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แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล

แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล เปี็นขบัวนการระดืับัโลุกที่้�ม้ผูู้้สนับัสนุน 
สมาชิั่ก แลุะนักกิจักรรมรวมกว่า 10 ลุ้านคน ใน 150 ปีระเที่ศแลุะ
ดืินแดืน ม้การรณรงค์ระดืับัสากลุเพื�อเร้ยกร้องให้ม้การเคารพแลุะ 
คุ้มครองสิที่ธัิมนุษยชั่น โดืยหน่วยงานม้วิสัยที่ัศน์ที่้�มุ่งให้บัุคคลุ  
ทีุ่กคนได้ืรับัสิที่ธัิมนุษยชั่นทุี่กปีระการตั้ามท้ี่�ปีระกาศไว้ในปีฏิิญญา
สากลุว่าดื้วยสิที่ธัิมนุษยชั่นแลุะมาตั้รฐานสิที่ธัิมนุษยชั่นระหว่าง 
ปีระเที่ศอื�นๆ

แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล ม้พันธักิจั ที่้�จัะที่ำางานวิจััย แลุะ 
ปีฏิิบััตั้ิการเพื�อป้ีองกันแลุะยุตั้ิการลุะเมิดืสิที่ธัิมนุษยชั่นที่้�ร้ายแรง
ที่ั�งปีวง (สิที่ธัิที่างพลุเมืองแลุะการเมือง เศรษฐกิจั สังคม แลุะ
วัฒนธัรรม) ไม่ว่าจัะเปี็นสิที่ธัิท้ี่�จัะม้เสร้ภาพในการแสดืงออกแลุะ 
การรวมตั้ัวไปีจันถ่งความสมบัูรณ์ที่างกายแลุะใจั การคุ้มครองให ้
ปีลุอดืพ้นจัากการเลุือกปีฏิิบััตั้ิไปีจันถ่งสิที่ธัิดื้านที่้�อยู่อาศัย โดืยสิที่ธัิ
เหลุ่าน้�ไม่อาจัแบั่งแยกไดื้

แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล ไดื้รับัทุี่นสนับัสนุนส่วนใหญ่จัาก 
ค่าสมาชั่ิกแลุะการบัริจัาคของสาธัารณะ เราไม่แสวงหาเงินทีุ่นแลุะ 
ไม่ยอมรับัทีุ่นจัากรัฐบัาลุเพื�อสอบัสวนแลุะรณรงค์ตั้่อตั้้านการลุะเมิดื
สิที่ธัิมนุษยชั่น

แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล เปี็นอิสระจัากรัฐบัาลุ อุดืมการณ์ที่าง 
การเมือง ผู้ลุปีระโยชั่น์ดื้านเศรษฐกิจัหรือศาสนา

แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล เป็ีนขบัวนการปีระชั่าธัปิีไตั้ย ผูู้ก้มุ 
อำานาจัตัั้ดืสินใจัดื้านนโยบัายเปี็นตั้ัวแที่นที่้�มาจัากหน่วยงานในระดืับั
ชั่าตั้ิ ซ่�งรวมตั้ัวกันปีระชัุ่มในที่้�ปีระชัุ่มสภาสากลุ (International 
Council meetings) ซ่�งจััดืข่�นทีุ่กสองปีี
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6 ความจรงิท่ีคุณอาจไม่รู้
เก่ียวกับแอมเนสตี� อินเตอรเ์นชั่นแนล

แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล คือขบัวนการของ 
คนธัรรมดืามากกว่า 10 ลุ้านคนที่ั�วโลุกโดืยไดื้ดืำาเนิน
กิจักรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจั แลุะการรณรงค์
เพื�อปีกปี้องคุ้มครองสิที่ธัิมนุษยชั่นที่ั�วโลุก ภายใตั้้
กรอบักฎหมายระหว่างปีระเที่ศแลุะปีฏิิญญาสากลุ 
ว่าดื้วยสิที่ธัิมนุษยชั่น มุ่งหวังให้ทีุ่กคนอยู่ร่วมกัน 
ไดื้อย่างสันติั้สุข ร่วมสร้างความเปีลุ้�ยนแปีลุงดื้าน
สิที่ธัิมนุษยชั่นเพื�อสังคมท้ี่�เท่ี่าเท้ี่ยมแลุะยุตั้ิธัรรม
สำาหรับัทีุ่กคน เป็ีนอ้กหน่�งองค์กรไม่แสวงหาผู้ลุกำาไร 
(NGO) ท้ี่�เข้ามาม้บัที่บัาที่ในปีระเที่ศไที่ย จัากการที่ำา
กิจักรรมรณรงค์ตั้่างๆ เพื�อเร้ยกร้องสิที่ธัิให้แก่ผูู้้ที่้� 
ถูกลุะเมิดืสิที่ธัิมนุษยชั่นมาเปี็นเวลุาหลุายที่ศวรรษ แตั้่ 
ถ่งกระนั�นหลุายคนก็ยังคงม้ความเข้าใจัที่้�ผู้ิดืเก้�ยวกับั
แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ

วันน้�เราจ่ังถือโอกาสพาทีุ่กคนมาที่ำาความรู้จัักกับั
องค์กรของเราผู้่านความจัริง 6 เรื�องดืังตั้่อไปีน้�

1  แอมเนสตี้้�เข้ามาม้บัทบัาทในไทยจำาก
เหตีุ้การณ์์ 6 ตีุ้ลาฯ 2519

แอมเนสต้ั้�เริ�มเปี็นที่้�รู้จัักในเมืองไที่ยเนื�องมาจัากการ
รณรงค์ “ปลดปล่อยน่กโทษทางความคิด” หลุัง
เหตัุ้การณ์ลุ้อมปีราบันักศ่กษาแลุะปีระชั่าชั่นภายใน
มหาวิที่ยาลุัยธัรรมศาสตั้ร์ เมื�อวันท้ี่� 6 ตัุ้ลุาคม พ.ศ. 
2519 ซ่�งกลุายเป็ีนเหตุั้การณ์ในปีระวัตั้ิศาสตั้ร์ไที่ย 
แลุะยังเปี็นความที่รงจัำาอันมืดืมนของคนจัำานวนมาก 
แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุเปี็นที่้�รู้จัักของชั่าวไที่ย 
ในฐานะองค์กรนักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่น เพราะ

จัดืหมายนับัแสนฉบัับัท้ี่�ถูกส่งมายังรัฐบัาลุไที่ยเพื�อ
เร้ยกร้องให้ม้การปีลุ่อยตั้ัวนักศ่กษาแลุะปีระชั่าชั่นที่้�
ถูกจัับักุมจัากการชัุ่มนุมปีระที่้วง โดืยจัดืหมายเหลุ่านั�น 
ลุ้วนแตั้่มาจัากผูู้้สนับัสนุนแอมเนสตั้้�ที่ั�วโลุก

แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ปีระเที่ศไที่ย เปี็น 
ส่วนหน่�งของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ (สากลุ) เริ�ม 
ดืำาเนินงานอย่างจัริงจัังในปีี พ.ศ. 2536 แลุะจัดืที่ะเบั้ยน
เปี็น “สมาคมนิรโทษกรรมสากล” เมื�อปีี พ.ศ. 2545 
ตั้่อมาได้ืม้การเปีลุ้�ยนชั่ื�อเป็ีน “สมาคมแอมเนสตี้้� 
อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล ประเทศัไทย” ในปีี พ.ศ. 2555 
ตั้ามนโยบัาย ONE AMNESTY ท้ี่�จัะใชั่้ชั่ื�อเดื้ยวกัน 
ไม่ว่าจัะอยู่ในปีระเที่ศใดืก็ตั้าม โดืยดืำาเนินกิจักรรมดื้าน 
การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจัแลุะรณรงค์เพื�อ
ปีกปี้องคุ้มครองสิที่ธัิมนุษยชั่นอย่างกว้างขวางโดืย 
ปีระสานความร่วมมือกับัองค์กรที่ั�งภาครัฐแลุะเอกชั่น  
ตั้ลุอดืจันองค์กรอิสระตั้่างๆ ปีัจัจุับัันแอมเนสตั้้� 
อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ปีระเที่ศไที่ยม้สมาชั่ิกกว่า 1,000 
คน

2  สำาน่กงานใหญ่ของแอมเนสตี้้� 
อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล

สถานท้ี่�ตัั้�งสำานักงานใหญ่ของแอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์-
เนชั่ั�นแนลุเป็ีนอ้กหน่�งสิ�งที่้�หลุายคนยังคงเข้าใจัผิู้ดื 
ว่าตั้ั�งอยู่ในปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา ซ่�งในความเปี็นจัริง 
แอมเนสต้ั้�ม้จุัดืกำาเนิดืมาจัาก ปีเตี้อร์ เบัเนนส่น 
ที่นายความชั่าวอังกฤษผูู้้เข้ยนบัที่ความเร้ยกร้องให้
ปีลุ่อยตั้ัวนักศ่กษาชั่าวโปีรตัุ้เกสสองคนที่้�ถูกรัฐบัาลุ 



IV รายงานประจำำาป ี2564/65 AMNESTY INTERNATIONAL
สถานการณ์์สิทธิมินุษยชนท่�วโลก

เผู้ด็ืจัการจัับัติั้ดืคุกเพ้ยงเพราะดืื�มเหลุ้าแลุะชั่นแก้ว
สดุืดื้เสร้ภาพ ดืังนั�น สำานักงานใหญ่ของแอมเนสตั้้� 
อนิเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ จัง่ตั้ั�งอยูใ่นกรุงลอนดอน ประเทศั
อ่งกฤษ

3  เงินทุนสน่บัสนุนแอมเนสตี้้�

เปี็นท้ี่�รู้กันดื้อยู่แลุ้วว่าแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์-
เนชั่ั�นแนลุเปี็นองค์กรที่้�ที่ำางานเพื�อเร้ยกร้องสิที่ธิั-
มนุษยชั่นให้แก่ผูู้้ที่้�ถูกลุะเมิดืผู่้านการที่ำากิจักรรม
ตั้่างๆ ซ่�งอาจัที่ำาให้หลุายคนสงสัยว่าเราม้เงินจััดื
กิจักรรมเหลุ่านั�นได้ือย่างไร แลุะบัางคนเข้าใจัผิู้ดืว่า 
แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุเป็ีนองค์กรท้ี่�รับัเงิน 
มาจัากรัฐบัาลุตั้่างปีระเที่ศ แต่ั้ในความเป็ีนจัริง 
เงินทุี่นสำาหรับัการจััดืกิจักรรมของเราลุ้วนมาจัาก 
การบัริจัาคของบัุคคลุทัี่�วไปีที่้�ม้ความสนใจัดื้าน 
สิที่ธัิมนุษยชั่น แลุะค่าสมัครสมาชั่ิกในแตั้่ลุะปีี เพราะ 
แอมเนสต้ั้�เป็ีนองค์กรอิสระท้ี่�ไม่แสวงหาผู้ลุกำาไร แลุะ 
ปีฏิเิสธัที่้�จัะรบััเงนิสนับัสนนุจัากรัฐบัาลุ พรรคการเมือง 
หรือแหลุ่งทีุ่นอื�นๆ

4  เป็นองค์กรท้�ไม่ฝักใฝ ่
ทางการเมือง 

แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ เป็ีนองค์กรท้ี่�รณรงค์ใน
ปีระเดื็นเก้�ยวกับัสิที่ธัิมนุษยชั่นโดืยไม่ฝัักใฝั่อุดืมการณ์
ที่างการเมือง หรือลัุที่ธัิใดืๆ เน้นที่ำางานเก้�ยวกับัการ
รณรงค์เพื�อให้เกิดืความเที่่าเท้ี่ยม แลุะการให้ความรู้ 
เก้�ยวกับัสิที่ธัิมนุษยชั่นแก่ปีระชั่าชั่นที่ั�วไปีเที่่านั�น  
เนื�องจัากแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ม้พันธักิจัเพ้ยง
เพื�อให้สังคมเกิดืการตั้ระหนักถ่งสิที่ธัิมนุษยชั่น 

ดืังนั�นไม่ว่าจัะเปี็นปีระเที่ศที่้�ม้ระบัอบัการปีกครอง
แบับัใดื แอมเนสตั้้�ก็ยังตั้้องที่ำางานเพื�อเร้ยกร้องหรือ
กดืดืันให้ปีระเที่ศนั�นๆ ยกระดืับัแลุะยุตั้ิการลุะเมิดื 
สิที่ธัิมนุษยชั่นของปีระชั่าชั่น โดืยไม่มองว่าเปี็นปีระเที่ศ
คอมมิวนิสตั้์หรือปีระชั่าธัิปีไตั้ย รัฐบัาลุที่้�มาจัากการ 
เลุือกตั้ั�งหรือรัฐปีระหาร เพราะทีุ่กระบัอบัการปีกครอง 
ลุ้วนม้การลุะเมิดืสิที่ธัิเกิดืข่�นไดื้ที่ั�งนั�น

5  ม้สำาน่กงานกระจำายอย้่ท่�วโลก

เนื�องด้ืวยสถานการณ์สิที่ธิัมนุษยชั่นในสังคม
เราในปีัจัจัุบัันยังคงม้ผูู้้ที่้�ถูกลุะเมิดืสิที่ธัิอยู่มากมาย 
จั่งที่ำาให้แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุท้ี่�ม้สมาชั่ิกและ
ผู้้้สน่บัสนุนกว่า 10 ล้านคน ในกว่า 150 ประเทศั 
ท่�วโลก แลุะมส้ำานก่งานกระจำายตี้ว่อย้ก่ว่า 70 ประเทศั  
ยังคงต้ั้องยืนหยัดืท้ี่�จัะต่ั้อสู้เพื�อความถูกต้ั้องเพื�อให้ 
สังคมเกิดืความเที่่าเท้ี่ยมกันที่างดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่น 
แลุะการท้ี่�เรามส้ำานกังานกระจัายตัั้วอยูใ่นหลุายปีระเที่ศ
ก็ที่ำาให้เราสามารถที่ราบัไดื้ว่าสถานการณ์ของโลุก  
ณ ตั้อนน้�เปี็นอย่างไร

6  ทำางานด้านสิทธิิมนุษยชั่น 
มาแล้วกว่า 60 ปี

แอมเนสต้ั้� ก่อตัั้�งข่�นเมื�อ ปีี พ.ศ. 2504 ตั้ลุอดืระยะ
เวลุาการที่ำางานเพื�อสังคมท้ี่�ผู้่านมาแอมเนสต้ั้�  
อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ยืนหยัดืตั้่อสู้เพื�อสิที่ธัิมนุษยชั่น 
มาแลุ้วกว่า 6 ที่ศวรรษ หากนับัเปี็นตั้ัวเลุขของอายุคน
เราก็คงเปี็นคนหน่�งที่้�กำาลุังก้าวเข้าสู่ชั่่วงวัยสุดืที่้าย
ของชั่้วิตั้ แลุะเป็ีนวัยที่้�ทีุ่กอย่างเริ�มเชั่ื�องชั่้าลุง แต่ั้ 
แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ยังคงยืนหยัดืท้ี่�จัะต่ั้อสู ้
เพื�อให้สิที่ธัิมนุษยชั่นเกิดืความเที่่าเที่้ยมมากกว่าที่้�เปี็น  
จันที่ำาให้เกิดืความสำาเรจ็ัมากมาย จันได้รบ่ัรางวล่โนเบัล  
สาขาส่นติี้ภาพ เมื�อ พ.ศั. 2520 จัากการรณรงค์
ตั้่อต้ั้านการที่รมานโดืยเจ้ัาหน้าท้ี่�รัฐ แลุะรางว่ล 
สหประชั่าชั่าตี้ิในสาขาสิทธิิมนุษยชั่น ในปี พ.ศั. 2521  
เพื�อเปี็นเก้ยรติั้แลุะยกย่องบัุคคลุแลุะองค์กรที่้�ได้ื
ที่ำาผู้ลุงานโดืดืเด่ืนในการส่งเสริมแลุะคุ้มครองของ
สิที่ธัิมนุษยชั่นตั้ามหลัุกปีฏิิญญาสากลุว่าดื้วยสิที่ธัิ
มนุษยชั่นแลุะในเครื�องมือสิที่ธิัมนุษยชั่นอื�นๆ ของ
สหปีระชั่าชั่าตั้ิ 

ปีัจัจุับัันแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ยังคงมุ่งมั�นแลุะ
ยืนหยัดืที่ำาหน้าที่้�เปี็นนักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่นให้กับั
บัุคคลุท้ี่�ถูกลุะเมิดืต่ั้อไปี เพราะเราม้ความเชั่ื�อมั�นว่า 
มนุษย์ทีุ่กคนเกิดืมาลุ้วนม้ความเที่่าเที่้ยม ไม่ควรม้ใคร
ถูกเลุือกปีฏิิบััตั้ิหรือถูกกดืให้ตั้ำ�าลุง
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แอมเนสตี�ยนืหยดัทำางานเพ่ืื่อสิทธมินุษยชนต่อไป 
แม้มีเสียงขัับไล่ใหอ้อกนอกประเทศ

แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ที่ำางานในปีระเที่ศไที่ย
มาอย่างยาวนาน แลุะให้คำามั�นที่้�จัะดืำาเนินงานตั้่อไปี 
เพื�อส่งเสริมแลุะคุ้มครองสิที่ธัิมนุษยชั่นของคนใน 
ปีระเที่ศน้� แมม้้เสย้งเร้ยกรอ้งใหข้บััไลุอ่งคก์รออกจัาก
ปีระเที่ศ 

ไคลด์ วอร์ด รองเลุขาธัิการ แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์-
เนชั่ั�นแนลุเผู้ยว่า ในฐานะท้ี่�เปี็นขบัวนการของคน
ธัรรมดืาที่้�เคลุื�อนไหวรณรงค์เพื�อส่งเสริมแลุะปีกปี้อง
สิที่ธิัมนุษยชั่นที่ั�วโลุก ท้ี่�ม้การดืำาเนินงานในกว่า  
70 ปีระเที่ศ ม้สมาชั่ิกแลุะผูู้้สนับัสนุนใน 150 ปีระเที่ศ
แลุะดืินแดืน ไม่ว่าเปี็นการดืำาเนินงานในท้ี่�ใดื เราต่ั้างม้
ภารกจิัเดืย้วกนัคอื การปีอ้งกนั ตั้รวจัสอบั แลุะกระตัุ้น้
ให้รัฐ บัรรษัที่ แลุะหน่วยงานหรือบัุคคลุอื�นตั้้องรับั
ผู้ิดืชั่อบัต่ั้อการปีฏิิบััติั้มิชั่อบัด้ืานสิที่ธัิมนุษยชั่นตั้าม
กฎหมายระหว่างปีระเที่ศ

“เราให้ข้อเสนอแนะท้ี่�สร้างสรรค์ตั้่อที่างการเก้�ยวกับั
การดืำาเนินงานที่้�ที่ำาไดื้ เพื�อให้สามารถปีฏิิบััตั้ิตั้าม
พันธักรณ้ด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่นระหว่างปีระเที่ศของตั้น  
เราจัะยังคงดืำาเนินงานเชั่่นน้�ตั้่อไปีอย่างเปี็นอิสระแลุะ
ไม่ลุำาเอ้ยง ตั้ั�งอยู่บันพื�นฐานของข้อเที่็จัจัริงตั้่อกรณ้ 
ที่้�ม้การรณรงค์ต่ั้อต้ั้านแอมเนสต้ั้� แลุะการตั้รวจัสอบั 
ที่้�เก้�ยวขอ้ง เราพรอ้มจัะตั้อบัคำาถามที่้�รฐับัาลุมเ้ก้�ยวกับั
การที่ำางานของเราในปีระเที่ศไที่ยตั้่อไปี 

“แม้เราตั้ระหนักว่า รัฐบัาลุไที่ยม้หน้าท้ี่�คุ้มครอง 
ความสงบัเร้ยบัร้อยแลุะความมั�นคงของรัฐ แต่ั้เรา

ยังคงตั้้องเน้นยำ�าว่า ที่างการตั้้องปีฏิิบััตั้ิหน้าที่้�น้�ใน
ลุกัษณะที่้�สอดืคลุอ้งกบัักฎหมายสทิี่ธัมินษุยชั่นระหวา่ง
ปีระเที่ศ ตั้้องเปี็นการดืำาเนินงานที่้�ไดื้สัดืส่วน จัำาเปี็น  
แลุะตั้อบัสนองตั้่อพันธักรณ้ของรัฐบัาลุ เพื�อปีระกัน
แลุะสนบััสนนุการเคารพสทิี่ธัมินษุยชั่น รวมที่ั�งสทิี่ธัใิน
เสร้ภาพการแสดืงออกแลุะการชัุ่มนุมโดืยสงบั 

“ข้อเสนอแนะที่้�สร้างสรรค์ของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์-
เนชัั่�นแนลุ เพื�อให้ที่างการปีฏิิบััตั้ิตั้ามพันธักรณ้ดื้าน
สิที่ธิัมนุษยชั่นของตั้น จััดืที่ำาข่�นตั้ามมาตั้รฐานสิที่ธัิ
มนษุยชั่น ซ่�งมก้ารให้ความเห็นชั่อบัในระดัืบัสากลุ แลุะ
ปีระเที่ศไที่ยให้คำามั�นที่้�จัะปีฏิิบััตั้ิตั้าม”

“การรณรงค์ตั้่อตั้้านแอมเนสตั้้� เกิดืข่�นในชั่่วงเวลุา
เดื้ยวกับัท้ี่�ที่างการกำาลุังดืำาเนินงานเพื�อปีระกาศใช้ั่
กฎหมายท้ี่�กำาลุังถูกจัับัตั้ามอง เพื�อควบัคุมกำากับั
หน่วยงานไม่แสวงหากำาไรในปีระเที่ศ ร่างพระราชั่-
บััญญัตั้ิการดืำาเนินกิจักรรมขององค์กรไม่แสวงหา
กำาไร พ.ศ. .... ฉบัับัน้�อาจัส่งผู้ลุอย่างร้ายแรงตั้่อภาค
ปีระชั่าสังคมทีุ่กส่วนในปีระเที่ศไที่ย แลุะที่้�ผู้่านมาแอ
มเนสต้ั้�ได้ืเร้ยกร้องในทุี่กโอกาสท้ี่�เป็ีนไปีได้ื เพื�อให้
รฐับัาลุถอนรา่งกฎหมายน้� แลุะใหเ้ปีิดืรับัฟังัความเหน็
เพิ�มเตั้ิม การโจัมตั้้แอมเนสตั้้�เกิดืข่�นพร้อมกับัสภาวะ
ที่้�ที่างการไที่ยดืูจัะม้ความอดืที่นตั้่อการถูกวิพากษ์-
วิจัารณ์เรื�องสิที่ธัิมนุษยชั่นน้อยลุง” 

16 กุมภาพันธั์ 2565
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ข้อม้ลพื�นฐาน 

ในเดืือนพฤศจิักายน 2564 ผูู้้ชั่่วยรัฐมนตั้ร้ปีระจัำา
สำานักนายกรัฐมนตั้ร้ได้ืเร้ยกร้องอย่างเปิีดืเผู้ย ให้ 
ขับัไลุ่แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ออกจัากปีระเที่ศ 
ไที่ย เจ้ัาหน้าท้ี่�คนดัืงกลุ่าวได้ืจััดืที่ำาการลุงชั่ื�อที่าง
ออนไลุน์ สนับัสนุนการรณรงค์ผู้่านโซเชั่้ยลุม้เดื้ย แลุะ
การจััดืปีระที่้วงขนาดืเลุ็ก 

นายกรัฐมนตั้ร้ตั้อบัสนองดื้วยการปีระกาศให้ม้การ
สอบัสวนแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ปีระเที่ศไที่ยใน
วันที่้� 26 พฤศจัิกายน 2564

แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ เป็ีนขบัวนการของคน
ธัรรมดืามากกว่า 10 ลุ้านคนที่ั�วโลุก ที่้�ร่วมกันสร้าง
ความเปีลุ้�ยนแปีลุงดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่นเพื�อสังคมที่้�
เที่่าเที่้ยมแลุะยุตั้ิธัรรมสำาหรับัทุี่กคน ปีระกอบัด้ืวย
สำานักเลุขาธิัการใหญ่ แลุะเครือข่ายสมาชิั่กระหว่าง
ปีระเที่ศแลุะหน่วยงานท้ี่�เปี็นสมาชิั่กระดัืบัปีระเที่ศ  
รวมที่ั�งแอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ปีระเที่ศไที่ย  
แม้ว่าแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ปีระเที่ศไที่ยแลุะ
สำานักเลุขาธิัการใหญ่จัะเป็ีนองค์กรนิตั้ิบัุคคลุท้ี่�แยก
จัากกัน แตั้่ม้การร่วมมือที่ำางานอย่างใกลุ้ชั่ิดืภายใตั้้
ธัรรมนูญฉบัับัเดื้ยวกัน
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สารจากเลขัาธกิาร

ปีระชั่าชั่นม้ชั่ะตั้ากรรมอย่างไรบ้ัางภายใต้ั้ระบัอบั
อำานาจัการเมืองในปีี 2564? ที่่ามกลุางโลุกที่้�แข่งขัน
กันเพื�อผู้ลุกำาไร เพื�อความเปี็นอภิสิที่ธัิ�ชั่นแลุะเพื�อ 
ตั้ำาแหน่ง แลุว้ผูู้ค้นที่้�ควรไดืร้บััการคุม้ครองแลุะใชั่ส้ทิี่ธัิ 
ของเขา ม้ใครให้ความสำาคัญแลุะน่กถ่งพวกเขาบั้าง 
เขาไดื้รับัการคุ้มครองสิที่ธัิที่้�ดื้ข่�นหรือไม่? ที่่ามกลุาง
การระบัาดืใหญ่ของโรคโควิดื-19 ที่้�เกิดืข่�นอย่าง
ตั้่อเนื�องแลุะความขัดืแย้งท้ี่�รุนแรงข่�น ม้การยอมรับั  
เคารพ แลุะคุ้มครองพวกเขาหรือไม่? 

ในปีี 2564 ผูู้้คนพากันชั่ื�นชั่มแลุะหลุงใหลุในสโลุแกน
สวยหรูที่้�ว่า ‘เราจัะสร้างใหม่ให้ดื้กว่าเก่า’ ม้การให้
คำามั�นสัญญาอย่างหลุวมๆ ที่้�จัะ “ร้เซ็ตี้โลก” (global  
reset) ในการฟ้ั�นฟัูเศรษฐกิจัโลุกท้ี่�ม้ “วาระร่วม” 
(common agenda) คำาสัญญาที่้�จัะยุตั้ิการปีฏิิบััตั้ ิ
มิชั่อบัของบัรรษัที่ การฟั้�นตั้ัวที่้�ยั�งยืนแลุะเปี็นมิตั้รตั้่อ 
สิ�งแวดืลุ้อม รวมที่ั�งโลุกที่้�ม้ความเปี็นเอกภาพ เพื�อ
สนับัสนุนให้เกิดืการเปีลุ้�ยนแปีลุง แต่ั้ก็เป็ีนเพ้ยงแค่
สโลุแกนสวยหรูที่้�ไม่ม้ความหมายอะไร เพราะไม่ม้
การนำาไปีปีฏิิบััตั้ิจัริง ผูู้้คนในที่้�ตั้่างๆ ยังตั้้องเผู้ชั่ิญกับั
ความผู้ิดืหวังซำ�าแลุ้วซำ�าอ้ก

แม้จัะม้ที่างเลุือกอย่างอื�น แตั้่รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ  
ยังคงเลุือกใชั่้นโยบัาย แลุะดืำาเนินการในเส้นที่างที่้�
จัำากัดืสิที่ธัิแลุะศักดืิ�ศร้เรามากข่�น ดื้วยการสร้าง 
ความไม่เที่่าเที่้ยมกันอย่างเปี็นระบับั ที่ำาให้การระบัาดื
ใหญ่รุนแรงข่�น อ้กที่ั�งยังคงไม่ไดื้รับัการแก้ไขให้ความ
รุนแรงของโรคระบัาดืลุดืลุง กระแสการไหลุข้าม
พรมแดืนด้ืานการบัริการแลุะผู้ลิุตั้ภัณฑ์์ด้ืานสุขภาพ
ที่้�อาจัชั่่วยเพิ�มโอกาสในการเข้าถ่งการดืูแลุก็ไม่ไดื ้
เกิดืข่�นจัริง ความร่วมมือระหว่างรัฐบัาลุที่้�จัำาเปี็นเพื�อ
หลุ้กเลุ้�ยงหายนะที่้�ไม่ควรเกิดืข่�น แลุะการบัรรเที่า
ผู้ลุกระที่บัจัากวิกฤตั้ดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่น แที่บัไม่เกิดื
ข่�นอย่างจัริงจััง

หน่�งปีีที่้�แลุ้ว ตั้อนที่้�เข้ยนบัที่นำาครั�งแรกในรายงาน
ปีระจัำาปีีของแอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ดืิฉันม้
ความหวังอย่างเตั้็มเปีี�ยมว่า ในปีี 2564 ปีระชั่าชั่าตั้ ิ
แลุะปีระชั่าชั่นจัะมุ่งหน้าสู่เส้นที่างการฟั้�นตั้ัวจัากโรค 
โควิดื-19 อย่างม้ส่วนร่วม ซ่�งดืูเหมือนเปี็นสิ�งที่้� 
เปี็นไปีได้ื เมื�อคำาน่งถ่งการค้นพบัที่างวิที่ยาศาสตั้ร์ที่้� 
เกดิืข่�นอยา่งรวดืเรว็แบับัที่้�ไมเ่คยเปีน็มาก่อน แลุะที่ำาให้
เราสามารถเอาชั่นะภาวะการระบัาดืใหญ่น้�ได้ื แลุ้วอะไร
ที่ำาให้เกิดืความผู้ิดืพลุาดืน้�ข่�น?

