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ข้อเสนอแนะของแอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชัน่แนล  

เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ผูล้ี้ภยัและการค้ามนุษย ์ 

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

ต่อรฐับาลเมียนมา 

 ยตุคิวามรนุแรงต่อชาวโรฮงิญาโดยเจา้หน้าทีฝ่่ายความมัน่คงของรฐั และคุม้ครองชาวโรฮงิญาให้

ปลอดพน้จากการปฏบิตัมิชิอบของตวัแสดงทีไ่มใ่ช่รฐั เช่น คณะสงฆ ์ 

 ประกันว่าชาวโรฮิงญามีสิทธิได้ร ับสัญชาติอย่างเท่าเทียมกับพลเมืองคนอื่น ทัง้น้ีโดยมี

หลักเกณฑ์ที่เป็นกลางและเป็นไปตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ.2525 (1982 Citizenship Act) 

 ประกนัว่าชาวโรฮงิญาได้รบัการคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามกฎหมายโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิ

และใหย้กเลกิมาตรการจาํกดัเสรภีาพในการเดนิทางทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัทุิกประการในรฐัยะไข ่

 ให้ทําการสอบสวนอย่างเป็นอิสระ ปราศจากอคต ิและมปีระสทิธภิาพต่อเหตุความรุนแรงที่มี

สาเหตุจากความแตกต่างระหว่างกลุ่ม รวมทัง้ความรุนแรงในปี 2555 ในรฐัยะไข่ และใหนํ้าตวัผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรุนแรงหรอืสนับสนุนความเกลยีดชงัดา้นเชือ้ชาตหิรอืศาสนา รวมทัง้ผูท้ีย่ยุง

ให้เกดิการเลอืกปฏบิตั ิความเกลยีดชงั หรอืความรุนแรง เขา้สู่กระบวนการพจิารณาคดทีี่เป็น

ธรรม  

 ยกเลกิพระราชบญัญตักิารสมรสเป็นพเิศษสาํหรบัผูห้ญงิชาวพุทธ (Buddhist Women’s Special 

Marriage Law) และพระราชบญัญัติว่าด้วยการเปลีย่นศาสนา (Religious Conversion Law) 

และแก้ไขพระราชบญัญตัิสาธารณสุขเพือ่ควบคุมประชากร (Population Control Healthcare 

Law) และพระราชบัญญัติการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว (Monogamy Law) เพื่อให้มีเ น้ือหา

สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ  

 

ต่อรฐับาลอินโดนีเซีย 

 อนุญาตให้ชาวโรฮงิญาอาศยัอยู่ในประเทศต่อไป จนกว่าจะดําเนินการจําแนกสถานะและการ

พจิารณาคาํรอ้งเพือ่ขอตัง้ถิน่ฐานในประเทศทีส่ามแลว้เสรจ็  

 ตพีมิพเ์ผยแพรแ่ละดาํเนินการตามร่างระเบยีบประธานาธบิดวี่าดว้ยผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิและผูล้ ีภ้ยั 

และจดัทาํกรอบกฎหมายเพื่อการดําเนินงานทีช่ดัเจนสําหรบัผูล้ ีภ้ยัและผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ  
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 จดัให้มคีวามช่วยเหลอือย่างเหมาะสมต่อผู้แสวงหาที่พกัพงิและผู้ลี้ภยัทุกคน เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการพืน้ฐานของพวกเขา  

 ให้มกีารสอบสวนอย่างรอบด้านตามข้อกล่าวหาว่ามกีารกระทําชําเราและการซ้อม ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในทีพ่กัพงิสาํหรบัชาวโรฮงิญาทีบ่ลงั อาโดอ ี(Blang Adoe) 

 

ต่อรฐับาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

 เคารพหลกัการไมส่่งกลบั (non-refoulement) 

 ให้สตัยาบนัรบัรองอนุสญัญาว่าด้วยผู้ลี้ภยัและรบัประกันให้มกีารเข้าถึงขัน้ตอนการจําแนก

