งกฎหมายที่กำ�หนดใหตอง
ขอใบอนุญาตการพิมพ ซึ่งใหอำ�นาจรัฐมนตรีมหาดไทยในการยกเลิกไดโดยพลการ
สื่ออิสระจึงประสบกับปญหาในการขอใบอนุญาตดังกลาว
ในอินโดนีเซีย เรายังสามารถเก็บขอมูลการจับกุมและควบคุมตัวนักกิจกรรมทาง
การเมืองอยางสงบไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูที่เคลื่อนไหวในขบวนการปลดแอก
อยางเชน ในปาปวและมาลุกุ เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบยัง
ถูกจำ�กัดอยางเขมงวดในพมา เปนเหตุใหนักปกปองสิทธิมนุษยชน ผูสื่อขาว นัก
กิจกรรมทางการเมือง และเกษตรกรถูกจับกุมหรือคุมขังเพียงเพราะการใชสิทธิ
ดังกลาวโดยสงบ
นักปกปองสิทธิมนุษยชนยังคงเผชิญกับแรงกดดันที่หนักหนวงตอไปจากรัฐบาล
ประเทศตางๆ ในศรีลังกากระทรวงกลาโหมออกบันทึกเพื่อเตือนใหเอ็นจีโอยุติการ
จัดกิจกรรมแถลงขาว และหามไมใหมีการเผยแพรแถลงการณ สงผลใหบรรยากาศ
ความหวาดกลัวและการกดขี่ที่เลวรายอยูแลวกลับเลวรายมากยิ่งขึ้น เปนเหตุให
ผูสื่อขาวและนักปกปองสิทธิมนุษยชนตองเผชิญกับการบุกทำ�รายรางกาย การขูฆา
และการตั้งขอหาทางการเมือง
สหภาพแรงงานก็ตองเผชิญหนากับมาตรการจำ�กัดสิทธิมากขึ้น สาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต) Kim Jungwoo ผูนำ�สหภาพแรงงานถูกศาลตัดสินจำ�คุก หลังจาก
พยายามขัดขวางไมใหเจาหนาที่เทศบาลรื้อเต็นทและแทนบูชาของกลุมผูประทวง
เขายังอาจไดรับโทษหนักขึ้นในศาลสูง หลังจากอัยการตัดสินใจอุทธรณคดีนี้ ทางการ
ยังไดพยายามยกเลิกการจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่สำ�คัญบางแหง และมีการฟอง
คดีตอพวกเขาดวย
การทำ�รายรางกายนักขาวโดยมีจุดมุงหมายทางการเมือง เปนกระแสที่นาวิตก ใน
ปากีสถานผูสื่อขาวอยางนอยแปดคนถูกสังหารเนื่องจากการทำ�งานของตน ทำ�ให
กลายเปนประเทศซึ่งอันตรายมากสุดแหงหนึ่งสำ�หรับผูปฏิบัติหนาที่สื่อ ในอัฟกา-
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นิสถานจำ�นวนผูสื่อขาวที่ถูกสังหารเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผูที่ทำ�ขาวการเลือกตั้งตอง
เสี่ยงภัยเปนอยางมาก ในมัลดีฟส ผูสื่อขาวหลายคนถูกกลุมบุคคลที่ไมใชเจาหนาที่
ของรัฐรุมทำ�ราย และไมมีการนำ�ตัวคนเหลานั้นมาลงโทษ
มีหลักฐานที่ชี้ถึงพื้นที่ที่แคบลงของสื่อในศรีลังกา การคุกคามยังดำ�เนินตอไป รวมทั้ง
การสั่งปดหนังสือพิมพ “อุทยาน” ในบังคลาเทศ ผูจัดทำ�เว็บบล็อกและนักปกปอง
สิทธิมนุษยชนถูกจับกุมและตองเขารับการไตสวนและอาจถูกจำ�คุก ในปากีสถาน
มีการระงับใบอนุญาตสถานีโทรทัศน สวนเจาหนาที่เซ็นเซอรของรัฐจีนพยายาม
หามการเผยแพรรูปและบล็อก ไมใหมีการโพสตขอความที่สนับสนุนผูประทวงฝาย
ประชาธิปไตย และอนุญาตใหโทรทัศนและหนังสือพิมพลงขาวเฉพาะที่ไดรับการ
อนุมัติจากรัฐบาลแลวเทานั้น

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
การทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายที่เปนผลจากการกระทำ�ของรัฐยังเกิดขึ้นตอไป
ในหลายประเทศ การทรมานโดยตำ�รวจมักไมไดรับการสอบสวน หรือไมมีการลงโทษ
เมื่อเกิดขึ้นในฟลิปปนส แมจะมีการใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการตอตานการทรมานที่สำ�คัญถึงสองฉบับ แตเจาหนาที่ยังคงทรมานเพื่อ
รีดไถและบังคับใหสารภาพ โดยใชวิธีที่รุนแรง อยางเชนการใชไฟฟาช็อตและการ
ราดน้ำ�ใสหนาอยางตอเนื่องจนหายใจไมออก (waterboarding) ในเดือนธันวาคม
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลจัดทำ�รายงาน “เหนือกฎหมาย: การทรมานของ
ตำ�รวจในฟลิปปนส” (Above the Law: Police Torture in the Philippines) ซึ่งยังคง
มีวัฒนธรรมการลอยนวลพนผิดที่แพรหลายและเปนเหตุใหการทรมานของตำ�รวจ
เกิดขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบ
จีนยังคงรักษาตำ�แหนงผูผลิตและผูสงออกรายใหญของอุปกรณที่ใชในการบังคับใช
กฎหมายซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งอุปกรณที่ตำ�รวจใชโดยไมชอบดวย
กฎหมาย อยางเชน การใชกระบองไฟฟาและกุญแจใสขอเทาที่มีน้ำ�หนักมาก รวมทั้ง
อุปกรณที่อาจนำ�มาใชในการบังคับใชกฎหมายไดอยางชอบดวยกฎหมายแตก็อาจ
นำ�ไปสูการใชอยางมิชอบไดงาย เชน กาซน้ำ�ตา การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
ยังเกิดขึ้นอยางแพรหลายในจีน ในเดือนมีนาคม ทนายความสี่คนซึ่งอยูระหวาง
จัดทำ�รายงานการทรมานใหกับศูนยศึกษากฎหมายที่เมืองเจียนซานเจียง มณฑล
เหอหลงเจียง กลับตกเปนผูถูกควบคุมตัวและถูกทรมานเสียเอง ทนายความคนหนึ่ง
ระบุวาเขาถูกคลุมศีรษะ ถูกใสกุญแจมือไพลหลัง และถูกผูกขอมือและแขวนลงมา
จากเพดาน ในชวงที่ตำ�รวจซอมเขา
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ในเกาหลีเหนือ ประชาชนหลายแสนคนในคายกักกันและสถานที่ควบคุมตัวอื่นๆ
ตองตกเปนเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง ไมวาจะเปนการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมาย การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
กลไกตรวจสอบความรับผิดยังคงบกพรอง กรณีที่มีขอกลาวหาวามีการทรมาน ซึ่งมัก
เปนเหตุใหผูเสียหายและครอบครัวไมสามารถเขาถึงความยุติธรรมและการเยียวยา
ที่เปนผล ในอัฟกานิสถานยังคงมีขอกลาวหาตอไปวาเจาหนาที่ของหนวยงานความ
มั่นคงแหงชาติ (National Directorate of Security - NDS) เปนผูละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย ในศรีลังกาการทรมานและการปฏิบัติ
ที่โหดรายตอผูถูกควบคุมตัวยังคงเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
การควบคุมตัวระหวางรอการไตสวนที่ยาวนานและสภาพแออัดยัดเยียดในเรือนจำ�
ยังคงเปนขอกังวลรายแรงในอินเดีย การจับกุมโดยไมเลือกเปาหมาย การสอบสวน
และการฟองคดีที่เชื่องชา ระบบความชวยเหลือดานกฎหมายที่ออนแอและหลัก
ประกันดานกฎหมายที่บกพรอง ลวนสงผลใหปญหารุนแรงมากขึ้น ศาลสูงสุดสั่งการ
ใหผูพิพากษาระดับรัฐจำ�แนกตัวและปลอยตัวผูที่ถูกควบคุมตัวระหวางรอการไตสวน
เปนเวลามากกวาครึ่งหนึ่งของโทษที่เขาอาจจะไดรับ หากศาลตัดสินวามีความผิด
และใหปลอยตัวทันที
ในญี่ปุน ระบบ daiyo kangoku ซึ่งใหอำ�นาจตำ�รวจในการควบคุมตัวผูตองสงสัย
นานถึง 23 วันกอนตั้งขอกลาวหา ยังคงสงเสริมใหเกิดการทรมานและการปฏิบัติที่
โหดรายเพื่อบังคับใหสารภาพระหวางการสอบสวน ยังไมมีความพยายามที่จะยกเลิก
หรือปฏิรูประบบดังกลาวใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ การทรมานและ
การปฏิบัติที่โหดรายตอนักโทษระหวางถูกควบคุมตัวโดยทหาร และตำ�รวจ ยังเปน
สิ่งที่มีรายงานอยางตอเนื่องในประเทศไทย

การขัดแยงกันดวยอาวุธ
ในอัฟกานิสถาน ปฏิบัติการทางทหารของ NATO เปนเวลา 13 ปยุติลง แมจะยังคง
กองกำ�ลังระหวางประเทศไวบางสวน การปฏิบัติมิชอบโดยกลุมติดอาวุธยังคงเกิด
ขึ้นอยางกวางขวาง และมีการโจมตีทำ�รายเปนสถิติสูงสุดในครึ่งแรกของป 2557
ปากีสถานยังคงมีปญหาการขัดแยงกันดวยอาวุธในพื้นที่ปกครองของชนเผา (FATA)
ตอไป โดยกองทัพไดปฏิบัติการครั้งใหญในพื้นที่วาสิริสถานตอนเหนือ (North
Waziristan) ในเดือนมิถุนายน การใชเครื่องบินขนาดเล็กหรือ drone ของสหรัฐฯ
เพื่อโจมตีไดเริ่มขึ้นอีก การโจมตีที่สงผลเสียหายครั้งใหญสุดในประวัติศาสตรของ
ประเทศเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม เมื่อมีการโจมตีของกลุมฏอลีบัน-ปากีสถานตอ
โรงเรียนของกองทัพในกรุงเปชวาร ซึ่งสงผลใหมีผูเสียชีวิต 149 คน ยังเปนเด็กถึง
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134 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในระหวางการยิงปนซึ่งมีเปาหมายที่
เด็กและครู รวมทั้งมีการใชระเบิดพลีชีพดวย
การขัดแยงกันดวยอาวุธในรัฐกะฉิ่นและตอนเหนือของรัฐฉานของพมายังคงเกิดขึ้น
ตอไปเปนปที่สี่ โดยทั้งสองฝายตางทำ�การสังหารอยางไมชอบดวยกฎหมายการ
ทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย รวมทั้งการขมขืนกระทำ�ชำ�เรา และอาชญากรรม
ที่เปนความรุนแรงทางเพศอื่นๆ ในไทยความรุนแรงที่มีการใชอาวุธยังคงเกิดขึ้นใน
สามจังหวัดชายแดนใต ทั้งที่ปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนของสงขลา ทหาร
ของรัฐบาลถูกกลาวหาวามีสวนเกี่ยวของกับการสังหารโดยไมชอบดวยกฎหมาย
การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย ในขณะที่มีปฏิบัติการโจมตีพลเรือนซึ่งเชื่อวา
เปนผลงานของกลุมติดอาวุธตลอดทั้งป ไมวาจะเปนการวางระเบิดตามสถานที่
สาธารณะตางๆ