แที่นท้ี่�ผูู้้นำาโลุกจัะนำาพาการบัริหารงานที่้�จัริงใจัแลุะ 
มป้ีระสิที่ธัภิาพ แต่ั้สิ�งท้ี่�เกิดืข่�นคือ พวกเขากลัุบัถดืถอย 
เหมือนถอยหลัุงเข้าคลุอง แลุะเห็นแก่ปีระโยชั่น์ของ 
ชั่าติั้ตั้วัเองเท่ี่านั�น แที่นท้ี่�จัะช่ั่วยกันสร้างความปีลุอดืภัย 
ให้กับัผูู้้คนจัำานวนมากให้ปีลุอดืภัยยิ�งข่�น ผูู้้นำาเหลุ่าน้� 
กลุับัผู้ลัุกดัืนให้เราไม่มั�นคงมากข่�น รวมถ่งการเกิดื 
สงครามในหลุายครั�ง แที่นท้ี่�จัะขจััดืการปีฏิิบััตั้ิแลุะ 
ยทุี่ธัศาสตั้รท์ี่้�แบัง่แยกพวกเรา ผูู้น้ำาเหลุา่น้�กลุบััชั่กัจังู 
ให้ปีระชั่าชั่าตั้ิต่ั้างๆ เข้าสู่การแข่งขันเพื�อชั่่วงชั่ิง 
ที่รัพย์สินแลุะที่รัพยากร ซ่�งม้แต่ั้จัะที่ำาให้เราพ่ายแพ้
กันที่ั�งหมดื แลุะนำาไปีสู่ความขัดืแย้ง แที่นที่้�พวกเขาจัะ 
รักษาบัรรทัี่ดืฐานสิที่ธิัมนุษยชั่นสากลุแห่งความ 
เที่่าเที่้ยม การเหย้ยดืเชั่ื�อชั่าตั้ิไดื้ฝัังรากลุ่กเข้าไปี
เปี็นส่วนหน่�งของระบับัระหว่างปีระเที่ศ กลุายเปี็น 
ตั้วักำาหนดืวา่ใครควรมช้ั่วิ้ตั้รอดื แลุะใครท้ี่�ไมค่วรมช้ั่วิ้ตั้
อยู่ตั้่อ ที่ำาให้เกิดืปีระวัตั้ิศาสตั้ร์ที่้�ที่ารุณโหดืร้ายที่้�ตั้้อง
ตั้ัดืสินกันว่า ชั่้วิตั้ใครม้คุณค่าแลุะชั่้วิตั้ใครไม่ม้คุณค่า

ปีี 2564 ควรเป็ีนปีีแห่งการเย้ยวยาแลุะการฟ้ั�นฟูั แตี้่
ในทางตี้รงกน่ข้าม กลบ่ักลายเป็นปแีหง่การบ่ัมเพาะ
ความไม่เท่าเท้ยมและความไม่ม่�นคงท้�มากข้�น ซ่�งจัะ
ส่งผู้ลุกระที่บัตั้่อไปีในอ้กหลุายปีีข้างหน้า

อัตั้ราการตั้ิดืเชืั่�อโควิดื-19 ที่้�เพิ�มข่�นอย่างรวดืเร็วใน
รอบัตั้่างๆ ในปีี 2564 ความเจั็บัปี่วยแลุะความตั้าย 
ลุ้วนแต่ั้เป็ีนสิ�งท้ี่�คาดืการณ์ไดื้ที่ั�งสิ�น แลุะเปี็นสิ�งที่้� 
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หลุก้เลุ้�ยงไดื ้ในขณะที่้�รฐับัาลุปีระเที่ศรำ�ารวยตั้า่งแสดืง
ความยินดื้ปีร้ดืากับัความสามารถในการฉ้ดืวัคซ้น
จันถ่งสิ�นปีี แต่ั้ก็เป็ีนเหมือนวัคซ้นท้ี่�ฉ้ดืเร่งความเป็ีน
ชั่าตั้ินิยมของพวกเขาแผู้่ออกกระจัายเชั่่นกัน ส่งผู้ลุ
ให้ปีระชั่ากรกว่าคร่�งหน่�งของโลุกไม่ไดื้รับัวัคซ้น หรือ 
ไดื้รับัเพ้ยงบัางส่วน อัตั้ราการสร้างภูมิคุ้มกันที่้�ตั้ำ�า  
ที่ำาให้เกิดืการกลุายพันธัุ์ของสายพันธัุ์ใหม่ซ่�งพวกเรา
ทีุ่กคนเส้�ยงติั้ดืเชั่ื�อท้ี่�กลุายพันธัุ์น้� อ้กที่ั�งยังดืื�อวัคซ้น  
แลุะอาจัยิ�งยืดืเวลุาการระบัาดืของโรคออกไปีอ้ก  
ในขณะท้ี่�ม้การฉ้ดืวัคซ้นเข็มกระตัุ้้นให้กับัพลุเมือง 
ในปีระเที่ศรำ�ารวย ปีระชั่ากรหลุายลุา้นคนจัากซก้โลุกใตั้้
ในเดือืนกันยายน แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ พบัว่า 
ปีระเที่ศพัฒนาแลุ้วไดื้กักตัุ้นวัคซ้นหลุายพันลุ้านโดืส 
คดิืเปีน็คร่�งหน่�งของวคัซ้นที่้�เกินมา แลุะม้ปีรมิาณมาก 
พอที่้�จัะฉ้ดืให้กับัปีระชั่ากรที่ั�งหมดืในปีระเที่ศที่้�ม้อัตั้รา
การฉด้ืวคัซน้ตั้ำ�าสดุืแบับัเตั้ม็โดืส การนำาวคัซน้สว่นเกนิ
ที่้�หมดือายุไปีที่ิ�ง เป็ีนปีรากฏิการณ์ที่้�นา่ตั้กใจัในโลุกเรา
ที่้�หลุงที่างแลุะไร้เข็มที่ิศดื้านศ้ลุธัรรม ในขณะที่้�บัริษัที่ 
ปีระธัานกรรมการแลุะนักลุงทีุ่นตั้่างกอบัโกยกำาไร  
คนที่้�จัำาเปี็นอย่างยิ�งในการที่้�จัะตั้้องไดื้วัคซ้นกลุับัถูก
บัอกว่าให้รอ แลุะตั้ายจัากไปี

ที่่ามกลุางการระบัาดืใหญ่ของโรคโควิดื-19 เปี็น
สถานการณ์ที่้�นำาไปีสู่ความขัดืแย้งครั�งใหม่ ในขณะท้ี่�
ความขัดืแย้งเดืิมไม่ไดื้รับัการแก้ไข อ้กที่ั�งยังรุนแรง
ข่�นอก้ เชั่น่ ในอฟ่กานิสถาน บัร์้กนิา ฟาโซ เอธิโิอเปีย 
อิสราเอล/ปาเลสไตี้น์ ลิเบั้ย เม้ยนมา และเยเมน 
เป็ีนตั้้น ความขัดืแย้งที่ำาให้เกิดืการลุะเมิดืกฎหมาย
สิที่ธัิมนุษยชั่นแลุะมนุษยธัรรมระหว่างปีระเที่ศอย่าง
กว้างขวาง โดืยม้เพ้ยงไม่ก้�กรณ้ที่้�นานาชั่าตั้ิไดื้ยื�นมือ
ชั่่วยเหลุือตั้ามที่้�จัำาเปี็น แลุะม้เพ้ยงไม่ก้�กรณ้ที่้�นำาไปีสู่
ความยุตั้ิธัรรมแลุะความรับัผู้ิดื ในที่างตั้รงข้าม เราไดื้
เห็นความขัดืแย้งที่้�ขยายตัั้วข่�น ผู้ลุกระที่บัท้ี่�ถูกปีลุ่อย
ให้ขยายตั้ัว ที่ำาให้สถานการณ์เลุวร้ายลุง จัำานวน
แลุะความหลุากหลุายของฝ่ัายท้ี่�เก้�ยวข้องกับัความ 
ขัดืแย้งก็เพิ�มข่�น พื�นท้ี่�การสู้รบัครั�งใหม่ไดื้เกิดืข่�น  
ม้การที่ดืลุองใช้ั่อาวุธัใหม่ๆ ม้ความตั้ายแลุะการ 
บัาดืเจั็บัเพิ�มข่�น ชั่้วิตั้ม้ราคาถูกลุง

ความเสื�อมถอยของระเบั้ยบัที่้�เกิดืข่�นในโลุก เห็นไดื้
ชั่ัดืเจันมากสุดืในกรณ้ของอ่ฟกานิสถาน หลัุงจัาก

การถอนกองกำาลุงันานาชั่าติั้ออกไปีทัี่�งหมดื ภายหลัุง
การลุ่มสลุายของรัฐบัาลุ แลุะกลุุ่มตั้าลุ้บัันไดื้เข้าย่ดื
อำานาจัในปีระเที่ศ ผูู้้หญิงแลุะผูู้้ชั่ายชั่าวอัฟักานิสถาน
ที่้� เป็ีนแกนนำาในการตั้่อสู้ดื้านสิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะ
ปีระชั่าธัปิีไตั้ย ตั้า่งถกูที่อดืทิี่�งใหต้้ั้องดิื�นรนหาที่างรอดื
ดื้วยตั้นเอง

ในขณะเดื้ยวกัน ความลุ้มเหลุวระดืับัโลุกที่้�จัะกำาหนดื
มาตั้รการระดืับัโลุกในการรับัมือกับัการระบัาดืใหญ่  
ยิ�งเปี็นการหว่านเมลุ็ดืพันธัุ์ซ่�งจัะนำาไปีสู่ความขัดืแย้ง 
แลุะความอยุตั้ิธัรรมมากข่�น ในปีี 2564 การเพิ�มข่�น
ของความยากจัน ความไม่มั�นคงด้ืานอาหาร แลุะ 
การใช้ั่ขอ้อา้งการควบัคุมโรคระบัาดืเป็ีนเครื�องมือเพื�อ
ปีราบัปีรามผูู้เ้หน็ตั้า่งแลุะการชั่มุนมุ เปีน็สิ�งที่้�หยั�งราก
ลุ่กแลุะไดื้รับัการรดืนำ�าจัากลุัที่ธิัชั่าตั้ินิยมดื้านวัคซ้น  
ไดื้รับัปีุ�ยจัากความโลุภของปีระเที่ศที่้�รำ�ารวย

มรดืกของปีี 2564 ยังเห็นได้ืในระหว่างการประชัุ่ม
ร่ฐภาค้กรอบัอนุส่ญญาสหประชั่าชั่าตี้ิว่าด้วย
การเปล้�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศั สม่ยท้� 26 หรือ 
COP26 การมุง่ปีระโยชั่นใ์นระยะสั�นแลุะความเหน็แกต่ั้วั  
ที่ำาให้การปีระชัุ่มสองสัปีดืาห์จับัลุงเหมือนโดืนที่รยศ 
รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ หักหลุังปีระชั่าชั่นของตั้นเอง  
เนื�องจัากไม่สามารถบัรรลุุข้อตั้กลุงเพื�อปี้องกัน 
ภัยพิบััติั้จัากภาวะโลุกร้อนท้ี่�ส่งผู้ลุร้ายได้ื ย่อมที่ำาให้ 
มนุษย์ในหลุายกลุุ่มม้ความเส้�ยงท้ี่�จัะต้ั้องเผู้ชิั่ญกับั
การขาดืแคลุนนำ�า คลุื�นความร้อน อุที่กภัยแลุะความ 
อดือยากหิวโหย รัฐบัาลุซ่�งปีฏิิเสธัที่้�จัะรับัผูู้้อพยพ
เข้าเมืองผู่้านพรมแดืน ได้ืพิพากษาจัำาคุกปีระชั่าชั่น
หลุายลุ้านคนที่้�หลุบัหน้จัากบั้านเกิดืเพื�อแสวงหา 
ความปีลุอดืภยัในชั่ว้ติั้แลุะคณุภาพชั่วิ้ตั้ที่้�ดืข้่�น ปีระเที่ศ
ที่้�ตั้้องดืิ�นรนตั้่อสู้กับัปีัญหาหน้�สินที่้�ไม่ยั�งยืน ตั้่างไม่ไดื้
รับัความชั่่วยเหลุือดื้านการเงินเพื�อแก้ปีัญหาสภาวะ 
ภูมิอากาศอย่างเหมาะสม ไม่ไดื้รับัแหลุ่งทีุ่นเพื�อแก้ไข
การเปีลุ้�ยนแปีลุงดื้านสิ�งแวดืลุ้อมที่้�ส่งผู้ลุกระที่บัตั้่อ
ชั่้วิตั้

ปี 2564 ย่งเป็นปีแห่งการฟักต่ี้วของการยอมร่บั
มากข้�นตี้่อนโยบัายและอุดมการณ์์แบ่ังแยก 
เชั่ื�อชั่าตี้ิ นำาไปีสู่การปีฏิิบััตั้ิที่้�ส่งผู้ลุให้ปีระชั่ากรหลุาย 
ลุ้านคนตั้้องดืำารงช้ั่วิตั้ดื้วยความเส้�ยงอย่างยิ�ง  



3 รายงานประจำำาป ี2564/65 AMNESTY INTERNATIONAL
สถานการณ์์สิทธิมินุษยชนท่�วโลก

เราเห็นปีรากฏิการณ์น้�จัากกรณ้ที่้�ผูู้้ผู้ลุิตั้วัคซ้นยืนยัน
ที่้�จัะไม่เผู้ยแพร่องค์ความรู้ แลุะเที่คโนโลุย้ให้กับั
ปีระเที่ศที่้�ม้รายไดื้ตั้ำ�า เพื�อขัดืขวางการขยายตั้ัวของ
กำาลุังผู้ลุิตั้ที่้�จัำาเปี็นเพื�ออุดืชั่่องว่าง เราไดื้เห็นเชั่่นกัน
ว่า รัฐบัาลุของปีระเที่ศรำ�ารวยไดื้ปีฏิิเสธัที่้�จัะสนับัสนุน
ข้อเสนอระดืับัโลุก รวมทัี่�งข้อเสนอเก้�ยวกับั TRIPS 
ซ่�งอาจัส่งผู้ลุให้ม้การเพิ�มกำาลุังในการผู้ลิุตั้วัคซ้น 
เราไดื้เห็นว่าการกำาหนดืนโยบัายของรัฐบัาลุปีระเที่ศ 
ตั้่างๆ ได้ืรับัอิที่ธัิพลุจัาก “ความเส้�ยงท้ี่�จัะเส้ยชั่้วิตั้” 
แลุะไดื้ถูกใชั่้เปี็นข้ออ้างเพื�อก้ดืกันจันที่ำาให้เกิดืจัำานวน
ผูู้้ลุ้�ภัย ผูู้้อพยพ ผูู้้พลุัดืถิ�นในปีระเที่ศ แลุะผูู้้ขอลุ้�ภัยที่้�
มากจันกลุายเปี็นสถิตั้ิไปีแลุ้ว เปี็นนโยบัายซ่�งนำาไปีสู่ 
การเอาผิู้ดืที่างอาญากับัผูู้ท้ี่้�พยายามรักษาชั่วิ้ตั้คนอื�น  
เราไดื้เห็นปีรากฏิการณ์น้�เกิดืข่�นครั�งแลุ้วครั�งเลุ่า  
ที่่ามกลุางวาที่กรรมที่างการเมืองสาธัารณะท้ี่�มุ่ง 
ปีระณามชั่นกลุุ่มน้อย มุ่งเสนอแนวคิดืของเสร้ภาพ
ตั้ามอำาเภอใจั (รวมที่ั�ง “เสรภ้าพที่้�จัะเกลุ้ยดืชั่งัคนอื�น”)  
แลุะนำาไปีสู่การแข่งขันที่้�ตั้่อตั้้านบัรรที่ัดืฐานแลุะ
มาตั้รฐานด้ืานสิที่ธัิมนุษยชั่นอันเป็ีนสากลุ เพื�อ
คุ้มครองพวกเราจัากการเหย้ยดืเชั่ื�อชั่าตั้ิแลุะ 
การก้ดืกันที่างเพศ เราได้ืเห็นปีรากฏิการณ์น้�จัาก 
การยุตั้ิการให้บัริการดืูแลุสิที่ธิัที่างเพศแลุะอนามัย 
เจัริญพันธัุ์ท้ี่�จัำาเปี็น แลุะส่งผู้ลุกระที่บัร้ายแรงต่ั้อ 
ผูู้้หญิงแลุะเดื็กผูู้้หญิงเปี็นการเฉพาะ

ในปี ี2564 แมผูู้้น้ำาที่้�ม้อำานาจัจัะขาดืความที่ะเยอที่ะยาน
แลุะจัินตั้นาการในการหาที่างแก้ไขความเปี็นปีรปีักษ์ 
ที่้�ร้ายแรงสุดืของมนุษยชั่าตั้ิ แตั้่ปีระชั่าชั่น ซ่�งพวกเขา
ที่ำาหน้าท้ี่�เป็ีนผูู้้แที่นกลัุบัไม่ได้ืม้สภาพการณ์เช่ั่นนั�น 
ในปี ี2564 ปีระชั่าชั่นที่ั�วโลุกตั้า่งลุกุฮือข่�น ไม่เพย้งตั้อ่สู้
เพื�อสิที่ธัิของตั้นเอง แตั้่ยังสนับัสนุนสิที่ธัิของบัุคคลุ
ทีุ่กคน พวกเขาเร้ยกร้องให้ม้สถาบัันที่้�ดื้ข่�น กฎหมาย
แลุะสังคมท้ี่�เปี็นธัรรมมากข่�น คณะกรรมการรางวัลุ 
โนเบัลุปีระกาศยกย่องบัุคคลุที่้�กลุ้าหาญอย่างยิ�ง  
บัุคคลุซ่�งทีุ่่มเที่แลุะม้วิสัยที่ัศน์ โดืยม้การมอบัรางวัลุ 
โนเบัลุสาขาสันตั้ิภาพปีี 2564 ให้กับันักข่าวสองคน  
ที่ั�งมาเร้ย เรสซา (Maria Ressa) จัากฟัิลุิปีปีินส์ แลุะ 
ด้มิทร้ ม้ราตี้อฟ (Dmitry Muratov) จัากรัสเซ้ย 
สำาหรบััจุัดืยืนที่้�กลุา้หาญเพื�อตั้อ่สูก้บััผูู้น้ำาที่้�ที่จุัรติั้ แลุะ
การจัำากัดืเสร้ภาพสื�อในปีระเที่ศของตั้น

ปีระชั่าชั่นที่ั�วโลุกต่ั้างพากันลุกุฮือ แม้จัะเกิดืการปีราบั- 
ปีรามอย่างโหดืร้ายจัากที่างการแลุะรัฐบัาลุปีระเที่ศ
ตั้า่งๆ ซ่�งในบัางครั�งมก้ารใชั่โ้รคระบัาดืเปีน็ข้ออา้งเพื�อ
จัำากัดืสิที่ธัิในการชัุ่มนุม ในปีี 2564 ม้อย่างน้อย 67  
ปีระเที่ศที่้�ปีระกาศใชั่้กฎหมายใหม่เพื�อจัำากัดืเสร้ภาพ 
ในการแสดืงออก การสมาคมหรือการชัุ่มนุม

แตั้่ปีระชั่าชั่นก็ไม่ไดื้หวั�นเกรงท้ี่�จัะแสดืงความเห็น 
ของตั้นใหป้ีรากฏิในพื�นที่้�สาธัารณะ ในกวา่ 80 ปีระเที่ศ 
ปีระชั่าชั่นจัำานวนมากได้ืลุกุฮอืชั่มุนมุปีระท้ี่วง ในรัสเซย้ 
ม้การชัุ่มนุมเพื�อสนับัสนุนอเล็กซ้ นาว่ลน้ (Aleksei 
Navalny) ผูู้้นำาฝ่ัายค้าน ที่่ามกลุางการจัับักุมแลุะ
ดืำาเนินคดื้โดืยพลุการตั้่อปีระชั่าชั่นจัำานวนมากอย่าง 
ไม่เคยเป็ีนมาก่อน เมื�อเดืือนธัันวาคม เกษตั้รกรใน
อนิเดย้ไดืร้วมตั้วัชั่มุนุมปีระที่ว้งกฎหมายเกษตั้รกรรม
ซ่�งเปี็นที่้�ถกเถ้ยงกัน จันที่ำาให้รัฐบัาลุกลุางของอินเดื้ย 
ยอมปีฏิิบััติั้ตั้ามข้อเร้ยกร้องของปีระชั่าชั่นแลุะได้ื 
ยกเลุิกกฎหมายน้� ตั้ลุอดืปีี 2564 ปีระชั่าชั่นที่ั�งใน 
โคลอมเบั้ย เลบัานอน เม้ยนมา ซ้ดาน ไทย 
เวเนซุเอลา แลุะปีระเที่ศอื�นๆ อ้กมากตั้่างลุุกฮือข่�น
เชั่่นเดื้ยวกัน

ในปีี 2564 ที่นายความ นักวิชั่าการ องค์กรภาค
ปีระชั่าสังคมหรือเอ็นจั้โอ ผูู้้เส้ยหายแลุะครอบัครัว
ทัี่�วโลุก ตั้่างพากันเร้ยกร้องอย่างตั้่อเนื�องโดืยไม่รู้จััก 
เหน็ดืเหนื�อย เพื�อให้นำาตัั้วผูู้้ลุะเมิดืสิที่ธัิมนุษยชั่น 
ผูู้้ก่ออาชั่ญากรรมสงครามแลุะอาชั่ญากรรมต่ั้อ
มนุษยชั่าติั้มาลุงโที่ษ เราได้ืรับัชั่ัยชั่นะครั�งสำาคัญ  
ในเดืือนกุมภาพันธั์ 

เดื็กชั่าวเว้ยดนามผูู้้กลุ้าหาญสองคน ซ่�งไดื้รับัความ 
ชั่่วยเหลุือจัากศาสตั้ราจัารย์ดื้านกฎหมายที่้�ลุอนดือน 
ชั่นะคดื้ท้ี่�ฟั้องต่ั้อศาลุสิที่ธิัมนุษยชั่นแห่งยุโรปีจัาก
การกระที่ำาความผู้ิดืที่างอาญาของเหยื�อการค้า
มนษุยข์องสหราชั่อาณ์าจำก่ร ที่้�ไดืเ้อาผู้ดิืที่างอาญากบัั 
พวกเขา ที่ั�งท้ี่�พวกเขาเปีน็ผูู้้เสย้หายจัากการคา้มนษุย์  
ในเดืือนมิถุนายน ศาลุตัั้ดืสินว่า อาล่ว โคซิอาห์ 
(Alieu Kosiah) อดืต้ั้หัวหนา้กลุุม่กบัฏิในไลุบัเ้รย้ ซ่�งม้ 
ความผิู้ดืในสวิตั้เซอร์แลุนด์ื ฐานก่ออาชั่ญากรรม
สงครามแลุะอาชั่ญากรรมตั้่อมนุษยชั่าตั้ิ แลุะลุงโที่ษ
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จัำาคกุ 20 ปี ีในขณะท้ี่�เอ็นจ้ัโอได้ืฟัอ้งคดืเ้ชิั่งยทุี่ธัศาสตั้ร์
อยา่งสรา้งสรรค ์แลุะฟัอ้งคด้ือาญากบัับัรษิทัี่ข้ามชั่าตั้ิ
ขนาดืใหญ่ รวมทัี่�งไนก้� พาที่าโกเน้ย แลุะซ้แอนดื์เอ 
จัากการม้ส่วนร่วมในการบัังคับัใช้ั่แรงงานในภูมิภาค 
ซินเจั้ยงของจั้น

ในปีี 2564 ภาคปีระชั่าสังคมแลุะนักข่าว ไดื้เผู้ชั่ิญหน้า 
กับับัริษัที่เที่คโนโลุย้ขนาดืใหญ่ในโครงการเพกาซ่ส  
ซ่�งเปี็นความร่วมมือท้ี่�สำาคัญระหว่างผูู้้เชั่้�ยวชั่าญดื้าน 
สทิี่ธิัมนุษยชั่นกับัการที่ำาขา่วแนวสอบัสวน เพื�อเปีดิืโปีง 
ให้เห็นถ่งการสอดืแนมแบับัลัุบัๆ ของรัฐตั้่อผูู้้วิจัารณ์
รัฐบัาลุแลุะนักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่น เปีิดืโปีงให้เห็น
ยุที่ธัวิธ้ัสกปีรกที่้�ถูกใชั่้เพื�อปีราบัปีรามผูู้้เห็นต่ั้าง  
ในเดืือนพฤศจัิกายน ศาลุสหรัฐฯ ไดื้พิจัารณาคดื้ 
ที่้�วอตั้ส์แอปีป์ี (WhatsApp) ฟั้องกลุุ่มเอ็นเอสโอ ซ่�ง
เป็ีนผูู้้ผู้ลุิตั้สปีายแวร์เพกาซัส นับัเปี็นชั่่วงเวลุาสำาคัญ
ที่างปีระวัตั้ิศาสตั้ร์ที่้�จัะนำาไปีสู่การเปิีดืเผู้ยข้อมูลุใน
กระบัวนการศาลุ ปีีน้�เรายังไดื้เห็นการสั�งปีรับัเปี็น
มูลุค่ามากสุดืเปี็นปีระวัตั้ิการณ์ตั้่อบัริษัที่เที่คโนโลุย้
ชั่ั�นนำา ซ่�งไดื้ลุะเมิดืกฎหมายคุ้มครองข้อมูลุแลุะความ 
เปี็นส่วนตั้ัว รวมที่ั�งการสั�งปีรับัอเมซอน (746 ลุ้าน
ปีอนด์ื) วอตั้ส์แอปีป์ี (225 ลุ้านปีอนด์ื) แลุะ ไกรน์เดือร์  
(6.34 ลุ้านปีอนดื์)

เอ็นจัโ้อท้ี่�ได้ืรบััการสนับัสนุนจัากคนที่ั�วไปี ยงัดืำาเนนิการ 
ให้เกิดืความเปีลุ้�ยนแปีลุงในเชั่ิงบัวกตั้่อบัรรที่ัดืฐาน
แลุะกลุไกระหว่างปีระเที่ศ องค์กรภาคปีระชั่าสังคม  
รวมที่ั�งแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ปีระสบัความ 
สำาเร็จัในการล็ุอบับ้ั�คณะมนตั้ร้สิที่ธิัมนุษยชั่นแห่ง
สหปีระชั่าชั่าตั้ิ ให้ยอมรับัสิที่ธัิที่้�จัะม้ชั่้วิตั้ในสภาพ
แวดืลุ้อมที่้�สะอาดื สมบัูรณ์ แลุะยั�งยืน แลุะการแตั้่งตั้ั�ง 
ผูู้ร้ายงานพเิศษด้ืานสทิี่ธัมินษุยชั่นแลุะการเปีลุ้�ยนแปีลุง 
ด้ืานสภาพภมูอิากาศ แลุะสทิี่ธัมินุษยชั่นในอฟัักานิสถาน

ถ้ารัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ไม่ร่วมมือเพื�อฟั้�นฟูัให้ดื้ข่�น  
แตั้ก่ลุบััมุง่ใหเ้กดิืการที่ำาลุายลุา้ง เราจัะเหลืุอที่างเลุอืก
ไม่มากนัก เราจัะต้ั้องตั้รวจัสอบัการตัั้ดืสินใจัทุี่กครั�ง 
แลุะตั้อ่สู้ในที่กุโอกาสเพื�อใหพ้วกเขาไดืย้นิเส้ยงของเรา 
เรายังจัะต้ั้องเพิ�มความพยายามแลุะร่วมมือกันมากข่�น 
เพื�อสร้างสรรค์ให้เกิดืขบัวนการท้ี่�เป็ีนรูปีธัรรม ม้ 
ข้อเร้ยกร้องแลุะม้ความเข้มแข็งมากข่�นเพื�อความเปี็น 
เอกภาพระดัืบัโลุก ความสัมพันธั์ระหว่างบัุคคลุต่ั้อ
บัุคคลุ หากผูู้้นำาไม่สามารถนำาพาเราไปีสู่สิที่ธิัไดื้  
เชั่น่นั�นแลุว้ สิที่ธัติั้อ้งเปีน็ธังชั่้�นำาพวกเราให้รว่มมอืกนั
มากข่�น

ในการที่ำาเชั่่นน้� เราจัะตั้้องจััดืตั้ั�ง สนับัสนุน แลุะ
เคลุื�อนไหวให้เกิดืขบัวนการระดัืบัโลุกเพื�อความ
ยตุั้ธิัรรม เรารูด้ืว่้า สุดืท้ี่ายแลุ้ว อนาคตั้แลุะชั่ะตั้ากรรม
ระหว่างปีระชั่าชั่นกับัโลุกต่ั้างผูู้กพันกันแลุะไม่อาจั 
แบัง่แยกจัากกันได้ื เรารูเ้รื�องน้�ดื ้เราต้ั้องที่ำาให้เป็ีนจัริง 
ข่�นมา เราต้ั้องเป็ีนผูู้้รเิริ�ม เพื�อนำาไปีสูก่ารเปีลุ้�ยนแปีลุง
ดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่น แลุะเร้ยกร้องให้เกิดืธัรรมาภิบัาลุ
ระดัืบัโลุก เพื�อร่วมกันคุ้มครองสิที่ธิัของแต่ั้ลุะบุัคคลุ
โดืยไม่ที่ิ�งใครไว้ข้างหลุัง เพื�อปีระโยชั่น์ร่วมกันของเรา 
ทีุ่กคน บััดืน้�ถ่งเวลุาแลุ้ว ที่้�เราจัะตั้้องร่วมมือกันเพื�อ 
บั่มเพาะสิ�งดืังกลุ่าว 

แอกเนส คาลามาร์ด  
เลขาธิิการแอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล
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บทวิเคราะหท่ั์วโลก: 
แนวโน้มสำาคัญสามประการ 

ปีี 2564 เป็ีนปีีแห่งความหวังแลุะคำามั�นสัญญา ทีุ่กคนม้ความหวังว่า วัคซ้นจัะช่ั่วยยุตั้ิความเส้ยหายท้ี่�เกิดืข่�นจัาก
การระบัาดืใหญ่ของโรคโควิดื-19 ในขณะท้ี่�คำาสัญญาของรัฐบัาลุแลุะกลุุ่มปีระเที่ศต่ั้างๆ รวมทัี่�งกลุุ่ม G7 แลุะ 
G20 จัะสามารถ “สร้างใหม่ให้ด้กว่าเก่า” อย่างไรก็ดื้ สิ�งเหลุ่าน้�เปี็นเพ้ยงคำาพูดืที่้�สวยหรู โดืยรัฐบัาลุบัางปีระเที่ศ 
กลุับัยิ�งเพิ�มการแสวงหาปีระโยชั่น์ในชั่่วงการระบัาดืใหญ่ เพื�อสร้างความเข้มแข็งให้กับัสถานะของตั้นมากข่�น    

บัที่วิเคราะห์ชั่ิ�นน้�เปี็นการพิจัารณาแนวโน้มสำาคัญสามปีระการ ที่้�เกิดืข่�นระหว่างการที่ำาวิจััยดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่นในปีี 
2564 ของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ใน 154 ปีระเที่ศ ที่ั�งเรื�องสุขภาพแลุะความไม่เที่่าเที่้ยม พื�นที่้�ภาคปีระชั่าชั่น 
แลุะการผู้ลุักดืันของปีระเที่ศในซ้กโลุกเหนือ (Global North) เพื�อตั้่อตั้้านผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพ 

สุขภาพและความไม่เท่าเท้ยม 

วัคซ้นให้ความหวังว่าจัะนำาไปีสู่จัุดืสิ�นสุดืของการ
ระบัาดืใหญ่ ซ่�งเปี็นเหตัุ้ให้ม้ผูู้้เส้ยชั่้วิตั้แลุ้วอย่างน้อย 
5.5 ลุ้านคนจันถ่งสิ�นปีี 2564 ตั้ามข้อมูลุขององค์การ
อนามยัโลุก แมจ้ัะมผูู้้ค้าดืการณว์า่จัำานวนการเสย้ช้ั่วติั้ 
ที่้�แที่้จัริง อาจัสูงกว่าน้�สองหรือสามเที่่า รัฐบัาลุ
ปีระเที่ศตั้่างๆ รวมที่ั�งกลุุ่มปีระเที่ศ G7 และ G20 ตั้่าง
ไดื้ให้พันธัสัญญาสำาคัญจัะสนับัสนุนการฉ้ดืวัคซ้น 
ในระดัืบัโลุก อย่างไรก็ดื้ แม้จัะม้ความพยายามเรื�อง 
ความร่วมมือระหว่างปีระเที่ศอยู่บ้ัาง โดืยเฉพาะใน 
รัฐบัาลุปีระเที่ศซ้กโลุกใตั้้ แตั้่ส่วนใหญ่ก็ลุ้มเหลุว  
ปีระเที่ศท้ี่�ม้รายได้ืสูงสามารถผู้ลิุตั้วัคซ้นมากจัน 
เกินพอเปี็นจัำานวนหลุายลุ้านโดืส บัางปีระเที่ศม้วัคซ้น 
มากพอท้ี่�จัะฉ้ดืให้ปีระชั่ากรที่ั�งหมดืของตั้นซำ�ากันสาม
ถ่งห้ารอบั 

ในเดืือนกันยายน คาดืการณ์ว่าบัางปีระเที่ศได้ืกักตัุ้น
วัคซ้นส่วนเกินมากถ่งกว่า 500 ลุ้านโดืส ในขณะที่้�
อัตั้ราการฉ้ดืวัคซ้นในสหภาพยุโรปอยู่ท้ี่�กว่า 70% 
แต่ั้หลุายประเทศัในซก้โลกใตี้ ้(Global South) ยงัคง 
รอที่้�จัะเข้าถ่งการฉ้ดืวัคซ้นเข็มแรก จันถ่งสิ�นปีีน้�  

จัำานวนไม่ถ่ง 8% ของปีระชั่ากร 1.2 พันลุ้านคนใน
แอฟรกิาใตี้ ้ได้ืรับัการฉด้ืวัคซน้ครบัสองเข็ม ซ่�งถือเป็ีน
อัตั้ราการฉ้ดืวัคซ้นที่้�ตั้ำ�าสุดืเมื�อเที่้ยบักับัที่ว้ปีอื�นของ
โลุก แลุะตั้ำ�ามากเมื�อเท้ี่ยบักับัเป้ีาหมายขององค์การ
อนามยัโลุกท้ี่�จัะฉด้ืวคัซน้ใหไ้ดื ้40% ภายในสิ�นปีี 2564 
ความไมเ่ที่า่เที่ย้มดืา้นวคัซน้ระดืบััโลุกเชั่น่น้� ยิ�งตั้อกยำ�า
ความอยุตั้ิธัรรมที่างเชั่ื�อชั่าตั้ิ   

ปีระเที่ศรำ�ารวยรวมที่ั�งรฐัภาค้ของปีระชั่าคมยุโรปี อย่าง
เชั่่น นอร์เวย์ สวิตี้เซอร์แลนด์ และสหราชั่อาณ์าจำ่กร 
ยังไดื้ปีิดืกั�นอย่างเปี็นระบับั ไม่ให้ม้การเพิ�มกำาลุังผู้ลุิตั้
วคัซน้ในระดืบััโลุก ซ่�งหากสามารถเพิ�มกำาลัุงการผู้ลิุตั้
วคัซน้ได้ืจัะช่ั่วยเพิ�มการเข้าถง่วัคซน้ในบัรรดืาปีระเที่ศ
ที่้�ม้รายไดื้ตั้ำ�าแลุะปีานกลุาง โดืยปีระเที่ศเหลุ่าน้�ปีฏิิเสธั
การยกเว้นการบัังคับัใชั่้สิที่ธัิในที่รัพย์สินที่างปัีญญา
เปี็นการชั่ั�วคราว ในเวลุาเดื้ยวกัน บัริษัที่ยาซ่�งไดื้รับั
การสนับัสนุนจัากรัฐบัาลุปีระเที่ศมหาอำานาจั ตั้่างให้
ความสำาคัญอย่างมากกับัการส่งมอบัวัคซ้นให้กับั
ปีระเที่ศท้ี่�ม้รายไดื้สูง บัริษัที่ชั่ั�นนำาที่้�เปี็นแหลุ่งผู้ลิุตั้
วคัซน้โควดิื-19 ที่้�สำาคญั ผูู้กขาดืที่รพัยส์นิที่างปีญัญา 
แลุะปิีดืกั�นการถ่ายที่อดืเที่คโนโลุย้ ม้การล็ุอบับ้ั�อย่าง
จัริงจังัไม่ให้มม้าตั้รการท้ี่�จัะนำาไปีสูก่ารขยายกำาลุงัผู้ลิุตั้
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ของวัคซ้นในระดัืบัโลุก แม้ว่าบัริษัที่วัคซ้นส่วนใหญ่จัะ 
ได้ืรับัเงินสนับัสนุนจัากรัฐหลุายพันลุ้านเหร้ยญ แตั้่ 
พวกเขากลัุบัที่ำากำาไรอย่างมหาศาลุจัากการระบัาดื
ใหญ่ครั�งน้� บัริษทัี่เหลุ่าน้� ได้ืแก่ บิัออนเที่ค ไฟัเซอร์ แลุะ
โมเดือร์นา ตั้่างคาดืการณ์ว่าจัะม้รายไดื้ 130 พันลุ้าน
เหร้ยญภายในสิ�นปีี 2565   