สถานะผูล้ ีภ้ยั 

 รบัประกันว่าบุคคลจะไม่ถูกเอาผิดทางอาญา ถูกกักตัว หรอืถูกลงโทษเพียงเพราะเหตุผล

เกีย่วกบัวธิกีารเขา้เมอืง 

 พจิารณาขยายช่องทางการเขา้เมอืงอย่างปรกต ิเช่น การเขา้เมอืงเพื่อให้สมาชกิในครอบครวั

ไดม้าอยูร่ว่มกนัและการตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 ประสานงานเพื่อใหเ้กดิมาตรการทีเ่ป็นผลในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย ์และคุม้ครองบุคคลให้

ปลอดพน้จากการปฏบิตัมิชิอบดา้นสทิธมินุษยชนของผูค้า้มนุษยแ์ละผูล้กัลอบนําบุคคลเขา้เมอืง 

รวมทัง้การจดัให้มรีะบบติดตามเส้นทางเรอืในน่านน้ําประเทศและในน่านน้ําสากล เพื่อให้

สามารถจําแนกและช่วยเหลอืเหยื่อการคา้มนุษยห์รอืบุคคลอื่นที่ตกเป็นเหยื่อการปฏบิตัมิชิอบ

ดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งรา้ยแรง 

 พฒันาการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อปฏบิตักิารคน้หาและกู้ภยัในอ่าวเบงกอลและทะเล

อันดามนั และกําหนดขัน้ตอนการนําคนขึ้นฝัง่อย่างปลอดภัยและอย่างคาดการณ์ได้ และ

ประสานงานกบัหน่วยงานระหว่างประเทศและหน่วยงานดา้นมนุษยธรรม เพื่อรบัประกนัว่าจะมี

การดแูลผูท้ีเ่พิง่ขึน้ฝัง่อยา่งมมีนุษยธรรม  

 กําหนดใหม้กีลไกเพื่อตรวจสอบ ซึง่เป็นการส่งเสรมิและตดิตามการปฏบิตัติามพนัธกรณเีพื่อการ

ค้นหาและกู้ภยั และดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นอสิระและปราศจากอคตใินกรณีที่เกดิความ

ล้มเหลวในการคุ้มครองชวีติมนุษย์ที่อยู่กลางทะเล และให้ความร่วมมอืกรณีที่มกีารสอบสวน

เช่นนัน้ 

 สอบสวนและนําตวัผู้มสี่วนรบัผดิชอบ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง หรอืผู้ที่ดําเนินการค้ามนุษย์เข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม และสนับสนุนการฟ้ืนฟูทัง้ทางร่างกายและจติใจของผู้เป็นเหยื่อการคา้

มนุษย ์
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 รบัประกนัว่าปฏบิตักิารการแก้ไขปัญหาผูล้กัลอบนําบุคคลเขา้เมอืงและผูค้า้มนุษยจ์ะเป็นไปตาม

มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของกฎหมายและมาตรฐานสทิธมินุษยชน

ระหว่างประเทศ และจะไม่ส่งผลให้ชวีติที่อยู่กลางทะเลเป็นอนัตราย หรอืทําให้คนในเมยีนมา

และบงัคลาเทศตดิกบัดกัในสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยโดยไม่มช่ีองทางหลบหนี  

 รว่มมอืกนัในการจดัทาํระบบตดิตามและจาํแนกผูล้ ีภ้ยัและผูย้า้ยถิน่ซึง่เสยีชวีติหรอืสญูหายกลาง

ทะเล  

 

ต่อรฐับาลบงัคลาเทศ  

 เคารพหลกัการไมส่่งกลบั 

 จดัใหม้คีวามช่วยเหลอือยา่งเหมาะสมต่อเหยือ่การคา้มนุษยท์ีถู่กส่งตวักลบัประเทศ 

 ร่วมมอืกับหน่วยงานระหว่างประเทศและภาคประชาสงัคมเพื่อตอบสนองความต้องการขัน้

พืน้ฐานของชาวโรฮงิญา  

 