การลอยนวลพนผิด
ปญหาหลักที่คลายคลึงกัน ไดแก การลอยนวลพนผิดที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและเมื่อเร็วๆ นี้ รวมทั้งในบริบท
ของการขัดแยงกันดวยอาวุธ ในอินเดียหนวยงานราชการมักไมสามารถปองกัน
และยังอาจเปนผูกออาชญากรรมตอคนอินเดียเอง การจับกุมและควบคุมตัวโดย
พลการ การทรมานและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายเกิดขึ้น โดยไมมีการ
นำ�ตัวผูกระทำ�ผิดมาลงโทษ ระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีภาระดานคดีลนมือ สงผล
ใหผูตกเปนเหยื่อการปฏิบัติมิชอบไมสามารถเขาถึงความยุติธรรม และเปนเหตุให
มีการละเมิดสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม ความรุนแรงของกลุมติดอาวุธ
ทำ�ใหพลเรือนตกอยูในความเสี่ยง
มีการตัดสินลงโทษและการจับกุมผูที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมในอดีต ในกัมพูชา
ศาลพิจารณาคดีอาชญากรรมรายแรงที่เกิดขึ้นระหวางสงครามภายใตระบอบเขมร
แดง (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) ตัดสินวา นวล เจีย
อดีตผูบัญชาการสูงสุดลำ�ดับที่สองของเขมรแดง รวมทั้ง เขียว สมพัน อดีตประมุข
ของประเทศในยุคเขมรแดง มีความผิดในขอหาอาชญากรรมตอมนุษยชาติ และมี
การลงโทษใหจำ�คุกตลอดชีวิต ในฟลิปปนส พลตรี Jovito Palparan นายทหารที่
เกษียณแลวถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคม เขาถูกตั้งขอหาลักพาตัวและควบคุมตัว
นักศึกษาอยางผิดกฎหมาย
ผูเสียหายจากการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบดานสิทธิมนุษยชนในอดีต ยังคง
เรียกรองความยุติธรรม ความจริง และการเยียวยาตอไป สำ�หรับความผิดตาม
กฎหมายระหวางประเทศที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีซูฮาโต
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(2508-2541) และในยุคปฏิรูปของอินโดนีเซียยังคงไมมีรายงานความคืบหนาของ
หลายคดีที่เกี่ยวของกับการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง ซึ่งมีการ
รองเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (Komnas HAM) และสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด ภายหลังมีการเริ่มกระบวนการไตสวนเบื้องตนเพื่อความยุติธรรม
ในศรีลังกาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดเริ่มการไตสวนระดับสากล
ตอรายงานอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในระหวางสงครามกลางเมือง เจาหนาที่
ของรัฐและผูสนับสนุนขมขูไมใหนักปกปองสิทธิมนุษยชนติดตอเพื่อใหขอมูลกับคณะ
กรรมการไตสวน หรือมีสวนรวมในการไตสวนครั้งนี้ ในเดือนเมษายน รัฐสภาของ
เนปาลผานรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการคนหาความจริงและความสมานฉันท
(Truth and Reconciliation Commission – TRC) ซึ่งกำ�หนดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสองชุด ไดแก คณะกรรมการคนหาความจริงและความสมานฉันทและ
คณะกรรมการการบังคับบุคคลใหสูญหาย ซึ่งมีอำ�นาจในการเสนอใหอภัยโทษ
รวมทั้งกรณีที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง ทั้งนี้แมวาในเดือนมกราคม
ศาลสูงสุดมีคำ�วินิจฉัยวาคำ�สั่งที่ออกมาโดยคณะกรรมการคนหาความจริงและความ
สมานฉันทเมื่อป 2556 ซึ่งใหอำ�นาจในการเสนออภัยโทษนั้น ถือวาขัดกับกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
พ.ศ.2550

ผูพลัดถิ่น
หลายประเทศละเมิดหลักการสากลในการหามสงกลับ โดยมีการบังคับสงกลับผูลี้ภัย
และผูแสวงหาที่พักพิงไปยังประเทศที่ทำ�ใหพวกเขาอาจตองเผชิญกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนรายแรง ในมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม ทางการไดบังคับสงกลับ
ผูลี้ภัยสองคนและผูแสวงหาที่พักพิงหนึ่งคน แมวาจะไดรับความคุมครองจากขาหลวง
ใหญเ พือ่ ผูล ีภ้ ยั แหงสหประชาชาติไปยังศรีลงั กา ซึง่ ทำ�ใหเสีย่ งทีจ่ ะถูกทรมาน ศรีลงั กา
ควบคุมตัวและบังคับสงกลับผูแสวงหาที่พักพิง โดยไมมีการประเมินคำ�รองขอที่พักพิง
ของพวกเขาอยางรอบดาน
ชาวอัฟกานิสถานจำ�นวนมากยังคงเปนผูลี้ภัย ทั้งนี้ตามขอมูลของขาหลวงใหญเพื่อ
ผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ โดยอิหรานและปากีสถานซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่ให
ที่พักพิงกับผูลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานที่ลงทะเบียนจำ�นวนถึง 2.7 ลานคน ในเดือน
มีนาคมขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติทำ�รายงานระบุวา มีชาวอัฟกานิสถาน 659,961 คนที่กลายเปนผูพลัดถิ่นในประเทศเนื่องจากการขัดแยงกันดวย
อาวุธ ระบบความมัน่ คงทีเ่ สือ่ มลงและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ มีขอ กังวลวา การพลัดถิน่
อาจเพิ่มมากขึ้นในระหวางที่มีการผองถายหนาที่ดานความมั่นคงตามกฎหมายใน
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สิ้นป 2557 เนื่องจากผูกอการในพื้นที่ไดตอสูเพื่อยึดพื้นที่เดิมที่เคยอยูใตการควบคุม
ของกองกำ�ลังระหวางประเทศกลับคืนมา
ผูพลัดถิ่นในประเทศยังตองเผชิญการเลือกปฏิบัติในจีน การเปลี่ยนแปลงระบบ
ทะเบียนบานหรือที่เรียกวา hukou ทำ�ใหชาวบานชนบทสามารถยายเขาไปอยูใน
เมืองขนาดเล็กและขนาดกลางไดงายขึ้น การเขาถึงสวัสดิการและบริการทั้งดาน
การศึกษาและสุขภาพ ยังคงเชือ่ มโยงกับสถานภาพทีเ่ ปน hukou และยังเปนหลักเกณฑ
ใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ระบบ hukou บีบใหผูพลัดถิ่นในประเทศจำ�นวนมากตองทิ้ง
ลูกของตัวเองไวในชนบท
คนงานขามชาติยังคงเผชิญกับการปฏิบัติมิชอบและการเลือกปฏิบัติ ในฮองกง
มีการไตสวนคดีที่ไดรับความสนใจมากในกรณีผูหญิงชาวอินโดนีเซียสามคนซึ่งทำ�งาน
เปนคนงานบาน ผูเปนอดีตนายจางของพวกเธอถูกกลาวหาวาทำ�ความผิด 21 ขอหา
รวมทั้งการทำ�รายรางกายจนไดรับบาดเจ็บสาหัส และมีเจตนาหรือการไมยอม
จายคาจาง ในเดือนตุลาคมแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลตีพิมพเผยแพรรายงาน
การสัมภาษณผูหญิงตางถิ่นซึ่งทำ�งานเกษตรกรรมทั่วประเทศเกาหลีใต พวกเธออยู
ภายใตระบบการจางงานแบบ Employment Permit System (EPS) เปนเหตุใหตอง
ทำ�งานติดตอกันเปนเวลานาน ไดรับคาแรงนอย ไมไดรับอนุญาตใหมีวันหยุดประจำ�
สัปดาหและไมสามารถลาหยุดประจำ�ป มีการเหมาชวงงานอยางผิดกฎหมาย และ
ตองอาศัยอยูในสภาพชีวิตที่เลวราย ผูหญิงหลายคนยังถูกเลือกปฏิบัติในแงการ
ทำ�งานโดยเปนผลมาจากสัญชาติของตน
แนวทางที่เขมงวดของออสเตรเลียตอผูแสวงหาที่พักพิงยังคงเกิดขึ้นตอไป ผูที่
พยายามเขาประเทศในทางเรือ อาจถูกสงกลับไปยังประเทศตนทาง หรือไมก็ถูกสงตัว
ไปยังศูนยกักตัวคนเขาเมืองนอกชายฝงซึ่งอยูที่เกาะมนูสหรือนาอูรู ในปาปวนิวกินี
หรือไมก็ถูกักตัวในออสเตรเลีย

การขาดความอดทนอดกลั้นดานศาสนาและชาติพันธุที่
เพิ่มขึ้น
ป 2557 มีสัญญาณหลายประการที่บงบอกถึงการไมอดทนอดกลั้นและการเลือก
ปฏิบัติที่เพิ่มขึ้น ดวยเหตุผลดานศาสนาและชาติพันธุ และทางการอาจมีสวนรวม
หรือไมยอมดำ�เนินการเพื่อแกปญหานี้ ในปากีสถานกฎหมายหมิ่นศาสนายังคง
เกี่ยวของกับการใชกฎหมูทำ�รายกันดวยความรุนแรง แมวาตำ�รวจจะไดรับการแจงวา
จะมีการทำ�รายผูตองสงสัยวา “หมิ่นศาสนา” แตก็ไมมีมาตรการมากเพียงพอเพื่อ
คุมครองพวกเขา กฎหมายหมิ่นศาสนายังสงผลใหเกิดบรรยากาศความไมอดกลั้น
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ในอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายนแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเสนอใหอินโดนีเซีย
ยกเลิกกฎหมายหมิ่นศาสนา และเรียกรองใหมีการปลอยตัวผูที่ถูกคุมขังทั้งหมดโดย
ทันที
การรุมทำ�รายดวยเหตุผลดานศาสนาและชาติพันธุยังเกิดขึ้นในวงกวาง ความลมเหลว
ของรัฐบาลในการแกปญหาความไมอดทนอดกลั้นดานศาสนาและชาติพันธุเปนสิ่งที่
เห็นไดชัดเจน รัฐบาลพมาและศรีลังกาไมสามารถแกปญหากรณีที่กลุมชาวพุทธ
ชาตินิยมใชความเกลียดชังดานชาติ เชื้อชาติ และศาสนาเพื่อยุยงใหเกิดความรุนแรง
แมที่ผานมาจะเกิดเหตุรุนแรงหลายครั้ง รัฐบาลพมายังคงไมอนุญาตใหชาวโรฮิงญา
เขาถึงความเปนพลเมืองอยางเทาเทียมกับคนกลุมอื่น ในปากีสถานมุสลิมชีอะห
ถูกกลุมติดอาวุธรุมทำ�รายจนเสียชีวิต ในขณะที่ชาวอามาธิ (Ahmadis) และคริสเตียน
ก็ตกเปนเปาโจมตีเชนกัน ในศรีลังกายังมีการใชความรุนแรงตอมุสลิมและคริสเตียน
โดยกลุมติดอาวุธ ในขณะที่ตำ�รวจไมสามารถใหความคุมครองหรือสอบสวนกรณี
เหลานี้
กลุมชาติพันธุทิเบตยังตองเผชิญการเลือกปฏิบัติและการจำ�กัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ดานความคิด มโนธรรมสำ�นึก และศาสนาตอไป รวมทั้งสิทธิในการแสดงออก การ
สมาคม และการชุมนุมโดยสงบในจีน มีรายงานขาววาผูประทวงชาวทิเบตถูกตำ�รวจ
และฝายความมั่นคงยิงในเมือง Kardze (หรือในภาษาจีนวา Ganzi) มณฑลเสฉวน
ในชวงที่มีการชุมนุมประทวงการควบคุมตัวผูนำ�ในหมูบาน ชาวอุยเกอตองเผชิญการ
เลือกปฏิบัติอยางกวางขวางในแงของการมีงานทำ� การศึกษา และที่อยูอาศัย และ
ถูกควบคุมเสรีภาพดานศาสนา และถูกผลักใหอยูชายขอบในแงการเมือง
หนวยงานของรัฐบางแหงใชศาสนาเปนเหตุผลสนับสนุนใหมีการเลือกปฏิบัติอยา ง
ตอเนื่อง ในมาเลเซียศาลสหพันธรัฐไมรับคำ�อุทธรณที่ตองการใหยกเลิกกฎหมาย
ซึ่งหามไมใหหนังสือพิมพคริสเตียนใชคำ�วา “อัลเลาะห” ในสิ่งพิมพของตน ทางการ
อางวาการใชคำ�ดังกลาวในสิ่งพิมพที่ไมใชของชาวมุสลิม สรางความสับสนและอาจ
ทำ�ใหมุสลิมเปลี่ยนศาสนา กฎหมายดังกลาวยังสงผลใหเกิดการขมขูและคุกคามตอ
คริสเตียน
ครบรอบ 30 ปของการสังหารหมูชาวซิกสเมื่อป 2527 ในอินเดีย ทามกลางปญหา
การลอยนวลพนผิดอยางตอเนื่องในกรณีนี้ รวมทั้งการทำ�รายชนกลุมนอยดาน
ศาสนาอยางเปนวงกวางในกรณีอื่นๆ
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การเลือกปฏิบัติ
ประชาชนในหลายประเทศยังคงเผชิญการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อทางการไมใช
มาตรการมากเพียงพอเพื่อคุมครองพวกเขาและชุมชนของพวกเขา
การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นทั้งดวยเหตุผลดานเพศสภาพ วรรณะ ชนชั้น ความเปนมา
ดานชาติพันธุและศาสนา และเปนปญหาที่เกิดขึ้นตอเนื่องในเนปาล ผูตกเปน
เหยื่อตองเผชิญการกีดกัน การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย และการใชความ
รุนแรงทางเพศ ผูหญิงจากกลุมชายขอบรวมทั้งหญิงวรรณะดาลิตและผูหญิงยากจน
ยังคงตองเผชิญกับความยากลำ�บากเปนอยางมากเนื่องจากการเลือกปฏิบัติที่ท
ับซอนในหลายรูปแบบ ในอินเดียผูหญิงและเด็กผูหญิงวรรณะดาลิตยังคงตองเผชิญ
การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงในหลายระดับดวยเหตุผลดานวรรณะ กรรมการ
หมูบานที่แตงตั้งกันขึ้นมาเองมักออกกฎอยางผิดกฎหมาย สั่งการใหลงโทษผูหญิง
ที่ถูกมองวาทำ�ใหสังคมกาวถอยหลัง
รัฐบาลญี่ปุนยังไมแสดงทาทีตอตานการใชคำ�พูดที่ทำ�ใหเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือ
ไมมีมาตรการควบคุมการใชถอยคำ�และการคุกคามดานเชื้อชาติตอประชากรเชื้อสาย
เกาหลีและลูกหลานของพวกเขา ซึ่งชาวญี่ปุนมักเรียกวาเปนพวก Zainichi (แปลวา
“อาศัยอยูใ นญีป่ นุ ”) ในเดือนธันวาคมศาลสูงสุดมีค�ำ สัง่ หามไมใ หกลุม Zainichi Tokken
wo Yurusanai Shimin no Kai ใชถอยคำ�ที่มีลักษณะดูถูกดานเชื้อชาติตอชาวเกาหลี
ระหวางที่มีการประทวงใกลกับโรงเรียนประถมศึกษาของประชากรเชื้อสายเกาหลี
การเลือกปฏิบัติตอชนกลุมนอยดานชาติพันธุ ภาษา และศาสนา รวมทั้งที่เปนชาว
ทามิล มุสลิม และคริสเตียน ยังเกิดขึ้นตอไปในศรีลังกา โดยมีการใชมาตรการโดย
พลการเพื่อจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมของชนกลุมนอยเหลานี้

สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
ยังจำ�เปนตองมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อใหเกิดความเคารพ การคุมครอง และการ
ปฏิบัติตามสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ในประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้
ในเดือนเมษายนศาลสูงสุดของฟลิปปนสประกาศรับรองพระราชบัญญัติอนามัย
เจริญพันธุ ซึ่งอนุญาตใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิธีการคุมกำ�เนิดแบบ
สมัยใหม และจัดใหมีการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและเพศศึกษาในโรงเรียน
ได อยางไรก็ดีฟลิปปนสยังคงมีกฎหมายการทำ�แทงที่เขมงวดมากที่สุดในโลก โดย
มีการเอาผิดตอการทำ�แทงในทุกกรณีและไมมีขอยกเวน ในอินโดนีเซียมีการออก
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กฎหมายในเดือนกรกฎาคมจำ�กัดใหเหยื่อจากการขมขืนตองหาทางยุติการตั้งครรภ
อยางถูกกฎหมายภายในเวลา 40 วัน มีความกังวลวาระยะเวลาที่สั้นลงเชนนี้จะ
เปนเหตุใหเหยื่อของการขมขืนจำ�นวนมากไมสามารถเขาถึงการทำ�แทงที่ปลอดภัยได
ความพยายามของรัฐบาลที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติดานเพศสภาพตอผูหญิงและเด็ก
ผูหญิง ยังคงไมสามารถชวยลดจำ�นวนผูหญิงที่เสี่ยงจะเกิดอาการมดลูกหยอนคลอย
(uterine prolapse) ในเนปาล ซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี้
อินเตอรเนชั่นแนล เปดตัวการรณรงค “รางกายของฉัน สิทธิของฉัน” (“My Body
My Rights”) สำ�หรับผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากปญหาในสังคมชนบท

ความรุนแรงตอผูหญิง
ผูหญิงทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญกับความรุนแรง โดยเฉพาะผูที่ตองการใชสิทธิของตน
ยกตัวอยางเชน ในปากีสถาน Jirga (คณะกรรมการหมูบานตามจารีตประเพณี) ซึ่ง
ประกอบดวยหัวหนาเผา Uthmanzai จากหนว ยงานชนเผา ในวาริสถานทางตอนเหนือ
ขูจะใชความรุนแรงตอผูหญิงที่ตองการแสวงหาความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
ในคายที่พักพิงของผูพลัดถิ่น
ในอินเดียทางการไมบังคับใชกฎหมายใหมที่เอาผิดตออาชญากรรมตอผูหญิง โดย
เปนกฎหมายที่ออกมาเมื่อป 2556 ทั้งไมไดทำ�ใหเกิดการปฏิรูปอยางจริงจังเพื่อ
ประกันใหมีการบังคับใชกฎหมาย การขมขืนของคูสมรสยังไมถือวาเปนความผิดทาง
อาญาตามกฎหมายกรณีที่ภรรยามีอายุ 15 ปขึ้นไป
เด็กในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ถูกบังคับใหตองแตงงาน และมีรายงานการสังหาร
“เพื่อรักษาศักดิ์ศรี” ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในอัฟกานิสถานและปากีสถาน ในอัฟกานิสถาน
จำ�นวนการรองเรียนตามกฎหมายเพื่อขจัดความรุนแรงตอผูหญิงมีเพิ่มมากขึ้น
แมจะไมเปนที่ชัดเจนวาเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการกระทำ�ดังกลาว หรือเปน
เพราะมีผูมาแจงความมากขึ้น อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงตอผูหญิง
ยังคงเปนอาชญากรรมที่มีการแจงความนอยกวาที่ควรจะเปน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนที่เปนอิสระของอัฟกานิสถาน รับเรื่องรองเรียน 4,154 เรื่องเกี่ยวกับความ
รุนแรงตอผูหญิงเฉพาะในครึ่งแรกของป 2557 ทางการเห็นชอบตอการแกไขกฎหมาย
หลายฉบับหามไมใหสมาชิกในครอบครัวทั้งของเหยื่อและคนรายใหการตอศาล เนื่อง
ดวยการเกิดความรุนแรงจากเหตุผลดานเพศสภาพมักเกิดขึ้นในครอบครัว ทำ�ใหแทบ
จะเปนไปไมไดที่จะมีการฟองคดีกรณีที่มีการบังคับแตงงาน หรือจับเด็กแตงงาน หรือ
กรณีที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว
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ในญี่ปุนมีการเผยแพรผลการศึกษาของรัฐบาลซึ่งเปนการทบทวนกระบวนการ
จัดทำ�รางแถลงการณโคโนะ (Kono Statement) (คำ�ขอโทษของรัฐบาลที่มีขึ้นเมื่อ
สองทศวรรษกอนหนานี้ตอผูตกเปนเหยื่อระบบทาสทางเพศในกองทัพในชวงกอน
และระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง) ผูมีชื่อเสียงในสังคมหลายคนออกมากลาวปฏิเสธ
หรือใหความชอบธรรมกับระบบดังกลาว รัฐบาลยังคงปฏิเสธที่จะใชคำ�วา “ทาสทาง
เพศ” อยางเปนทางการ และปฏิเสธไมใหเหยื่อไดรับการเยียวยาอยางเปนผล
มีรายงานตอเนื่องวาผูหญิงและเด็กยังคงตกเปนเหยื่อความรุนแรง บางครั้งถึงขั้น
เสียชีวิต เนื่องจากมีการกลาวหาเกี่ยวกับลัทธิพอมดหมอผีในปาปวนิวกินี ผูรายงาน
พิเศษแหงสหประชาชาติวาดวยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหาร
อยางรวบรัดหรือโดยพลการ ย้ำ�ถึงขอกังวลสำ�คัญเนื่องจากการสังหารของผูที่เชื่อใน
ลัทธิพอมดหมอผี

โทษประหารชีวิต
ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิตในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ จีนยังคงเปนประเทศที่
ประหารชีวิตบุคคลมากกวาทุกประเทศในโลกรวมกัน
การประหารชีวิตยังคงเกิดขึ้นตอไปในญี่ปุน ในเดือนมีนาคมศาลสั่งใหไตสวนคดี
ใหมและใหปลอยตัวนาย Hakamada Iwao โดยทันที เขาเคยถูกศาลตัดสินประหาร
ชีวิตเมื่อป 2511 หลังการไตสวนคดีอยางไมเปนธรรมเนื่องจากเขาถูกบังคับใหรับ
สารภาพ ถือวาเปนนักโทษในแดนประหารที่ยาวนานสุดในโลก
ในเวียดนาม การประหารชีวิตยังเกิดขึ้นตอไป และมีผูถูกตัดสินประหารชีวิตอีกหลาย
คนเนื่องจากความผิดดานเศรษฐกิจ
เสียงวิพากษวิจารณในประเทศและระหวางประเทศสงผลกระทบอยูบาง อยางกรณี
การเลื่อนการประหารชีวิต Chandran Paskaran และ Osariakhi Ernest Obayangbon ในมาเลเซียออกไป อยางไรก็ดี ยังคงมีการตัดสินประหารชีวิต และมีรายงาน
ซึ่งระบุวามีการประหารชีวิตอยางลับๆ
ในเดือนมกราคมศาลสูงสุดของอินเดียมีคำ�สั่งวา ความลาชาในกระบวนการของ
โทษประหารชีวิตถือเปนการทรมานอยางหนึ่ง และการประหารชีวิตผูปวยมีอาการ
ทางจิตถือวาขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งยังกำ�หนดเปนแนวปฏิบัติเพื่อคุมครองสิทธิของ
ผูตองโทษประหารชีวิต
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ในเดือนธันวาคมชวงที่เกิดเหตุการณโจมตีโรงเรียนโดยกลุมฏอลีบัน-ปากีสถาน
ในกรุงเปชวาร ปากีสถานไดยกเลิกขอตกลงชั่วคราวที่หามการประหารชีวิต และ
เริ่มประหารชีวิตนักโทษในขอหากอการราย มีรายงานวามีนักโทษกวา 500 คนที่
เสี่ยงจะถูกประหารชีวิต
อัฟกานิสถานยังคงใชโทษประหารชีวิตตอไป โดยมักเปนผลมาจากการไตสวนคดี
อยางไมเปนธรรม ในเดือนตุลาคม มีการประหารชีวิตชายหกคนในเรือนจำ� Pul-eCharkhi ของกรุงคาบูล การไตสวนคดีของชายอยางนอยหาคนที่เกี่ยวของกับการ
รุมโทรมหญิง ถือวา มีลกั ษณะทีไ่ มเ ปน ธรรม โดยศาลตกอยูใ ตแรงกดดันจากประชาชน
และทางการเมืองทำ�ใหตองสั่งลงโทษอยางรุนแรง ในขณะที่จำ�เลยอางวาตองรับ
สารภาพเนื่องจากถูกตำ�รวจทรมานระหวางการควบคุมตัว