โครงการฉ้ดืวัคซ้นระดืับัชั่าตั้ิม้ภาพรวมที่้�แตั้กตั้่าง 
กันไปี ระบับัสุขภาพแห่งชั่าตั้ิบัางปีระเที่ศปีระสบัความ
สำาเร็จัในโครงการฉด้ืวัคซน้ระดัืบัชั่าติั้ ซ่�งเป็ีนผู้ลุมาจัาก 
การใช้ั่แนวที่างที่้�สอดืคลุ้องกับัหลุักวิที่ยาศาสตั้ร์  
การรณรงค์ให้ข้อมูลุ แลุะการที่ำางานที่้�ทีุ่่มเที่ของ 
เจ้ัาหน้าที่้�สาธัารณสุข อย่างไรก็ดื้ โครงการฉ้ดืวัคซ้น
ของรฐับัาลุบัางปีระเที่ศกลุบััขาดืความโปีร่งใสแลุะขาดื
การปีร่กษาหารือ แลุะไดื้รับัผู้ลุกระที่บัจัากการทีุ่จัริตั้ 
ส่วนปีระเที่ศอื�นให้ความสำาคัญน้อยลุงหรือมุ่งก้ดืกัน
ปีระชั่ากรกลุุ่มเปีราะบัางบัางกลุุ่ม รวมที่ั�งผูู้้อพยพ 
เข้าเมืองแลุะผูู้้ลุ้�ภัย ผูู้้พลุัดืถิ�นในปีระเที่ศ ชัุ่มชั่นใน
ชั่นบัที่ แลุะชั่นพื�นเมอืง ผูู้ต้ั้อ้งขงั คนไรบ้้ัาน แลุะบัคุคลุ
ที่้�ไมม่เ้อกสาร รวมที่ั�งกลุุม่ท้ี่�เผู้ชิั่ญกับัการเลืุอกปีฏิบิัติัั้
ที่างปีระวัตั้ิศาสตั้ร์ 

ในร่สเซ้ย ม้การกำาหนดืเงื�อนไขการฉ้ดืวัคซ้นให้กับั 
คนไร้บั้านแลุะผูู้้อพยพท้ี่�ไม่ม้เอกสาร โดืยกลุุ่มคน
เหลุ่าน้�จัำาเปี็นตั้้องนำาเอกสารปีระจัำาตั้ัวแลุะหนังสือ
รบััรองการที่ำาปีระกันสุขภาพมาแสดืง ซ่�งพวกเขาไม่ม้
เอกสารดัืงกลุ่าวตั้ามท้ี่�รัฐบัาลุต้ั้องการ ในนิคาราก่ว 
ม้รายงานของสื�อมวลุชั่น ซ่�งระบุัว่า ม้ความโน้มเอ้ยง
ที่้�จัะฉ้ดืวัคซ้นให้กับัคนที่้�สนับัสนุนรัฐบัาลุก่อน โดืย 
ไม่คำาน่งว่าจัะม้ความเส้�ยงตั้่อโรคโควิดื-19 อย่างไร 
หลุายปีระเที่ศรวมที่ั�งปีระเที่ศในทว้ปอเมริกา ยังไม่ไดื้ 
กำาหนดืแนวปีฏิิบััติั้เปี็นพิเศษเพื�อปีระกันให้ม้การใช้ั่
มาตั้รการที่้�เหมาะสมดืา้นวฒันธัรรม เพื�อสง่เสรมิการ
ฉ้ดืวัคซ้นในกลุุ่มชั่นเผู้่าพื�นเมือง

นอกจัากนั�น การเผู้ยแพรแ่ลุะการบัดิืเบัอืนขอ้มลูุอยา่ง
ไร้ศ้ลุธัรรมของผูู้้ที่้�มุ่งสร้างความสับัสนเพื�อปีระโยชั่น์
ของตั้นเอง รวมที่ั�งบัรรดืานักการเมืองแลุะแม้กระที่ั�ง
ผูู้้นำาปีระเที่ศ ปีระกอบักับับัริษัที่ด้ืานโซเชั่้ยลุม้เดื้ยท้ี่�
ไร้ความรับัผิู้ดืชั่อบั ยิ�งเร่งการเผู้ยแพร่ข้อมูลุท้ี่�ผู้ิดืๆ 
ที่ำาให้ผูู้้คนลุังเลุที่้�จัะไปีรับัการฉ้ดืวัคซ้น ความขัดืแย้ง

แลุะวิกฤตั้ยังส่งผู้ลุกระที่บัตั้่อโครงการฉ้ดืวัคซ้นแลุะ
สิที่ธัิดื้านสุขภาพโดืยทัี่�วไปี อย่างเช่ั่น ในเยเมนและ 
เอธิิโอเปีย มก้ารโจัมตั้โ้ครงสร้างพื�นฐานของพลุเรือน
แลุะม้การจัำากัดืการเข้าถ่งดื้านมนุษยธัรรม ในที่ำานอง
เดื้ยวกัน ในอ่ฟกานิสถานและเม้ยนมา ความวุ่นวาย
ที่างการเมืองที่ำาให้ระบับัสุขภาพท้ี่�เปีราะบัางอยู่แลุ้ว 
อยู่ในภาวะใกลุ้ลุ่มสลุาย  

สิที่ธัิมนุษยชั่นดื้านสุขภาพแลุะสิที่ธัิมนุษยชั่นที่้�เกิดืข่�น 
จัากสุขภาพ ม้ความสำาคัญอย่างยิ�งหรือม้ความเส้�ยง
อยา่งที่้�ไมเ่คยเปีน็มากอ่น มโ้อกาสที่้�เราจัะใชั่ก้ารลุงที่นุ 
ระดืับัโลุกที่้�ม้มูลุค่ามหาศาลุ แลุะการค้นพบัที่าง 
การแพที่ย์ เพื�อปีระโยชั่น์ในการปีรับัปีรุงบัริการดื้าน
สุขภาพไดื้ อย่างไรก็ด้ื รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ที่ั�วโลุก
กลัุบัไม่แสดืงความเปี็นผูู้้นำา พวกเขาไม่สามารถแก้ไข
ปีัญหาการลุะเลุยอย่างกว้างขวาง แลุะการสนับัสนุน
งบัปีระมาณที่้�ตั้ำ�ากว่าที่้�ควรจัะเป็ีนต่ั้อบัริการเหลุ่าน้�ใน
ชั่ว่งหลุายที่ศวรรษที่้�ผู้า่นมา หรอืไมส่ามารถแกป้ีญัหา 
การเข้าถ่งการดูืแลุสุขภาพท้ี่�จัำากัดืแลุะไม่เที่่าเที่้ยมได้ื  
ที่ั�งหมดืเปี็นเหตุั้ผู้ลุสำาคัญสองปีระการ ซ่�งที่ำาให้เกิดื 
วิกฤตั้ท้ี่�รุนแรงต่ั้อระบับัสุขภาพ ที่ำาให้เกิดืปัีญหา
ที่้าที่ายคู่ขนานกัน ที่ั�งการรับัมือกับัโรคโควิดื-19 
แลุะการให้บัริการด้ืานสุขภาพแบับัปีกติั้ไปีพร้อมกัน  
ความลุ้มเหลุวเช่ั่นน้�ส่งผู้ลุกระที่บัอย่างรุนแรงต่ั้อ 
ชั่นกลุุม่น้อยบัางเชั่ื�อชั่าติั้ แรงงานขา้มชั่าติั้ แลุะผูู้้สงูวยั  
รวมถง่ผูู้ห้ญงิที่้�ตั้อ้งการการดืแูลุสขุภาพที่างเพศแลุะ
อนามัยเจัริญพันธัุ์ 

รัฐบัาลุบัางปีระเที่ศที่ำาให้สถานการณ์เลุวร้ายลุงโดืย
การปีฏิิเสธัว่าไม่ม้ผูู้้ตั้ิดืเชั่ื�อโควิดื-19 อยู่จัริง การ
ปีฏิิเสธัความเส้�ยงหรือการออกคำาสั�งห้ามใชั่้วัคซ้นใน
บัางปีระเที่ศด้ืวยเหตุั้ผู้ลุที่างการเมือง เช่ั่นในปีระเที่ศ
ที่างแอฟริกาบัางแห่ง รวมทัี่�งคองโก ไนจำ้เร้ย และ
โตี้โก เจั้าหน้าที่้�สาธัารณสุขตั้้องนัดืหยุดืงานหรือ
ชัุ่มนุมปีระที่้วง เพื�อเร้ยกร้องการแก้ปีัญหาระบับั
สาธัารณสขุที่้�บักพรอ่ง หรือเรย้กร้องใหจ้ัา่ยเงินเดือืน 
ย้อนหลัุงให้พวกเขา ส่วนในปีระเที่ศอื�นรวมทัี่�งใน
ยโุรป รฐับัาลุไดืต้ั้อบัโตั้เ้จัา้หนา้ที่้�สาธัารณสขุที่้�ออกมา 
ร้องเร้ยนเก้�ยวกับัความเคร้ยดืท้ี่�เกิดืข่�นในระบับั
สาธัารณสุข   



7 รายงานประจำำาป ี2564/65 AMNESTY INTERNATIONAL
สถานการณ์์สิทธิมินุษยชนท่�วโลก

ในเวลุาเดื้ยวกัน ภาวะการระบัาดืใหญ่แลุะมาตั้รการ
รับัมือยังคงส่งผู้ลุกระที่บัร้ายแรงในหลุายปีระเที่ศ  
ที่ั�งในดื้านสิที่ธัิที่างเศรษฐกิจัแลุะสิที่ธัิที่างสังคม  
เปี็นเหตุั้ให้คนหลุายลุ้านคนตั้ิดือยู่ในกับัดืักความ
ยากจันสุดืข้ดื ม้การเส้ยชั่้วิตั้เพิ�มข่�นจัากการระบัาดื
ใหญ่ ส่งผู้ลุกระที่บัด้ืานลุบัต่ั้อความเป็ีนไปีไดื้ที่้�จัะ
ลุงที่นุในบัริการที่างสังคมท้ี่�จัำาเป็ีน โอกาสท้ี่�จัะเกิดืการ 
ฟั้�นตั้ัวที่างเศรษฐกิจัตั้ามท้ี่�สัญญาไว้ ได้ืรับัผู้ลุกระที่บั 
จัากมาตั้รการเย้ยวยาด้ืานหน้�สินอย่างจัำากัดื ซ่�ง
จัำากัดืวงเงินอยู่ที่้� 45 พันลุ้านเหร้ยญจัากความ 
เหน็ชั่อบัในท้�ประชุั่ม G20 เมื�อเดืือนเมษายน 2563 แลุะ
ไดืร้บััการขยายวงเงินถ่งสองครั�ง จันถ่งสิ�นปีี 2564 แต่ั้
กลัุบัม้การเย้ยวยาจัริงเปี็นมูลุค่าเพ้ยง 10.3 พันลุ้าน
เหร้ยญ ซ่�งกว่า 40 ปีระเที่ศที่้�ม้สิที่ธัิไดื้รับัการเย้ยวยา
นั�น ความบักพร่องเช่ั่นน้�ยงัสร้างปัีญหามากข่�น เพราะ 
แม้จัะม้การชั่ะลุอการชั่ำาระหน้�คืน แตั้่ 46 ปีระเที่ศที่้�ขอ 
การเย้ยวยาหน้� ยังคงตั้้องชั่ำาระหน้�คืนเปี็นเงินจัำานวน  
36.4 พันลุ้านเหร้ยญ ที่ั�งยังไม่สามารถเย้ยวยากรณ้
ที่้�เปี็นการชั่ำาระหน้�คืนให้กับัเจั้าหน้�ที่้�เปี็นเอกชั่นไดื้  
ซ่�งที่้�ผู้่านมาม้การระงับัการจ่ัายคืนให้เจั้าหน้�เอกชั่น
เพ้ยง 0.2%   

ในเวลุาเดื้ยวกัน ปีี 2564 สะที่้อนให้เห็นถ่งโอกาส 
บัางสว่นที่้�รฐับัาลุปีระเที่ศตั้า่งๆ สามารถสรา้งรากฐาน 
ที่้�นำาไปีสู่ความรับัผู้ิดืชั่อบัของบัรรษัที่แลุะมาตั้รการ 
รับัมือกับัการระบัาดืใหญ่ในอนาคตั้อย่างม้ปีระสิที่ธัิ-
ภาพ หากพวกเขาใหค้วามสำาคญักบััสทิี่ธัมินษุยชั่นเปีน็
อยา่งยิ�ง ในเดืือนธันัวาคม ท้ี่�ปีระชั่มุสมชัั่ชั่าสุขภาพโลุก
มม้ตั้เิหน็ชั่อบัใหเ้ริ�มกระบัวนการระดืบััโลุกในการจัดัืที่ำา
แลุะเจัรจัาเก้�ยวกบัักฎบัตัั้รระหวา่งปีระเที่ศ เพื�อสง่เสรมิ
การป้ีองกัน การเตั้ร้ยมพร้อม แลุะมาตั้รการรับัมอืกบัั
การระบัาดืใหญ่ แม้จันถ่งสิ�นปีน้ี�จัะยังไม่ม้การอ้างอิงถง่
หลุกัการสิที่ธัมินษุยชั่นอย่างจัริงจัังก็ตั้าม สนธิัสญัญา 
เชั่่นน้� ย่อมม้ผู้ลุกระที่บัอย่างจัำากัดื เว้นแตั้่จัะมาพร้อม
กับัแผู้นการปีฏิิรูปีกฎหมายด้ืานสาธัารณสุขระดัืบั
โลุกอย่างเป็ีนองค์รวม แลุะการเปีลุ้�ยนแปีลุงท้ี่�สำาคัญ
ในการที่ำางานของรัฐบัาลุภายใตั้้โครงสร้างเหลุ่านั�น  
นอกจัากนั�น ภายหลุังความลุ้มเหลุวที่้�เกิดืข่�นในหลุาย 
ที่ศวรรษซ่�งไม่ม้การบัรรลุุฉันที่ามตั้ิ รัฐบัาลุกลุุ่ม
ปีระเที่ศ G20  ใหค้วามเหน็ชั่อบัตั้อ่การปีฏิริปูีระบับัภาษ้

โลุก ซ่�งแม้จัะยังม้ข้อบักพร่อง แลุะยังไม่เพ้ยงพอ แต่ั้
ก็นับัเปี็นก้าวย่างในที่ิศที่างที่้�ถูกตั้้อง ที่้�จัะแก้ไขปีัญหา
ระดืบััโลุกท้ี่�ยากต่ั้อการควบัคุมแลุะสร้างความเสย้หาย 
รวมที่ั�งปีัญหาการเลุ้�ยงภาษ้ของบัรรษัที่แลุะการหลุบั
ภาษ้อย่างจัริงจััง

พื�นท้�เคลื�อนไหวของภาคประชั่าส่งคม

แที่นที่้�จัะเปีิดืพื�นที่้�ให้กับัการอภิปีรายแลุะการถกเถ้ยง
เพื�อแสวงหาแนวที่างท้ี่�ดื้ที่้�สุดืในการรับัมือกับัปีัญหา
ที่้าที่ายในปีี 2564 แนวโน้มที่้�เปี็นอยู่ตั้อนน้�คือ รัฐบัาลุ
ปีระเที่ศตั้่างๆ มุ่งปีราบัปีรามเส้ยงวิจัารณ์ท้ี่�เปี็นอิสระ 
รฐับัาลุบัางแห่งถง่ขั�นใชั่ก้ารระบัาดืของโรคเป็ีนขอ้อา้ง
ในการจัำากดัืพื�นที่้�ภาคปีระชั่าชั่น ในปีน้ี� รฐับัาลุปีระเที่ศ
ตั้่างๆ ได้ืเพิ�มความพยายามเป็ีนสองเท่ี่าเพื�อกำาหนดื 
แลุะ/หรือใชั่้มาตั้รการปีราบัปีราม โดืยม้เปี้าหมายเปี็น 
ผูู้้วิพากษ์วิจัารณ์รัฐบัาลุ แลุะมาตั้รการเหลุ่าน้�มักถูก 
จัดัืที่ำาข่�นมาโดืยอ้างว่าเพื�อควบัคุมการเผู้ยแพร่ขอ้มลูุ
เที่็จัเก้�ยวกับัโรคโควิดื-19 ในจำ้น อิหร่าน แลุะปีระเที่ศ 
อื�นๆ ที่างการได้ืจัับักุมแลุะดืำาเนินคดื้กับับัุคคลุซ่�ง
วิจัารณ์หรือที่้าที่ายมาตั้รการรับัมือกับัโรคโควิดื-19  
ของตั้น ที่ั�วโลุก รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ขัดืขวาง 
แลุะสลุายการชุั่มนุมโดืยสงบัที่ั�งที่้�ไม่ควรที่ำาเชั่่นนั�น  
บัางครั�งเป็ีนการกระที่ำาโดืยอ้างอำานาจัตั้ามมาตั้รการ
เพื�อปี้องกันการแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 รัฐบัาลุ
หลุายแห่ง โดืยเฉพาะในแอฟริกา ตี้ะว่นออกกลาง
และแอฟรกิาเหนอื และเอเชั่ย้ ม้การปีดิืกั�นหรอืจัำากดัื
อย่างรุนแรงต่ั้อการเข้าถ่งอินเที่อร์เน็ตั้แลุะโซเช้ั่ยลุ 
ม้เดื้ย ในปีระเที่ศตั้่างๆ เชั่่น เอสวาตี้ิน้ และซ้ดานใตี้้  
ม้การปิีดืกั�นอินเที่อร์เน็ตั้บัางครั�ง เพื�อขัดืขวางแผู้น 
การชัุ่มนุมของปีระชั่าชั่น การโจัมตั้้แลุะการที่ำาร้าย 
ร่างกายนักข่าว นักวิจัารณ์ แลุะนักปีกปี้องสิที่ธัิ 
มนุษยชั่น รวมที่ั�งผูู้้ที่้�ที่ำางานปีกปี้องสิที่ธัิของผูู้้หญิง
แลุะผูู้้ที่้�ม้ความหลุากหลุายที่างเพศ เกิดืข่�นอย่าง 
กว้างขวางโดืยเปี็นส่วนหน่�งของการดืำาเนินงานเพื�อ
ตั้อบัโตั้้กับัการแสดืงออกของปีระชั่าชั่นที่้�เกิดืข่�น   

แนวโน้มในการถดืถอยรวมที่ั�งม้การจััดืที่ำาแลุะการ
ปีระกาศใช้ั่กฎหมายใหม่ เพื�อจัำากัดืสิที่ธิัในเสร้ภาพ 
การแสดืงออก การชัุ่มนุมโดืยสงบั แลุะการสมาคม 
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จัากการตั้ิดืตั้ามข้อมูลุของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์-
เนชั่ั�นแนลุ มก้ารเตั้รย้มปีระกาศใชั่ก้ฎหมายเชั่น่น้�ในปีนี้�  
อยา่งนอ้ย 67 จัาก 154 ปีระเที่ศ ซ่�งมก้ารจัดัืที่ำาขอ้มลูุ
ในรายงานน้� รวมที่ั�งก่มพ้ชั่า อ้ยิปต์ี้ ปาก้สถาน ตีุ้รก้ 
และสหร่ฐฯ ในเวลุาเดื้ยวกัน มาตั้รการจัำากัดืสิที่ธั ิ
ที่้�ปีระกาศใชั่้เมื�อปีี 2563 เพื�อแก้ปัีญหาโรคโควิดื-19 
ยงัคงอยูร่ะหวา่งการปีระกาศใชั่ ้แมว้า่สถานการณ์ด้ืาน
สาธัารณสุขจัะเปีลุ้�ยนแปีลุงไปีแลุ้วก็ตั้าม   

นักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่น แลุะผูู้้วิจัารณ์รัฐบัาลุยังคง 
กลุ้าที่้�จัะส่งเส้ยงแลุะไม่หวาดืกลัุว แม้ว่าพวกเขาจัะ
ถูกโจัมตั้้จัากรัฐบัาลุแลุะบัรรษัที่ที่้�ม้อิที่ธัิพลุ ซ่�งใชั่้
อำานาจัผู้่านเครื�องมือหลุากหลุายรูปีแบับั ที่ั�งน้�รวมถ่ง
การควบัคุมตั้ัวโดืยพลุการ แลุะการดืำาเนินคดื้อย่าง
ไม่เปี็นธัรรม การฟ้ัองคดื้เพื�อข่มขู่แลุะปีราศจัากมูลุ 
ความจัริง การปีระกาศข้อกำาหนดืเพื�อจัำากัดืสิที่ธัิ 
แลุะการข่มขู่ รวมที่ั�งการใช้ั่ความรุนแรงอย่างเช่ั่น  
การบัังคับัให้สูญหายแลุะการที่รมาน 

ที่้�ผู้่านมาม้การดืำาเนินคดื้เชั่ิงยุที่ธัศาสตั้ร์เพื�อปีิดืกั�น 
การม้ส่วนร่วมสาธัารณะ (SLAPP) หรือ “การฟ้อง 
ปิดปาก” มากข่�น โดืยม้เป้ีาหมายท้ี่�มุ่งคุกคาม 
นักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่น รวมที่ั�งคด้ืในศาลุสหร่ฐฯ  
ซ่�งเป็ีนการฟ้ัองคดืต่้ั้อหน่�งในที่นายความหลุกัที่้�ว่าความ 
ให้กับัเหยื�อจัากการรั�วไหลุของนำ�ามันในเอกวาดอร ์ 
หลุังจัากชั่าวบั้านฟั้องบัริษัที่เชั่ฟัรอน แลุะการฟั้อง
คดื้ในโคโซโวตั้่อนักกิจักรรมที่้�แสดืงข้อกังวลุเก้�ยวกับั 
ผู้ลุกระที่บัดืา้นสิ�งแวดืลุอ้มของโครงการไฟัฟัา้พลุงันำ�า
ของบัริษัที่เคลุโคส เอ็นเนอร์ย้ ซ่�งม้ฐานการผู้ลุิตั้อยู่ที่้� 
ออสเตี้ร้ย รัฐบัาลุอันโดืรายังฟั้องคดื้หมิ�นปีระมาที่ 
ที่างอาญาตั้่อนักกิจักรรมท้ี่�เร้ยกร้องสิที่ธัิของผูู้้หญิง 
ในเวที่้ผูู้้เชั่้�ยวชั่าญแห่งสหปีระชั่าชั่าตั้ิ 

ม้การควบัคุมตั้ัวโดืยพลุการตั้่อนักปีกปี้องในอย่าง
น้อย 84 จัาก 154 ปีระเที่ศ ตั้ามข้อมูลุของแอมเนสต้ั้�  
อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ รวมที่ั�ง 17 จัาก 19 ปีระเที่ศใน
ตี้ะว่นออกกลางและแอฟริกาเหนือ ทว้ปอเมริกา 
ยังคงเป็ีนภูมิภาคท้ี่�อันตั้รายมากสุดืแห่งหน่�งตั้่อผูู้้ที่ำา 
งานดืา้นสทิี่ธัมินษุยชั่น โดืยมน้กัปีกปีอ้งสทิี่ธัมินษุยชั่น
ในอยา่งนอ้ยแปีดืปีระเที่ศท้ี่�ถกูสงัหารจัำานวนหลุายคน 
สถานการณ์ในเม้ยนมาและอ่ฟกานิสถาน เปี็นเหตัุ้ให้

นักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่นตั้้องเผู้ชั่ิญกับัความรุนแรง
แลุะการข่มขู่มากกว่าเดืิม

ในขณะที่้�พัฒนาการดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่นม้การถดืถอย
ลุง ในบัางปีระเที่ศ รัฐบัาลุถ่งขั�นสั�งปีิดืองค์กรภาค
ปีระชั่าสังคมหรือเอ็นจั้โอแลุะ/หรือสำานักข่าว เช่ั่น  
ในร่สเซ้ย แลุะฮ่่องกง ซ่�งเปี็นปีฏิิบััตั้ิการที่้�ไม่เคย 
คาดืคิดืมาก่อน ในอ่ฟกานิสถาน ม้การสั�งปีิดืสำานัก
ข่าวกว่า 200 แห่งที่ั�วปีระเที่ศ ภายหลุังการย่ดือำานาจั
ของกลุุ่มตั้าลุ้บััน แลุะนับัเปี็นการโจัมตั้้อย่างชัั่ดืเจัน
เมื�อรัฐบัาลุเบัลารุสใช้ั่วิธ้ัการขู่วางระเบัิดืปีลุอมเพื�อ
บัังคบััใหเ้ครื�องบันิพลุเรอืนเปีลุ้�ยนเสน้ที่าง จันพวกเขา 
สามารถจัับักุมผูู้้สื�อข่าวที่้�อยู่ระหว่างการลุ้�ภัยไดื้ 

กลุุ่มชั่ายขอบัท้ี่�กลุ้าเร้ยกร้องพื�นที่้�สาธัารณะในการ 
ใช้ั่ชั่้วิตั้ แลุะกลุ้าเป็ีนแกนนำาตั้่อสู้เพื�อสิที่ธัิมนุษยชั่น 
ตั้้องเผู้ชิั่ญกับัความท้ี่าที่ายแลุะความเส้�ยง ที่ั�งในรูปี
ของการเลืุอกปีฏิบิัติัั้แลุะการก้ดืกัน ไปีจันถง่การโจัมตั้้
ดื้วยเหตัุ้แห่งเชั่ื�อชั่าตั้ิแลุะเพศสภาพ ที่ั�งที่างออฟัไลุน์
แลุะออนไลุน์ รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ยังเพิ�มการใช้ั่
เครื�องมือที่างเที่คโนโลุย้ รวมที่ั�งสปีายแวร์ โดืยม ้
เปี้าหมายเปี็นนักข่าว นักปีกปี้องสิที่ธิัมนุษยชั่น ฝั่าย 
ตั้รงข้ามที่างการเมือง แลุะผูู้้วิจัารณ์คนอื�นๆ เอ็นจั้โอ
ในหลุายปีระเที่ศ ตั้ั�งแตั้อ่นิเดย้ถ่งซมิบับ่ัเว ถกูควบัคมุ
ดืว้ยมาตั้รการจัำากดัืสิที่ธัเิพื�อรบััมอืกบััการระบัาดืของ
โรค แลุะการปีราบัปีรามอยา่งตั้อ่เนื�อง ที่ำาใหเ้กิดืปีญัหา
ที่า้ที่ายใหม่ๆ ในการดืำาเนินงานแลุะการเข้าถง่แหลุ่งทุี่น
จัากตั้่างปีระเที่ศ 

การโจัมตั้้พื�นที่้�ภาคปีระชั่าชั่น ชัุ่มชั่นของชั่นกลุุ่มน้อย  
แลุะผูู้้ท้ี่�ม้ความเห็นตั้่าง ยังเปี็นการกระที่ำาของกลุุ่มท้ี่� 
ไม่ใช่ั่รฐั บัางครั�งเป็ีนกลุุม่ตั้ดิือาวธุั บัางครั�งมก้ารดืำาเนนิ 
งานร่วมกับัรัฐ ซ่�งเห็นได้ืชั่ัดืเจันในอินเด้ย ในกรณ้
ของชั่าวดืาลิุตั้ อาทิี่วาส้ แลุะชั่าวมุสลุิม ที่้�ยังคงตั้้อง
เผู้ชั่ญิกบััการปีฏิบิัติัั้มชิั่อบั แลุะอาชั่ญากรรมเนื�องจัาก
ความเกลุย้ดืชั่งัอยา่งกวา้งขวาง ในบัราซิล การสงัหาร 
นักกิจักรรมดื้านสิ�งแวดืลุ้อมโดืยกลุุ่มที่้�ไม่ใชั่่รัฐยังคง
เกดิืข่�นอย่างตั้อ่เนื�อง ในยโุรป ท่ี่ามกลุางบัรบิัที่ท้ี่�มก้าร
เหย้ยดืเชืั่�อชั่าติั้มากข่�น ความเกลุ้ยดืกลัุวอิสลุามแลุะ
การต่ั้อตั้้านยิว ชัุ่มชั่นของชั่นกลุุ่มน้อย รวมที่ั�งชั่าว
มุสลุิม ยิว แลุะกลุุ่มอื�นๆ ตั้้องเผู้ชั่ิญกับัอาชั่ญากรรม
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เนื�องจัากความเกลุ้ยดืชัั่งมากข่�น รวมทัี่�งที่้�เกิดืข่�น
ในออสเตี้ร้ย ฝร่�งเศัส เยอรมน้ อิตี้าล้ และสหราชั่- 
อาณ์าจำ่กร   

ในแง่ของการชัุ่มนุม ปีี 2564 ม้แนวโน้มที่้�รัฐบัาลุ
ปีระเที่ศตั้่างๆ จัะอ้างความมั�นคงเป็ีนเหตัุ้ผู้ลุเพื�อ
ควบัคุมพื�นท้ี่�ภาคปีระชั่าชั่น เอาผิู้ดืที่างอาญากับัการ
ชั่มุนุมโดืยสงบั ม้การใช้ั่กำาลัุงตั้ำารวจัเพื�อควบัคุมอย่าง
เขม้งวดืมากข่�น มก้ารใช้ั่อำานาจัความมั�นคงของรัฐเมื�อ
เกิดืการชุั่มนุมหรือขบัวนการในการเคลุื�อนไหว แลุะ
ม้การปีระกาศใชั่้ระเบั้ยบัเพื�อปีราบัปีรามการชัุ่มนุม 
กองกำาลุังของรัฐใชั่้มาตั้รการที่้�รุนแรงเพื�อรับัมือกับั 
ผูู้้ชุั่มนุม แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ บัันที่่กข้อมูลุ
การใชั่้กำาลัุงเกินกว่าเหตัุ้แลุะ/หรือโดืยไม่จัำาเปี็นตั้่อ
ผูู้้ชุั่มนุมอย่างน้อย 85 จัาก 154 ปีระเที่ศท้ี่�ม้การเก็บั
ข้อมูลุในทุี่กภูมิภาค กองกำาลุังของรัฐมักใช้ั่อาวุธัป้ีน
แลุะอาวุธัที่้�รุนแรงน้อยกว่าอย่างมิชั่อบั รวมที่ั�งการใชั่้
แก๊สนำ�าตั้าแลุะกระสุนยาง ซ่�งนำาไปีสู่การสังหารโดืย 
ไมช่ั่อบัดืว้ยกฎหมายตั้อ่บัคุคลุหลุายรอ้ยคน แลุะที่ำาให้
ม้ผูู้้บัาดืเจ็ับัอ้กจัำานวนมาก ในบัางปีระเที่ศ ม้แนวโน้ม
ที่้�มุ่งสู่การใชั่้กำาลุังที่หารแลุะอุปีกรณ์ของที่หารเพื�อ
รบััมือกบััการชั่มุนมุ ระบับัตุั้ลุาการที่้�ออ่นแอไม่สามารถ 
ขัดืขวาง ซำ�ายังสนับัสนุนการโจัมตั้้เช่ั่นนั�นให้เกิดืกับั 
ผูู้ช้ั่มุนุม รวมที่ั�งนกัปีกปีอ้งสทิี่ธัมินษุยชั่นแลุะผูู้ว้จิัารณ์
คนอื�นๆ  

รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ มักดืำาเนินการจัับักุมแลุะดืำาเนิน
คดื้ แลุะม้การใช้ั่เครื�องมือด้ืานเที่คโนโลุย้มากข่�น ที่ั�ง
ระบับัการจัดืจัำาใบัหน้า แลุะการสอดืแนมข้อมูลุใน 
รูปีแบับัอื�น เพื�อจัำาแนกตัั้วแกนนำาการชุั่มนุมแลุะผูู้้เข้า
ร่วมชัุ่มนุม  