ต่อรฐับาลออสเตรเลีย 

 ทบทวนนโยบายไม่ยอมรบัการตัง้ถิน่ฐานใหม่ของผูล้ ีภ้ยัทีจ่ดทะเบยีนกบัสํานักขา้หลวงใหญ่ผู้ลี้

ภยัสหประชาชาตปิระจาํประเทศอนิโดนีเซยีภายหลงัวนัที ่1 กรกฎาคม 2557 

 

ต่อองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (IOM) และสาํนักข้าหลวงใหญ่     

ผูลี้ภ้ยัสหประชาชาติ (UNHCR)  

 ประกนัให้มกีารอบรมและกํากบัดูแลเจ้าหน้าที่ด้านความมัน่คงและตํารวจในอินโดนีเซยีอย่าง

เหมาะสม 

 ใหม้กีารสอบสวนอยา่งรอบดา้นเมือ่มขีอ้กล่าวหาการปฏบิตัมิชิอบของเจา้หน้าทีด่า้นความมัน่คง

และตํารวจ และรบัประกนัให้มจีํานวนเจ้าหน้าที่ด้านความมัน่คงที่เป็นผู้หญิงมากเพยีงพอใน

สถานทีค่วบคุมตวัของอนิโดนีเซยี 

 ร่วมมอืกับทางการอินโดนีเซียต่อไปเพื่อให้มมีาตรการทางเลือกอื่นนอกจากการควบคุมตวั 

(alternatives to detention) รวมทัง้สาํหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางเพยีงลาํพงั พรอ้มกบัดแูลใหพ้วกเขา

มคีวามปลอดภยั  
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ต่ออาเซียน  

 สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการกําหนดมาตรการที่มปีระสทิธภิาพและมกีารประสานงานเพื่อ

แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองบุคคลให้ปลอดพ้นจากการปฏิบตัิมิชอบด้านสิทธิ

มนุษยชนของผูค้า้มนุษยแ์ละผูล้กัลอบนําบุคคลเขา้เมอืง รบัประกนัว่าการแก้ไขปัญหาผูล้กัลอบ

นําบุคคลเขา้เมอืงและผู้ค้ามนุษย์จะเป็นไปตามมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายและอยู่ภายใต้การ

กํากบัดแูลของกฎหมายและมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ และจะไมส่่งผลใหช้วีติทีอ่ยู่

กลางทะเลเป็นอนัตราย 

 สนบัสนุนใหป้ระเทศต่าง ๆ พฒันาการประสานงานเพื่อปฏบิตักิารคน้หาและกู้ภยัในอ่าวเบงกอล

และทะเลอนัดามนั โดยมขีัน้ตอนการนําคนขึน้ฝัง่อย่างปลอดภยัและอย่างคาดการณ์ได ้ 

  

ต่อประชาคมนานาชาติ  

 ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนปฏบิตัิการค้นหาและกู้ภยัในอ่าวเบ

งกอลและทะเลอนัดามนั 

 เพิม่งบประมาณสนบัสนุนสํานกัขา้หลวงใหญ่ผูล้ ีภ้ยัสหประชาชาต ิรวมทัง้ช่วยบรจิาคสมทบการ

ระดมทุน 13 ล้านเหรยีญสหรฐัของสํานักข้าหลวงใหญ่ เพื่อตอบสนองและหามาตรการแก้ไข

วกิฤตทางทะเล  

 เพิม่งบประมาณสนับสนุนผู้ลี้ภยัและชุมชนที่รองรบัพวกเขา ทัง้น้ีเพื่อตอบสนองความต้องการ

พืน้ฐานดา้นทีอ่ยูอ่าศยั อาหาร น้ํา การศกึษา และการรกัษาพยาบาล   

 จดัใหม้เีงนิสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอสาํหรบัอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และไทย เพื่อใหส้ามารถดแูลผูท้ี่

เพิง่เดนิทางขึน้ฝัง่ไดอ้ยา่งมมีนุษยธรรม  

 เพิม่สดัส่วนการยอมรบัจํานวนผูล้ ี้ภยัจากอนิโดนีเซยีไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศที่สาม โดยเฉพาะ

ผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางเพยีงลาํพงั  
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