ความรับผิดชอบของบรรษัท
บรรษัทมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ดี ในหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไมไดมีการแสดงความเคารพเชนนั้นอยางชัดเจน ประชาชน
หลายพันคนเสี่ยงที่จะถูกโยกยายออกจากบานเรือนและที่ดิน เพื่อใหมีโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงการเชิงพาณิชยขนาดใหญในอินเดีย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชุมชนอาทิเวสี (ชุมชนพื้นเมือง) ซึ่งอาศัยอยูใกลกับพื้นที่ของการสรางเหมือง
และเขื่อนแหงใหม มักเปนผูไดรับผลกระทบ ในปาปวนิวกินี เกิดความตึงเครียดมาก
ขึ้นบริเวณเหมืองทองคำ� Porgera โดยเปนความขัดแยงระหวางบริษัททำ�เหมืองกับ
ชาวบานในพื้นที่ ในเดือนมิถุนายนตำ�รวจเผาบานของชาวบานประมาณ 200 หลัง
เพือ่ บังคับใหโยกยายออกจากพืน้ ที่ และมีรายงานวา ตำ�รวจใชทัง้ ความรุนแรงทางกาย
และความรุนแรงทางเพศในระหวางการบังคับโยกยาย
เดือนธันวาคมเปนวาระครบรอบ 30 ปของหายนะภัยกาซรั่วเมื่อป 2527 ที่กรุง
โภปาล อินเดีย ผูที่รอดชีวิตยังคงตองประสบกับปญหาดานสุขภาพรายแรงโดย
เปนผลมาจากการรั่วของกาซ และมลพิษที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องบริเวณโรงงาน บริษัท
Dow Chemical Company และ Union Carbide ไมยอมตอบรับหมายเรียกที่ออก
โดยศาลกรุงโภปาล สวนรัฐบาลอินเดียยังคงไมสามารถทำ�ความสะอาดพื้นที่โรงงาน
ที่ปนเปอน
ในกัมพูชา ความขัดแยงเนื่องจากปญหาที่ดินและการบังคับโยกยายยังเกิดขึ้นตอไป
สงผลใหเกิดการประทวงและการเผชิญหนามากขึ้น ซึ่งมักเกี่ยวของกับทางการ
ในพื้นที่และบริษัทเอกชน ในเดือนตุลาคมกลุมผูชำ�นาญการดานกฎหมายระหวาง
ประเทศใหขอ มูลตอ ศาลอาญาระหวา งประเทศในนามของเหยือ่ 10 ราย และกลา วหา
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วาการกวานซื้อแยงชิงที่ดิน “ซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางและเปนระบบ” โดยรัฐบาล
กัมพูชา ถือเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ

สิทธิของเลสเบียน เกย ไบเซ็กชวล คนขามเพศ และ
อินเตอรเซ็กซ
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกันยังคงเปนความผิดทางอาญาในหลายประเทศใน
ภูมิภาคนี้ ในแงที่เปนสัญญาณเชิงบวก ในเดือนเมษายนศาลสูงสุดในอินเดียยอมรับ
สถานภาพดานกฎหมายของคนขามเพศ ถือเปนคำ�วินิจฉัยที่สำ�คัญ และสั่งการ
ใหหนวยราชการยอมรับการใชคำ�สรรพนามสำ�หรับคนขามเพศโดยมีทั้งที่เปนชาย
หญิง หรือ “เพศที่สาม” และใหกำ�หนดใหมีนโยบายสวัสดิการดานสังคมและโควตา
ดานการศึกษาและการจางงาน อยา งไรก็ดี ยังคงมีรายงานอยา งตอ เนือ่ งถึงการคุกคาม
และใชความรุนแรงตอคนขามเพศ
คำ�ตัดสินครัง้ สำ�คัญของมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายน ศาลอุทธรณมคี �ำ สัง่ วา กฎหมาย
อิสลาม Negri Sembilan ที่หามการแตงกายขามเพศ ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ดี แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดรับรายงานการจับกุมและคุมขังผูมีความ
หลากหลายทางเพศ เพียงเพราะเหตุผลดานรสนิยมทางเพศ และพวกเขายังตอง
เผชิญกับการเลือกปฏิบัติตอไป
ในเดือนตุลาคมศาลสูงสุดของสิงคโปรมีคำ�สั่งรับรองมาตรา 377A ของประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งเอาผิดตอการมีเพศสัมพันธของชายกับชาย แมจะกระทำ�ดวย
ความยินยอม ในบรูไนประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม กำ�หนดใหใชการขวางหิน
จนเสียชีวิตเพื่อลงโทษการกระทำ�ที่ไมควรเปนความผิดทางอาญา ไมวาจะเปนความ
สัมพันธทางเพศนอกสมรส และการมีเพศสัมพันธดวยความยินยอมของเพศเดียวกัน
รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพยและการขมขืนกระทำ�ชำ�เรา
กลาวโดยสรุป สภาพความสั่นไหวทางภูมิศาสตรและการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
ดานเศรษฐกิจ ทำ�ใหภูมิภาคเอเชียแปซิฟกอยูในสภาพที่จำ�เปนตองมีหลักประกัน
ดานสิทธิมนุษยชนที่เขมแข็งอยางเรงดวน และตองมีการแกไขขอบกพรองตางๆ
เพื่อใหประชาชนทุกคนในภูมิภาคเขาถึงความเปนพลเมืองอยางแทจริงโดยไมตอง
ถูกแทรกแซง
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สาธารณรัฐสหภาพพม่า

ประมุขของประเทศและรัฐบาล: เต็งเส่ง (Thein Sein)
แมจะมีการปฏิรูปการเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง แตมีความชะงักงัน
ในความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชน และยังกาวถอยหลังในหลายประเด็นสำ�คัญ
สถานการณของชาวโรฮิงญาเลวรายลง มีการเลือกปฏิบัติอยางตอ เนื่องทั้งดาน
กฎหมายและการปฏิบัติ รวมทั้งสถานการณดานมนุษยธรรมที่ยากลำ�บาก ความ
รุนแรงจากการตอตานมุสลิมเกิดขึ้นตอเนื่อง ทางการไมไดนำ�ตัวผูกระทำ�ผิดมาลงโทษ
มีรายงานการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหวางประเทศอยาง
ตอเนื่องในพื้นที่ซึ่งมีการขัดแยงกันดวยอาวุธ เสรีภาพในการแสดงออกและการ
ชุมนุมโดยสงบยังถูกจำ�กัดอยางเขมงวด สงผลใหมีการจับกุมและคุมขังนักปกปอง
สิทธิมนุษยชน ผูสื่อขาว และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำ�นวนมาก ในขณะที่การ
ลอยนวลพนผิดยังเกิดขึ้นตอไป

ขอมูลพื้นฐาน
พมาดำ�รงตำ�แหนงประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)
เมื่อเดือนมกราคม ในเดือนมีนาคม รัฐบาลประกาศการเลือกตั้งสองระดับในชวง
ปลายป ตอมามีการยกเลิก และประกาศจัดเลือกตั้งทั่วไปในป 2558 แมจะมีการ
รณรงคระดับชาติใหแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ตามขอเสนอของพรรคสันนิบาติ
แหงชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy – NLD) และนาง
อองซานซูจี หัวหนาพรรค แตจนถึงสิ้นป รัฐธรรมนูญยังมีขอบทซึ่งทำ�ใหเธอขาด
คุณสมบัติ ไมสามารถลงเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีได กองทัพยังคงรักษาอำ�นาจ
ในการยับยั้งความพยายามแกไขรัฐธรรมนูญใดๆ ในอนาคต

การเลือกปฏิบัติ
สถานการณของชาวโรฮิงญาเลวรายลงตลอดทั้งป ประชาชนตองเผชิญกับการเลือก
ปฏิบัติทั้งทางกฎหมายและนโยบายอยางตอเนื่อง และยิ่งทุกขยากมากขึ้นจาก
วิกฤตดานมนุษยธรรม มีการปะทะกันดวยความรุนแรงดานศาสนาและการตอตาน
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มุสลิม ในขณะทีร่ ัฐบาลไมดำ�เนินการสอบสวนการโจมตีทำ�รายชาวโรฮิงญาและมุสลิม
กลุมอื่นๆ ทางการยังไมสามารถแกไขปญหาการยุยงใหใชความรุนแรงเนื่องจากความ
เกลียดชังดานชาติ เชื้อชาติ และศาสนา
ในเดือนมกราคม มีรายงานการปะทะกันระหวางกองกำ�ลังของรัฐบาล กลุมชาวพุทธ
ยะไขและกลุมชาวมุสลิมโรฮิงญาที่หมูบานดูชียาตัน (Du Chee Yar Tan) รัฐยะไข
จากการสอบสวนของทั้งรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของพมา
ตางอางวาไมพบหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาวามีความรุนแรงใดๆ ในเดือน
กรกฎาคมเกิดเหตุรุนแรงดานศาสนาขึ้นที่กรุงมัณฑะเลย เมืองใหญส ุดอันดับสอง
ของประเทศ สงผลใหมีผูเสียชีวิตสองรายและไดรับบาดเจ็บอีกหลายสิบคน เทาที่
ทราบ ไมมีการสอบสวนในกรณีนี้เชนกัน
ประชาชนประมาณ 139,000 คน สว นใหญเ ปน ชาวโรฮิงญา ยังคงพลัดทีอ่ ยูใ นรัฐยะไข
ตอไปเปนปที่สาม ภายหลังการปะทะอยางรุนแรงระหวางกลุมชาวพุทธยะไข ชาว
โรฮิงญา และมุสลิมกลุมอื่นๆ เมื่อป 2555 สถานการณดานมนุษยธรรมที่ยากลำ�บากเลวรายลงไปอีก หลังจากมีคำ�สั่งขับไลหนวยงานบรรเทาทุกขบางแหงและ
การถอนตัวของอีกหนวยงานออกจากพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม หลังจาก
ถูกโจมตีทำ�รายโดยประชาชนในรัฐยะไข ประชากรที่พลัดถิ่นไมสามารถเขาถึงความ
ชวยเหลือฉุกเฉินและความชวยเหลือที่ชวยใหมีชีวิตรอด จนถึงสิ้นป หนวยงาน
บรรเทาทุกขสวนใหญยังไมกลับมาปฏิบัติภารกิจ สงผลใหระดับความชวยเหลือใน
ทุกวันนี้ลดนอยลงกวาชวงกอนที่หนวยงานเหลานี้จะถอนตัวออกไป
ความรุนแรงระหวางชุมชนทางศาสนาและการจำ�กัดการเขาถึงความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรม ยังเกิดขึ้นในบริบทที่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในทางกฎหมายและนโยบาย
ตอชาวโรฮิงญา ซึ่งตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2525 ชาวโรฮิงญาจะไมไดรับ
สัญชาติพมา สงผลใหพวกเขายังคงตองเผชิญกับการจำ�กัดเสรีภาพในการเดินทาง
ซึ่งสงผลกระทบตอการดำ�รงชีวิต ในวันที่ 30 มีนาคม หนึ่งวันกอนจะเริ่มการ
สำ�มะโนประชากรระดับชาติเปนครั้งแรกในพมานับจากป 2526 กระทรวงขอมูล
สารสนเทศประกาศวา จะจัดประเภทชาวโรฮิงญาใหเปน “ชาวเบงกาลี” ซึ่งเปนการ
ปฏิเสธที่จะรับรองสถานะบุคคลของชาวโรฮิงญา และเหมือนเปนการประกาศวา
พวกเขาลวนเปนผูอพยพเขามาจากบังคลาเทศ ในเดือนตุลาคมรัฐบาลประกาศแผน
ปฏิบัติการยะไขฉบับใหม ซึ่งหากมีการนำ�ไปปฏิบัติจะยิ่งทำ�ใหการเลือกปฏิบัติ
และการกีดกันชาวโรฮิงญาเลวรายลงไปอีก การประกาศแผนดังกลาวดูเหมือนจะ
กระตุนใหเกิดคลื่นการอพยพของประชาชนออกจากประเทศโดยทางเรือเพิ่มขึ้น
จากประชาชนกวา 87,000 คน ซึ่งที่ผานมาไดอพยพหลบหนีความรุนแรงไปจาก
ประเทศพมาโดยทางเรือ ทั้งนี้ตามขอมูลของสำ�นักงานขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees – UNHCR)
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การขัดแยงกันดวยอาวุธในประเทศ
รัฐบาลและกลุมติดอาวุธของกลุมชาติพันธุยังไมสามารถตกลงหยุดยิงได แมจะมีการ
ลงนามขอตกลงหยุดยิงเบื้องตนเมื่อป 2555 แลว การขัดแยงกันดวยอาวุธในรัฐกะฉิ่น
และตอนเหนือของรัฐฉานยังคงเกิดขึ้นจากทั้งสองฝาย สง ผลใหมีการสังหาร การ
ทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายอยางไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการขมขืนกระทำ�
ชำ�เราและความรุนแรงทางเพศแบบอื่นๆ ความขัดแยงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน
2554 หลังจากกองทัพพมาละเมิดความตกลงหยุดยิง มีการโจมตีใสกองทัพปลดแอก
รัฐกะฉิ่น (Kachin Independence Army – KIA) สงผลใหประชาชนจำ�นวนมากตอง
พลัดที่อยูอยางตอเนื่อง ณ สิ้นปมีประชาชนประมาณ 98,000 คนที่ยังคงพลัดถิ่น
รัฐบาลยังคงปฏิเสธไมใหเจาหนาที่ดานมนุษยธรรมเขาถึงชุมชนพลัดถิ่นเหลานี้อยาง
เต็มที่และตอเนื่องในรัฐกะฉิ่น โดยเฉพาะผูพลัดถิ่นที่อยูในพื้นที่ปกครองของ กองทัพ
ปลดแอกรัฐกะฉิ่น
ในเดือนกันยายนมีการปะทะกันในรัฐกะเหรี่ยงและมอญระหวางกองทัพพมากับ
กลุมติดอาวุธตอตานรัฐบาล สงผลใหพลเรือนตองหลบหนี
มีรายงานวากองทัพพมาปลดประจำ�การเด็กและเยาวชนจำ�นวน 376 คนจากกองทัพ
โดยเปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะยุติการใชทหารเด็กและการเกณฑเด็กเปน
ทหาร

เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ
เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบยังคงถูกจำ�กัดอยางเขมงวด สงผลให
มีการจับกุมหรือคุมขังนักปกปองสิทธิมนุษยชน ผูสื่อขาว นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
และเกษตรกร เพียงเพราะการใชสิทธิของตนโดยสงบ
โกถิ่นจอ (Ko Htin Kyaw) ผูนำ�ขบวนการพลังประชาธิปไตย (Movement for Democracy Current Force - MDCF) ซึ่งเปนหนวยงานระดับชุมชน ไดถูกศาลตัดสินลงโทษ
ในความผิด 11 กระทง ฐานละเมิดมาตรา 505(b) ของประมวลกฎหมายอาญา
และอีกสามกระทงตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมโดยสงบและการ
เดินขบวนโดยสงบ เขาถูกศาลสั่งจำ�คุกเปนเวลาทั้งหมด 13 ปและ 4 เดือน เนื่องจาก
มีการกลา วปราศรัย การแจกใบปลิว และการจัดการประทวงเรียกรองใหรฐั บาลลาออก
เนื่องจากปญหาการไลรื้อชาวบานออกจากที่ดิน สมาชิกสามคนของขบวนการนี้ ยัง
ถูกคุมขังเพียงเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางสงบ
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ในเดือนมิถุนายน ประธานาธิบดีลงนามการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการชุมนุม
และการเดินขบวนโดยสงบ ซึ่งทางการมักใชเพื่อสั่งคุมขังผูประทวงอยางสงบ นับแต
มีการผานกฎหมายฉบับนี้เมื่อป 2554 อยางไรก็ดีแมจะมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้
แตเนื้อหากฎหมายยังคงมีลักษณะจำ�กัดอยางเขมงวดตอสิทธิที่จะมีเสรีภาพใน

การชุมนุมโดยสงบ
การปฏิรูปสื่อไดรับผลกระทบจากการจับกุมและคุมขังผูสื่อขาวและผูทำ�งานดานสื่อ
อื่นๆ ในเดือนกรกฎาคมเจาหนาที่ดานสื่อหารายของหนังสือพิมพ Unity ถูกศาล
ตัดสินจำ�คุก 10 ปตามพระราชบัญญัติความลับทางราชการ เนื่องจากมีการตีพิมพ
บทความเกี่ยวกับขอกลาวหาวามีโรงงานอาวุธเคมีลับ มีการลดหยอนโทษหลังจาก
การอุทธรณคดีเหลือเจ็ดปในเดือนตุลาคม มีผูทำ�งานดานสื่ออยางนอย 10 คนที่
ยังถูกคุมขังจนถึงสิ้นป

นักโทษทางดานความคิด
ประธานาธิบดีไมปฏิบัติตามสัญญาที่จะปลอยตัวนักโทษทางความคิดทุกคนภายใน
สิ้นป 2556 แมจะมีการประกาศคำ�สั่งอภัยโทษของประธานาธิบดีที่มีผลอยาง
กวางขวางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556 นพ.ตุนออง (Tun Aung) ผูนำ�ชาวมุสลิมเปน
หนึ่งในผูไดรับการปลอยตัวตามการอภัยโทษครั้งนี้ มีการประกาศอภัยโทษอีกครั้ง
ในป 2557 ไมกี่สัปดาหกอนจะมีการประชุมระหวางประเทศครั้งสำ�คัญในประเทศ
เชื่อวามีการปลอยตัวนักโทษดานความคิดเพียงคนเดียวในครั้งนี้
คณะกรรมการสอบสวนกรณีนักโทษทางความคิดที่ยังคงถูกคุมขัง ซึ่งแตงตั้งขึ้นโดย
รัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2556 ไมสามารถปฏิบัติหนาที่อยางเปนผล และไมเปนที่
ชัดเจนวาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปภายหลังป 2557 หรือไม

ขอพิพาทดานที่ดิน
การประทวงตอตานการเวนคืนที่ดินและการบังคับไลรื้อเกิดขึ้นอยางกวางขวาง คณะ
กรรมาธิการของรัฐสภาไดรับการแตงตั้งใหสอบสวนขอพิพาทดานที่ดินเมื่อป 2555
ระบุวา ไดรับขอรองเรียนกวา 6,000 กรณีเนื่องจากปญหาการเวนคืนที่ดิน อยางไร
ก็ดี การที่ทางการไมสามารถแกปญหาหรือไมตอบสนองตอขอพิพาทดานที่ดิน สงผล
ใหเกษตรกรและผูไ ดรบั ผลกระทบหันไปใชวธิ ี “ประทวงดวยการไถทีด่ นิ ” โดยเกษตรกร
ยืนยันจะไถที่ดินที่ยังมีขอพิพาทตอไป การประทวงในบางกรณีถูกปราบปรามดวย
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การใชกำ�ลังเกินกวาเหตุของเจาหนาที่ เกษตรกรและนักปกปองสิทธิมนุษยชนหลาย
คนถูกจับกุมและตั้งขอหา โดยมักมีการอางขอบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับการบุกรุกและการทำ�ใหทรัพยสินเสียหาย
ในเดือนมีนาคม ชาวบานในชุมชน Michaungkan ไดกลับมาประทวงดวยการยึดพื้นที่
หนาศาลากลางกรุงยางกุงอีกครั้ง หลังจากทางการไมสามารถแกปญหาขอพิพาท
ดานที่ดินของพวกเขาได พวกเขาเรียกรองใหมีการคืนที่ดินใหชาวบาน เนื่องจาก
ถูกกองทัพเวนคืนไปตั้งแตชวงทศวรรษ 1990 และใหมีการจายคาชดเชยตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น อูเสงถั่น (U Sein Than) แกนนำ�ชุมชนไดถูกจับกุมเนื่องจากประทวง
โดยไมไดรับอนุญาตและขอหาขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ และตอมาศาลตัดสินจำ�คุก
เปนเวลาสองป
ในเดือนธันวาคมตำ�รวจยิงปนใสกลุมผูประทวง เนื่องจากมีการยึดที่ดินของพวกเขา
เพื่อเปดทางใหมีการทำ�เหมืองทองแดงเลทปะดองในภาคสกาย สงผลใหมีผูเสียชีวิต
หนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหลายราย และทำ�ใหมีการประทวงอยางสงบในหลายเมือง
ใหญทั่วประเทศ มีการจับกุมและตั้งขอหาผูประทวงอยางสงบอยางนอยเจ็ดคน
ในขอหาประทวงโดยไมไดรับอนุญาตและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จน
ถึงสิ้นปยังไมมีการแกไขปญหาตามขอกังวลดานสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนเนื่อง
มาจากโครงการเหมืองแรดังกลาว

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
ในพมายังคงไมมีการกำ�หนดกฎหมายเพื่อเอาผิดกับการทรมานเปนการเฉพาะ
และพมายังคงไมลงนามในอนุสัญญาตอตานการทรมานของสหประชาชาติ ตามที่
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศเคยสัญญาไวเมื่อเดือนมกราคม ยังคง
มีขอกลาวหาอยางตอเนื่องวาทั้งเจาหนาที่ทหารและตำ�รวจทำ�การทรมานและปฏิบัติ
ที่โหดรายตอผูตองสงสัยทั้งในกรณีเกี่ยวกับความขัดแยงและที่เปนความผิดทาง
อาญา มักไมมกี ารสอบสวนเมือ่ มีการรองเรียนวา เกิดการทรมาน และมักไมม กี ารนำ�ตัว
ผูตองสงสัยมาไตสวนเพื่อลงโทษ ในขณะที่ผูเสียหายและครอบครัวไมสามารถเขาถึง
การเยียวยาอยางเปนผล
ในเดือนตุลาคม มีรายงานวาอองจอนาย (Aung Kyaw Naing) หรือที่รูจักกันอีก
ชื่อหนึ่งวาปาจี (Par Gyi) ผูสื่อขาวอิสระ ไดถูกสังหารระหวางถูกกองทัพพมาควบคุม
ตัว เขาถูกควบคุมตัวตั้งแตวันที่ 30 กันยายนในรัฐมอญระหวางรายงานขาวการสูรบ
รอบใหมของกองทัพพมากับกลุมติดอาวุธในพื้นที่ กองทัพพมาอางวา เขาเปน

32

รายงานประจำ�ปี 2557-2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

“นายรอยสื่อสาร” ของกลุมติดอาวุธที่ตอตานรัฐบาลและเขาถูกยิงระหวางพยายาม
หลบหนีจากการควบคุมตัวของทหาร หลังมีแรงกดดันจากในประเทศและระหวาง
ประเทศ ในเดือนพฤศจิกายนตำ�รวจและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เริ่มการสอบสวนกรณีนี้ จนถึงสิ้นปยังไมมีบุคคลใดที่ถูกนำ�ตัวเขารับการไตสวนกรณี
การฆาตกรรมครั้งนี้
ในเดือนสิงหาคมทหารพมาควบคุมตัวและซอมทรมานเกษตรกรเจ็ดรายที่หมูบาน
โคนพยิน (Kone Pyin) รัฐชิน โดยกลาวหาวาพวกเขามีการติดตอกับกองทัพแหงชาติ
ชิน ซึ่งเปนกลุมติดอาวุธตอตานรัฐบาล มีการปฏิบัติที่โหดรายตอบุคคลทั้งหก บาง
รายถูกซอมทรมานเปนระยะเวลาตั้งแตสี่ถึงเกาวัน จนถึงสิ้นปยังไมมีขอมูลวามีการ
สอบสวนอยางเปนอิสระในกรณีนี้ หรือมีการนำ�ตัวผูตองสงสัยหรือผูบังคับบัญชาที่
เกี่ยวของมาไตสวนเพื่อรับโทษ