การผู้ล่กด่นของประเทศัในซ้กโลกเหนือ
เพื�อตี้่อตี้้านผู้้้ล้�ภ่ยและผู้้้อพยพ

การพลัุดืถิ�นเกิดืข่�นเป็ีนวงกว้างแลุะเกิดืข่�นอย่าง 
ตั้่อเนื�องในปีี 2564 โดืยเปี็นผู้ลุทัี่�งจัากวิกฤตั้ใหม่แลุะ
วกิฤตั้ที่้�เรื�อรงัมานาน เหตั้กุารณใ์นพื�นที่้�ตั้า่งๆ รวมที่ั�ง
อ่ฟกานิสถาน เอธิิโอเปีย และเม้ยนมา ส่งผู้ลุให้เกิดื 
การพลุัดืถิ�นระลุอกใหม่ ในปีี 2564 ยังคงม้ปีระชั่ากร

อ้กหลุายพันคนที่้�เดืินที่างออกจัากเวเนซุเอลา แลุะ
เฉพาะความขัดืแย้งอย่างตั้่อเนื�องในสาธิารณ์ร่ฐ
ประชั่าธิิปไตี้ยคองโก ที่ำาให้ม้ผูู้้พลุัดืถิ�นจัำานวน 1.5 
ลุ้านคน ในระดัืบัโลุก ปีระชั่ากรหลุายลุ้านคนยังคง
หลุบัหน้จัากปีระเที่ศตั้นเอง เนื�องจัากการลุะเมิดื 
สิที่ธิัมนุษยชั่นอันเป็ีนผู้ลุมาจัากความขัดืแย้งแลุะ 
ความรุนแรง ความไม่เที่่าเที่้ยม การเปีลุ้�ยนแปีลุงดื้าน 
สภาพภมูอิากาศ แลุะความเสื�อมโที่รมดืา้นสิ�งแวดืลุอ้ม 
โดืยชั่นกลุุ่มน้อยชั่าตั้ิพันธัุ์เปี็นผูู้้ไดื้รับัผู้ลุกระที่บัมาก
สุดื จันถ่งกลุางปีี 2564 ตั้ามข้อมูลุของ UNHCR ซ่�ง
เปี็นหน่วยงานด้ืานผูู้้ลุ้�ภัยแห่งสหปีระชั่าชั่าติั้  ระบุัว่า  
มผูู้้้ลุ้�ภัย 26.6 ลุ้านคนแลุะผูู้้ขอลุ้�ภยั 4.4 ลุ้านคนทัี่�วโลุก 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่้�พักพิงชั่ั�วคราวมาหลุายปีีแลุ้ว 
ที่ั�งในบั่งกลาเทศั จำอร์แดน เคนยา ตีุ้รก้ และย้ก่นดา 
หลุายคนตั้้องม้ชั่้วิตั้อยู่ที่่ามกลุางความหวาดืกลุัวที่้�จัะ
ถกูสง่กลัุบัไปียังปีระเที่ศท้ี่�พวกเขาหลุบัหนอ้อกมาเพื�อ
แสวงหาความปีลุอดืภัย     

ในระดืับัรากหญ้า เริ�มม้การให้การสนับัสนุนมากข่�น
ตั้อ่ผูู้พ้ลุดัืถิ�น ดืงัจัะเหน็ไดืจ้ัากจัำานวนปีระเที่ศที่้�เพิ�มข่�น 
จันเป็ีน 15 ปีระเที่ศในตั้อนน้� ซ่�งม้โครงการให้ทีุ่น 
สนบััสนุน เพื�อชั่ว่ยให้ชั่มุชั่นสามารถต้ั้อนรับัการมาอยู ่
ของผูู้้ลุ้�ภัยไดื้ อย่างไรก็ดื้ การสนับัสนุนเชั่่นน้�มักเปี็น
สิ�งที่้�ขาดืแคลุนอยา่งยิ�งทัี่�งในระดืบััปีระเที่ศแลุะระหวา่ง
ปีระเที่ศ การเกลุ้ยดืกลุัวชั่าวตั้่างชั่าตั้ิในบัริบัที่ของ 
การอพยพเข้าเมือง ยังคงไดื้รับัอนุญาตั้ให้แสดืงออก
แลุะยังคงแที่รกซ่มเข้าไปีในความเห็นของสาธัารณะ 
โดืยเฉพาะปีระเที่ศซ้กโลุกเหนือท้ี่�รำ�ารวย ในขณะท้ี่� 
นโยบัายภายในปีระเที่ศม้ลุักษณะเข้มงวดืมากข่�น 
ปีระเที่ศในสหภาพยุโรปีกว่า 10 ปีระเที่ศ เร้ยกร้อง 
ให้ฝั่ายบัริหารของภูมิภาค ผู้่อนคลุายหลัุกเกณฑ์์
เพื�อคุ้มครองผูู้้ลุ้�ภัยลุง ปีระชั่าคมระหว่างปีระเที่ศไม่
สามารถให้การสนับัสนุนไดื้อย่างเพ้ยงพอ ซำ�าร้าย 
ยังม้การจัำากัดืการเข้าถ่งพื�นที่้�รองรับัที่้�ปีลุอดืภัย  

บัอ่ยครั�งที่้�ผูู้พ้ลุดัืถิ�นมกัตั้กเปีน็เหยื�อของการถกูลุะเมดิื
โดืยมิชั่อบั แลุะมักม้การปีลุ่อยให้ผูู้้กระที่ำาลุอยนวลุ
พ้นผู้ิดื รวมทัี่�งผูู้้ท้ี่�อยู่เบัื�องหลุังการลุะเมิดือย่าง 
กว้างขวาง อย่างเชั่่น การผู้ลุักดืันกลุับั การที่รมาน 
แลุะความรุนแรงที่างเพศ รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ  
เพิกเฉยต่ั้อความรับัผู้ิดืชั่อบัในการให้ความคุ้มครอง
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แลุะการลุะเมิดืสิที่ธัิจัากการดืำาเนินงานเพื�อขัดืขวาง 
ไม่ให้ผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพไดื้เดืินที่างมาถ่งดืินแดืนของ
ตั้น แลุะขัดืขวางการเดืินที่างตั้ามเส้นที่างธัรรมชั่าตั้ิ 
ยุที่ธัวิธั้การผู้ลุักดืันกลุับัไดื้กลุายเปี็นแนวที่างปีฏิิบััตั้ิ
ที่้�เปี็นปีกตั้ิมากข่�น พื�นท้ี่�ท้ี่�เปี็นข่าวเมื�อเร็วๆ น้�เกิดืข่�น 
ที่้�พรมแดืนระหว่างเบัลารุส/สหภาพยุโรป เจ้ัาหน้าที่้�
ตั้ามแนวพรมแดืนของสหร่ฐฯ ก็ไดื้ใชั่้มาตั้รการ 
ผู้ลุักดืันกลุับัตั้่อผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพเข้าเมืองเกือบั 
ลุ้านคนที่้�บัริเวณพรมแดืนสหร่ฐฯ-เม็กซิโก โดืยอ้าง 
เหตัุ้ผู้ลุเก้�ยวกับัมาตั้รการสาธัารณสุขเพื�อรับัมือ
กับัโรคโควิดื-19 ในที่ำานองเดื้ยวกัน รัฐบัาลุปีระเที่ศ
ตั้่างๆ มุ่งใชั่้วิธั้เปีลุ้�ยนแนวที่างการยื�นขอที่้�ลุ้�ภัยให้ไปี 
อยู่นอกปีระเที่ศมากข่�น (แม้ในสภาพท้ี่�ม้การหลุั�งไหลุ
เข้ามาของผูู้้ลุ้�ภัย รวมที่ั�งผูู้้ลุ้�ภัยจัากอ่ฟกานิสถาน 
ซ่�งปีระเที่ศเหลุ่านั�นอ้างว่าตั้้องการสนับัสนุนการลุ้�ภัย 
ที่้�เกิดืข่�น) รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ยังคงม้แนวโน้มท้ี่�จัะ
ใช้ั่เที่คโนโลุย้เพื�อสอดืแนมข้อมูลุ ใชั่้เครื�องมือดื้าน
ข้อมูลุ พร้อมที่ั�งอ้างความชั่อบัธัรรมดื้านความมั�นคง
แลุะเพิ�มความรนุแรงบัริเวณพรมแดืน เที่คโนโลุยเ้ช่ั่นน้� 
ที่้�ใชั่บ้ัรเิวณพรมแดืนมกัถกูใชั่ใ้นปีระเที่ศที่้�คนสว่นใหญ่
เปี็นคนผู้ิวขาว ในลุักษณะที่้�เปี็นการเลุือกปีฏิิบััตั้ิอย่าง
เปี็นระบับัตั้่อคนผู้ิวส้     

สถานการณ์น้�มักรุนแรงสำาหรับัผูู้้ที่้�พยายามข้าม
พรมแดืนเขา้มา ที่างการในหลุายปีระเที่ศยงัคงใชั่ก้าร
จับัักุมโดืยไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมาย ม้การควบัคุมตัั้วผูู้้ลุ้�ภยั 
แลุะผูู้้อพยพอย่างไม่ม้กำาหนดืแลุะไม่ม้เหตัุ้ผู้ลุที่าง
กฎหมาย หรอืไมอ่นญุาตั้ใหพ้วกเขาสามารถขออำานาจั 
ศาลุเพื�อตั้รวจัสอบัการควบัคุมตัั้วได้ื รัฐบัาลุบัาง
ปีระเที่ศยังใช้ั่วิธั้การส่งกลัุบัท้ี่�ไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมาย  
แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ บัันที่่กข้อมูลุตั้ามข้อ
กลุ่าวหาที่้�น่าเชั่ื�อถือว่าม้ผูู้้ลุ้�ภัยหรือผูู้้อพยพที่้�ถูก
บังัคบััสง่กลุบััอยา่งไมช่ั่อบัดืว้ยกฎหมายไปียงัปีระเที่ศ
ของตั้นหรือถูกผู้ลุักดืันข้ามพรมแดืน อย่างน้อย 48 
จัาก 154 ปีระเที่ศที่้�ม้การศ่กษาข้อมูลุในปีี 2564 ใน 
ลิเบั้ย ม้ผูู้้ถูกบัังคับัให้สูญหายหลุายพันคนหลัุง 
ออกเรือแลุะข่�นฝัั�งตั้ามคำาสั�งของเจ้ัาหน้าที่้�ชั่ายฝัั�ง
ลุเิบ้ัยที่้�ไดืร้บััการสนบััสนนุจัากสหภาพยโุรป ในขณะที่้�
อก้หลุายรอ้ยคนถกูเนรเที่ศโดืยไม่ไดืผู้้า่นกระบัวนการ
อนัควรตั้ามกฎหมาย แลุะถกูนำาตั้วัไปีที่ิ�งไวท้ี่้�พรมแดืน 

มาเลเซ้ยเนรเที่ศบุัคคลุกว่าพันคนกลัุบัไปีเม้ยนมา 
แม้จัะม้ความเส้�ยงอย่างแที่้จัริงว่าจัะเกิดืการปีระหัตั้- 
ปีระหารแลุะการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่นท้ี่�ร้ายแรง 
อย่างอื�น   

รัฐบัาลุหลุายปีระเที่ศเลุือกปีฏิิบััตั้ิอย่างไม่ชั่อบัดื้วย
กฎหมายตั้่อผูู้้พลุัดืถิ�น รวมที่ั�งผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้ขอลุ้�ภัย  
ในเปร้ ชั่าวตั้่างชั่าตั้ิปีระมาณหน่�งลุ้านคน รวมที่ั�งคร่�ง 
ลุ้านที่้�ม้สถานะเป็ีนผูู้้ขอลุ้�ภัย ไม่สามารถเข้าถ่งสิที่ธั ิ
ตั้า่งๆ รวมทัี่�งสทิี่ธัดิืา้นสขุภาพ อยา่งไรกด็ื ้แรงกดืดืนั 
เพื�อปี้องกันการปีฏิิบััตั้ิมิชั่อบัอย่างกว้างขวางตั้่อ 
แรงงานข้ามชั่าติั้ ยังคงไดื้รับัแรงผู้ลุักดืันจัากการ
เปีิดืโปีงโครงการท้ี่�สำาคัญ รวมทัี่�งการก่อสร้างสนาม
ก้ฬาเพื�อรองรับัฟุัตั้บัอลุโลุกชั่ายปีี 2565 ท้ี่�กาตี้าร์  
ข่าวดืังกลุ่าวนำาไปีสู่การปีฏิิรูปีในบัางปีระเที่ศ แม้ว่า
ยังคงม้ข้อกังวลุที่้�สำาคัญอยู่ ที่ั�งยังม้เส้ยงเร้ยกร้อง
มากข่�นให้ยกเลิุกการควบัคุมตัั้วผูู้้อพยพ โดืยเฉพาะ
ผูู้้อพยพที่้�เปี็นเดื็ก 

ข้อเสนอแนะ 

เพื�อปีฏิบิัตัั้ติั้ามคำาสญัญาของตั้น รฐับัาลุแตั้ลุ่ะปีระเที่ศ
แลุะสถาบัันตั้่างๆ ควรกำาหนดืแนวที่างการฟั้�นตั้ัวจัาก
โรคระบัาดืแลุะมาตั้รการรับัมือกับัวิกฤตั้ โดืยให้ม้
พื�นฐานอย่างหนักแน่นตั้ามกรอบัสิที่ธัิมนุษยชั่น แลุะ
สนับัสนุนให้ม้การแลุกเปีลุ้�ยนอย่างจัริงจัังกับัภาค
ปีระชั่าสังคมโดืยถือเปี็นองค์กรภาค้ที่้�ร่วมกันค้นหา
ที่างออก  

รัฐบัาลุทุี่กปีระเที่ศควรกำาหนดืมาตั้รการ รวมที่ั�ง
กฎหมาย เพื�อขัดืขวางไม่ให้ผูู้้พัฒนาวัคซ้นปีิดืกั�น 
การเข้าถ่งวัคซ้นโควิดื-19 โดืยเฉพาะปีระเที่ศรำ�ารวย
จัะตั้อ้งนำาวคัซน้โควดิื-19 สว่นเกนิที่้�กกัตั้นุไว ้แจักจัา่ย 
ให้กับัปีระเที่ศที่้�ม้รายไดื้ตั้ำ�า แลุะตั้้องเพิ�มมาตั้รการ 
เย้ยวยาด้ืานหน้�สนิเพื�อสนับัสนนุการฟ้ั�นตั้วัที่างเศรษฐกิจั  
บัริษัที่ยาควรให้ความสำาคัญกับัการส่งมอบัวัคซ้นไปี
ยงัปีระเที่ศท้ี่�มค้วามตั้อ้งการมากสุดื บัริษทัี่ดืา้นโซเชั่ย้ลุ 
ม้เดื้ยต้ั้องดืำาเนินการอย่างเป็ีนรูปีธัรรมเพื�อรับัมือ
อย่างเหมาะสมกับัการเผู้ยแพร่ข้อมูลุเท็ี่จัหรือการ
บัิดืเบัือนข้อมูลุ
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รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ควรหยุดืใชั่้การระบัาดืของโรค
เปีน็ขอ้อา้งเพื�อปีดิืปีากการรายงานขา่วอยา่งเปีน็อสิระ 
แลุะการอภิปีรายถกเถย้ง รัฐบัาลุต้ั้องยกเลิุกมาตั้รการ
ที่้�จัำากัดือย่างไม่เหมาะสมโดืยเร่งดื่วน รวมที่ั�งการ
จัำากัดืสิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออก การชุั่มนุมโดืย
สงบั แลุะการสมาคม ในเวลุาเดื้ยวกัน รัฐบัาลุปีระเที่ศ
ตั้่างๆ ควรปีระกาศใชั่้แลุะขยายเนื�อหาของกฎหมาย 
เพื�อปีระกันให้ม้การพัฒนาสภาพแวดืลุ้อมที่้�ปีลุอดืภัย 
แลุะเอื�ออำานวยให้ปีระชั่าชั่นสามารถรวมตัั้วกันเพื�อ
ปีกปี้องแลุะส่งเสริมสิที่ธิัมนุษยชั่นไดื้ แลุะให้ยกเลุิก
หรือแก้ไขเพิ�มเตั้ิมกฎหมายที่้�ขัดืขวางการดืำาเนินงาน
อนัชั่อบัธัรรมขององคก์รภาคปีระชั่าสงัคมหรอืเอ็นจัโ้อ  
รวมที่ั�งการแสวงหา การรับั แลุะการใชั่้แหลุ่งทีุ่น เปี็น 
เรื�องสำาคญัอยา่งยิ�งท้ี่�รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้า่งๆ ต้ั้องยกเลิุก 
ข้อกำาหนดืให้ตั้้องขออนุญาตั้ลุ่วงหน้าก่อนการจััดื
ชัุ่มนุมสาธัารณะ แลุะปีระกันว่า มาตั้รการฉุกเฉินแลุะ
มาตั้รการจัำากัดืสิที่ธัิอย่างอื�นที่้�ปีระกาศใชั่้ในชั่่วงที่้�
ม้โรคระบัาดื จัะไม่กลุายเปี็น “ความปกตี้ิใหม่-ฐาน

วิถ้ชั่้วิตี้ใหม่” (New Normal) รัฐบัาลุควรกำาหนดื
มาตั้รการควบัคุมที่้�เข้มงวดืมากข่�นในการส่งออก 
แลุะนำาเข้าอุปีกรณ์ที่้�หน่วยงานบัังคับัใชั่้กฎหมายอาจั 
นำามาใชั่้ไดื้โดืยชั่อบั แตั้่กลุับัม้การใชั่้อย่างมิชั่อบั ที่ั�ง 
ไม้กระบัอง แก๊สนำ�าตั้า สเปีรย์พริก แลุะกระสุนยาง   

รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ตั้้องปีฏิิบััติั้ตั้ามพันธักรณ้ท้ี่�จัะ 
คุม้ครองบัคุคลุที่้�แสวงหาความคุม้ครองระหว่างปีระเที่ศ  
เคารพแลุะคุ้มครองสทิี่ธัขิองพวกเขา แลุะสนบััสนนุให้
พวกเขาอยู่ในดิืนแดืนของตั้น อยู่ในสภาพท้ี่�เหมาะสม 
จันกวา่จัะมท้ี่างออกท้ี่�ถาวร รฐับัาลุควรยตุั้กิารผู้ลัุกดืนั 
กลุับั แลุะการกำาหนดืพื�นที่้�นอกปีระเที่ศเพื�อรับัคำาร้อง 
ขอลุ้�ภัย แลุะสนับัสนุนให้ม้การให้ทีุ่นสนับัสนุนชุั่มชั่น  
รฐับัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ตั้อ้งยตุั้กิารปีฏิิบัติัั้มชิั่อบั รวมที่ั�ง 
การเลืุอกปีฏิบิัตัั้ต่ิั้อผูู้้อพยพ ยุตั้กิารควบัคุมตัั้วผูู้้อพยพ 
ที่้�เปี็นเดื็ก แลุะให้ปีฏิิรูปีการควบัคุมตั้ัวเพื�อยุติั้การ
ปีฏิิบััตั้ิมิชั่อบัดื้านแรงงาน
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ภาพื่รวมขัองภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิิก

สถานการณ์ดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่นหลุายปีระเที่ศใน
ภูมิภาคเอเชั่้ย-แปีซิฟิักเลุวร้ายลุงถ่งขั�นเปี็นวิกฤตั้ใน
ชั่่วงปีีที่้�ผู้่านมา ประเทศัเม้ยนมา ม้การตั้่อตั้้านอย่าง
กวา้งขวางจัากการที่ำารฐัปีระหารเมื�อเดือืนกมุภาพนัธั์ 
ส่งผู้ลุให้กองทัี่พตั้อบัโต้ั้ดื้วยความรุนแรง ปีระชั่าชั่น
หลุายร้อยคนถูกสังหาร แลุะอ้กหลุายพันคนถูก
ควบัคุมตั้ัวโดืยพลุการ การเข้าย่ดือำานาจัของกลุุ่ม
ตั้าลุ้บัันในอ่ฟกานิสถานชั่่วงเดืือนสิงหาคม เกิดืข่�น
พร้อมกับัการก่ออาชั่ญากรรมสงคราม การจัำากัดื
สทิี่ธัแิลุะเสรภ้าพขั�นพื�นฐานของผูู้้หญงิแลุะเด็ืกผูู้้หญงิ 
ที่้�ได้ืมาอย่างยากลุำาบัาก ในจำ้น ยังคงม้การก่อ
อาชั่ญากรรมต่ั้อมนุษยชั่าติั้กับัปีระชั่ากรมุสลิุมใน 
ซินเจั้ยง ส่วนสถานการณ์ดื้านสิที่ธิัมนุษยชั่นเลุวร้าย
ลุง โดืยเฉพาะในฮ่่องกง การไม่เคารพสิที่ธัิมนุษยชั่น 
แลุะการไม่เอาผู้ิดืกับัผูู้้ลุะเมิดืสิที่ธัิมนุษยชั่นที่้�เกิดืข่�น
อย่างตั้่อเนื�องเปี็นเวลุาหลุายปีี ส่งผู้ลุกระที่บัโดืยตั้รง
จันเกิดืเป็ีนหายนะด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่นท้ี่�ขยายตัั้วมากข่�น 

รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ยังคงอ้างการระบัาดืใหญ่ของ
โรคโควดิื-19 เพื�อลุดิืรอนสทิี่ธั ิมก้ารออกกฎหมายใหม่
ในหลุายปีระเที่ศเพื�อเอาผู้ดิืที่างอาญากบััการเผู้ยแพร่
ขอ้มลูุ “ปีลุอม” หรอื “เที่จ็ั” เก้�ยวกบััโรคโควดิื-19 แลุะ
ยังม้การใช้ั่กฎหมายท้ี่�ม้อยู่แลุ้วเพื�อปีิดืปีากผูู้้วิจัารณ์ 
อ้กที่ั�งม้การขัดืขวางแลุะสลุายการชัุ่มนุมปีระที่้วง

ที่ั�งหมดืสะที่อ้นถง่การท้ี่�รฐับัาลุไมย่อมรบััความเหน็ตั้า่ง
ของปีระชั่าชั่นท้ี่�เพิ�มข่�นในภูมิภาคน้� ม้การควบัคุมสื�อ
แลุะอนิเที่อรเ์นต็ั้ที่้�เขม้งวดืข่�นในหลุายปีระเที่ศ สมาชั่กิ
ฝัา่ยคา้นที่างการเมอืงหรอืบัคุคลุอื�นที่้�วจิัารณน์โยบัาย
แลุะการปีฏิิบััตั้ิของรัฐบัาลุ ตั้กเปี็นเปี้าหมายของการ
จัำากัดืแลุะการลุงโที่ษท้ี่�รุนแรงมากข่�น โดืยมักม้การ
ใชั่้กำาลัุงเกินกว่าเหตัุ้กับัผูู้้ชุั่มนุมโดืยสงบั แลุะรัฐบัาลุ
ปีระเที่ศตั้่างๆ ในที่ั�งภูมิภาคไม่เพ้ยงแค่ไม่สามารถ
คุ้มครองสิที่ธัิของนักปีกป้ีองสิที่ธัิมนุษยชั่น แตั้่ยัง 

ขดัืขวางอยา่งจัรงิจังั ไมใ่หพ้วกเขาปีฏิบิัตัั้งิานที่้�สำาคญั
อย่างยิ�งไดื้ 

รฐับัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ยังคงไม่มก้ารเตั้รย้มความพร้อม 
ที่้�ดื้พอเพื�อรับัมือกับัการระบัาดืรอบัใหม่ของโรค 
โควดิื-19 การไม่สนบััสนนุงบัปีระมาณด้ืานสาธัารณสุข
อย่างเพ้ยงพอ การไม่สามารถแก้ปีัญหาทุี่จัริตั้ แลุะ
การไม่สามารถคุ้มครองสิที่ธิัในท้ี่�ที่ำางานของผูู้้ที่ำางาน
ดื้านสาธัารณสุข ส่งผู้ลุให้ปีระชั่าชั่นหลุายพันคน 
ไม่สามารถเข้าถ่งการดืูแลุดื้านสุขภาพไดื้อย่าง 
เพ้ยงพอ แลุะที่ำาใหเ้กดิืการเสย้ชั่วิ้ตั้ที่้�ควรหลุก้เลุ้�ยงไดื้ 

นอกเหนือจัากอ่ฟกานิสถาน สถานการณ์ของผูู้้หญิง
แลุะเดื็กผูู้้หญิงเลุวร้ายลุงในหลุายปีระเที่ศ ที่่ามกลุาง
การระบัาดืของโรคแลุะมาตั้รการจัำากัดืที่้�เก้�ยวข้อง 
เนื�องจัากไม่ม้การสนับัสนุนที่างดื้านสังคมอย่าง 
เพ้ยงพอ คนงานหญิงที่้�เปี็นแรงงานนอกระบับัจ่ัง 
มฐ้านะยากจันมากยิ�งข่�น ตั้ลุอดืที่ั�งภมูภิาค ผูู้้หญงิแลุะ
เด็ืกผูู้้หญิงยังคงต้ั้องเผู้ชิั่ญกับัความรุนแรงที่างเพศ
แลุะความรุนแรงอันเนื�องจัากเพศสภาพในระดืับัที่้�สูง 
โดืยม้การรับัผู้ิดืน้อยมากหรือแที่บัไม่ม้การรับัผู้ิดืใดืๆ  
เลุยตั้่อเหตัุ้การณ์ท้ี่�เกิดืข่�น ม้การรณรงค์ตั้่อตั้้านผูู้้ที่้�
ม้ความหลุากหลุายที่างเพศในหลุายปีระเที่ศตั้ลุอดื
ที่ั�งภมูภิาค ชั่นพื�นเมอืงไดืร้บััผู้ลุกระที่บัมากยิ�งข่�นจัาก
ความเสื�อมโที่รมที่างดื้านสิ�งแวดืลุ้อม 

ปีระชั่าชั่นหลุายหมื�นคนในอ่ฟกานิสถานและเม้ยนมา  
ถูกบัังคับัให้โยกย้ายถิ�นฐาน หรือต้ั้องหลุบัหน้ข้าม
พรมแดืน อยา่งไรกด็ื ้หลุายคนถกูบังัคบััสง่กลุบััอยา่ง
ไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมายจัากปีระเที่ศเพื�อนบ้ัาน ที่ำาให้
ตั้้องกลัุบัมาเผู้ชิั่ญกับัความเส้�ยงที่้�จัะถูกลุะเมิดืสิที่ธัิ- 
มนุษยชั่นอย่างร้ายแรง ในพื�นท้ี่�อื�นๆ รัฐบัาลุปีระเที่ศ
ตั้่างๆ ยังคงปีฏิิเสธัไม่ให้ผูู้้ขอลุ้�ภัยเข้าเมือง แลุะยังคง
กักตั้ัวแลุะปีฏิิบััตั้ิอย่างมิชั่อบัตั้่อผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพ
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การปราบัปรามผู้้้เห็นตี้่าง

ในภูมิภาคเอเชั่้ย-แปีซิฟัิก ม้การจัำากัดืการแสดืง
ความเห็นตั้่างมากข่�น รัฐบัาลุที่หารชัุ่ดืใหม่ในเม้ยนมา
พยายามปีราบัปีรามฝั่ายตั้่อตั้้านรัฐปีระหาร ม้การ 
ใช้ั่กำาลุังอย่างรุนแรงระหว่างท้ี่�ม้การชุั่มนุมที่ั�วปีระเที่ศ  
มก้ารจับัักมุสมาชั่กิของอดืต้ั้พรรครฐับัาลุแลุะผูู้เ้รย้กร้อง 
ปีระชั่าธิัปีไตั้ยจัำานวนมาก ที่ันที่้ท้ี่�ม้การย่ดือำานาจัใน
อ่ฟกานิสถาน กลุุ่มตั้าลุ้บัันปิีดืกั�นเสร้ภาพสื�อ แลุะ 
ใชั่้กำาลุังสลุายการชุั่มนุมท้ี่�ตั้่อต้ั้านนโยบัายของตั้น  
ในเกาหลเ้หนือ บุัคคลุใดืท้ี่�รฐัเหน็วา่เปีน็ภยัคกุคามต่ั้อ
ผูู้้นำาปีระเที่ศหรือระบับัการเมือง จัะถูกขังไว้ในเรือนจัำา 
ที่างการเมือง หรือถูกตัั้ดืสินให้เข้า “โครงการใชั่้
แรงงานเพื�อปฏิิร้ป” ที่างการในปีระเที่ศอื�นๆ อ้ก 
หลุายแห่งยังคงคุกคาม จัับักุม ควบัคุมตั้ัว แลุะในบัาง
กรณ้ได้ืสังหารฝ่ัายตั้รงข้ามที่างการเมืองแลุะบุัคคลุ
อื�นที่้�วิพากษ์วิจัารณ์ตั้นเอง 

สิทธิิในเสร้ภาพการแสดงออก

รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ยังคงให้ความชั่อบัธัรรมตั้่อ
กฎหมายปีราบัปีรามแลุะมาตั้รการอื�นๆ ซ่�งเปี็นการ
จัำากัดืเสร้ภาพในการแสดืงออกอย่างไม่เหมาะสมโดืย
อ้างว่าม้ความจัำาเปี็นเพื�อปี้องกันการเผู้ยแพร่ข้อมูลุ
เที่็จัเก้�ยวกับัโรคโควิดื-19 รัฐบัาลุมาเลเซ้ยไดื้ออก 
ข้อบััญญัตั้ิ ซ่�งให้อำานาจัแก่เจั้าหน้าที่้�รัฐโดืยปีราศจัาก
การตั้รวจัสอบั เพื�อปิีดืปีากผูู้้วิจัารณ์ โดืยอ้างว่า
เปี็นการขัดืขวางการเผู้ยแพร่ “ข่าวปีลุอม” เก้�ยวกับั
โรคโควิดื-19 ในจำ้น บ่ังกลาเทศั ฟิจำิ และเว้ยดนาม 
ที่างการจัับักุมแลุะดืำาเนินคดื้บัุคคลุที่้�วิจัารณ์ถ่ง
มาตั้รการรับัมือกับัโรคโควิดื-19 ที่างการศัร้ล่งกา 
ขู่ที่้�จัะลุงโที่ษที่างวินัยตั้่อเจั้าหน้าที่้�สาธัารณสุขซ่�งให้
ข้อมูลุกับัสื�อเก้�ยวกับัข้อกังวลุท้ี่�ม้ต่ั้อมาตั้รการของ
รัฐบัาลุ 

ตั้ลุอดืที่ั�วที่ั�งภูมิภาค สื�ออิสระมักถูกโจัมตั้้ ในเม้ยนมา  
กองที่พัได้ืสั�งปิีดืสำานักข่าว ได้ืถอนใบัอนุญาตั้หน่วยงาน 
สื�อ แลุะได้ืจับัักุมผูู้ส้ื�อขา่ว ยังม้การควบัคุมตั้วัผูู้้สื�อขา่ว  
ม้การที่ำาร้ ายร่ างกายแลุะคุกคามพวกเขาใน
อฟ่กานิสถาน ซ่�งรัฐบัาลุได้ืออกข้อกำาหนดืใหม่ในด้ืาน 

สื�อเพื�อห้ามไม่ให้มก้ารวิจัารณ์กลุุม่ตั้าลุบ้ันัอย่างสิ�นเชิั่ง 
จันถง่เดือืนตุั้ลุาคม มส้ำานกัขา่วปิีดืตั้วัลุงกว่า 200 แห่ง 

ที่างการสงิคโปร์ยงัคงฟ้ัองหมิ�นปีระมาที่ต่ั้อบัลุอ็กเกอร์ 
แลุะผูู้้สื�อข่าว แลุะม้การใชั่้ข้อกลุ่าวหาที่้�ปีราศจัาก 
ข้อเที่็จัจัริงเก้�ยวกับัความผู้ิดืปีกตั้ิดื้านการเงิน เพื�อ
หาที่างปีิดืสำานักข่าวอิสระ รวมทัี่�งดืิออนไลุน์ซิติั้เซ็น  
ที่างการอินเด้ยไดื้บัุกเข้าไปีในสำานักงานของหนังสือ- 
พมิพร์ายวนัภาษาฮนิดื ูหลุงัจัากหนงัสอืพมิพฉ์บับัันั�น 
รายงานว่าม้การนำาศพผูู้้เส้ยช้ั่วิตั้จัากโรคโควิดื-19  
จัำานวนมากไปีที่ิ�งไว้ในแม่นำ�าคงคา ในฟิลิปปินส์ ม้การ
ปีระกาศยกย่องผู้ลุงานของมาเร้ย เรสซา ซ่�งไดื้รับั
รางวัลุโนเบัลุสาขาสันตั้ิภาพ แตั้่เธัออาจัถูกจัำาคุกเปี็น
เวลุาหลุายสิบัปีีจัากถูกดืำาเนินคดื้ อันเนื�องจัากการ
วิพากษ์วิจัารณ์รัฐบัาลุ 

รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ยังคงหาที่างควบัคุมการเข้าถ่ง
แลุะการเผู้ยแพร่ข้อมูลุที่างออนไลุน์มากข่�น รัฐบัาลุ
สงิคโปร์ไดืป้ีระกาศใช้ั่กฎหมายใหม่ ซ่�งให้อำานาจัอย่าง
กว้างขวางแก่เจั้าหน้าที่้�ในการลุบัหรือปีิดืกั�นเนื�อหา 
ออนไลุน์ที่้�รฐัสงสยัว่าเป็ีน “การแที่รกแซงจัากต่ั้างชั่าตั้”ิ  
กฎหมายใหม่ในก่มพ้ชั่ากำาหนดืให้การจัราจัร
ดื้านอินเที่อร์เน็ตั้ทัี่�งหมดืจัะตั้้องผู่้านชั่่องที่างของ 
หน่วยงานกำากบััดูืแลุ ซ่�งม้หนา้ท้ี่� “สอดืส่อง” กจิักรรม 
ที่างออนไลุน์ ในจำ้น ที่างการสั�งให้ผูู้้ ให้บัริการ
อินเที่อร์เน็ตั้ปีิดืกั�นการเข้าถ่งเว็บัไซต์ั้ที่้� “คุกคามตั้่อ
ความมั�นคงของรัฐ” แลุะปิีดืกั�นแอปีพลิุเคชัั่นท้ี่�ใช้ั่ 
พูดืคุยที่างออนไลุน์ในปีระเด็ืนเก้�ยวกับัซินเจ้ัยงแลุะ
ฮ่องกง ในปาก้สถาน ม้การปีระกาศใชั่้กฎหมายที่้�
ลุงโที่ษอย่างรุนแรงเพื�อเซ็นเซอร์เนื�อหาออนไลุน์

ที่างการในหลุายปีระเที่ศยังใชั่้กฎหมายที่้�ม้อยู่เพื�อ
จัับักุมแลุะดืำาเนินคดื้กับัผูู้้เห็นตั้่าง รวมที่ั�งผูู้้สื�อข่าว 
นักกิจักรรม แลุะนักวิชั่าการ ในอินโดน้เซ้ย ม้การใชั่้
อำานาจัตั้ามกฎหมายข้อมูลุอิเล็ุกที่รอนิกส์แลุะธุัรกรรม
ที่างอิเลุ็กที่รอนิกส์ ซ่�งม้โที่ษจัำาคุกไม่เกินหกปีีเพื�อ
เอาผู้ดิืกับับุัคคลุอยา่งนอ้ย 100 คน ที่้�วจิัารณน์โยบัาย
แลุะการบัริหารงานของรัฐ อาคาร์ ปาเตี้ล ปีระธัาน
แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ อินเดื้ย ถูกจัับักุมแลุะ
ดืำาเนินคด้ืในข้อหา “กอ่ใหเ้กดิืความแตั้กแยกในชั่มุชั่น” 
หลุงัจัากที่วต้ั้ข้อกังวลุของเขาเก้�ยวกับัการแสดืงความ
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เกลุ้ยดืชั่ังตั้่อชัุ่มชั่นมุสลุิมกรานชั่้ ที่างการเนปาลใชั่้
กฎหมายธุัรกรรมที่างอิเลุ็กที่รอนิกส์เพื�อควบัคุมตัั้ว
โดืยพลุการตั้อ่ผูู้้วิจัารณ์รัฐบัาลุแลุะผูู้น้ำาพรรครฐับัาลุ 
หลัุงงดืเวน้การใชั่ก้ฎหมายน้�ไปีสองปี ีที่างการไทยเริ�ม
ใชั่้กฎหมายหมิ�นปีระมาที่พระมหากษัตั้ริย์ ส่งผู้ลุให้
อด้ืตั้ข้าราชั่การซ่�งเป็ีนหน่�งในผูู้้ตั้้องหา 116 คนท้ี่�ถูก
ดืำาเนินคดื้เพราะวิพากษ์วิจัารณ์สถาบัันกษัตั้ริย์ตั้าม
กฎหมายน้� ตั้้องรับัโที่ษจัำาคุก 87 ปีีตั้ามคำาสั�งศาลุ 

สิทธิิในเสร้ภาพการชัุ่มนุม 
และการสมาคม 

เกิดืการชัุ่มนุมข่�นหลุายระลุอกตั้ลุอดืที่ั�งภูมิภาค  
อนัเปีน็ผู้ลุมาจัากพฒันาการดืา้นการเมือง การบัริหาร
งานที่้�ผู้ิดืพลุาดืเก้�ยวกับัโรคโควิดื-19 การเคลุื�อนไหว
เพื�อสิที่ธัิแรงงานแลุะปีระเดื็นอื�นๆ 

ในบัางปีระเที่ศม้การใชั่้ข้อกำาหนดืเพื�อปี้องกันการ 
แพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 เพื�อขัดืขวางแลุะสลุาย
การชั่มุนุมโดืยสงบั ในมาเลเซย้ ที่างการได้ืใชั่ก้ฎหมาย
ควบัคุมโรคโควิดื-19 แลุะกฎหมายอื�นๆ เพื�อปีราบั- 
ปีรามสิที่ธิัในการชุั่มนุมโดืยสงบั รวมที่ั�งการชุั่มนุม
รำาลุ่กถ่งผูู้้เส้ยชั่้วิตั้จัากโรคโควิดื-19 ซ่�งที่างการ 
ไดื้สลุายการชัุ่มนุมโดืยพลุการ อ้กทัี่�งม้การคุกคาม 
จัับักมุ แลุะสั�งปีรบััผูู้เ้ขา้รว่มการชั่มุนมุดืว้ย ในมล่ด้ฟส์  
ที่างการยังอ้างแนวปีฏิิบััตั้ิดื้านสาธัารณสุขเก้�ยวกับั 
โรคโควิดื-19 ในการสลุายการชุั่มนุม โดืยเฉพาะ
การชัุ่มนุมของกลุุ่มฝั่ายค้าน ในมองโกเล้ย ม้การ
ใชั่้กฎหมายห้ามการชัุ่มนุมตั้ามมาตั้รการรับัมือกับั 
โรคโควดิื-19 เพื�อสลุายการชั่มุนมุโดืยสงบัโดืยพลุการ 
อ้กที่ั�งเพื�อจัับักุม ควบัคุมตั้ัว แลุะสั�งปีรับัผูู้้จััดืการ
ชัุ่มนุม

ม้การใชั่้กำาลุังเกินกว่าเหตัุ้ตั้่อผูู้้ชัุ่มนุมโดืยสงบั 
อยา่งนอ้ยใน 10 ปีระเที่ศในภมูภิาคน้� กองที่พัเมย้นมา 
ไดื้ตั้อบัโต้ั้การชัุ่มนุมปีระท้ี่วงการก่อรัฐปีระหาร 
ที่ั�วปีระเที่ศ โดืยใชั่้ความรุนแรงสุดืโตั้่ง รวมที่ั�งยุที่ธัวิธั้
ที่้�ถง่ชั่ว้ติั้แลุะการใชั่อ้าวธุัสงครามกบััผูู้ช้ั่มุนมุโดืยสงบั 
จัำานวนผูู้้ชัุ่มนุมที่้�เส้ยชั่้วิตั้จั่งเพิ�มข่�นเกือบั 1,400 คน
ตั้อนสิ�นปีีที่้�ผู้่านมา 

ในอนิเดย้ ชั่ว่งเดือืนสงิหาคม ตั้ำารวจัใชั่ไ้มก้ระบัองเพื�อ 
ทีุ่บัตั้้เกษตั้รกร ซ่�งที่ำาการชัุ่มนุมโดืยสงบัเพื�อตั้่อตั้้าน 
กฎหมายการเกษตั้รซ่�งเป็ีนที่้�ถกเถ้ยงกัน กองกำาลุัง
ความมั�นคงในอินโดน้เซ้ยใชั่้รถฉ้ดืนำ�าแรงดืันสูง 
กระบัองยางแลุะกระสุนยาง เพื�อสลุายการชุั่มนุมโดืย
สงบัของผูู้ท้้ี่�ตั้อ่ตั้า้นการตั้อ่อายกุฎหมายการปีกครอง
ตั้นเองพิเศษในปีาปีัวเมื�อเดืือนกรกฎาคม 

ตั้ำารวจัปีราบัจัลุาจัลุในไทยใช้ั่ความรุนแรงอย่าง 
ตั้่อเนื�อง ระหว่างม้การชัุ่มนุมเร้ยกร้องให้ม้การปีฏิิรูปี
ที่างการเมืองแลุะการบัริหารงานในภาวะโรคระบัาดืที่้� 
ด้ืข่�น มก้ารยงิกระสนุยางแลุะแกส๊นำ�าตั้าโดืยไมเ่ลุอืกเปีา้ 
ในระยะปีระชิั่ดืตั้่อผูู้้ชุั่มนุม ผูู้้ที่้�อยู่ในพื�นที่้�การชุั่มนุม 
แลุะผูู้สื้�อข่าว ในเหตั้กุารณ์ครั�งหน่�ง เดืก็หลุายคนไดืร้บัั 
บัาดืเจ็ับัแลุะม้หน่�งคนท้ี่�เส้ยช้ั่วิตั้หลัุงจัากถูกยิงดื้วย
กระสุนจัริง การใช้ั่กำาลุังเกินกว่าเหตุั้ของหน่วยงาน
บัังคับัใช้ั่กฎหมายในปาก้สถาน เกิดืข่�นกับัการชุั่มนุม
ปีระที่ว้งในการเรย้กรอ้งสทิี่ธัขิองชั่าวพาชั่ที่นู ซ่�งสง่ผู้ลุ 
ให้ปีระชั่าชั่นได้ืรับับัาดืเจ็ับั แลุะม้ผูู้้เส้ยชั่้วิตั้อย่างน้อย 
หน่�งคน 

ไดืเ้กดิืความถดืถอยใหมต่ั้อ่สทิี่ธิัในเสร้ภาพการสมาคม 
เนื�องจัากรัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ในที่ั�วที่ั�งภูมิภาคได้ื 
ปีระกาศใช้ั่มาตั้รการนานัปีการเพื�อตั้่อตั้้านพรรค- 
การเมอืงแลุะนักกิจักรรม สหภาพแรงงานแลุะองค์กร
ภาคปีระชั่าสังคมหรือเอ็นจั้โอ 

ในก่มพ้ชั่า เริ�มม้การไตั้่สวนสมาชั่ิกพรรคสงเคราะห์- 
ชั่าตั้จิัำานวนมาก ซ่�งเปีน็พรรคฝัา่ยคา้นในกมัพชูั่าที่้�ถกู
สั�งยุบัไปีแลุ้ว โดืยก่อนหน้าน้�ศาลุได้ืพิจัารณาลุับัแลุะ
ตั้ัดืสินว่า เก้าแกนนำาสำาคัญของพรรคม้ความผู้ิดืแลุะ
สั�งจัำาคุกไม่เกิน 25 ปีี ในเว้ยดนาม นักข่าวพลุเมือง
ซ่�งได้ืลุงสมัครรับัเลืุอกตัั้�งเป็ีนสมาชิั่กสมัชั่ชั่าแห่งชั่าติั้ 
ถูกจัับักุมแลุะถูกศาลุสั�งจัำาคุกห้าปีี 

ในปีีที่้�ผู้่านมา ผู้ลุกระที่บัที่้�ร้ายแรงแลุะสร้างความ
หวาดืกลุวัของกฎหมายความมั�นคงแหง่รฐั พ.ศ. 2563 
ของฮ่่องกง ไดื้ปีรากฏิให้เห็นอย่างชั่ัดืเจัน ส่งผู้ลุให้ 
ม้องค์กรภาคปีระชั่าสังคมอย่างน้อย 61 แห่งถูก 
ปีิดืตั้ัวลุงเนื�องจัากกฎหมายน้� รวมที่ั�งสหภาพแรงงาน
ที่้�ใหญ่สุดืแห่งหน่�งของฮ่องกง โอกาสในการรวมตั้ัว 
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ตั้อ่ตั้า้นที่างการเมอืงตั้อ้งยตุั้ลิุงอยา่งสิ�นเชั่งิ ภายหลุงั 
การจัับักุมสมาชั่ิกพรรคฝั่ายค้านหลุายสิบัคน 
เมื�อเดืือนมกราคม แลุะในเดืือนตุั้ลุาคม แอมเนสต้ั้� 
อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ปีระกาศปีิดืสำานักงานสองแห่ง
ในฮ่่องกง เนื�องจัากความเส้�ยงที่้�จัะถูกตั้อบัโตั้้ตั้าม 
กฎหมายความมั�นคง 

แรงกดืดืันต่ั้อองค์กรภาคปีระชั่าสังคมหรือเอ็นจั้โอ
ระดืับัปีระเที่ศแลุะระหว่างปีระเที่ศในอินเด้ยยังคง 
เพิ�มข่�น ส่งผู้ลุให้องค์กรหลุายสิบัแห่งที่้�ที่ำางานดื้าน 
สทิี่ธิัมนุษยชั่นแลุะสิ�งแวดืลุ้อม ถูกระงับัใบัอนุญาตั้ ถูก 
เพิกถอนการจัดืแจั้ง หรือถูกบัังคับัให้ตั้้องขออนุญาตั้ 
จัากรัฐก่อนจัะรับัหรือจััดืสรรเงินทุี่นท้ี่� ไดื้รับัมา  
ในมล่ดฟ้ส์ เครือข่ายปีระชั่าธิัปีไตั้ยแห่งมัลุดืฟ้ัส์ซ่�งเป็ีน
เอน็จัโ้อท้ี่�ได้ืรบััการเคารพอย่างกวา้งขวางถกูสอบัสวน 
โดืยที่างการ 

น่กปกป้องสิทธิิมนุษยชั่น

นักปีกปี้องสิที่ธิัมนุษยชั่นถูกสังหารในหลุายปีระเที่ศ 
รวมที่ั�งในอฟ่กานิสถาน พวกเขาตั้กเปีน็เปีา้หมายของ
การสังหารอย่างไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมาย โดืยหน่วยงาน 
ที่้�ไมใ่ชั่ข่องรฐั ภายหลัุงการยด่ือำานาจัของกลุุม่ตั้าลุบ้ันั 
หลุายคนไดื้หลุบัหน้ออกจัากปีระเที่ศหรือหลุบัซ่อนตั้ัว  
รวมที่ั�งกรรมการแลุะเจั้าหน้าท้ี่�ของคณะกรรมการ 
สิที่ธัิมนุษยชั่นที่้�เปี็นอิสระแห่งอัฟักานิสถาน ใน
ฟิลิปปินส ์ นักปีกป้ีองสิที่ธัิมนุษยชั่นแลุะสิ�งแวดืลุ้อม
เป็ีนส่วนหน่�งของผูู้้ที่้�ถูกกลุ่าวหาว่าเชั่ื�อมโยงกับักลุุ่ม
คอมมิวนิสตั้์ หรือที่้�เร้ยกว่า “ผูู้้ที่้�ถูกตั้ิดืปี้ายว่าส้แดืง” 
(red tagged) สง่ผู้ลุใหก้องกำาลุงัความมั�นคงมอ้ำานาจั
สังหารพวกเขาไดื้ 

ที่างการจำ้นไดื้เร่งการปีราบัปีรามนักปีกปี้องสิที่ธิั
มนษุยชั่น หลุายคนถกูควบัคมุตั้วัเปีน็เวลุานาน อก้ที่ั�ง 
ม้รายงานว่าพวกเขาตั้กเปี็นเหยื�อการที่รมานแลุะ 
การปีฏิบิัติัั้ที่้�โหดืร้าย ที่นายความแลุะนักกจิักรรมด้ืาน
สิที่ธิัมนุษยชั่นหลุายคนท้ี่�ถูกกักตัั้วในช่ั่วงท้ี่�ผู้่านมา 
ยงัคงหายตั้วัไปี ในเวลุาเดืย้วกนั ในฮ่อ่งกง ศาลุตัั้ดืสิน 
จัำาคุกบัุคคลุ 24 คน จัากการเข้าร่วมการชุั่มนุมโดืย

สงบัเพื�อรำาลุ่กถ่งเหยื�อจัากการปีราบัปีรามที่้�จััตัุ้รัส
เที่้ยนอันเหมินเมื�อปีี 2532 

ในที่้�อื�นๆ รวมทัี่�งบั่งกลาเทศั ก่มพ้ชั่า อินเด้ย 
อินโดน้เซ้ย มาเลเซ้ย มองโกเล้ย เนปาล สิงคโปร์  
ศัรล้ง่กา ไทย และเวย้ดนาม นกัปีกป้ีองสิที่ธัมินษุยชั่น 
ถูกคุกคาม ข่มขู่ ควบัคุมตั้ัว ดืำาเนินคดื้ แลุะ/หรือ 
คุมขัง ในอินโดน้เซ้ยม้รายงานว่า ชั่่วงปีีท้ี่�ผู้่านมา  
นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นกว่า 357 คน ตั้กเป็ีนเหยื�อ 
การที่ำาร้ายร่างกาย การโจัมตั้้ที่างดืิจัิที่ัลุ การข่มขู่ 
แลุะการโจัมตั้้ในรูปีแบับัอื�น นักปีกปี้องสิที่ธิัมนุษยชั่น  
ผูู้้สื�อข่าว แลุะนักกิจักรรมเปี็นส่วนหน่�งของบัุคคลุ
หลุายร้อยคนที่้�ถูกคุมขังตั้ามกฎหมายความมั�นคง
ที่างดืิจัิที่ัลุในบั่งกลาเทศั ในเนปาล ชั่่วงเดืือนตัุ้ลุาคม 
ตั้ำารวจัไดื้ควบัคุมตั้ัวนักกิจักรรม 13 คน หลุังจัาก 
พวกเขาเร้ยกร้องให้ม้การสอบัสวนโดืยไม่ลุำาเอ้ยงตั้่อ
กรณ้การเส้ยชั่้วิตั้ของผูู้้หญิงคนหน่�ง แลุะการหายตั้ัว
ไปีของผูู้้หญิงอ้กคนในเขตั้แบังเค ซ่�งการเร้ยกร้อง 
ดืังกลุ่าวเปี็นไปีโดืยสงบั

การสอดืแนมข้อมูลุโดืยรัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ยังคง
เพิ�มสูงข่�นอย่างชัั่ดืเจันต่ั้อนักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น ใน
อนิเดย้ พบัว่านกัสทิี่ธัมินษุยชั่นจัำานวนมากถกูที่างการ
ข่�นบััญช้ั่เปี็น “ศัตั้รูของรัฐ” หลุังม้การเปีิดืโปีงการ
สอดืแนมข้อมูลุที่้�ไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมายตั้่อนักปีกปี้อง 
สทิี่ธัมินษุยชั่นอยา่งกวา้งขวาง ในเวย้ดนาม แอมเนสตั้้�  
อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ได้ืสอบัสวนแลุะเปิีดืเผู้ยถ่งการ
สอดืแนมข้อมูลุท้ี่�ไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมายท้ี่�ม้เป้ีาหมาย
เป็ีนนักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น ที่ั�งท้ี่�อยู่ในปีระเที่ศแลุะ
นอกปีระเที่ศ 

นับัเป็ีนพัฒนาการเชิั่งบัวก มองโกเล้ยปีระกาศใช้ั่
กฎหมายเพื�อเพิ�มความคุ้มครองที่างกฎหมายให้กับั
นกัปีกปีอ้งสทิี่ธิัมนษุยชั่น อยา่งไรกด็ื ้นกักจิักรรมดืา้น
สิที่ธัิ รวมถ่งแกนนำาซ่�งที่ำางานในปีระเดื็นสิ�งแวดืลุ้อม
แลุะสิที่ธัิในที่้�ดืิน ยังคงถูกข่มขู่ คุกคาม แลุะถูกดืำาเนิน
คดื้จัากการดืำาเนินงานที่้�ชั่อบัธัรรมของตั้น 
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สิทธิิด้านสุขภาพ  

การทีุ่จัริตั้แลุะจััดืสรรงบัปีระมาณที่้�ไม่เพ้ยงพอ ส่งผู้ลุ
ให้เกิดืปัีญหาการดืำาเนินงานอย่างต่ั้อเนื�องของระบับั
สาธัารณสุขในภูมิภาคน้� ที่ำาให้ไม่สามารถรับัมืออย่าง
เหมาะสมกับัการระบัาดืใหญ่ของโรคโควิดื-19 ใน
บัางปีระเที่ศ การขาดืแคลุนบุัคลุากรที่างการแพที่ย์  
เจั้าหน้าที่้�สาธัารณสุข เตั้้ยง แลุะอุปีกรณ์อย่างมาก  
สง่ผู้ลุให้ผูู้ป้ีว่ยโรคโควิดื-19 ไม่สามารถเข้าถ่งการดูืแลุ
ดื้านสุขภาพอย่างเพ้ยงพอ เปี็นเหตัุ้ให้หลุายพันคน
ตั้อ้งเสย้ชั่ว้ติั้จัากโรคที่้�ปีอ้งกนัไดื ้รวมที่ั�งในอนิเดย้แลุะ
เนปาล ซ่�งที่ั�งสองปีระเที่ศไดื้เกิดืการแพร่ระบัาดือย่าง
รวดืเร็วในชั่่วงปีีที่้�ผู้่านมา ในอินเด้ย รวมที่ั�งฟิลิปปินส์ 
ม้ข้อกังวลุเก้�ยวกับัการขาดืความโปีร่งใสหรือความ 
ผู้ิดืปีกตั้ิในการบัริหารงบัปีระมาณของรัฐบัาลุเพื�อ
รับัมือกับัการระบัาดืใหญ่ 

ความโกลุาหลุที่างการเมืองในอ่ฟกานิสถานและ 
เม้ยนมา ส่งผู้ลุให้ระบับัสุขภาพแลุะสาธัารณสุขที่้� 
เปีราะบัางอยู่แลุ้วใกลุ้ลุ่มสลุาย การระงับัการส่ง
ความช่ั่วยเหลืุอของนานาชั่าติั้ให้กับัหน่วยงานด้ืาน
สาธัารณสุขในอัฟักานิสถาน ส่งผู้ลุให้ม้การปิีดืสถาน้
อนามัย รวมถ่งโรงพยาบัาลุที่้�รักษาโรคโควิดื-19 
อยา่งนอ้ย 3,000 แหง่ ในเมย้นมา การเขา้ถง่การดืแูลุ
สุขภาพถูกปีิดืกั�นดื้วยการโจัมตั้้สถานพยาบัาลุแลุะ 
เจั้าหน้าที่้�สาธัารณสุขหลุายครั�ง

การเขา้ถง่วคัซ้นโควดิื-19 ยงัเปีน็ปีญัหาในบัางปีระเที่ศ 
ที่างการในเกาหล้เหนือปีฏิิเสธัว่าไม่ม้โรคโควิดื-19 ใน
ปีระเที่ศ แลุะไมย่อมรับัความช่ั่วยเหลุอืดืา้นวคัซ้นหลุาย
ลุา้นโดืสที่้�จัดัืสง่ผู้า่นโครงการโคแวกซ์ เนปาลไมไ่ดืร้บัั
วัคซ้นตั้ามท้ี่�ควรจัะเปี็น ส่งผู้ลุให้ปีระชั่าชั่น 1.4 ลุ้าน
คนตั้อ้งรอเปีน็เวลุาหลุายเดือืนกวา่จัะไดืว้คัซน้เขม็สอง 

การเผู้ยแพร่ข้อมูลุเที่็จั ส่งผู้ลุให้บัางปีระเที่ศม้การรับั 
วัคซ้นในระดืับัตั้ำ�า เชั่่น ในปาปัวนิวกิน้ ม้ปีระชั่ากร
เพ้ยง 3% ที่้�ไดื้รับัวัคซ้นจันถ่งสิ�นปีี รัฐบัาลุไม่สามารถ
ให้ข้อมูลุในเวลุาท้ี่�เหมาะสมแลุะข้อมูลุที่้�เข้าถ่งได้ืเก้�ยว
กับัไวรัสแลุะโครงการวัคซ้นโควิดื-19

ที่างการในบัางปีระเที่ศยงัคงเพกิเฉยตั้อ่เสย้งเรย้กรอ้ง
ให้ลุดืปีระชั่ากรในเรือนจัำา เพื�อจัำากัดืการแพร่ระบัาดื
ของโรคโควิดื-19 ม้ข้อมูลุการตั้ิดืเชั่ื�อโควิดื-19 ของ 
ผูู้้ตั้้องขังปีระมาณ 87,000 คน ในเรือนจัำาที่้�ม้สภาพ
แออัดืแลุะขาดืสุขอนามัยของไทย ในปาก้สถาน  
มร้ายงานเรื�องโครงการท้ี่�เน้นการให้วคัซน้กับัผูู้้ต้ั้องขัง  
แลุะม้การปีลุ่อยตั้ัวผูู้้ตั้้องขังบัางส่วนในรัฐสินธั์ เพื�อ
เปี็นมาตั้รการป้ีองกันโรค อย่างไรก็ดื้ หน่วยงาน
ราชั่ที่ัณฑ์์ในปีระเที่ศอื�นไดื้ยุติั้การรายงานตัั้วเลุข 
ผูู้้ตั้ิดืเชั่ื�อในบัรรดืาผูู้้ตั้้องขัง 

มาตั้รการลุ็อกดืาวน์ที่้�รุนแรงยังเปี็นอุปีสรรคตั้่อสิที่ธัิ
ดื้านสุขภาพ แลุะการเข้าถ่งอาหารที่้�เพ้ยงพอในบัาง
ปีระเที่ศ ในเว้ยดนาม ปีระชั่าชั่นในเมืองโฮจัิมินห์-
ซิตั้้�ไม่ไดื้รับัอนุญาตั้ให้ออกจัากบั้านเปี็นเวลุาหลุาย
สัปีดืาห์ตั้ิดืต่ั้อกัน ส่งผู้ลุให้เกิดืปัีญหาความไม่มั�นคง
ดื้านอาหารแลุะความอดือยากอย่างรุนแรง ม้การใช้ั่
มาตั้รการท้ี่�คลุ้ายคลุ่งกันโดืยที่างการในหลุายเมือง
ของก่มพ้ชั่า ซ่�งส่งผู้ลุกระที่บัอย่างรุนแรงตั้่อการ
เข้าถ่งอาหาร การดืูแลุสุขภาพ การเข้าถ่งสินค้าแลุะ
บัริการที่้�จัำาเปี็นอื�นๆ ของปีระชั่าชั่น 

สิทธิิด้านแรงงาน 

ภาวะการระบัาดืใหญ่ยังคงส่งผู้ลุกระที่บัอย่างมากตั้่อ
เจั้าหน้าท้ี่�สาธัารณสุขที่ั�วที่ั�งภูมิภาค ในหลุายปีระเที่ศ 
พวกเขาตั้้องที่ำางานในสภาพที่้�ยากลุำาบัาก โดืย
ปีราศจัากการคุ้มครองหรือค่าตั้อบัแที่นท้ี่�เหมาะสม  
ในมองโกเล้ย เจั้าหน้าที่้�สาธัารณสุขถูกคุกคามจัาก
หน่วยงานของรัฐ ถูกที่ำาร้ายร่างกายโดืยผูู้้ปี่วยที่้�
หงุดืหงิดืแลุะสิ�นหวัง ในอนิเดย้ ผูู้ท้ี่้�ที่ำางานสาธัารณสขุ
ชัุ่มชั่นไม่ไดื้รับัค่าตั้อบัแที่นหรืออุปีกรณ์ปี้องกันตั้น
อย่างเหมาะสม ในอินโดน้เซ้ย ม้ความลุ่าชั่้าในการ
จั่ายค่าตั้อบัแที่นพิเศษสำาหรับัเจั้าหน้าที่้�สาธัารณสุข 
ซ่�งต้ั้องที่ำางานท่ี่ามกลุางสถานการณ์การการระบัาดื
ใหญ่ของโรคโควิดื-19

ผู้ลุกระที่บัดื้านเศรษฐกิจัแลุะสังคมจัากการระบัาดื
ใหญ่แลุะมาตั้รการจัำากดัืท้ี่�เก้�ยวข้อง ยังคงมผู้้ลุกระที่บั 
อย่างรุนแรงต่ั้อบุัคคลุท้ี่�เปีราะบัางอยู่แลุ้ว รวมที่ั�ง
แรงงานท้ี่�ถูกเลิุกจ้ัางงาน ส่งผู้ลุต่ั้อความมั�นคงแลุะ
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รายไดื้ที่้�ไม่แน่นอน เชั่่น ในเนปาล ชั่าวดืาลุิตั้แลุะคน
ยากจัน รวมที่ั�งคนที่้�หาเชั่า้กนิคำ�า ไดื้รับัผู้ลุกระที่บัจัาก
เศรษฐกิจัท้ี่�เลุวร้ายลุง ในเว้ยดนาม แรงงานหญิง
ข้ามชั่าตั้ิ รวมที่ั�งแม่ค้าหาบัเร่ ไดื้รับัผู้ลุกระที่บัอย่าง
รุนแรง โดืยม้รายงานว่าหลุายคนเกิดืความไม่มั�นคง
ดื้านอาหาร แลุะไม่สามารถตั้อบัสนองความต้ั้องการ
ขั�นพื�นฐานอื�นๆ ไดื้ 

สิทธิิของผู้้้ล้�ภ่ย ผู้้้ขอล้�ภ่ย และผู้้้อพยพ 

เหตุั้การณ์ในอ่ฟกานิสถานและเม้ยนมา ส่งผู้ลุให้
เกิดืการพลุัดืถิ�นระลุอกใหม่ในภูมิภาคน้� ภายหลุัง 
ความโกลุาหลุของการอพยพปีระชั่าชั่นจัากสนามบิัน
กรุงคาบัูลุเมื�อเดืือนสิงหาคม หลุายคนหลุบัหน้ผู้่าน
ที่างบักไปียังปาก้สถานและอิหร่าน แต่ั้กลุุ่มตั้าลุ้บััน
ไดื้ปีระกาศมาตั้รการห้ามเดืินที่างออกนอกปีระเที่ศ 
แลุะปีิดืพรมแดืน ซ่�งกระที่บัตั้่อสิที่ธัิในการขอลุ้�ภัยใน
ปีระเที่ศที่้�สาม จันถ่งสิ�นปีี ชั่าวอัฟักานิสถานส่วนใหญ่
ที่้�ไม่ม้เอกสารกว่าลุ้านคน ถูกส่งตั้ัวกลุับัจัากอิหร่าน
แลุะปีาก้สถานโดืยไม่สมัครใจั 

ผูู้้ขอลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพจัากเม้ยนมา ถูกบัังคับัส่งกลัุบั 
หรือถูกปีฏิิเสธัไม่ให้เข้าปีระเที่ศจัากปีระเที่ศอื�นใน
ภูมิภาคน้� เจั้าหน้าที่้�ชุั่ดืคุ้มครองปี้องกันชั่ายแดืนไที่ย
ไดื้บัังคับัส่งกลัุบัชั่าวกะเหร้�ยงปีระมาณ 2,000 คน 
ซ่�งหลุบัหน้จัากการโจัมตั้้ที่างอากาศของเม้ยนมา 
ที่างการมาเลเซ้ยไดื้เนรเที่ศบุัคคลุกว่า 1,000 คน
กลัุบัไปีเม้ยนมา แม้ม้ความเส้�ยงอย่างมากที่้�จัะตั้้อง
ถูกปีระหัตั้ปีระหารแลุะถูกลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่นอย่าง
ร้ายแรงดื้านอื�นๆ 

สถานการณ์ดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่นในเม้ยนมา ที่างการ
ยังคงขัดืขวางการเดิืนที่างกลุับัโดืยสมัครใจัของ 
ผูู้้ลุ้�ภัยชั่าวโรฮิงญาในบัังกลุาเที่ศ อย่างไรก็ดื้ ยังคงม้
การจัำากัดืสิที่ธัิของพวกเขาระหว่างอยู่ในบั่งกลาเทศั 
ส่งผู้ลุให้ม้ความเส้�ยงท้ี่�จัะต้ั้องเผู้ชิั่ญกับัความรุนแรง 
ม้การเคลุื�อนย้ายผูู้้ลุ้�ภัยกว่า 19,000 คนไปีอาศัยอยู่
ในเกาะภาซาน ชั่าร์ อันห่างไกลุ ซ่�งถือเป็ีนการปีฏิิเสธั
สิที่ธัิในเสร้ภาพการเดืินที่างของพวกเขา

ในอ้กหลุายปีระเที่ศ ผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพต้ั้องตั้กเป็ีน
เหยื�อของการควบัคุมตั้ัวเปี็นเวลุานานแลุะถูกปีฏิิบััตั้ิที่้�
โหดืร้าย ในญ้�ปุน่ ผูู้้ขอลุ้�ภยัแลุะผูู้้เขา้เมอืงผู้ดิืกฎหมาย 
จัะตั้้องถูกกักตัั้วโดืยไม่ม้เวลุากำาหนดื จัากการ 
สอบัสวนกรณ้การเส้ยช้ั่วิตั้ของผูู้้หญิงในระหว่าง 
ถกูควบัคมุตั้วัโดืยหนว่ยงานคนเขา้เมอืงของศัรล้ง่กา 
พบัว่า ก่อนเส้ยช้ั่วิตั้ เธัอไม่ไดื้รับัการรักษาที่าง 
การแพที่ย์อย่างเหมาะสม ที่างการออสเตี้รเล้ยยังคง 
กักตั้ัวผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้ขอลุ้�ภัยโดืยพลุการอย่างไม่ม้
กำาหนดื ที่ั�งให้อยู่ในปีระเที่ศแลุะในที่้�ควบัคุมตั้ัวนอก
ชั่ายฝัั�ง ผูู้้ขอลุ้�ภัยที่้�ถูกกักตัั้วในนิวซ้แลนด์ ยังคงถูก
ปีฏิิบััตั้ิอย่างโหดืร้าย แม้จัะม้แนวโน้มในเชั่ิงบัวกเมื�อ
รัฐบัาลุปีระกาศให้ม้การสอบัสวนอย่างเปี็นอิสระตั้่อ
การปีฏิิบััตั้ิเก้�ยวกับัการควบัคุมตั้ัวผูู้้ขอลุ้�ภัยในสถาน
กักตัั้วที่างอาญาด้ืวยเหตุั้ผู้ลุจัากการลุะเมิดืกฎหมาย
เข้าเมืองเพ้ยงอย่างเดื้ยว