การลอยนวลพนผิด
ยังคงมีการใหความคุมกันเจาหนาที่ฝายความมั่นคงและเจาหนาที่ของรัฐบาลจากการ
ฟองรองดำ�เนินคดีเนื่องจากการละเมิดในอดีต ตามมาตรา 445 ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2551 ผูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผานมาและครอบครัวยังคงถูก
ปฏิเสธไมใหเขาถึงความจริง ความยุติธรรม การชดเชย และการเยียวยาในรูปแบบ
ใดๆ
กวาสามปหลังจากทหารควบคุมตัว สัมลุต รอย จา (Sumlut Roi Ja) ยังไมมีผูทราบ
ชะตากรรมและที่อยูของเขา เธอหายตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ในรัฐกะฉิ่น
หลังจากถูกกองทัพพมาควบคุมตัวพรอมกับสามีและพอสามี สามีของเธอสามารถ
หนีรอดมาไดพรอมกับพอของเขา และมีการฟองคดีตอศาลสูงสุดเมื่อเดือนมกราคม
2555 ตอมาศาลยกฟองคดีนี้ในเดือนกุมภาพันธ 2556 อางวาขาดพยานหลักฐาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังคงไมสามารถปฏิบัติหนาที่อยางเปนผล
ตอ ขอรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในเดือนมีนาคมรัฐสภาเห็นชอบตอ กฎหมาย
ใหจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหมเมื่อ
เดือนกันยายน กรรมการสวนใหญมีความสัมพันธกับรัฐบาล ในขณะที่กระบวนการ
สรรหาและแตงตั้งขาดความโปรงใส ทำ�ใหเกิดขอกังวลเกี่ยวกับความเปนอิสระและ
การทำ�หนาที่อยางเปนผลของคณะกรรมการ
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โทษประหารชีวิต
ในวันที่ 2 มกราคม ประธานาธิบดีมีคำ�สั่งเปลี่ยนโทษประหารชีวิตใหเปนโทษจำ�คุก
ทั้งหมด อยางไรก็ดี ยังคงมีขอกฎหมายอนุญาตใหใชโทษประหารชีวิตอยู และในปที่
ผานมามีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตอยางนอยอีกหนึ่งคดี

การตรวจสอบจากนานาชาติ
ผูรายงานพิเศษแหงสหประชาชาติวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในพมาคนใหม
ไดเขาเยือนประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม เธอไดเสนอรายงานตอที่ประชุมสมัชชา
ใหญในเดือนตุลาคม เตือนใหเห็นสภาพที่ถดถอยดานสิทธิมนุษยชน ทางการยังคง
ไมลงนามในความตกลงเพื่อจัดตั้งสำ�นักงานขาหลวงใหญดานสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ (UN Office of the High Commissioner for Human Rights –
UNOHCHR) และใหสัตยาบันรับรองสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
ที่สำ�คัญ ในเดือนพฤศจิกายนพมาถูกตรวจสอบมากขึ้นเมื่อผูนำ�โลกไดมาประชุมกัน
ที่กรุงเนปดอวเมืองหลวง ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเชียตะวันออก
ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐฯ ยังไดเยือนประเทศนี้เปนครั้งที่สอง
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ประเทศไทย
ราชอาณาจักรไทย
ประมุขของประเทศ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประมุขฝายบริหาร: พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
(เขารับตำ�แหนงในเดือนสิงหาคม แทนที่นิวัฒนธำ�รง
บุญทรงไพศาล ซึ่งเขามาแทนที่ยิ่งลักษณ ชินวัตร ใน
เดือนพฤษภาคม)
ความตึงเครียดทางการเมืองยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ในขณะที่การ
คุมครองสิทธิมนุษยชนออนแอลง ความรุนแรงที่มีการใชอาวุธยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในจังหวัดชายแดนใต มีการจำ�กัดอยางเขมงวดตอเสรีภาพในการแสดงออก
การสมาคมและการชุมนุมอยางสงบ สงผลใหมีการจับกุมโดยพลการตอบุคคลจำ�นวน
มาก หลายคนถือไดวาเปนนักโทษทางความคิด

ขอมูลพื้นฐาน
ความชะงักงันทางการเมือง ความขัดแยงระหวางฝายรัฐบาลกับผูประทวงเกิดขึ้น
ตลอดชว งหาเดือนแรกของป ทหารทำ�การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม และประกาศ
ใชกฎอัยการศึกซึ่งยังมีผลอยูจนถึงสิ้นป
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตย
ที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) ภายใตการนำ�ของอดีต
รองนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปตย สงผลใหมีการเดินขบวนอยางกวางขวาง
เรียกรองใหมีการแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อทำ�การปฏิรูปทางการเมืองแทนรัฐบาล ใน
เดือนมีนาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัยวาการเลือกตั้งที่มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้งเลื่อนการเลือกตั้งออกไปในเดือน
กรกฎาคม โดยอางเหตุความรุนแรงทางการเมืองอยางตอเนื่อง พรรคประชาธิปตย
ที่เปนพรรคฝายคานคว่ำ�บาตรการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ ในขณะที่ผูประทวง
กปปส. ขัดขวางประชาชนหลายพันคนไมใหไปลงคะแนนเสียงโดยการปดลอมสถานที่
เลือกตัง้ ในเดือนพฤษภาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำ วินจิ ฉัยใหนายกฯ ยิง่ ลักษณ ชินวัตร
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พนจากตำ�แหนง ในขณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ลงมติใหถอดถอนออกจากตำ�แหนงในวันตอมา
วันที่ 20 พฤษภาคม ผูบัญชาการทหารบกประกาศใชกฎอัยการศึก และยึดอำ�นาจ
ปกครองประเทศโดยการทำ�รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม และสั่งใหเพิกถอน
การบังคับใชรัฐธรรมนูญ 2550 เวนไวเพียงบางมาตรา หัวหนาคณะรัฐประหาร
จัดตั้งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และประกาศกระบวนการปฏิรูปและ
โรดแม็ป โดยไมกำ�หนดวันที่จะมีการเลือกตั้งอยางชัดเจน ภายหลังการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในเดือนกรกฎาคม คสช. แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) ซึ่งตอมาไดเลือกใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช.
เปนนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมi

การขัดแยงกันดวยอาวุธในประเทศ
ความรุนแรงที่มีการใชอาวุธยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในสามจังหวัดชายแดนใต ทั้ง
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนของสงขลา
กำ�ลังทหารมีสวนเกี่ยวของกับการสังหารอยางมิชอบดวยกฎหมายและการทรมาน
และการปฏิบัติที่โหดราย ในเดือนพฤศจิกายน ทางการประกาศมอบอาวุธปนสั้น
2,700 กระบอกใหกับอาสาสมัครชายแดนใต
การโจมตีทำ�รายพลเรือนซึ่งเชื่อวาเปนผลงานของกลุมติดอาวุธเกิดขึ้นตลอดทั้งป
รวมทั้งการวางระเบิดในที่สาธารณะ เพื่อสังหารขาราชการ [42 คน] ครูโรงเรียนรัฐ
[9 คน] และพลเรือนอื่นๆ [162 คน] ในหลายกรณี คนรายไดทำ�ลายศพดวยการเผา
และตัดคอ มีการทิ้งขอความในที่เกิดเหตุโดยระบุวาเปนการสังหารเพื่อตอบโตกับ
การสังหารและการจับกุมโดยกองกำ�ลังของรัฐ ในเดือนตุลาคมมีการวางเพลิงเพื่อ
ทำ�ลายโรงเรียนหกแหงในจังหวัดปตตานี ในเดือนพฤศจิกายนมีการนำ�ปายประกาศ
ไปติดตามที่ตางๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต มีขอความวิพากษวิจารณนโยบายของ
รัฐ และขูที่จะสังหารพลเรือนชาวพุทธ ขาราชการ และครูตอไป
ทหารพรานสองนายยอมรับวาเปนผูลงมือสังหารเด็กชายมุสลิมเชื้อสายมาเลย
สามคน อายุหก เกา และ 11 ป และทำ�รายพอของพวกเขาและแมที่กำ�ลังตั้งครรภ
ในระหวางบุกเขาไปโจมตีบานของพวกเขาที่อำ�เภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ใน
เดือนกุมภาพันธ ทหารพรานรายหนึ่งบอกวาที่บุกเขาไปทำ�รายเพราะวาโกรธแคนที่
ไมมีความคืบหนาของการสอบสวนกรณีการสังหารพี่ชายและพี่สะใภของเขา ใน
เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งเขาเชื่อวาเหตุการณนั้นพอของเด็ก
เปนผูกอความไมสงบและมีสวนเกี่ยวของ
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ระหวางเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการปะทะกันประปรายระหวางผูสนับสนุน
รัฐบาลกับกปปส. และมีการใชอาวุธสงครามและระเบิดเพือ่ จงใจทำ�รายผูช มุ นุม สง ผล
ใหมีผูเสียชีวิต 25 คนและไดรับบาดเจ็บ 825 คนii ทั้งยังมีการลอบทำ�รายนักการเมือง
และโฆษกคนสำ�คัญของทั้งสองกลุมโดยไมทราบวาใครเปนคนราย
สุทิน ธราทิน แกนนำ�ผูประทวงตอตานรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มกราคม
ระหวางการเดินขบวนของผูประทวงที่ขัดขวางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลวงหนา
ที่เขตบางนา กรุงเทพฯ
บานของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ศาสตราจารยดานประวัติศาสตรและผูแสดงความเห็นที่สำ�คัญเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ถูกลอบโจมตีโดยคนราย
ที่ไมทราบชื่อ มีการยิงปนและโยนระเบิดมือใสในบานและรถเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
ขอกลาวหาวาทหารและกองกำ�ลังฝายตางๆ ทำ�การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย
ยังเกิดขึ้นตลอดทั้งป รวมทั้งในระหวางการใชกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมตัวบุคคลโดย
ไมใ หตดิ ตอ กับโลกภายนอก และการทรมานและการปฏิบตั ทิ ีโ่ หดรายทีเ่ ปน การกระทำ�
ของการดกปปส.ในระหวางการชุมนุมประทวงในชวงครึ่งแรกของป
รางพระราชบัญญัติเพื่อเอาผิดกับการซอมทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย
ยังคงอยูในขั้นตอนการดำ�เนินงานจนถึงสิ้นป
คณะกรรมการตอตานการทรมานแหงสหประชาชาติแสดงความกังวลเมื่อเดือน
พฤษภาคมตอขอกลาวหาวามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายอยางตอเนื่อง
และกวางขวางในประเทศ และไมมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อแกไขปญหาiii
วันที่ 24 กุมภาพันธ ยืม นิลหลา รปภ. บอกวาเขาถูกควบคุมตัวในที่ชุมนุมเปนเวลา
หาวัน ถูกผูกมือ ไมไดรับอาหารและถูกซอมโดยการด กปปส.สองคน กอนจะถูก
นำ�ตัวไปโยนทิ้งแมน้ำ�
ในเดือนกุมภาพันธ ญาติของพลทหารที่ถูกซอมจนเสียชีวิตระหวางเขารับการฝกซอม
ทหารในคายเมื่อป 2554 ตกลงรับเงินคาชดเชยเพื่อประนอมคดีเปนจำ�นวนประมาณ
7 ลานบาท พลทหารวิเชียร เผือกสม เสียชีวิตโดยเปนผลมาจากการซอมทรมาน
หลังจากที่เขาลาหยุดโดยไมไดรับอนุญาต
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การบังคับบุคคลใหสูญหาย
ในเดือนเมษายน เชื่อวาพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) นักอนุรักษตกเปนเหยื่อของ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย จากการกระทำ�ของเจาหนาที่โดยเปนผลมาจากการ
เคลื่อนไหวของเขา เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัด
ปราจีนบุรี มีผูพบเห็นเขาเปนครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 17 เมษายน หลังจากถูกหัวหนา
อุทยานและเจาหนาที่อีกสามนายควบคุมตัว

เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม
กฎอัยการศึกซึ่งมีการประกาศใชหลังจากการทำ�รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม
ยังคงมีผลบังคับใชจนถึงสิ้นป มีการจำ�กัดอยางเขมงวดตอเสรีภาพในการชุมนุมอยาง
สงบและการแสดงออก รวมทั้งการหามการชุมนุม “ทางการเมือง” ของบุคคลเกิน
กวาหาคนขึ้นไป ภายหลังรัฐประหาร ทางการยังคงปดกั้นและสั่งปดเว็บไซตและ
สถานีวิทยุชุมชนเปนเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดือน และมีการออกคำ�สั่งเซ็นเซอร
หามไมใหสื่อวิพากษวิจารณ คสช.
มีการฟองรองดำ�เนินคดีตอผูประทวงในศาลทหาร หลังจากการประทวงอยางสงบ
ในชวงไมกี่สัปดาหหลังรัฐประหาร รวมทั้งการชูสามนิ้วแบบในหนัง The Hunger
Games การจับกุมผูประทวงอยางสงบเกิดขึ้นตลอดทั้งป เจาหนาที่ยังคงควบคุม
และหามไมใหมีการประชุมและการสัมมนาทั้งของเอกชน สาธารณะ และในทาง
วิชาการภายหลังรัฐประหาร และยังมีการจับกุมผูเขารวมการประชุม และกำ�หนด
ใหบุคคลและหนวยงานตองขออนุญาตลวงหนากอนจัดกิจกรรมใดๆ

การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ
บุคคลหลายรอยคนถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการโดยอางกฎอัยการศึก ไมวา
จะเปนนักการเมือง นักวิชาการ ผูสื่อขาว และนักกิจกรรม สวนใหญแลวพวกเขา
ถูกควบคุมตัวไวเปนเวลาเจ็ดวัน โดยไมมีการตั้งขอหาหรือการไตสวนคดี หลังจาก
ถูกสั่งใหตองมารายงานตัวตอทหาร หลายคนยังถูกลงโทษในคดีอาญาเนื่องจาก
ไมมารายงานตัวตามคำ�สั่ง บุคคลที่ถูกเรียกตัวมักจะตองลงนามในหนังสือเพื่อสัญญา
ที่จะงดการเคลื่อนไหวทางการเมือง เปนเงื่อนไขกอนไดรับการปลอยตัว จนถึง
ชวงปลายป เจาหนาที่ยังคงสั่งการใหบุคคลมารายงานตัว โดยมีการติดตออยางเปน
สวนตัวและบังคับใหตองลงนามในสัญญา ไมวาจะเปนนักศึกษา ทนายความ และ
นักกิจกรรมภาคประชาสังคม
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จำ�นวนการจับกุม การฟองคดี และการลงโทษคุมขังผูแสดงออกอยางสงบเพิ่มขึ้น
อยางมากภายหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม โดยใชกฎหมายมาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ละเมิดสิทธิของ
ไทย โดยมีการจับกุมใหมอยางนอย [27 ครั้ง] และการตัดสินลงโทษ [แปดครั้ง] ผูถูก
ควบคุมตัวในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมักไมไดรับการประกันตัวในชวงรอการ
ไตสวน และในชวงที่อุทธรณคดีiv
ภรณทิพย มั่นคงและปติวัฒน สาหรายแยม ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนสิงหาคม และ
ถูกตั้งขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ฐานที่จัดและแสดงละครที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเมื่อเดือนตุลาคม 2556

การไตสวนคดีอยางไมเปนธรรม
คสช.ไดออกประกาศขยายอำ�นาจของศาลทหารเพื่อใหมีการฟองคดีตอพลเรือนที่
ขัดขืนคำ�สั่งคสช.ตอศาลทหาร รวมทั้งความผิดตอองคพระมหากษัตริย และความ
มั่นคงในประเทศ คำ�ตัดสินของศาลทหารถือเปนที่สิ้นสุด ไมสามารถอุทธรณได

การลอยนวลพนผิด
ที่ผานมาไมมีความกาวหนาอยางชัดเจนในการแกปญหาการลอยนวลพนผิดของ
เจาหนาที่ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและกระทำ�อยางกวางขวางv รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวที่ประกาศใชในเดือนกรกฎาคม ใหความคุมครองดานกฎหมายตอ คสช.
และหนวยงานไมใหตองรับผิดทางอาญาตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน
วันที่ 28 สิงหาคมศาลอาญายกฟองคดีฆาคนตายตออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิต
ของผูประทวงเมื่อป 2553 ศาลมีคำ�สั่งวาไมมีอำ�นาจในการไตสวนคดีนี้

นักปกปองสิทธิมนุษยชน
การจำ�กัดอยางกวางขวางตอเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ โดย
อางกฎอัยการศึก สงผลกระทบอยางมากตอการทำ�งานของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งหลายคนตองถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเปนผลมาจากการเคลื่อนไหวที่ชอบดวย
กฎหมาย รวมทั้งตกเปนเหยื่อการบังคับบุคคลใหสูญหาย การสังหาร และการโจมตี
ทำ�รายiv การจับกุมโดยพลการและการฟองคดี
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ในเดือนพฤษภาคม กองทัพไทยฟองคดีอาญาตอพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และมูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรมหนวยงานของเธอ “ขอหาหมิ่นประมาททำ�ใหเสื่อมเสียชื่อเสียง”
ตอกรมทหารพรานที่ 41 ยะลา หลังจากมีการรองเรียนเพื่อขอใหมีการสอบสวน
ขอกลาวหาวามีการทรมาน

การคามนุษย
ในเดือนมิถุนายน ประเทศไทยถูกลดอันดับจากรายงานการคามนุษยของกระทรวง
การตางประเทศสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากความบกพรองอยางตอเนื่องในการแกปญหา
และการคามนุษยที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งในรูปของแรงงานบังคับและการ
คาบริการทางเพศ
ตลอดทั้งปมีบุคคลหลายรอยคนรวมทั้งชาวโรฮิงญาที่ไดรับความชวยเหลือออกมา
จากคายกักกัน หลังจากพวกเขาถูกควบคุมตัวไวโดยผูคามนุษยและตองอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมที่เลวรายเปนเวลานานถึงหกเดือน ทั้งยังตกเปนเหยื่อความรุนแรงที่
โหดราย

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิง
เนื่องจากไมมีกฎหมายคุมครองสิทธิที่จะมีที่พักพิง ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิง
จึงเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ถูกควบคุมตัวโดยพลการและไมมีกำ�หนด ถูกสงกลับในฐานะ
คนเขาเมืองผิดกฎหมาย และอาจถูกบังคับสงกลับดวย
ผูถูกกักตัวไวในฐานะคนเขาเมืองผิดกฎหมายรวมถึงผูลี้ภัยซึ่งไดรับสถานะจาก
สำ�นักงานขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UN High Commissioner for
Refugees – UNHCR) ซึ่งถูกกักตัวในสภาพที่เลวราย ไมเหมาะสมกับการควบคุม
ตัวในระยะยาว
ความกลัวที่จะถูกเจาหนาที่บุกจับกุมในฐานะแรงงานผิดกฎหมาย ทำ�ใหคนงาน
ขามชาติประมาณ 220,000 คน สวนใหญมาจากกัมพูชา พากันเดินทางออกจาก
ประเทศ
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โทษประหารชีวิต
ศาลมีคำ�สั่งลงโทษประหารชีวิตในชวงปที่ผานมา แตไมมีรายงานวามีการประหาร
ชีวิต เริ่มมีโครงการนำ�รองในป 2556 เพื่อปลดโซตรวนของนักโทษประหารใน
เรือนจำ�บางขวางที่มีการควบคุมอยางเขมงวด แตไมมีการขยายโครงการดังกลาว
ไปยังเรือนจำ�อื่นๆ จนถึงสิ้นป

i

ประเทศไทย: การปรับทัศนคติ - 100 วันภายใต้กฎอัยการศึก (Thailand: Attitude adjustment
- 100 days under martial law) (ASA 39/011/2014) www.amnesty.org/en/library/asset/
ASA39/011/2014/en/aa43e6c9-f42e-4f45-8789-41cee8f2ff51/asa390112014en.html

ii

ประเทศไทย: การสอบสวนกรณีใช้ระเบิดเพื่อทำ�ร้ายผู้ประท้วงรัฐบาล (Thailand: Investigate
grenade attack on anti-government protesters) (ข่าว) www.amnesty.org/en/news/thailand-investigate-grenade-attack-anti-government-protesters-2014-05-15

iii

ประเทศไทย: รายงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ (Thailand: Submission to the UN Committee Against Torture) (ASA 39/003/2014) www.amnesty.org/
en/library/info/ASA39/003/2014/en

iv

ประเทศไทย: การปราบปรามเสรีภาพในการพูดทำ�ให้เกิดวงจรแห่งความเงียบงัน (Thailand: Free speech crackdown creating ‘spiral into silence) (แถลงการณ์) www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/thailand-free-speech-crackdown-creating-spiral-silence-2014-12-09
ประเทศไทย: ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังตามข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (Thailand:
Release activist imprisoned for allegedly insulting the monarchy) (แถลงการณ์) www.
amnesty.org/en/for-media/press-releases/thailand-release-activist-imprisoned-allegedly-insulting-monarchy-2014-09-1
ประเทศไทย: ครบรอบการจับกุมตัวนักกิจกรรม สัญญาณเตือนถึงสภาวะที่อันตรายต่อเสรีภาพ
ในการแสดงออก (Thailand: Anniversary of activist’s arrest a reminder of precarious
state of freedom of expression) (ASA 39/005/2014) www.amnesty.org/en/library/info/
ASA39/005/2014/en
v

ประเทศไทย: เหยื่อการซ้อมทรมานไม่ได้รับการเยียวยา (Thailand: Alleged torture victim
denied redress) (แถลงการณ์) www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/thailand-alleged-torture-victim-denied-redress-2014-10-13
ประเทศไทย: สิบปีผ่านไป ยังคงแสวงหาความจริงและความยุติธรรมต่อครอบครัวของสมชาย
นีละไพจิตร (Thailand: 10 years on, find truth and justice for family of Somchai Neelapaijit)
(ASA 39/001/2014) www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/001/2014/en
vi

ประเทศไทย: ความกลัวสำ�หรับชาวบ้านหลังการโจมตีทำ�ร้ายในไทย (Thailand: Fears for
villagers after attack in Thailand) (ASA 39/008/2014) www.amnesty.org/en/library/info/
ASA39/008/2014/en
ประเทศไทย: การคุกคามต่อชีวิตของแกนนำ�ชาวบ้าน (Thailand: Threats to the lives of village
leaders) (ASA 39/009/2014) www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/009/2014/en
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เรียกร้องให้รัฐบาลไทย (คำ�แปล)
vii

กฎหมายดานความมั่นคงในประเทศ
• ปฏิรูปหรือยกเลิกกฎหมายฉุกเฉินที่ไมสอดคลองตอพันธกรณีของประเทศไทย
ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายที่จำ�กัดสิทธิ
ที่จะมีเสรีภาพรอดพนจากการควบคุมตัวโดยพลการ เสรีภาพในการแสดงความเห็น การรวมตัวและการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการเดินทาง
• ยุติการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการและประกันวาผูถูกควบคุมตัวทุกคนจะ
ไดรับการนำ�ตัวเขาสูการไตสวนของคณะตุลาการอยางเปนอิสระโดยทันที โดย
เปนองคคณะที่มีคุณสมบัติในการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการ
ควบคุมตัวบุคคล
• ยุติการใชศาลทหารเพื่อไตสวนคดีตอพลเรือนไมวาในกรณีใดๆ ซึ่งถือไดวา
เปนการละเมิดพันธกิจของไทยที่มุงคุมครองสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดี
อยางเปนธรรม

กฎหมายจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น
• ฟนฟูสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบโดยทันที
ปจจุบันมาตรการปราบปรามอยางกวางขวางตอการใชสิทธิเหลานี้ กำ�ลังทำ�ให
เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัว
• แกไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและ
มาตรฐานระหวางประเทศ โดยใหยกเลิกขอบัญญัติที่อนุญาตใหบุคคลใดๆ
สามารถฟองรองบุคคลอื่นในขอหาละเมิดกฎหมายหมิ่นฯ การกำ�หนดอัตราโทษ
ใหไดสัดสวนตอฐานความผิด และใหชะลอการใชกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ระหวางที่รอการแกไขกฎหมายดังกลาว
• ยุติการเซ็นเซอรเว็บไซตโดยอางวาเปนไปเพื่อคุมครองกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
• ถอนขอกลาวหาบุคคลใดๆ ที่ถูกดำ�เนินคดีเพียงเพราะใชเสรีภาพในการแสดง
ออก รวมทั้งปลอยตัวผูที่ถูกคุมขังภายใตขอกลาวหาที่วานั้นโดยทันทีและ
อยางไมมีเงื่อนไข
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วิกฤตทางการเมือง
• ใหมีการทบทวนถึงวิธีการที่ใชเพื่อควบคุมฝูงชนระหวางการเดินขบวนประทวง
และประกันวาเจาหนาที่ฝายความมั่นคงปฏิบัติตามหลักสากลในการสลายฝูงชน
และการใชกำ�ลัง อยางเชน จรรยาบรรณของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย
(Code of Conduct for Law Enforcement Officials) และหลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับ
การใชอาวุธปนของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย (Basic Principles on the
Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ขององคการ
สหประชาชาติ รวมทั้งการใชกำ�ลังเปนวิธีการสุดทาย และใหใชเทาที่จำ�เปนอยาง
ยิ่งยวด
• ใหประกันวาจะมีการสอบสวนขอรองเรียนวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
เจาหนาที่ฝายความมั่นคงโดยทันที อยางรอบดานและอยางเปนอิสระ และใหมี
การนำ�ตัวผูกระทำ�ผิดมาลงโทษ และในระหวางการสอบสวน ใหสั่งพักราชการ
บุคคลใดๆ ที่ตองสงสัยวาเกี่ยวของกับการละเมิดดังกลาว
• ใหประกันวาผูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและครอบครัวไดรับการ
เยียวยาชวยเหลืออยางเต็มที่
• การปราบปรามตอผูประทวงอยางสงบตองยุติลงโดยทันที และตองยุติการ
ควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ การใชโทษจำ�คุกเพื่อคุกคามผูประทวงอยางสงบ
มาตรการอื่นใดที่ขัดขวางไมใหมีการอภิปรายและโตเถียงทางการเมือง และการ
ขัดขวางไมใหบุคคลมีสวนรวมในชีวิตสาธารณะ
• ใหทางการประกาศอยางชัดเจนถึงรายละเอียดสวนบุคคลและสถานที่ควบคุม
ตัวบุคคลทุกคนโดยเฉพาะในระหวางการใชกฎอัยการศึก ทางหนวยงานเรียก
รองใหปลอยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยทันทีและอยางไมมีเงื่อนไข เนื่องจาก
พวกเขาถูกควบคุมตัวเพียงเพราะใชสิทธิมนุษยชนของตนในการประทวงอยาง
สงบ ทั้งสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม และควรตั้งขอหา
และฟองคดีตอผูตองสงสัยโดยใชฐานความผิดทางอาญาตามกฎหมาย และให
ดำ�เนินการผานศาลพลเรือน และดูแลใหกระบวนการยุติธรรมสอดคลองกับ
มาตรฐานวาดวยความเปนธรรมระหวางประเทศ

การทรมานและการปฏิบัติอื่นๆ ที่โหดราย
• กำ�หนดขอบัญญัติตามกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับขอบัญญัติใน
อนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะการกำ�หนด
ฐานความผิดดานการทรมานอยางชัดเจนตามนิยามที่กำ�หนดในอนุสัญญา
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• ใหสอบสวนอยางเปนอิสระและรอบดานตอขอกลาวหาการทรมานและการ
ปฏิบัติอื่นๆ ที่โหดรายที่กระทำ�โดยเจาหนาที่ทางการ ทั้งนี้เพื่อนำ�ตัวผูกระทำ�
ผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม
• ประกันการเยียวยาและชดเชยอยางรอบดานแกเหยื่อและครอบครัวที่ถูกกระทำ�
ทรมานหรือไดรับการปฏิบัติที่โหดราย

การขัดแยงกันดวยอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย
• ดำ�เนินการสอบสวนโดยทันที อยางมีประสิทธิภาพ และอยางไมลำ�เอียงกรณี
การสังหารที่ไมชอบดวยกฎหมายทุกกรณี โดยเฉพาะในสวนที่เจาหนาที่ความ
มั่นคงมีสวนเกี่ยวของ และใหนำ�ตัวผูถูกกลาวหาเขารับการไตสวนตามกระบวนการยุติธรรมที่ไดมาตรฐานสากลของความเปนธรรม ไมใหสั่งลงโทษประหารชีวิต
• ใหมีการแกไขเนื้อหาของกฎอัยการศึกอยางกวางขวาง หรือใหยกเลิกไป
• ในการนำ�มาตรการฉุกเฉินมาใชนั้น ใหใชตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากลอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งใหแกไขขอบัญญัติใน พรก.
ฉุกเฉินฯ ที่ไมสอดคลองกับหลักกฎหมายและมาตรฐานดังกลาว รวมทั้งการ
แกไขมาตรา 17 ที่มีขอยกเวนไมใหฟองรองดำ�เนินคดีตอเจาพนักงานในสภาพการณทั่วไป
• ประกันวาผูที่ถูกควบคุมตัวตามสถานที่ตางๆ และตามคายทหารสามารถเขาถึง
ทนายความ ญาติพี่นอง และไดรับการรักษาพยาบาลอยางเหมาะสม และมีการ
อนุญาตใหหนวยงานสิทธิมนุษยชนที่เปนอิสระเขาเยี่ยมสถานควบคุมตัวทุกแหง
• ใหหาทางสืบหาและแจงใหทราบถึงที่อยูของทนายสมชาย นีลไพจิตรและบุคคล
อื่นที่ถูกบังคับใหสูญหาย เพื่อประกันวาจะมีการนำ�ตัวผูที่รับผิดชอบตอการ
สูญหายมาลงโทษ
• ใหสัตยาบันรับรองตออนุสัญญาสากลวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลสูญหาย
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance) และดำ�เนินการที่จำ�เปนเพื่อบังคับใชอนุสัญญาในระดับ
ประเทศโดยทันทีหลังมีการใหสัตยาบัน

ผูลี้ภัยและผูเขาเมือง
• ใหเคารพตอหลักการไมสงกลับ (non-refoulement) และประกันวาจะไมมีการ
ขับไล สงกลับ หรือบังคับใหเดินทางกลับไปยังประเทศหรือดินแดนกรณีที่มี
ความเสี่ยงวาตองกลับไปเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรง โดยเฉพาะใน
ประเทศพมาหรือลาว
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• ใหมีการสอบสวนกรณีการบังคับขับไลชาวโรฮิงญา และประกันวามีการนำ�ตัว
ผูกระทำ�ผิดมาลงโทษ และใหมีการดำ�เนินการที่จำ�เปนเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหมีการ
บังคับขับไลเชนนี้อีกในอนาคต
• ให เ คารพต  อ พั น ธกรณี ที่ ต  อ งอนุ ญ าตให ผู  แ สวงหาที่ พั ก พิ ง สามารถเข า ถึ ง
กระบวนการแสวงหาที่พักพิงอยางจริงจัง และใหไดรับการติดตอกับ UNHCR
และประกันวาบุคคลที่หลบหนีจากภัยคุกคามจะไดรับการคุมครองระหวาง
ประเทศ
• ใหยุติการควบคุมตัวผูลี้ภัยอยางไมมีเวลากำ�หนดและโดยพลการ และยุติการ
ควบคุมตัวผูลี้ภัยในสภาพที่แออัดเปนเวลานาน
• ใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาวาดวยสถานะของผูลี้ภัย 1951 และพิธีสาร 1967
(1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol)
• ใหปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับคนงานพลัดถิ่น เพื่อประกันวาคนงานเหลานี้ไดรับคาแรงที่เปนธรรมและ
ไดรับผลตอบแทนที่เทาเทียมจากการทำ�งาน มีสภาพการทำ�งานที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ มีโอกาสไดพักผอน ทำ�กิจกรรมสันทนาการ และมีการจำ�กัด
ชั่วโมงทำ�งานอยางชอบดวยเหตุผล
• ใหยุติการละเมิดใดๆ ที่กระทำ�ตอคนงานพลัดถิ่น ทั้งการคามนุษยและการรีดไถ

โทษประหารชีวิต
• ประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอยางเปนทางการโดยทันที เพื่อให
สอดคลองกับแผนปฏิบตั กิ ารแมบ ทวา ดวยสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 โดยมีเจตจำ�นง
ที่จะออกกฎหมายใหยกเลิกโทษประหารชีวิตในทายที่สุด
• เสนอแกไขกฎหมายเพื่อลดจำ�นวนความผิดทางอาญาที่มีบทโทษประหารชีวิต
• ลงนามและใหสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Second Optional Protocol
to the International Covenant on Civil and Political Rights) ที่มุงยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต
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รายงานประจำ�ปี 2557-2558
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
รายงานแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประจำ�ป 2557-2558 รวบรวม
สถานการณดานสิทธิมนุษยชนตลอดป 2557 โดยใหภาพรวมของ
หาภูมิภาคและขอมูลของแตละประเทศทั้งหมด 160 ประเทศและ
ดินแดน รวมถึงสถานการณดานสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญบางสวนในป
2558 ดวย
ในป 2014 มีความขัดแยงที่รุนแรงเกิดขึ้นมากมาย และรัฐบาลในหลาย
ประเทศลมเหลวในการปกปองและคุมครองความปลอดภัยของพลเรือน
อยางไรก็ตาม พัฒนาการเชิงบวกของสิทธิมนุษยชนก็กำ�ลังเกิดขึ้น
เชนกัน เหตุการณที่สำ�คัญในอดีต เชน เหตุกาซรั่วเมืองโบพาล ป 2527
และการฆาลางเผาพันธุในรวันดา ป 2537 หรือเหตุการณสำ�คัญใน
ปจจุบัน เชน การครบรอบ 30 ป ของการบังคับใชอนุสัญญาตอตานการ
ทรมานแหงสหประชาชาติ ไดย้ำ�เตือนใหเราระลึกอยูเสมอวาในขณะที่
สถานการณบางอยางกำ�ลังกาวไปขางหนา เรายังคงมีงานอีกมากที่ตอง
ทำ�เพื่อปกปองสิทธิของผูเสียหาย และผูรอดชีวิตจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
รายงานฉบับนี้ยังถือเปนการสรรเสริญบุคคลที่ลุกขึ้นตอสูเพื่อปกปอง
สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ซึ่งสวนใหญตองเผชิญกับความยากลำ�บาก และ
ตองตกอยูในอันตราย รายงานฉบับนี้รวบรวมสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชนทั่วโลกที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลใหความสำ�คัญ ซึ่ง
มีขอมูลที่มีเปนประโยชนสำ�หรับผูที่มีหนาที่ออกกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐ นักกิจกรรม หรือผูที่มีความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน
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