ในปีระเที่ศตั้่างๆ รวมที่ั�งมาเลเซ้ย สิงคโปร์ เกาหล้ใตี้้ 
ไตี้ห้วน่ และเวย้ดนาม มาตั้รการป้ีองกนัโรคโควดิื-19  
ยังคงถูกใช้ั่อย่างเลืุอกปีฏิิบััติั้แลุะไม่เป็ีนธัรรมต่ั้อ
แรงงานข้ามชั่าตั้ิ 

สิทธิิของผู้้้หญิงและเด็กผู้้้หญิง 

สิที่ธัิของผูู้้หญิงแลุะเดื็กผูู้้หญิงในภูมิภาคไดื้ถดืถอย
ลุงอย่างม้นัยสำาคัญ ในอ่ฟกานิสถานที่้�เคยม้ความ 
ก้าวหน้ารวมที่ั�งการคุ้มครองแลุะส่งเสริมสิที่ธิัของ 
ผูู้้หญิงในชั่่วง 20 ปีีที่้�ผู้่านมา เกิดืความถดืถอยเพ้ยง
ชั่ั�วข้ามคืน ผูู้้หญิงถูกก้ดืกันจัากการเป็ีนส่วนหน่�ง
ของรัฐบัาลุชัุ่ดืใหม่ของตั้าลุ้บััน แลุะถูกขัดืขวางไม่ให้
ที่ำางานในหลุายภาคส่วน ม้การจัำากัดือย่างรุนแรง 
ไม่ให้เดื็กผูู้้หญิงเข้าถ่งการศ่กษา แลุะผูู้้หญิงที่้�เป็ีน
นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น ผูู้้สื�อข่าว ผูู้้พิพากษา แลุะ
อยัการ ตั้กเป็ีนเป้ีาการข่มขูแ่ลุะคุกคาม การชุั่มนมุเพื�อ
สนับัสนุนสิที่ธิัของผูู้้หญิงถูกปีราบัปีรามอย่างรุนแรง
จัากกลุุ่มตั้าลุ้บััน

ความรุนแรงที่างเพศแลุะความรุนแรงอันเนื�องจัาก
เพศสภาพ กลุายเปีน็ปีรากฎการณป์ีระจัำาถิ�นในหลุาย
ปีระเที่ศของภมูภิาคน้� แลุะมส้ภาพเลุวรา้ยลุงที่า่มกลุาง 
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การดืำาเนินงานของรัฐเพื�อรับัมือกับัโรคโควิดื-19  
ม้รายงานว่าเกิดืความรุนแรงอันเนื�องจัากเพศสภาพ
มากข่�น รวมที่ั�งในบั่งกลาเทศั ฟิจำิ ปาปัวนิวกิน้ และ
ศัร้ล่งกา

ข้อเร้ยกร้องให้ม้ความรับัผิู้ดืต่ั้อความรุนแรงท้ี่�กระที่ำา
ตั้อ่ผูู้ห้ญิง แลุะใหม้ก้ารคุม้ครองท้ี่�เขม้แขง็ข่�น แที่บัไมไ่ดื้
ม้ความก้าวหน้าเลุย รัฐบัาลุจำ้นที่ำาการรณรงค์ใส่ร้าย
ปี้ายส้ผูู้้ลุ้�ภัยหญิง โดืยพวกเธัอเคยถูกควบัคุมตัั้วใน
เขตั้ซินเจ้ัยง แลุะต่ั้อมาได้ืออกมาเปิีดืโปีงความรุนแรง
ที่างเพศที่้�เกิดืข่�นในศูนย์ที่้�เร้ยกว่า “ศูนย์ให้การศ่กษา
รปูีแบับัใหม่” ในปากส้ถาน รฐัสภาได้ืใหค้วามเห็นชั่อบั
ตั้อ่ร่างกฎหมายเก้�ยวกบััความรุนแรงในครอบัครัว แต่ั้ 
มร้ายงานว่าเพราะการต่ั้อต้ั้านของพรรคอนุรกัษ์นยิม  
รัฐบัาลุจั่งร้องขอให้หน่วยงานดื้านศาสนาเข้ามา 
ตั้รวจัสอบักฎหมายฉบัับัน้�ก่อนปีระกาศใช้ั่ ในเวลุา
เดื้ยวกัน การไม่รับัผู้ิดืตั้่อการกระที่ำารุนแรงที่างเพศ
แลุะความรุนแรงอันเนื�องจัากเพศสภาพในปีระเที่ศ 
ยังคงเกิดืข่�นโดืยทัี่�วไปี ไม่ม้ความคืบัหน้าในเนปาล
เก้�ยวกับัการปีฏิิรูปีข้อบััญญัตั้ิในรัฐธัรรมนูญ ซ่�ง
ปีฏิิเสธัไม่ให้ผูู้้หญิงไดื้รับัสิที่ธัิในการม้สัญชั่าตั้ิอย่าง 
เท่ี่าเท้ี่ยม หรือการยกเลิุกข้อบัญัญตัั้เิก้�ยวกบััอายคุวาม 
ในคดื้ที่างเพศที่้�จัำากัดืสิที่ธัิอย่างยิ�ง 

สิทธิิของผู้้้ท้�ม้ความหลากหลาย 
ทางเพศั  

หลุายปีระเที่ศในภูมิภาคน้� ผูู้้ที่้�ม้ความหลุากหลุาย 
ที่างเพศยังคงถูกปีระหัตั้ปีระหารหรือตั้้องเผู้ชิั่ญกับั
การเลืุอกปีฏิิบััติั้ ที่ั�งในที่างกฎหมายแลุะในที่างปีฏิิบััติั้ 
บัางปีระเที่ศยังคงม้กฎหมายเอาผู้ิดืกับัความสัมพันธั์
ดื้วยความยินยอมระหว่างเพศเดื้ยวกัน ม้การรณรงค์
ตั้่อตั้้านผูู้้ที่้�ม้ความหลุากหลุายที่างเพศในหลุาย
ปีระเที่ศ ในมาเลเซ้ย ม้การส่งบัุคคลุกว่า 1,700 คน
ไปีเข้าค่ายบัำาบััดืของรัฐบัาลุที่้�จััดืที่ำาข่�นเพื�อเปีลุ้�ยน 
“แนวที่างการใชั่้ชั่้วิตั้” แลุะ “อัตั้ลุักษณ์ที่างเพศ” ของ
ผูู้้ที่้�ม้ความหลุากหลุายที่างเพศ ที่างการจำ้นยังคง 
ปีฏิิบััตั้ิการ “ชั่ำาระลุ้าง” บัที่บัาที่ของผูู้้ท้ี่�ม้ความ 
หลุากหลุายที่างเพศในอินเที่อร์เน็ตั้ ม้คำาสั�งห้ามไม่ให้ 
ผูู้้ชั่ายที่้�ม้พฤตั้ิกรรมเหมือนผูู้้หญิงปีรากฏิตั้ัวใน

รายการท้ี่ว้ แลุะม้การสั�งปิีดืบััญช้ั่โซเช้ั่ยลุม้เดื้ยของ
หน่วยงานของผูู้้ที่้�ม้ความหลุากหลุายที่างเพศ ใน
อ่ฟกานิสถาน กลุุ่มตั้าลุ้บัันปีระกาศอย่างชั่ัดืเจันว่าจัะ
ไม่เคารพตั้่อสิที่ธัิของผูู้้ที่้�ม้ความหลุากหลุายที่างเพศ

ม้ความก้าวหน้าเลุ็กน้อยในแง่การรับัรองการสมรส
ของเพศเดื้ยวกันในไตี้้หว่น แตั้่ผูู้้ที่้�ม้ความหลุากหลุาย
ที่างเพศยังคงตั้้องเผู้ชั่ิญกับัการเลุือกปีฏิิบััตั้ิอยู่

สิทธิิของชั่นเผู้่าพื�นเมือง  

ผู้ลุปีระโยชั่น์ที่างการค้าหรือเชิั่งพาณิชั่ย์แลุะความ
เสื�อมโที่รมดืา้นสิ�งแวดืลุ้อม ไดืร้กุคบืัเขา้ไปียังพื�นที่้�ของ
จัารต้ั้แลุะการดืำารงชั่พ้ของชั่นเผู่้าพื�นเมอืงในภูมภิาคน้�
มากข่�น อยา่งนอ้ยในหน่�งปีระเที่ศ มก้ารแกไ้ขกฎหมาย
เพื�อลุดืความคุ้มครองชั่นเผู้่าพื�นเมือง ในบั่งกลาเทศั 
ชั่นพื�นเมืองตั้อ้งปีระสบักบััความขาดืแคลุนที่รพัยากร 
เนื�องจัากปัีญหาการตัั้ดืไม้แลุะการกว้านซื�อเวนคืน
ที่้�ดืินท้ี่�เพิ�มข่�น ชั่นพื�นเมืองในปาปัวนิวกิน้ชัุ่มนุม
ปีระที่้วงปีระเดื็นเรื�องผู้ลุกระที่บัตั้่อการดืำารงชั่้วิตั้แลุะ
วัฒนธัรรมของพวกเขาจัากการที่ำาเหมืองในที่ะเลุลุ่ก
เพื�อขุดืหาแร่ธัาตัุ้แลุะโลุหะ ชัุ่มชั่นพื�นเมืองในมาเลเซ้ย
ได้ืฟั้องคดื้ต่ั้อรัฐสลัุงงอร์ เพื�อขัดืขวางแผู้นการไลุ่รื�อ
พวกเขาออกจัากที่้�ดืนิเพื�อนำาไปีที่ำาโครงการท่ี่องเที่้�ยว 
ในเนปาลและไทย ชั่นเผู้่าพื�นเมืองที่้�ถูกบัังคับัโยกย้าย
ในหลุายปีีท้ี่�ผู้่านมา ไม่ได้ืรับัอนุญาตั้ให้เดิืนที่างกลัุบั
ไปียงัที่้�อยูอ่าศยัเดืมิ หรอืไมไ่ดืรั้บัการจััดืสรรที่้�ดิืนหรอื
หนที่างการดืำารงชั่้พแบับัอื�น 

ในฟิจำิ รัฐสภาเห็นชั่อบัตั้่อการแก้ไขเพิ�มเตั้ิมกฎหมาย 
คุม้ครองท้ี่�ดืนิชั่นพื�นเมอืงไอโที่เค เพื�อยกเลิุกข้อกำาหนดื 
ที่้�จัะต้ั้องขอความยินยอม กรณ้ท้ี่�ม้การจัำานองแลุะ 
เชั่่าซื�อท้ี่�ดืินที่้�เปี็นของชั่นเผู้่าพื�นเมือง ส่งผู้ลุให้เกิดื 
การชั่มุนมุปีระที่ว้งแลุะมผูู้้ถ้กูจับัักมุกวา่ 10 คน ศาลุใน
ไตี้้หว่นไดื้ดืำาเนินการบัางส่วนเพื�อรับัรองสิที่ธิัของชั่น
พื�นเมืองในที่้�ดืินของตั้นแลุะการลุ่าสัตั้ว์ตั้ามปีระเพณ้ 
แต่ั้กฎหมายที่้�ม้อยู่ยังไม่ไดื้ให้ความคุ้มครองอย่าง
เหมาะสม
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ในก่มพ้ชั่า ชั่นเผู่้าพื�นเมืองแลุะนักปีกป้ีองป่ีาระดัืบั 
รากหญา้ ถกูปีดิืกั�นไมใ่หเ้ข้าถง่ที่้�ดืนิตั้ามจัารต้ั้ปีระเพณ้ 
เพื�อที่ำากิจักรรมเชั่ิงอนุรักษ์ ในพื�นท้ี่�น้�แลุะพื�นที่้�อื�นๆ 
การดืำาเนนิงานเพื�อคุ้มครองท้ี่�ดืนิถูกตั้อบัโต้ั้ดืว้ยความ
รุนแรงแลุะการจัับักุม ในอินโดน้เซ้ย ชั่นเผู้่าพื�นเมือง 
ในจังัหวดัืต่ั้างๆ ในสมุาตั้ราเหนอืแลุะรเ้ยา ถกูเจ้ัาหน้าท้ี่� 
รักษาความปีลุอดืภัยของบัริษัที่ผู้ลิุตั้กระดืาษเอกชั่น
ที่ำาร้ายอย่างรุนแรง ระหว่างที่้�พวกเขาพยายามหยุดื
การปีลุูกตั้้นยูคาลุิปีตั้ัสในที่้�ดืินของตั้น 

ในฟิลิปปินส์ ชั่นเผู้า่พื�นเมืองแลุะนกักจิักรรมเพื�อสิที่ธัิ
ชั่นเผู้่าพื�นเมืองถูกจัับักุมแลุะถูกสังหาร โดืยคนร้าย
ไม่ที่ราบัชั่ื�อได้ืยิงสังหาร จัูลุ้ คาตั้ามิน หัวหน้าหมู่บ้ัาน 
ซ่�งที่ำาหน้าที่้�เป็ีนพยานในคดื้เก้�ยวกับัการบัุกรุกของ
ตั้ำารวจัเมื�อเดืือนธัันวาคม 2563 ในตั้อนนั�นม้ผูู้้นำา 
ชั่นเผู่้าที่มูนัด๊ือกถกูจับัักุม แลุะมบุ้ัคคลุอื�นๆ ท้ี่�ถกูสงัหาร  
ในอินเด้ย ผูู้้หญิงชั่าวดืาลุิตั้แลุะอาที่ิเวส้ (ชั่นเผู้่า 
พื�นเมือง) ยังคงเส้�ยงท้ี่�จัะตั้กเป็ีนเหยื�อความรุนแรง 
ที่างเพศโดืยผูู้้ชั่ายจัากชั่นชั่ั�นสูงในสังคม 

อาชั่ญากรรมตี้ามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศั

แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ สามารถรวบัรวมพยาน
หลัุกฐานที่้�หนักแน่นเพื�อพิสูจัน์ว่า รัฐบัาลุจำ้นไดื้ก่อ
อาชั่ญากรรมตั้่อมนุษยชั่าตั้ิ รวมทัี่�งการคุมขังหรือ
การจัำากัดือิสรภาพที่างกายอย่างรุนแรง การที่รมาน
แลุะการปีระหัตั้ปีระหารตั้่อกลุุ่มชั่าตั้ิพันธัุ์ซ่�งส่วนใหญ่
เปี็นชั่าวมุสลุิมในซินเจั้ยง แม้รัฐบัาลุจัะอ้างว่าไม่ไดื้ที่ำา
เชั่่นนั�น แต่ั้ก็ยังคงม้ปีฏิิบััติั้การควบัคุมตัั้วบุัคคลุโดืย
พลุการเปี็นจัำานวนมากตั้่อไปี รวมที่ั�งการใชั่้ความ
รุนแรงแลุะการข่มขู่เพื�อปีราบัปีรามความเชืั่�อดื้าน
ศาสนาอิสลุาม แลุะการปีฏิบิัตัั้ติั้ามวฒันธัรรมของกลุุม่
ชั่าตั้ิพันธัุ์มุสลุิมเตั้อร์กิก 

คู่กรณ้ในความขัดืแย้งในอ่ฟกานิสถาน ตั้่างลุะเมิดื
กฎหมายมนุษยธัรรมระหว่างปีระเที่ศอย่างร้ายแรง 
รวมที่ั�งอาชั่ญากรรมสงคราม โดืยชั่าวฮาซารามัก
ตั้กเป็ีนเป้ีาหมาย ที่ั�งในช่ั่วงท้ี่�กลุุ่มตั้าลุ้บัันปีฏิิบััติั้การ
เชั่ิงรุกแลุะเข้าย่ดือำานาจัในปีระเที่ศ กลุุ่มตั้าลุ้บัันไดื้

บัังคับับัุคคลุให้สูญหายหรือสังหารนอกกระบัวนการ
ยุตั้ิธัรรมตั้่ออดื้ตั้เจั้าหน้าที่้�กองที่ัพอัฟักานิสถานกว่า 
100 คน แลุะม้การปีระหารชั่้วิตั้ที่หารเชั่ื�อสายฮาซารา
เกา้นายที่้�ยอมมอบัตั้วัที่้�เมอืงดืายคนุดื ้กลุุม่ตั้าลุบ้ันัไดื้
ที่ำาการสังหารหมู่หลุายครั�งตั้่อพลุเมืองชั่าวฮาซารา 
รวมที่ั�งเหตัุ้การณ์ท้ี่�เกิดืข่�นในจัังหวัดืกัซน้แลุะจัังหวัดื
ไดืกุนดื้

ในเม้ยนมา กองทัี่พต้ั้องรับัผิู้ดืชั่อบัต่ั้อการโจัมต้ั้อย่าง
ไม่เลุือกเปี้าหมาย แลุะการโจัมตั้้ที่้�ม้เปี้าหมายเปี็น
พลุเรือน ที่ั�งยังปีิดืกั�นไม่ให้ปีระชั่ากรผูู้้พลุัดืถิ�นเข้าถ่ง
ความชั่่วยเหลืุอดื้านมนุษยธัรรม ในเดืือนธัันวาคม 
เจั้าหน้าท้ี่�ด้ืานมนุษยธัรรมสองคนจัากองค์กร Save 
the Children เปี็นส่วนหน่�งของบัุคคลุที่้�ถูกกองที่ัพ
สังหารที่้�รัฐกะยาที่างภาคตั้ะวันออก

การทรมานและการปฏิิบั่ตี้ิ 
ท้�โหดร้าย  

มค้วามก้าวหน้าอย่างจัำากดัืในการป้ีองกนัการที่รมาน
แลุะการปีฏิิบััติั้ท้ี่�โหดืร้ายอื�นๆ ซ่�งเป็ีนสิ�งท้ี่�ยังเกิดืข่�น
อย่างกว้างขวางในหลุายปีระเที่ศในภูมิภาคน้� ม้ความ
พยายามที่ั�งในปาก้สถานและไทย ท้ี่�จัะเอาผู้ิดืที่าง
อาญากับัการที่รมาน อย่างไรก็ดื ้รา่งกฎหมายท้ี่�เสนอ
ในปีระเที่ศไที่ยยังมเ้นื�อหาท้ี่�ไมส่อดืคลุ้องกบััมาตั้รฐาน
ระหว่างปีระเที่ศอย่างเต็ั้มท้ี่� ในศัรล้ง่กา ขอ้กำาหนดืใหม่
ที่้�ปีระกาศใชั่้ตั้ามกฎหมายตั้่อตั้้านการก่อการร้าย  
ม้แนวโน้มจัะที่ำาให้ผูู้้ถูกควบัคุมตัั้วเส้�ยงจัะถูกที่รมาน
มากข่�น 

ยังคงม้รายงานถ่งการที่รมานแลุะการปีฏิิบััตั้ิที่้� 
โหดืร้ายในปีระเที่ศเหลุ่าน้�แลุะพื�นท้ี่�อื�นๆ ในเม้ยนมา  
ม้การบัันที่ก่ขอ้มลูุการที่รมานแลุะการปีฏิบัิัตั้ทิี่้�โหดืรา้ย
อย่างกว้างขวางตั้่อบัุคคลุที่้�ถูกควบัคุมตัั้วเนื�องจัาก
ตั้่อต้ั้านการรัฐปีระหาร ในบัางกรณ้ถ่งขั�นเส้ยช้ั่วิตั้ 
ที่างการจำ้นยังคงใช้ั่การที่รมานกับัผูู้้ที่้�ถูกควบัคุมตัั้ว 
ในซินเจ้ัยงแลุะพื�นที่้�อื�นๆ แลุะดืำาเนินคดื้กับับัุคคลุที่้� 
ออกมาเปิีดืโปีงปีฏิิบััติั้การเช่ั่นน้� ในเนปาล ม้การ
ที่รมานแลุะการปีฏิิบััติั้ที่้�โหดืร้ายอย่างกว้างขวาง
ระหว่างการควบัคุมตั้ัวบัุคคลุแลุะชั่่วงระหว่างการรอ
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พิจัารณาคดื้ ทัี่�งน้�เพื�อบัังคับัให้ “รับัสารภาพ” แลุะ
เพื�อข่มขู่ผูู้้ถูกควบัคุมตั้ัว ที่้�ผู้่านมายังไม่ม้การตั้ัดืสิน
ว่าบัุคคลุใดืม้ความผู้ิดืตั้ามปีระมวลุกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 2560 ซ่�งเอาผิู้ดืที่างอาญากับัการปีฏิิบััตั้ิเชั่่นน้� 
การเสย้ชั่ว้ติั้ระหวา่งการควบัคมุตั้วัหรอืภายหลุงัไดืรั้บั
การปีลุ่อยตั้ัวไม่นาน เปี็นปีรากฏิการณ์ที่้�เกิดืข่�นอย่าง
กวา้งขวางในมาเลเซย้ ซ่�งชัั่ดืเจันว่าในบัางกรณเ้ป็ีนผู้ลุ
มาจัากการทุี่บัตั้แ้ลุะการปีฏิิบััติั้ท้ี่�โหดืรา้ยอื�นๆ ท้ี่�เกิดืข่�น 
ระหว่างการควบัคุมตั้ัว

การลอยนวลพ้นผู้ิด

การลุอยนวลุพ้นผู้ิดืจัากการลุะเมิดืสิที่ธัิมนุษยชั่น
ที่้�ร้ายแรง แลุะอาชั่ญากรรมตั้ามกฎหมายระหว่าง
ปีระเที่ศ ยงัคงเปีน็ขอ้กงัวลุอยา่งมากในหลุายปีระเที่ศ 

ยังคงม้การปีฏิิเสธัไม่ให้เหยื�อเข้าถ่งความยุตั้ิธัรรม 
รวมทัี่�งเหยื�อของอาชั่ญากรรมตั้ามกฎหมายระหว่าง
ปีระเที่ศ แลุะการลุะเมิดืสิที่ธัิมนุษยชั่นอย่างร้ายแรงที่้�
เกิดืข่�นในชั่่วงที่้�ม้การขัดืแย้งกันดื้วยอาวุุธัในอดื้ตั้ของ
ที่ั�งเนปาลและศัรล้ง่กา ในเนปีาลุ กลุไกความยุตั้ธิัรรม
ระยะเปีลุ้�ยนผู้่านยังไม่สามารถคลุ้�คลุายความขัดืแย้ง
ได้ืแม้แตั้่กรณ้เดื้ยว ภายหลัุงความลุ้มเหลุวซำ�าซาก
ของรัฐบัาลุศร้ลุังกาที่้�จัะส่งเสริมความยุตั้ิธัรรมใน
ปีระเที่ศ คณะมนตั้ร้สิที่ธัิมนุษยชั่นแห่งสหปีระชั่าชั่าตั้ิ
ม้มติั้ให้จััดืตัั้�งกลุไกเพื�อรวบัรวมพยานหลัุกฐานเก้�ยว
กบััอาชั่ญากรรมระหวา่งปีระเที่ศ ซ่�งกระที่ำาโดืยคูก่รณ้
ฝั่ายตั้่างๆ ในระหว่างที่้�เกิดืความขัดืแย้ง 

เนื�องจัากไม่มค้วามคืบัหน้าในระดัืบัปีระเที่ศ ศาลุอาญา
ระหว่างปีระเที่ศ (ICC) จั่งเดืินหน้าสอบัสวนคดื้ในสอง
ปีระเที่ศ อย่างไรก็ดื ้ท้ี่�ผู้า่นมามก้ารระงับัการสอบัสวน 
กรณ้ฟิลิปปินส์ที่้�ถูกกลุ่าวหาว่าก่ออาชั่ญากรรม 
ตั้่อมนุษยชั่าติั้ในบัริบัที่ของ “สงครามปราบัปราม
ยาเสพตี้ิด” เนื�องจัากรัฐบัาลุฟัิลุิปีปีินส์ส่งคำาร้อง
ขอให้ชั่ะลุอการพิจัารณาออกไปี แลุะศาลุอยู่ระหว่าง
การพิจัารณา ศาลุอาญาระหว่างปีระเที่ศยังเริ�มการ
สอบัสวนในอ่ฟกานิสถาน โดืยเน้นเฉพาะปีฏิิบััตั้ิการ 
ของกลุุ่มตั้าลุ้บัันแลุะกลุุ่มไอเอสในจัังหวัดืโคราซาน 
แตั้่กลุับัไม่สนใจัอาชั่ญากรรมสงครามท้ี่�เกิดืข่�นจัาก 

เจ้ัาหน้าที่้�กองที่ัพอัฟักานิสถานแลุะกองทัี่พสหรัฐฯ 
รวมที่ั�งเจั้าหน้าที่้�ข่าวกรอง ซ่�งอาจัที่ำาให้ศาลุแห่งน้�
เส้�ยงจัะไดื้รับัผู้ลุกระที่บัตั้่อชืั่�อเส้ยง แลุะยิ�งเปี็นการ
ตั้อกยำ�ารากเหง้าของการลุอยนวลุพ้นผิู้ดื เมื�อปี ี2563 
ที่างการออสเตี้รเล้ยไม่ไดื้ดืำาเนินการอย่างใดืต่ั้อ 
เจั้าหน้าที่้�ของกองกำาลุังพิเศษที่้�ม้การเสนอให้รัฐบัาลุ
สอบัสวน เนื�องจัากอาจัม้ส่วนเก้�ยวข้องกับัการก่อ
อาชั่ญากรรมสงครามในอัฟักานิสถาน

การลุอยนวลุพ้นผิู้ดืยังคงเป็ีนเหตุั้ผู้ลุให้เกิดืการ
ลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่นในพื�นที่้�อื�นๆ รวมที่ั�งในอินเด้ย 
ซ่�งม้การบัังคับับัุคคลุให้สูญหาย การที่รมานแลุะ
การปีฏิิบััตั้ิที่้�โหดืร้ายเกิดืข่�นอย่างกว้างขวางแลุะเปี็น 
ระบับั ในปาก้สถาน ม้การนำาร่างกฎหมายแก้ไข 
เพิ�มเตั้ิมปีระมวลุกฎหมายอาญาเพื�อเอาผู้ิดืกับัการ
บังัคบัับุัคคลุใหส้ญูหาย เขา้สูก่ารพจิัารณาของรฐัสภา 
แต่ั้เนื�อหาของกฎหมายยังไม่เพ้ยงพอท้ี่�จัะปี้องกัน
อาชั่ญากรรมเชั่่นน้�ไดื้ ในบั่งกลาเทศั รัฐบัาลุปีฏิิเสธั
ความรบััผู้ดิืชั่อบัหรืออา้งวา่เจัา้หนา้ที่้�ความมั�นคงของ
ตั้นกระที่ำาการเพื�อ “ปีอ้งกันตั้นเอง” แที่นที่้�จัะสอบัสวน
ตั้ามข้อกลุ่าวหาว่าม้การกระที่ำาให้บัุคคลุสูญหาย แลุะ
การสังหารอย่างไม่ชั่อบัดื้วยกฎหมาย เจั้าหน้าที่้�
กองที่ัพอินโดน้เซ้ยยังคงที่ำาการสังหารอย่างไม่ชั่อบั 
ดื้วยกฎหมายตั้่อไปีในปีาปีัวแลุะปีาปีัวตั้ะวันตั้ก  
ส่วนใหญ่ไม่ตั้้องรับัผู้ิดืตั้่อการกระที่ำาที่้�เกิดืข่�น

ข้อเสนอแนะ

แม้จัะม้พัฒนาการในเชั่ิงบัวกอยู่บั้าง แตั้่การเคารพ
แลุะคุ้มครองสิที่ธัิมนุษยชั่นในภูมิภาคเอเชั่้ย-แปีซิฟัิก  
ม้แนวโน้มที่้�อ่อนแอลุง ความถดืถอยดืังกลุ่าวเข้าสู่ 
วิกฤตั้ท้ี่�เปี็นโศกนาฎกรรมในอ่ฟกานิสถานและ 
เม้ยนมา ไม่ใชั่่เรื�องน่าปีระหลุาดืใจัในภูมิภาคซ่�งมัก 
เพิกเฉยตั้่อสิที่ธัิมนุษยชั่น รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ไม่
ยอมรับัการวิพากษ์วิจัารณ์ ม้การเลืุอกปีฏิิบััติั้อย่าง
กวา้งขวางตั้อ่ผูู้ห้ญิง เดืก็ผูู้ห้ญิงแลุะกลุุ่มชั่ายขอบั อก้
ที่ั�งการลุอยนวลุพ้นผู้ิดืยังคงเกิดืข่�นอย่างกว้างขวาง 

• รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ตั้้องเคารพแลุะสนับัสนุน
การใชั่้สิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออก การชัุ่มนุม 
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โดืยสงบั แลุะการสมาคม ควรยกเลิุกกฎหมาย
ที่้�จัำากัดืสิที่ธัิเหลุ่าน้� รวมที่ั�งข้อกำาหนดืที่้�จัำากัดื
เสร้ภาพสื�อ การเข้าถ่งอินเที่อร์เน็ตั้ แลุะการ
ที่ำางานขององค์กรภาคปีระชั่าสังคมหรือเอ็นจั้โอ 
แลุะให้ยุตั้ิการจัับักุม คุมขัง แลุะควบัคุมตัั้วโดืย
พลุการตั้อ่ผูู้ว้จิัารณร์ฐับัาลุ ตั้อ้งมก้ารเคารพแลุะ
คุ้มครองการที่ำางานท้ี่�ชั่อบัธัรรมของนักปีกป้ีอง
สิที่ธัิมนุษยชั่น 

• รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ตั้้องเร้ยนรู้จัากบัที่เร้ยน
ที่้�เป็ีนปัีญหาท้ี่าที่ายระหว่างการรับัมือกับัการ
ระบัาดืใหญ่ของโรคโควิดื-19 แลุะต้ั้องแสดืง 
พันธักิจัที่้�จัะสนับัสนุนงบัปีระมาณในระดัืบัสูงตั้่อ
ระบับัสาธัารณสุข แลุะคุ้มครองสิที่ธัิดื้านสุขภาพ 

• รฐับัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ตั้ลุอดืที่ั�งภมูภิาคตั้อ้งร่วมมอื
กันที่ำางานมากข่�น เพื�อแก้ปีัญหาความถดืถอยใน
สิที่ธิัของผูู้้หญิงแลุะเดื็กผูู้้หญิงที่่ามกลุางบัริบัที่
ของการระบัาดืใหญ่ แลุะแก้ปีัญหาความรุนแรง
ที่างเพศแลุะความรุนแรงอันเนื�องจัากเพศสภาพ 

ตั้้องม้การกดืดัืนมากข่�นเพื�อให้รัฐบัาลุตั้าลุ้บััน
ในอัฟักานิสถาน ยกเลุิกมาตั้รการที่้�สร้างความ
ถดืถอยตั้่อสิที่ธัิของผูู้้หญิงแลุะเดื็กผูู้้หญิง

• รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ที่ั�วโลุกควรยุตั้ิการส่งกลุับั
บัุคคลุใดืๆ ไปียังอัฟักานิสถาน หรือเม้ยนมา  
ไม่ว่าพวกเขาจัะม้สถานะของการเข้าเมืองแบับัใดื  
จันกว่าจัะม้หลัุกปีระกันความคุ้มครองด้ืาน 
สิที่ธิัมนุษยชั่น ตั้้องยุตั้ิการกักตัั้วผูู้้ขอลุ้�ภัยด้ืวย
เหตัุ้ผู้ลุเก้�ยวกับัสถานะของการเข้าเมืองเพ้ยง
อย่างเดื้ยว 

• รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ตั้้องเพิ�มความพยายาม
เพื�อแก้ปีัญหาการลุอยนวลุพ้นผู้ิดื โดืยที่ำาการ
สอบัสวนอย่างรอบัดื้าน เปี็นอิสระ ไม่ลุำาเอ้ยง  
ม้ปีระสิที่ธัิภาพ แลุะโปีร่งใสตั้่ออาชั่ญากรรมตั้าม
กฎหมายระหว่างปีระเที่ศ แลุะนำาตัั้วผูู้้กระที่ำาผิู้ดื
มารับัโที่ษ ควรม้การขยายความร่วมมืออย่าง
เตั้็มท้ี่�ให้ครอบัคลุุมกระบัวนการยุตั้ิธัรรมระหว่าง
ปีระเที่ศดื้วย 
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ประเทศเมียนมา
ปีระมุขของรัฐ: มยินตี้์ ฉ่วย (ร่บัตี้ำาแหน่งหล่งจำากอ้วิน มยินตี้์ ตี้่�งแตี้่เดือนกุมภาพ่นธิ์) 
ปีระมุขของรัฐ: มิน อ่อง หล่าย (ตี้่�งแตี้่เดือนสิงหาคม)

สถานการณ์ดื้านสิที่ธิัมนุษยชั่นในปีระเที่ศเม้ยนมาเลุวร้ายลุงอย่างมาก ภายหลัุงการที่ำารัฐปีระหารเมื�อเดืือน
กุมภาพันธั์ กองกำาลุังของรัฐไดื้สังหารปีระชั่าชั่นกว่า 1,000 คน ควบัคุมตั้ัวบัุคคลุอ้กหลุายพันคนที่้�ตั้่อตั้้าน 
การย่ดือำานาจัของกองทัี่พ ม้รายงานการที่รมานผูู้้ถูกควบัคุมตัั้วอย่างกว้างขวาง เกิดืการขัดืแย้งด้ืวยอาวุธั 
ในปีระเที่ศ รวมที่ั�งการโจัมต้ั้อย่างไม่เลุือกเปี้าหมาย กองที่ัพไดื้โจัมตั้้พลุเรือนแลุะที่รัพย์สินของพลุเรือน ส่งผู้ลุ
ให้พลุเรือนหลุายหมื�นคนตั้้องพลุัดืถิ�น ปีัจัจัุบัันยังม้ผูู้้พลุัดืถิ�นอ้กจัำานวนมาก อันเปี็นผู้ลุมาจัากความขัดืแย้ง
หรือความรุนแรง ผูู้้ซ่�งอาศัยอยู่ในพื�นที่้�ที่้�ไดื้รับัผู้ลุกระที่บัจัากการขัดืแย้งกันดื้วยอาวุธัในปีระเที่ศ การเข้าไม่ถ่ง 
การบัริการขั�นพื�นฐาน แลุะในบัางพื�นท้ี่� กองทัี่พได้ืปีิดืกั�นการส่งความช่ั่วยเหลืุอด้ืานมนุษยธัรรม ผูู้้หญิงแลุะ 
เดื็กผูู้้หญิงตั้กเป็ีนเหยื�อความรุนแรงที่างเพศของกองที่ัพ ม้การปีฏิิเสธัไม่ให้เดื็กม้สิที่ธัิเข้าถ่งการศ่กษา แลุะศาลุ
ที่หารไดื้ตั้ัดืสินปีระหารชั่้วิตั้จัำาเลุยหลุายสิบัคน โดืยเปี็นการพิจัารณาคดื้ลุับั

ข้อม้ลพื�นฐาน 

กองที่พัที่ำาการรฐัปีระหารเมื�อวนัที่้� 1 กมุภาพนัธั ์2564 
แลุะไดืจ้ับัักุมอองซาน ซจ้ำ ้ซ่�งเปีน็มขุมนตั้ร้ของรฐั แลุะ
อูวิน มยินต์ั้ ซ่�งเปี็นปีระธัานาธิับัดื้ รวมที่ั�งผูู้้นำาระดืับั
สูงคนอื�นๆ ซ่�งมาจัากพรรคสันนิบัาตั้แห่งชั่าตั้ิเพื�อ
ปีระชั่าธัิปีไตั้ย (NLD) กองที่ัพไดื้จััดืตั้ั�งสภาบัริหาร
แห่งรัฐ (SAC) เพื�อปีกครองปีระเที่ศ ภายใต้ั้การนำา
ของพลุเอกมิน อ่อง หลุ่าย ซ่�งไดื้รับัการแต่ั้งตั้ั�งเป็ีน
นายกรัฐมนตั้รเ้มื�อมก้ารจัดัืตัั้�งให้ม้บัที่บัาที่น้�ข่�นมาใหม่
อ้กครั�งในเดืือนสิงหาคม 

ภายหลุังการย่ดือำานาจัของกองที่ัพ ปีระชั่าชั่นหลุาย
พันคนที่ั�วปีระเที่ศเข้าร่วมการชัุ่มนุมปีระที่้วง ที่ั�งน้�
พนักงานของรัฐแลุะเอกชั่นยังได้ืเข้าร่วมขบัวนการ
พลุเมืองดืื�อแพ่ง (Civil Disobedience) ดื้วย

คณะกรรมการผูู้แ้ที่นสมชัั่ชั่าแห่งสหภาพ (Committee  
Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH) 
ซ่�งเปี็นกลุุ่มสมาชิั่กสภาผูู้้แที่นราษฎรท้ี่�ม้แกนนำาเปี็น

สมาชิั่กพรรค NLD ของเม้ยนมา ได้ืก่อตัั้�งรัฐบัาลุ
เอกภาพแห่งชั่าตั้ิ โดืยม้ดืูวา ลุาชั่้ ลุา ที่ำาหน้าท้ี่�รักษา
การปีระธัานาธิับัดืแ้ที่น อูวิน มยินต์ั้ ที่้�ถูกจัำาคกุ รฐับัาลุ
เอกภาพแห่งชั่าติั้ยังปีระกอบัด้ืวยตั้ัวแที่นจัากกลุุ่ม
ชั่าตั้ิพันธ์ุัซ่�งเป็ีนชั่นกลุุ่มน้อย แลุะกลุุ่มคนท้ี่�กองทัี่พ
ปีระกาศว่าเปี็นกลุุ่มก่อการร้าย 

วันที่้� 5 พฤษภาคม รัฐบัาลุเอกภาพแห่งชั่าตั้ิปีระกาศ
จััดืตั้ั�งกองกำาลุังปีกปี้องปีระชั่าชั่น (PDF) เพื�อตั้่อตั้้าน 
“ความรุนแรงท้�กระทำาตี้่อประชั่าชั่น และปฏิิบั่ตี้ิการ
เชั่งิรกุของ SAC” ในวนัที่้� 7 กนัยายน รฐับัาลุเอกภาพ
แห่งชั่าติั้ปีระกาศ “สงครามปกป้องประชั่าชั่น” ซ่�ง 
เปีน็เหตุั้ให้ความรุนแรงเพิ�มสูงข่�นที่ั�วเมย้นมา การสูร้บั
ระหว่างกองกำาลัุงของรัฐบัาลุที่หารกับักลุุ่มชั่าตั้ิพันธัุ์
ตั้ิดือาวุธัก็เพิ�มข่�นเชั่่นกัน 
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การปราบัปรามผู้้้เห็นตี้่าง 

รัฐบัาลุที่หารใช้ั่ความรุนแรงปีราบัปีรามผูู้้ที่้�ตั้่อตั้้าน
การที่ำารฐัปีระหารที่้�เกดิืข่�นในเดือืนกมุภาพนัธั ์มก้ารใชั่้
กระสุนยาง แก๊สนำ�าตั้า เครื�องฉ้ดืนำ�าแรงดืันสูง กระสุน
จัรงิ แลุะม้การใชั่ค้วามรนุแรงถ่งชั่ว้ติั้อยา่งกวา้งขวาง
ตั้่อผูู้้ชัุ่มนุม ตั้ามข้อมูลุขององค์กรภาคปีระชั่าสังคม
หรือเอ็นจั้โอ อาทิี่ สมาคมเพื�อการช่ั่วยเหลือน่กโทษ
การเมือง (พม่า) (AAPP) จันถ่งวันท้ี่� 31 ธัันวาคม 
กองกำาลุงัของรัฐบัาลุที่หารไดืส้งัหารบุัคคลุอยา่งน้อย 
1,384 คน รวมถ่งเดื็ก 91 คนแลุะจัับักุมบัุคคลุจัำานวน 
11,289 คน

ม้ผูู้้ถูกสังหารรวมที่ั�งผููู้้ชัุ่มนุมแลุะผูู้้ที่้�อยู่บัริเวณพื�นท้ี่�
ชัุ่มนุม ซ่�งในวันที่้� 10 ม้นาคม หลุังจัากตั้รวจัสอบัคลุิปี
วิดื้โอกว่า 50 ชั่ิ�น ที่้�ถ่ายขณะม้การปีราบัปีรามอย่าง 
ตั้่อเนื�อง แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ สรุปีได้ืว่า 
กองทัี่พได้ืใช้ั่ยุที่ธัวิธั้ท้ี่�รุนแรงถ่งชั่้วิตั้ แลุะใช้ั่อาวุธั
สำาหรับัการที่ำาสงครามกับัผูู้้ชัุ่มนุมอย่างสงบัในเมือง 
แลุะอำาเภอต่ั้างๆ ที่ั�วปีระเที่ศ i อย่างเช่ั่น วันท้ี่� 2 
พฤษภาคม ม้รายงานว่ากองกำาลุังของรัฐไดื้โยน
ระเบิัดืเข้าใส่กลุุ่มผูู้้ชัุ่มนุมที่างตั้อนเหนือของรัฐคะฉิ�น 
ยังม้ที่หารซ่�งเป็ีนปีระจัักษ์พยานในการใช้ั่กระสุนจัริง
ยิงเข้าไปีในพื�นที่้�เขตั้เมืองหลุายครั�งอย่างไม่เลุือก 
เปี้าหมาย

แพที่ย์แลุะเจ้ัาหน้าที่้�สาธัารณสุขหลุายพันคนเข้าร่วม
การชัุ่มนุม แลุะปีฏิิเสธัท้ี่�จัะที่ำางานภายใต้ั้รัฐบัาลุที่หาร 
แม้ว่าหลุายคนจัะให้การรักษาพยาบัาลุกับัผูู้้ชุั่มนุม 
ที่้�ไดืร้บัับัาดืเจับ็ั ผูู้้ปีว่ยโรคโควดิื-19 แลุะผูู้ป้ีว่ยโรคอื�นๆ 
ที่้�อยูด่ืา้นนอกโรงพยาบัาลุรฐั จันถ่งวนัท้ี่� 31 ธันัวาคม 
เจั้าหน้าที่้�สาธัารณสุขอย่างน้อย 12 คนไดื้ถูกสังหาร 
แลุะอ้ก 86 คนยังคงถูกควบัคุมตั้ัว 

รัฐบัาลุที่หารยังโจัมตั้้นักสหภาพแรงงาน คนงาน 
แลุะข้าราชั่การที่้�เข้าร่วมการชัุ่มนุมเพื�อเร้ยกร้องให้
ฟั้�นฟัูปีระชั่าธิัปีไตั้ย ม้การข่มขู่แลุะคุกคามเพื�อให้ 

i “เม้ยนมา: ม้การเคลุื�อนย้ายอาวุธัแลุะตั้ร่งกำาลุังอย่าง
กว้างขวางในระหว่างที่้�ม้ ‘การสังหารเพื�อปีราบัปีรามการ
ชัุ่มนุมที่ั�วปีระเที่ศ”, 11 ม้นาคม

คนงานกลุับัไปีที่ำางาน ม้การจัับักุมแลุะสังหารแกนนำา
สหภาพแรงงานแลุะคนงาน 

สิทธิิในเสร้ภาพการแสดงออก 
และการสมาคม 

รัฐบัาลุที่หารปีระกาศแก้ไขเพิ�มเตั้ิมปีระมวลุกฎหมาย
อาญา ซ่�งเอาผิู้ดืที่างอาญากับัการพยายามวิพากษ์
วิจัารณ์การที่ำางานของรัฐบัาลุ ที่ั�งน้�รวมถ่งการ 
เพิ�มเตั้ิมเนื�อหาตั้ามมาตั้รา 505(a) เพื�อเอาผู้ิดืที่าง
อาญากับัความเห็นซ่�ง “ก่อให้เกิดืความหวาดืกลัุว” 
แลุะเผู้ยแพร ่“ขา่วเทจ็ำ” รวมที่ั�งการเอาผู้ดิืที่างอาญา
กับับุัคคลุซ่�ง “กระทำาการหรือยุยง ท่�งทางตี้รงหรือ
ทางอ้อม เพื�อให้เกิดการกระทำาผู้ิดทางอาญาตี้่อ
พนก่งานของรฐ่บัาล” จันถง่วนัที่้� 31 ธันัวาคม ศาลุไดื ้
พิพากษาให้บัุคคลุ 189 คนม้ความผู้ิดืตั้ามมาตั้รา 
505(a) จัากข้อมูลุของ AAPP ม้บุัคคลุอย่างน้อยอ้ก 
1,143 คนท้ี่�ถูกควบัคุมตัั้วระหว่างพิจัารณาคดื้ แลุะ 
มก้ารออกหมายจัับับัคุคลุ 1,545 คน รวมที่ั�งหมายจับัั
ตั้ามมาตั้รา 505(a) ซ่�งม้โที่ษจัำาคุกไม่เกินสามปีี 

ม้การเพิ�มเนื�อหาเข้าไปีในปีระมวลุกฎหมายวิธั้
พิจัารณาความอาญา เพื�ออนุญาตั้ให้ม้การตั้รวจัค้น  
ย่ดื จัับักุม เฝ้ัาระวังหรือสอดืแนม แลุะดัืกฟัังการ
สื�อสาร โดืยไม่จัำาเปี็นตั้้องม้หมายศาลุ 

รัฐบัาลุที่หารยังสั�งปีิดืกั�นอินเที่อร์เน็ตั้ที่ั�วปีระเที่ศ
เปี็นครั�งคราว แลุะปีิดืกั�นเครือข่ายโที่รคมนาคม ซ่�ง 
ถือเปี็นการลุะเมิดืสิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออก  
ในพื�นที่้�ที่้�ม้ปีฏิิบััตั้ิการที่างที่หาร อย่างเชั่่น เมืองผู้ะกัน 
ในรัฐคะฉิ�น รัฐฉินแลุะเขตั้สะกาย มะก่วย แลุะ 
มัณฑ์ะเลุย์ ม้การระงับัการบัริการอินเที่อร์เน็ตั้แลุะ
ไวไฟั แลุะในบัางกรณ้ ม้การตั้ัดืสัญญาณโที่รศัพที่ ์
มือถือดื้วย ที่ั�งหมดืเปี็นการปีิดืกั�นการสื�อสารอย่าง
รุนแรง รวมที่ั�งการสื�อสารเก้�ยวกับัการลุะเมิดืสิที่ธัิ
มนุษยชั่นโดืยกองกำาลุังของรัฐ แลุะผู้ลุกระที่บัดื้านลุบั
ตั้่อการดืำาเนินงานดื้านมนุษยธัรรม 

รฐับัาลุที่หารไดืส้ั�งปีดิืสำานกัขา่วอสิระอยา่งนอ้ยหา้แหง่
แลุะได้ืยกเลิุกใบัอนุญาตั้สื�อแปีดืองค์กร ม้ผูู้้สื�อข่าว
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อย่างน้อย 98 คนที่้�ถูกจัับักุมหลุังการที่ำารัฐปีระหาร 
รวมถง่นักข่าวต่ั้างชั่าติั้จัำานวนสามราย ซ่�ง โก โซ นาย 
เปี็นหน่�งในนักข่าวที่้�เส้ยชั่้วิตั้ระหว่างการควบัคุมตั้ัว 

จันถ่งสิ�นปีี ผูู้้สื�อข่าวอย่างน้อย 46 คนแลุะผูู้้ที่้�ที่ำางาน
ดื้านสื�ออื�นๆ ยังคงถูกควบัคุมตั้ัว ที่ั�งน้�รวมถ่ง 13 คน
ที่้�ถูกศาลุตั้ัดืสินว่าม้ความผู้ิดืแลุะถูกจัำาคุก 

ชั่่วงตั้้นเดืือนธัันวาคม ศาลุพิพากษาจัำาคุกอองซาน  
ซ้จำ้ เปี็นเวลุาส้�ปีี แลุะตั้่อมาไดื้ลุดืโที่ษเหลุือสองปีี ใน 
ข้อหาที่้�อ้างข่�นเก้�ยวกับัการยุยงให้เกิดืความเห็นตั้่าง 
แลุะการลุะเมิดืข้อกำาหนดืเพื�อรับัมือกับัโรคโควิดื-19 
แตั้่ม้การชั่ะลุอการอ่านคำาพิพากษาในคดื้อื�นๆ ตั้่อ 
อองซาน ซูจั้ออกไปีii

การทรมานและการปฏิิบั่ตี้ิท้�โหดร้าย

จัากข้อมูลุของ AAPP ม้ผูู้้ถูกจัับักุมอย่างน้อย 8,338 
คน ตั้ั�งแตั้ว่นัที่้� 1 กมุภาพนัธ์ัซ่�งยังคงถกูควบัคมุตั้วัอยู่
จันถง่วันที่้� 31 ธันัวาคม โดืยเป็ีนเด็ืก 196 คน นอกจัาก
ผูู้ส้ื�อข่าวแลุว้ ผูู้ถ้กูควบัคมุตั้วัยงัรวมถง่สมาชั่กิพรรค 
NLD แลุะญาตั้ิ ผูู้้ชัุ่มนุมโดืยสงบั สมาชั่ิกขบัวนการ 
ดืื�อแพ่งของมวลุชั่น แลุะนักกิจักรรมคนอื�น รวมที่ั�ง
ผูู้้ที่้�อยู่ในพื�นท้ี่�ชัุ่มนุม ญาตั้ิซ่�งสามารถเข้าเย้�ยมคนท้ี่� 
ถูกควบัคุมตั้ัวให้ข้อมูลุว่า ไดื้พบัเห็นร่องรอยการ 
บัาดืเจ็ับัตั้ามร่างกาย แลุะร่องรอยของการที่รมานหรือ
การปีฏิิบััตั้ิที่้�โหดืร้าย องค์การสหปีระชั่าชั่าตั้ิไดื้บัันที่่ก
ข้อมูลุการที่รมานอย่างกว้างขวางของกองกำาลุังของ
รัฐที่้�กระที่ำาตั้่อผูู้้ถูกควบัคุมตั้ัว ในบัางกรณ้ส่งผู้ลุให้
เส้ยชั่้วิตั้ 

องค์การสหปีระชั่าชั่าตั้แิลุะหน่วยงานอื�นๆ ยังไดืบ้ันัที่ก่
ข้อมูลุการใช้ั่ความรุนแรงที่างเพศแลุะการข่มขู่จัะใช้ั่
ความรุนแรงที่างเพศโดืยกองกำาลุังของรัฐ ที่้�กระที่ำา
ตั้่อผูู้้หญิง เดื็กผูู้้หญิง แลุะในบัางกรณ้เปี็นการกระที่ำา
ตั้่อผูู้้ชั่ายที่้�ถูกจัับักุมจัากการชัุ่มนุม รวมที่ั�งที่้�เกิดืข่�น
ระหว่างการสอบัปีากคำา ม้รายงานว่า ผูู้้ที่้�ม้ความ 
หลุากหลุายที่างเพศซ่�งถูกควบัคมุตั้วัเนื�องจัากเขา้รว่ม 

ii “เม้ยนมา: การที่ำาลุายเสร้ภาพอย่างรุนแรงขณะที่้�ม้การ
กำาหนดืโที่ษอองซาน ซูจั้”, 6 ธัันวาคม

การชัุ่มนุม โดืยส่วนใหญ่มักม้การโบักธังส้รุ้ง ได้ืตั้ก
เปีน็เหยื�อการที่รมานรวมที่ั�งความรุนแรงที่างเพศด้ืวย
เชั่่นกัน 

การโจำมตี้้พลเรือน 

กองทัี่พใช้ั่ยุที่ธัศาสตั้ร์ “ส้�ตี้่ด” เพื�อตัั้ดืการเข้าถ่ง
ที่รัพยากรท้ี่�จัำาเปี็น โดืยม้จุัดืปีระสงค์เพื�อขัดืขวาง 
การสนับัสนุนต่ั้อองค์กรชั่าติั้พันธัุ์ ติั้ดือาวุธัแลุะ 
กองกำาลุังปี้องกันปีระชั่าชั่น เพื�อไม่ให้สามารถเข้าถ่ง
แหลุ่งทีุ่น อาหาร ข่าวกรอง แลุะการรับัคนเข้าเปี็น
สมาชั่ิก ซ่�งส่งผู้ลุกระที่บัร้ายแรงตั้่อพลุเรือน กองที่ัพ
ไดืโ้จัมตั้ท้ี่างอากาศ ที่ิ�งระเบิัดืแลุะจุัดืไฟัเผู้าในเมืองแลุะ
ในหมูบ่ัา้นในรฐัของกลุุม่ชั่าตั้พินัธัุ ์ที่ั�งรฐักะยาห ์กะยนิ 
คะฉิ�น แลุะฉิน แลุะเขตั้สะกาย มะก่วยแลุะตั้ะนาวศร้  
ผูู้ร้ายงานพิเศษแห่งสหปีระชั่าชั่าติั้วา่ดืว้ยสถานการณ์
ดื้านสิที่ธิัมนุษยชั่นในเม้ยนมารายงานว่า จันถ่งเดืือน
กันยายน ม้ผูู้้พลุัดืถิ�นจัำานวน 200,000 คนเนื�องจัาก
พยายามหลุบัหน้การโจัมตั้้ของกองที่ัพ 

ในเดืือนพฤษภาคม ภายหลัุงการโจัมตั้้ของกองกำาลุัง
พิที่ักษ์ดืินแดืนฉิน (Chinland Defence Force - 
CDF) ท้ี่�จััดืตัั้�งข่�นมาใหม่ภายใต้ั้กองกำาลุังป้ีองกัน
ปีระชั่าชั่น กองทัี่พได้ืส่งกำาลุังเข้าปิีดืลุ้อมเมืองมินดัืตั้
ในรัฐฉิน โดืยเปี็นการระดืมยิงปี้นใหญ่แลุะตั้ัดืขาดืการ
บัรกิารที่้�จัำาเป็ีน ตั้ามขอ้มลูุขององคก์ารสหปีระชั่าชั่าตั้ิ 
ชั่าวบั้านปีระมาณ 15 คน รวมที่ั�งผูู้้หญิงตั้ั�งครรภ์  
ถกูกองที่พับังัคบััให้เป็ีนโลุ่มนษุย์ ส่วนคนอื�นถูกที่อดืที่ิ�ง 
ไม่ให้ม้นำ�าหรือไฟัฟั้าใชั่้ ในขณะที่้�การปีะที่ะกันระหว่าง
กองที่ัพกับักองกำาลุังพิที่ักษ์ดืินแดืนฉินเริ�มรุนแรงข่�น
ในเดืือนตัุ้ลุาคม ยังม้รายงานการโจัมตั้้ดื้วยการจัุดืไฟั
เผู้าของกองที่ัพ เฉพาะในเมืองที่านตั้ะลุานแห่งเดื้ยว  
ม้รายงานการเผู้าที่ำาลุายบ้ัานเรือนอย่างน้อย 160 
หลุัง แลุะโบัสถ์ส้�หลุังในชั่่วงปีลุายเดืือนตัุ้ลุาคม 

ระหวา่งเดือืนพฤษภาคมถง่เดือืนพฤศจิักายน กองทัี่พ
ไดื้โจัมตั้้ชั่าวบ้ัานในรัฐกะยาห์ แลุะตั้อนใต้ั้ของรัฐฉาน 
เพื�อตั้อบัโต้ั้การโจัมต้ั้ของกองกำาลุังป้ีองกันชั่นชั่าติั้ 
คะเรนน้ ซ่�งเปี็นกองกำาลุังร่วมระหว่างกองกำาลุัง
ปี้องกันปีระชั่าชั่นแลุะองค์กรชั่าตั้ิพันธัุ์ตั้ิดือาวุธั ซ่�งไดื้



25 รายงานประจำำาป ี2564/65 AMNESTY INTERNATIONAL
สถานการณ์์สิทธิมินุษยชนท่�วโลก

โจัมตั้้ฐานที่ัพของตั้ำารวจัแลุะที่หารในเขตั้เดืโมโซแลุะ
ลุอยก่อในรัฐกะยาห์ แลุะเขตั้เมืองเปีกอนที่างตั้อนใตั้้
ของรัฐฉาน มร้ายงานว่าพลุเรือนถกูสงัหารอย่างนอ้ย 
55 คน แลุะโบัสถ์ถูกที่ำาลุายในระหว่างการโจัมตั้้อย่าง
ตั้่อเนื�องของที่หารในพื�นที่้� 

ในเดือืนธันัวาคม ม้รายงานวา่ กองที่พัสงัหารพลุเรอืน
อยา่งน้อย 35 คนในพื�นท้ี่�ที่างตั้ะวันออกของรัฐกะยาห์  
รวมถ่งเดื็กส้�คนแลุะเจั้าหน้าที่้�บัรรเที่าทีุ่กข์สองคน 
จัากองค์กร Save the Children ส่งผู้ลุให้ม้เส้ยง 
ปีระณามจัากคณะมนตั้รค้วามมั�นคงแห่งสหปีระชั่าชั่าติั้ 
แลุะม้เส้ยงเร้ยกร้องอ้กครั�งให้จััดืที่ำาข้อตั้กลุงยุตั้ิ 
การสง่อาวธุัระดืับัโลุกให้กับัรฐับัาลุที่หารของเม้ยนมา 

มร้ายงานวา่ที่หารของกองที่พัเมย้นมาไดืข้ม่ขนืแลุะใชั่้
ความรนุแรงที่างเพศต่ั้อผูู้้หญิงแลุะเด็ืกผูู้ห้ญิงในพื�นที่้� 
ที่้�ไดื้รับัผู้ลุกระที่บัจัากความขัดืแย้ง ตั้ามรายงานของ
สื�อมวลุชั่นในเดืือนพฤศจิักายน ที่หารได้ืรุมโที่รม 
ผูู้้หญิงคนหน่�งตั้่อหน้าสาม้ของเธัอ ระหว่างที่้�บัุก
เข้าไปีในหมู่บ้ัานอาคลุุย ใกลุ้กับัเมืองเที่ดิืมในรัฐฉิน  
ม้รายงานว่า น้องสาวท้ี่�ตั้ั�งครรภ์ของเหยื�อซ่�งอาศัย
อยู่ในหมู่บ้ัานเดื้ยวกัน ได้ืถูกข่มขืนเชั่่นกัน จัากข้อมูลุ
แหลุ่งเดื้ยวกัน ที่หารยังไดื้ข่มขืนผูู้้หญิงอายุ 62 ปีีใน
เมืองกุตั้ไก ซ่�งอยู่ที่างตั้อนเหนือของรัฐฉาน

สิทธิิของผู้้้พล่ดถิ�นในประเทศั

ณ วนัที่้� 9 ธันัวาคม ม้การโจัมตั้อ้ยา่งไมเ่ลุอืกเปีา้หมาย
แลุะการโจัมตั้โ้ดืยม้เปีา้หมายเปีน็พลุเรอืนแลุะที่รพัยส์นิ
ของพลุเรอืน สว่นใหญเ่กดิืข่�นจัากกองที่พั แลุะเกดิืข่�น 
ระหว่างการสู้รบัของกองทัี่พ องค์กรชั่าติั้พันธัุ์ 
ตั้ิดือาวุธั แลุะกองกำาลุังปี้องกันปีระชั่าชั่น ซ่�งส่งผู้ลุให้
ม้ผูู้้พลุัดืถิ�นกว่า 284,700 คนรวมที่ั�งเดื็กกว่า 76,000 
คน

ก่อนหน้าการย่ดือำานาจัของกองที่ัพ ม้ผูู้้พลุัดืถิ�น
ในปีระเที่ศอยู่แลุ้วปีระมาณ 336,000 คน รวมถ่ง 
ผูู้ท้ี่้�อาศัยอยูใ่นที่้�พกัพิงในรัฐคะฉิ�น ที่างตั้อนเหนอืของ
รัฐฉาน รวมถ่งบัางส่วนที่างตั้ะวันออกเฉ้ยงใตั้้จัำานวน 
130,000 คน แลุะกว่า 90,000 คนในรัฐยะไข่แลุะรัฐฉิน 

โดืยเป็ีนผูู้้พลุดัืถิ�นจัากการสู้รบัระหว่างกองที่พัอาระกนั 
กับักองที่ัพของรัฐบัาลุ ก่อนท้ี่�ความขัดืแย้งของ 
พวกเขาจัะยุตั้ลิุงในเดือืนพฤศจิักายน 2563 มข้้อกังวลุ 
เก้�ยวกบััการเขา้ไมถ่ง่ความชั่ว่ยเหลุอืดืา้นมนษุยธัรรม
ตั้ามที่้�พักพิงชั่ั�วคราวจัำานวนมากที่้�พวกเขาอาศัยอยู่ 

ชั่าวมุสลุิมโรฮิงญาอย่างน้อย 126,000 คนยังคงถูก
กกัตัั้วในท้ี่�พกัพิงในรัฐยะไข่ นับัตัั้�งแต่ั้เกิดืความรนุแรง
ข่�นเมื�อปีี 2555 แลุะภายหลัุงรัฐปีระหาร หน่วยงาน 
ในท้ี่องถิ�นไดื้นำาปีระกาศเดืิมกลัุบัมาใช้ั่ ซ่�งยิ�งเพิ�มการ
จัำากัดืเสร้ภาพในการเดิืนที่างของชุั่มชั่นชั่าวโรฮิงญา
ที่้�อาศัยอยู่ที่างตั้อนเหนือของรัฐยะไข่ ชัุ่มชั่นเหลุ่าน้�
ยังคงปีระสบัปัีญหาถูกจัำากัดืการเข้าถ่งบัริการขั�น
พื�นฐานต่ั้างๆ รวมที่ั�งการดูืแลุสุขภาพแลุะการศ่กษา 
สถานการณด์ืา้นสทิี่ธัมินุษยชั่นในเม้ยนมาท้ี่�เลุวรา้ยลุง
อยา่งรวดืเรว็ ที่ำาใหเ้กดิืความลุม้เหลุวในการจัดัืเตั้รย้ม
สภาพแวดืลุอ้มที่้�สนบััสนนุการสง่ตั้วักลุบััโดืยสมคัรใจั 
ของผูู้้ลุ้�ภัยชั่าวโรฮิงญาในบัังกลุาเที่ศ หลุังจัากที่้� 
หลุบัหน้ความที่ารุณในรัฐยะไข่เมื�อปีี 2559 แลุะ 2560 

การปฏิิเสธิการเข้าถ้งความชั่่วยเหลือ
ด้านมนุษยธิรรม 

รัฐบัาลุที่หารจัำากัดืการเข้าถ่งความช่ั่วยเหลืุอดื้าน
มนุษยธัรรมของผูู้้พลุัดืถิ�นในปีระเที่ศในรัฐกะยาห์ 
รัฐฉิน แลุะรัฐฉาน ม้รายงานการปิีดืกั�นถนนแลุะ
รถยนต์ั้ส่งความช่ั่วยเหลืุอ ซ่�งถูกที่หารบัังคับัให้
เดืินที่างกลุับั ในเดืือนมิถุนายน กองที่ัพไดื้ที่ำาลุาย 
รถพยาบัาลุแลุะเผู้ายุ้งฉางท้ี่�เก็บัข้าวแลุะเวชั่ภัณฑ์์  
ที่้�มแ้ผู้นจัะนำาไปีช่ั่วยเหลืุอผูู้พ้ลุดัืถิ�นในเขตั้เมืองเปีกอน  
รัฐฉานiii ในพื�นที่้�อื�นๆ รวมที่ั�งรัฐคะฉิ�นแลุะรัฐยะไข่  
รัฐบัาลุที่หารไดื้เพิ�มเงื�อนไขที่้�หน่วยงานดื้านบัรรเที่า 
ที่กุขต์ั้อ้งปีฏิิบัตัั้ติั้าม ในการขออนญุาตั้เดืนิที่างเขา้มา 
ในพื�นท้ี่� ที่ำาให้เกิดืความลุ่าช้ั่าอย่างมากต่ั้อการจััดืส่ง 
ความชั่่วยเหลุือไปียังกลุุ่มเปีราะบัาง

iii “เม้ยนมา: หลัุงรัฐปีระหาร กองทัี่พเม้ยนมาปิีดืกั�นอย่าง
รุนแรงตั้่อการเข้าถ่งความตั้้องการขั�นพื�นฐานของ
ปีระชั่าชั่น”, 17 ธัันวาคม
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การปฏิิบั่ตี้ิมิชั่อบัของกลุ่มตี้ิดอาวุธิ 

ในเดืือนกรกฎาคมแลุะเดืือนกันยายน ไดื้เกิดืการสู้รบั 
ระหว่างสภาเพื�อการกอบักู้รัฐฉาน กองที่ัพรัฐฉาน
เหนือ แลุะกองกำาลุังปีลุดืปีลุ่อยแห่งชั่าตั้ิดืาระอั�ง ซ่�ง
ตั้่างเปี็นองค์กรชั่าตั้ิพันธัุ์ติั้ดือาวุธัสามแห่งในรัฐฉาน 
มร้ายงานวา่กลุุม่เหลุา่น้�ไดืลุ้กัพาตั้วัชั่าวบัา้นแลุะบังัคบัั
ใชั่้แรงงานพวกเขา 

สิทธิิด้านสุขภาพ 

ระบับัสุขภาพลุ่มสลุายอย่างสิ�นเชั่ิงภายหลุังการ 
ยด่ือำานาจัของกองที่พั เนื�องจัากเจัา้หนา้ที่้�สาธัารณสขุ
ไดื้เข้าร่วมขบัวนการพลุเมืองดืื�อแพ่ง แลุะเปี็นผู้ลุจัาก
การระบัาดืของโรคโควิดื-19 รอบัที่้�สามในปีระเที่ศ  
เจั้าหน้าที่้�ตั้้องให้บัริการรักษาพยาบัาลุแบับัปีิดืลุับั  
รวมที่ั�งการรักษาผูู้้ชัุ่มนุมท้ี่�ได้ืรับับัาดืเจ็ับั อ้กที่ั�ง 
พวกเขายังถูกที่ำาร้ายแลุะถูกจัับักุมโดืยกองกำาลุัง 
ของรัฐ ตั้ามข้อมูลุขององค์การอนาม่ยโลก ม้การ
โจัมตั้ส้ถานพยาบัาลุแลุะเจ้ัาหน้าท้ี่�กว่า 286 ครั�งในปีน้ี�  
คิดืเปี็นสัดืส่วนหน่�งในสามของการโจัมต้ั้สถาน
พยาบัาลุที่ั�วโลุก การโจัมตั้้ส่วนใหญ่เปี็นผู้ลุงาน
ของกองที่ัพ แม้ว่าจัะม้รายงานการโจัมตั้้ดื้วยระเบัิดื
ของคนร้ายไม่ที่ราบัฝั่ายตั้่อโรงพยาบัาลุที่หารเชั่่นกัน 
ส่งผู้ลุให้เจ้ัาหน้าท้ี่�อย่างน้อย 26 คนถูกสังหาร แลุะ  
64 คนไดื้รับับัาดืเจั็บัในปีีน้� 

รัฐบัาลุที่หารยังคงขัดืขวางมาตั้รการรับัมือกับัการ
ระบัาดืของโรคโควิดื-19 โดืยม้การสั�งย่ดือุปีกรณ ์
เพื�อการปี้องกันตั้นเอง แลุะออกซิเจันที่้�ม้อยู่อย่าง
จัำากัดืมากในรัฐฉิน รัฐคะฉิ�น แลุะเมืองย่างกุ้ง เพื�อ 
นำาไปีใชั่้ในกองที่ัพแที่น ในเดืือนกรกฎาคม ม้รายงาน
ว่ากองกำาลุังของรัฐไดื้ยิงปี้นเพื�อสลุายกลุุ่มคนที่้�รอ 
เข้าคิวรับัถังออกซิเจันในเมืองย่างกุ้ง 

ผูู้้หญิงแลุะเดื็กผูู้้หญิงปีระสบัปีัญหาในการเข้าถ่ง 
การดูืแลุสิที่ธิัที่างเพศแลุะอนามัยเจัริญพันธัุ ์ 
โดืยเฉพาะในพื�นท้ี่�ซ่�งม้การขัดืแย้งกันดื้วยอาวุุธั  
ม้รายงานว่าผูู้้หญิงพลัุดืถิ�นตั้้องคลุอดืบุัตั้รโดืย 
ไม่สามารถเข้าถ่งบัริการที่างการแพที่ย์ขั�นพื�นฐานได้ื  

จัากรายงานหลุายกรณ้ในรัฐกะยาห์แลุะรัฐฉาน  
ม้ที่ารกแรกเกิดืของครอบัครัวที่้�พลุัดืถิ�นหลุายคน
ตั้อ้งเส้ยชั่ว้ติั้ เนื�องจัากไม่ไดืรั้บัการรักษาพยาบัาลุแลุะ 
ม้ที่้�พักพิงอย่างเหมาะสม 

สิทธิิด้านการศั้กษา 

เดื็กแลุะเยาวชั่นเกือบั 12 ลุ้านคนไม่สามารถเข้าถ่ง
การศ่กษาในระบับั โดืยม้สาเหตุั้มาจัากที่ั�งการสั�งปีิดื
โรงเร้ยน วิที่ยาลัุย แลุะมหาวิที่ยาลัุยเนื�องจัากการ
ระบัาดืของโรคโควิดื-19 การขัดืแย้งกันดื้วยอาวุุธั 
แลุะปีฏิิบััตั้ิการอื�นๆ ของรัฐบัาลุที่หาร ครูซ่�งเข้าร่วม
ในขบัวนการพลุเมืองดืื�อแพ่ง เป็ีนส่วนหน่�งของผูู้้ที่้�
ถกูจัับักมุ แลุะม้ครอูยา่งนอ้ย 139 คนที่้�ถกูควบัคมุตั้วั
จันถ่งสิ�นเดืือนพฤศจัิกายน ม้กองกำาลุังไม่ที่ราบัฝั่าย 
ไดื้วางระเบิัดืแลุะโจัมตั้้โรงเร้ยนแลุะสถาบัันการศ่กษา 
อื�นๆ เฉพาะในเดืือนพฤษภาคม ม้รายงานการโจัมต้ั้
เช่ั่นน้�อย่างน้อย 103 ครั�ง โดืยกองที่ัพจัะย่ดืพื�นที่้� 
ในโรงเร้ยนแลุะมหาวิที่ยาลุัยที่ั�วปีระเที่ศเม้ยนมา

โทษประหารชั่้วิตี้

ศาลุที่หารพิพากษาปีระหารช้ั่วิตั้บัุคคลุหลุายสิบัคน 
รวมที่ั�งเยาวชั่นหลุายคน โดืยเปี็นการพิจัารณาที่้� 
ไม่เป็ีนธัรรมแลุะในหลุายกรณ้เปี็นการพิจัารณาคดื้ 
ลุับัหลุังจัำาเลุย
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ประเทศไทย
ราชั่อาณ์าจำ่กรไทย
ปีระมุขของปีระเที่ศ: สมเด็จำพระเจำ้าอย้่ห่วมหาวชั่ิราลงกรณ์ บัดินทรเทพยวรางก้ร
ปีระมุขของฝั่ายบัริหาร: พลเอกประยุทธิ์ จำ่นทร์โอชั่า 

รัฐบัาลุไดื้เพิ�มความพยายามเพื�อจัำากัดืสิที่ธัิในเสร้ภาพการแสดืงออกแลุะการชัุ่มนุมโดืยสงบั ตั้ำารวจัใชั่้กำาลุัง 
เกินกว่าเหตุั้ตั้่อผูู้้ชัุ่มนุม ที่างการใช้ั่กฎหมายโดืยพลุการในการคุกคามแลุะควบัคุมตั้ัวผูู้้ชุั่มนุมที่้�เร้ยกร้อง
ปีระชั่าธัิปีไตั้ยแลุะนักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่น ร่างกฎหมายว่าดื้วยการที่รมานแลุะการบัังคับัให้สูญหายที่้�เสนอเข้าสู่
รัฐสภาเพื�อพิจัารณา ยังม้เนื�อหาไม่สอดืคลุ้องกับัพันธักรณ้ของไที่ยในดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่นระหว่างปีระเที่ศ ที่างการ
ไดื้เพิ�มการใชั่้กฎหมายหมิ�นปีระมาที่พระมหากษัตั้ริย์ แลุะดืำาเนินคดื้อาญากับับัุคคลุอย่างน้อย 100 คน ในข้อหา
หมิ�นพระบัรมเดืชั่านุภาพ ซ่�งในจัำานวนดืังกลุ่าวม้เยาวชั่นที่้�ถูกดืำาเนินคดื้ดื้วย

ข้อม้ลพื�นฐาน 

การชัุ่มนุมที่้�ม้นักศ่กษาเป็ีนแกนนำาม้ความเข้มแข็ง
มากข่�นแลุะการชัุ่มนุมก็เพิ�มจัำานวนข่�นตั้ลุอดืปีีที่้�ผู้่าน
มา ที่างการใชั่้มาตั้รการลุ็อกดืาวน์ในพื�นที่้�ตั้่างๆ เพื�อ
รับัมือกับัจัำานวนของการตั้ิดืเชั่ื�อโควิดื-19 ที่้�เพิ�มข่�น
อยา่งรวดืเรว็ รฐับัาลุถกูตั้ั�งคำาถามแลุะวพิากษว์จิัารณ์
เรื�องการดืำาเนินการที่้�ลุ่าชั่้าในการฉ้ดืวัคซ้นโควิดื-19 
แก่ปีระชั่าชั่น อ้กที่ั�งเศรษฐกิจัยังคงไดื้รับัผู้ลุกระที่บั
จัากการปีระกาศมาตั้รการท้ี่�จัำากัดือันเนื�องจัากโรค
โควิดื-19 

สิทธิิในเสร้ภาพการชัุ่มนุม

แมท้ี่างการจัะจัำากดัืการชุั่มนมุสาธัารณะอยา่งเข้มงวดื 
โดืยอ้างว่าเพื�อควบัคุมการระบัาดืของโรคโควิดื-19  
แตั้่ในชั่่วงตั้ลุอดืปีีท้ี่�ผู้่านมายังม้การชัุ่มนุมเกิดืข่�น
ในพื�นที่้�ส่วนต่ั้างๆ ของปีระเที่ศจัำานวน 1,545 ครั�ง 
ข้อเร้ยกร้องของผูู้้ชุั่มนุม ม้ทัี่�งเร้ยกร้องให้แก้ไข 
ร่ฐธิรรมน้ญ การยุบัสภา การปฏิิร้ปสถาบั่นกษ่ตี้ริย์ 
และการปล่อยต่ี้วแกนนำาผู้้้ชัุ่มนุมท้�ถ้กควบัคุมตี้่ว

โดยพลการ รวมถ้งเร้ยกร้องให้ร่ฐบัาลปร่บัปรุง 
การดำาเนินงานเพื�อร่บัมือก่บัการระบัาดของโรค 
โควิด-19 ด้วย 

ที่างการดืำาเนินคดื้ในหลุายข้อหาตั้่อแกนนำาผูู้้ชัุ่มนุม 
จัากการลุะเมิดืข้อจัำากัดืที่้�ห้ามการชัุ่มนุม 

ตั้ำารวจัปีราบัจัลุาจัลุใชั่้กำาลัุงเกินขอบัเขตั้ระหว่าง 
การชุั่มนุม ม้การยิงกระสุนยางโดืยไม่เลืุอกเป้ีาหมาย  
แลุะการยิงแก๊สนำ�าตั้าในระยะปีระชิั่ดืใส่ผูู้้ชัุ่มนุม ผูู้้คน 
ที่้�อยู่ในบัริเวณโดืยรอบั แลุะสื�อมวลุชั่น หลุายคนระบุัวา่
ถกูเจัา้หนา้ที่้�เตั้ะ ถกูตั้ด้ืว้ยไมก้ระบัอง แลุะถกูรดัืขอ้มอื
ดืว้ยสายพลุาสติั้กอย่างแน่นหนาเป็ีนเวลุาหลุายชัั่�วโมง 
ที่ั�งในระหว่างการจัับักุมแลุะการควบัคุมตั้ัว ที่างการ
มักไม่เปีิดืเผู้ยสถานท้ี่�ควบัคุมตั้ัว อ้กที่ั�งยังขัดืขวาง 
ไม่ให้ตั้ิดืตั้่อที่นายความi 

ในเดืือนสิงหาคม เจั้าหน้าที่้�ม้การใชั่้กระสุนจัริงยิงใส่ 
ผูู้ช้ั่มุนมุบัรเิวณหน้าสถานต้ั้ำารวจัในพื�นที่้�กรงุเที่พฯ ซ่�ง

i ปีระเที่ศไที่ย: “หน้าแสบัเหมือนโดืนไฟัไหม้”: การใชั่้กำาลุัง
โดืยมิชั่อบัด้ืวยกฎหมายของตั้ำารวจัไที่ยระหว่างการ
ชัุ่มนุมโดืยสงบั (ASA 39/4356/2564), 2 กรกฎาคม
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เปีน็เมอืงหลุวงของปีระเที่ศไที่ย ที่ั�งน้� แมต้ั้ำารวจัปีฏิเิสธั
ว่าไม่ได้ืใชั่้กระสุนจัริง แต่ั้เยาวชั่นชั่ายอายุ 15 ปีีกลัุบั 
ถูกยิงบัริเวณลุำาคอ จันร่างกายเป็ีนอัมพาตั้แลุะต้ั้อง
รักษาตั้ัวที่้�โรงพยาบัาลุเปี็นเวลุาสามเดืือนก่อนจัะ 
เส้ยช้ั่วิตั้ เยาวชั่นชั่ายอ้กสองคนอายุ 14 แลุะ 16 ปี ี
ไดื้รับับัาดืเจั็บัจัากกระสุนปี้นเชั่่นกันii

ระหว่างเดืือนสิงหาคมถ่งเดืือนกันยายน ม้เยาวชั่น
อยา่งนอ้ย 270 คน ถกูดืำาเนนิคดือ้นัเนื�องจัากเขา้รว่ม
การชุั่มนุม รวมทัี่�งเยาวชั่นชั่ายอายุ 12 ปีี เยาวชั่น
บัางรายยังถูกดืำาเนินคดื้ในข้อหาหมิ�นปีระมาที่ 
พระมหากษัตั้ริย์ มาตั้ราอื�นๆ ตั้ามปีระมวลุกฎหมาย
อาญา แลุะพระราชั่กำาหนดืการบัริหารราชั่การใน
สถานการณฉ์กุเฉนิ (พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ) ในสว่นที่้�เก้�ยวขอ้ง
กับัมาตั้รการปี้องกันโรคโควิดื-19

สิทธิิในเสร้ภาพการสมาคม

ในเดืือนธัันวาคม รัฐบัาลุเห็นชั่อบัตั้่อร่างพระราชั่- 
บั่ญญ่ติี้การดำาเนินกิจำกรรมขององค์กรไม่แสวงหา
กำาไร พ.ศั.... ซ่�งกลุุ่มภาคปีระชั่าสังคมวิจัารณ์ว่าร่าง
กฎหมายฉบับััน้� มข้้อห้ามหลุายปีระการต่ั้อการดืำาเนิน
งานขององค์กรภาคปีระชั่าสังคมหรือเอ็นจั้โอ เนื�อหา 
ม้ความกว้างขวางเกินไปีแลุะอาจัครอบัคลุุมถ่งการ
สั�งห้ามการดืำาเนินงานที่้�ชั่อบัธัรรมแลุะกิจักรรมที่้�ควร 
ไดื้รับัการคุ้มครอง หากร่างกฎหมายฉบัับัน้�ไดื้รับั
ความเห็นชั่อบัแลุะผู้่านมตั้ิคณะรัฐมนตั้ร้ องค์กรภาค 
ปีระชั่าสังคมอาจัถูกบัังคับัให้ตั้้องรายงานแลุะเปีิดืเผู้ย
ข้อมูลุตั้ามข้อกำาหนดืที่้�ให้อำานาจัอย่างกว้างขวางแลุะ
เกินขอบัเขตั้แก่เจั้าหน้าที่้�ผูู้้รับัผู้ิดืชั่อบั อ้กทัี่�งที่างการ
ยังสามารถใช้ั่อำานาจัควบัคุมแหลุ่งทุี่นท้ี่�กลุุ่มเหลุ่าน้� 
ได้ืรับัมาจัากตั้่างปีระเที่ศ ส่วนมาตั้ราอื�นๆ ที่้�ยังเป็ีน 
ข้อกังวลุ ครอบัคลุุมถ่งค่าปีรับัแลุะบัที่ลุงโที่ษที่้�รุนแรง
ตั้่อองค์กรภาคปีระชั่าสังคมแลุะองค์กรไม่แสวงหา
กำาไร ซ่�งย่อมส่งผู้ลุให้บัุคคลุเกิดืความหวาดืกลุัว  
ไม่กลุ้าที่้�จัะรวมตั้ัวเปี็นองค์กร 

ii “ปีระเที่ศไที่ย: ตั้้องสอบัสวนอย่างเร่งดื่วนหลุังม้การใชั่้
กระสุนจัริงยิงใส่ผูู้้ชัุ่มนุมที่้�เปี็นเยาวชั่น”, 18 สิงหาคม

สิทธิิในเสร้ภาพการแสดงออก

ที่างการยังคงใช้ั่กฎหมายรวมที่ั�ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 
ปีระมวลุกฎหมายอาญามาตั้รา 116 วา่ดืว้ย ความผู้ดิื
ฐานยุยงปีลุุกปีั�น แลุะปีระมวลุกฎหมายอาญามาตั้รา  
326 ว่าด้ืวยความผิู้ดืฐานหมิ�นปีระมาที่ พระราชั่- 
บััญญัตั้ิว่าดื้วยการกระที่ำาความผู้ิดืที่างคอมพิวเตั้อร์ 
(พ.ร.บั.คอมพิวเตั้อร์) แลุะกฎหมายเก้�ยวกับัการ
ลุะเมิดือำานาจัศาลุแลุะการดืูหมิ�นศาลุ เพื�อจัำากัดืสิที่ธัิ
ในเสร้ภาพการแสดืงออกอย่างไม่เปี็นธัรรม ในชั่่วงปีี
ที่้�ผู่้านมา ม้การดืำาเนินคด้ืที่ั�งที่างอาญาแลุะที่างแพ่ง
ตั้่อบุัคคลุอย่างน้อย 1,460 คน รวมที่ั�งนักเร้ยนแลุะ
นักศ่กษา เนื�องจัากการแสดืงความเห็นท้ี่�ถูกมองว่า
เป็ีนการวิพากษ์วิจัารณ์การดืำาเนินงานของรัฐบัาลุ 
แกนนำาการชุั่มนุมอย่าง พริษฐ์ ชั่ิวาร่กษ์  อานนท์ 
นำาภา  ปน่สยา สิทธิิจำิรว่ฒนกุล  แลุะภาณ์ุพงศั์  
จำาดนอก รวมที่ั�งบัุคคลุอื�นๆ อ้กมาก อาจัต้ั้องเผู้ชิั่ญ
กับัโที่ษจัำาคุกตั้ลุอดืชั่้วิตั้หากศาลุเห็นว่าม้ความผู้ิดื  
ที่างการยังคงควบัคุมตั้ัวโดืยพลุการแลุะปีฏิิเสธั 
การปีระกันตั้วัของผูู้้วจิัารณ์การบัริหารงานของรัฐบัาลุ
อย่างตั้่อเนื�อง 

ในเดืือนกรกฎาคม นายกรัฐมนตั้ร้ปีระยุที่ธั์  
จันัที่ร์โอชั่าปีระกาศใช้ั่ขอ้กำาหนดื ซ่�งมโ้ที่ษจัำาคกุไม่เกนิ 
สองปีี สำาหรับัการเผู้ยแพร่ “ข่าวอ่นเป็นเท็จำ” ที่้�  
“ทำาให้ประชั่าชั่นเกิดความหวาดกล่วและกระทบั 
ตี้อ่ความม่�นคงของร่ฐ” อยา่งไรกด็ื ้ในเดือืนสงิหาคม 
ศาลุแพ่งม้คำาสั�งให้ระงับัการใชั่้ข้อกำาหนดืดืังกลุ่าว  
ซ่�งอนุญาตั้ให้ม้การเซ็นเซอร์ที่างอินเที่อร์เน็ตั้แลุะ 
การสั�งพักการปีฏิิบััตั้ิงานขององค์กรสื�อ โดืยเห็นว่า
เปี็นการจัำากัดืสิที่ธัิจันเกินขอบัเขตั้ 

ที่างการขู่ที่้�จัะดืำาเนินคดื้ตั้่อเฟัซบัุ๊กแลุะแพลุ็ตั้ฟัอร์ม
รายอื�นๆ เพื�อบัังคับัให้พวกเขายอมจัำากัดืเนื�อหาที่้� 
ถูกมองว่าเปี็นการดืูหมิ�นพระมหากษัตั้ริย์ ที่างการยัง
ปีิดืกั�นการเข้าถ่งเว็บัไซตั้์ Change.org หลุังม้ผูู้้จััดืที่ำา 
การรณรงค์แลุะม้ผูู้้ลุงชั่ื�อกว่า 130,000 คน เพื�อ 
เร้ยกร้องให้ม้การปีระกาศให้สมเด็ืจัพระเจ้ัาอยู่หัว 
มหาวชั่ิราลุงกรณ เปี็นบัุคคลุห้ามเข้าเมืองเยอรมน้ 
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หลุังระงับัไปีสองปีี ที่างการได้ืเริ�มใช้ั่กฎหมายหมิ�น- 
ปีระมาที่พระมหากษัตั้ริย์อ้กครั�ง ในระหว่างเดืือน
มกราคมแลุะเดือืนพฤศจิักายน มบุ้ัคคลุอย่างน้อย 116 
คนรวมที่ั�งเยาวชั่นอย่างน้อยสามคน ถูกดืำาเนินคดื้ใน
ข้อหาหมิ�นประมาทพระมหากษ่ตี้ริย์ โดืยในจัำานวนน้� 
ม ้“อ่ญชั่ญ่” อดืต้ั้ข้าราชั่การซ่�งถูกศาลุสั�งจัำาคุก 87 ปี ี
จัากการแชั่รค์ลิุปีเสย้งในโซเชั่ย้ลุมเ้ด้ืย ศาลุลุดืโที่ษลุง 
ก่�งหน่�งเนื�องจัากจัำาเลุยรับัสารภาพ ในเดืือนม้นาคม 
ตั้ำารวจัม้การจัับักุมแลุะดืำาเนินคดื้ กับัเยาวชั่นหญิง
สองคนอายุ 14 แลุะ 15 ปีี จัากการเผู้าพระบัรม-
ฉายาลุักษณ์ 

ในเดืือนกรกฎาคม ม้ผูู้้ถูกสั�งปีรับัห้าคนรวมที่ั�ง 
เจั้าหน้าที่้�ของแอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ปีระเที่ศ 
ไที่ย หลุังเข้าร่วมเปี็นวิที่ยากรเพื�ออภิปีรายเก้�ยวกับั 
ชั่ะตั้ากรรมของนักกิจักรรมไที่ย ซ่�งถูกลุักพาตั้ัวใน
ปีระเที่ศเพื�อนบ้ัานตัั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ.2559 วิที่ยากรต่ั้าง
แสดืงความกังวลุเนื�องจัากไม่ม้การสอบัสวนอย่าง
ตั้่อเนื�องตั้่อกรณ้การบัังคับับุัคคลุให้สูญหายท้ี่�เกิดืข่�น 
กับัว่นเฉลิม ส่ตี้ย์ศั่กดิ�สิทธิิ� นักเคลุื�อนไหวเพื�อ
ปีระชั่าธัิปีไตั้ย ซ่�งเกิดืข่�นเมื�อเดืือนมิถุนายน 2563  
ระหว่างที่้�เขาอยู่ในปีระเที่ศกัมพูชั่า รวมที่ั�งการที่้� 
ที่างการไที่ยไมส่ามารถระบัทุี่้�อยูข่องนกักจิักรรมที่้�ลุ้�ภยั
อ้กจัำานวนแปีดืคน ซ่�งยังคงเปี็นผูู้้สูญหายตั้่อไปี 

การทรมานและการปฏิิบั่ตี้ิท้�โหดร้าย

ในเดืือนสิงหาคม จำิระพงศั์ ธินะพ่ฒน์ เส้ยชั่้วิตั้ภายใน
สถานต้ั้ำารวจัภธูัรเมืองนครสวรรค์จัากการถูกที่รมาน 
หลุักฐานที่้�เป็ีนภาพวิดื้โอแสดืงภาพตั้ำารวจัขณะที่้�ใช้ั่ 
ถุงพลุาสตั้ิกส้ดืำาคลุุมศ้รษะเพื�อให้ขาดือากาศหายใจั  
จันเขาแน่นิ�งแลุะเส้ยชั่้วิตั้ในที่้�สุดื 

การบั่งค่บับัุคคลให้ส้ญหาย

ในเดืือนกันยายน เปี็นครั�งแรกที่้�รัฐสภาให้ความ 
เห็นชั่อบัตั้่อร่างกฎหมายที่้�เอาผู้ิดืที่างอาญากับัที่ั�ง
การที่รมานแลุะการบัังคับับุัคคลุให้สูญหาย อย่างไร
กด้็ื รา่งกฎหมายน้�ไมค่รอบัคลุมุองคป์ีระกอบัท้ี่�สำาคญั

แลุะไม่สอดืคลุ้องกับัมาตั้รฐานระหว่างปีระเที่ศ รวม
ถ่งความครอบัคลุุมของ “บัุคคลหรือกลุ่มบัุคคลซ้�ง
ดำาเนินการโดยได้ร่บัการส่�งการ การสน่บัสนุน หรือ
โดยความร้้เห็นเป็นใจำของร่ฐ” ในฐานะเปี็นผูู้้ก่อให้
เกิดืการบัังคับับุัคคลุให้สูญหาย การกำาหนดืโที่ษ
ตั้่อการปีฏิิบััติั้หน้าท้ี่�ของผูู้้บัังคับัใชั่้กฎหมายท้ี่�อาจัม้
ลุักษณะเปี็นการปีฏิิบััตั้ิที่้�โหดืร้าย ไร้มนุษยธัรรม หรือ
ยำ�ายศ้กัดิื�ศร ้แลุะขอ้บัที่วา่ดืว้ยสภาพที่้�เกดิืข่�นอยา่งตั้อ่
เนื�องของอาชั่ญากรรมเชั่่นน้� 

สิทธิิของผู้้้ล้�ภ่ย ผู้้้ขอล้�ภ่ยและผู้้้อพยพ

ภายหลุงัการที่ำารฐัปีระหารเดือืนกุมภาพนัธัใ์นเมย้นมา  
ผูู้้สื�อข่าวสามคนที่้�หลุบัหน้มายังปีระเที่ศไที่ย ถูก
ที่างการจัับักุมในข้อหา ‘ล่กลอบัหน้เข้าเมืองโดย 
ผู้ดิกฎหมาย’ เจัา้หนา้ที่้�บัริเวณชั่ายแดืนไที่ย-เม้ยนมา 
ไดื้ผู้ลุักดืันชั่าวกะเหร้�ยงปีระมาณ 2,000 คน ให้กลุับั
เข้าสู่ปีระเที่ศเม้ยนมา หลัุงจัากพวกเขาหลุบัหน้การ
ที่ิ�งระเบัิดืที่างอากาศของกองที่ัพเม้ยนมามายัง
ปีระเที่ศไที่ย แลุะในเดืือนพฤศจัิกายน ที่างการไที่ยยัง
ไดื้บัังคับัส่งกลุับัผูู้้ลุ้�ภัยไปียังปีระเที่ศกัมพูชั่าดื้วย

สิทธิิด้านสุขภาพ

ในเดือืนเมษายน ปีระเที่ศไที่ยตั้อ้งเผู้ชิั่ญกบััการระบัาดื
ของโรคโควิดื-19 ระลุอกที่้�สาม ในขณะที่้�การดืำาเนิน
การฉ้ดืวัคซ้นของรัฐบัาลุเป็ีนไปีอย่างลุ่าชั่้า แลุะถือว่า
เปี็นสาเหตัุ้สำาคัญที่้�นำาไปีสู่วิกฤตั้ดืังกลุ่าว รวมที่ั�งการ
แพร่ระบัาดืครั�งใหญ่ที่้�เกิดืข่�นตั้ลุอดืที่ั�งปีี ตั้ามตัั้วเลุข
ที่้�บัันที่่กโดืยหน่วยงานรัฐบัาลุ ระบัุว่าม้ผูู้้เส้ยชั่้วิตั้จัาก
ไวรัสน้�กว่า 20,000 คน แลุะม้รายงาน ว่าม้ผูู้้ตั้ิดืเชืั่�อ
ระหวา่งอยูใ่นเรอืนจัำาปีระมาณ 87,000 คน ซ่�งเรอืนจัำา
ม้ความแออัดืแลุะขาดืสุขอนามัยเปี็นอย่างมาก ส่งผู้ลุ
ให้ม้ผูู้้ตั้้องขังอย่างน้อย 185 คนที่้�เส้ยชั่้วิตั้ 

สิทธิิของชั่นเผู้่าพื�นเมือง

ในเดืือนกุมภาพันธ์ั ชั่าวกะเหร้�ยงได้ืที่ำาการชุั่มนุม
บัริเวณหน้าที่ำาเน้ยบัรัฐบัาลุ กรุงเที่พฯ เพื�อเร้ยกร้อง 
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สิที่ธิัที่้�จัะกลัุบัไปียังท้ี่�ดืินที่ำากินของบัรรพชั่นท้ี่�บั้าน 
บัางกลุอย-ใจัแผู้น่ดืนิ ในอทุี่ยานแห่งชั่าติั้แกง่กระจัาน 
ซ่�งพวกเขาเคยอยู่อาศัยมาหลุายที่ศวรรษก่อนจัะ
ถูกบัังคับัโยกย้ายเมื�อปีี 2554 ในวันท้ี่� 22 ม้นาคม  
ม้ชั่าวกะเหร้�ยงถูกจัับักุมแลุะควบัคุมตัั้วในอุที่ยาน 
แห่งชั่าตั้ิแก่งกระจัาน ในข้อหาบัุกรุก โดืยตั้ำารวจัไม่
อนุญาตั้ให้ที่นายความของพวกเขาอยู่ร่วมรับัฟััง
ระหว่างการซักถาม 

สิทธิิทางเพศัและอนาม่ยเจำริญพ่นธิุ์

ในเดืือนกุมภาพันธั์ รัฐสภาแก้ไขเพิ�มเตั้ิมปีระมวลุ
กฎหมายอาญา ส่งผู้ลุให้การที่ำาแท้ี่งถูกกฎหมาย
กรณท้้ี่�อายคุรรภ์ไมเ่กนิ 12 สปัีดืาห ์ที่ั�งยงัมก้ารลุดืโที่ษ 
จัำาคุกของผูู้้หญิงท้ี่�ยุตั้ิการตัั้�งครรภ์ภายหลัุงม้อายุ
ครรภค์รบัไตั้รมาสแรก โดืยลุดืโที่ษจัำาคกุลุงจัากสามปีี
เหลืุอโที่ษจัำาคกุหกเดือืน แต่ั้การที่ำาแท้ี่งหลัุงอายุครรภ์
เกิน 12 สัปีดืาห์ยังคงเปี็นความผู้ิดืที่างอาญา
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ขั้อเรยีกรอ้งแอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล 
ต่อรฐับาลไทย[1]

 
แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ตั้ิดืตั้ามสถานการณ์สิที่ธิัมนุษยชั่นตั้ลุอดืปีี 2564 พบัความก้าวหน้าใน 
ความพยายามพัฒนาดื้านสิที่ธิัมนุษยชั่นของรัฐบัาลุไที่ยขณะเดื้ยวกันยังม้อ้กหลุายปีระเดื็นที่้�รัฐบัาลุไที่ยตั้้อง
ที่ำางานอย่างตั้่อเนื�อง เพื�อยกระดืับั สถานการณ์สิที่ธัิมนุษยชั่นในปีระเที่ศให้สอดืคลุ้องกับักฎหมายแลุะมาตั้รฐาน
สิที่ธัิมนุษยชั่นระหว่างปีระเที่ศ ที่ั�งน้� ที่างองค์กรม้ข้อเสนอแนะตั้่อรัฐบัาลุไที่ยดืังตั้่อไปีน้�;

อำานาจำและพระราชั่กำาหนดการบัริหารราชั่การในสถานการณ์์ฉุกเฉิน 

• ยกเลุิกคำาสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบัแห่งชั่าตั้ิ ฉบัับัที่้� 3/2558 แลุะ ฉบัับัที่้� 13/2559
• แก้ไขเพิ�มเตั้ิมกฎหมาย ปีระกาศแลุะกฎอัยการศ่กที่้�บัังคับัใชั่้ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ม้เนื�อหาสอดืคลุ้อง

กับัพันธักรณ้ตั้ามสนธัิสัญญาว่าดื้วยการควบัคุมตั้ัวโดืยพิจัารณาความเห็นที่ั�วไปีที่้� 35 ของคณะกรรมการ 
สิที่ธัิมนุษยชั่นแห่งสหปีระชั่าชั่าตั้ิว่าดื้วยสิที่ธัิที่้�จัะม้อิสรภาพ 

• ปีระกันว่ามาตั้รการทัี่�งปีวงท้ี่�นำามาใช้ั่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แลุะการเลุ้�ยงพันธักรณ้ดื้านสิที่ธิัตั้้องม้เนื�อหา
สอดืคลุ้องกับัข้อกำาหนดืในแง่การให้ข้อมูลุ ความถูกต้ั้องตั้ามกฎหมาย ความจัำาเป็ีนแลุะความได้ืสัดืส่วน  
แลุะกำาหนดืให้ม้กลุไกตั้รวจัสอบัที่้�เปี็นอิสระเพื�อตั้ิดืตั้ามแลุะรายงานข้อมูลุมาตั้รการที่้�นำามาใชั่้ 

• แก้ไขพระราชั่บััญญัตั้ิปีระกอบัรัฐธัรรมนูญว่าดื้วยคณะกรรมการสิที่ธัิมนุษยชั่นแห่งชั่าตั้ิแลุะปีระกัน 
การให้อำานาจั หน้าที่้�แลุะการดืำาเนินงานของหน่วยงานให้สอดืคลุ้องกับัมาตั้รฐานที่้�กำาหนดืในหลุักการปีาร้ส

การปราบัปรามผู้้้เห็นตี้่างและน่กปกป้องสิทธิิมนุษยชั่น

• ยกเลิุกการดืำาเนินคดือ้าญาทัี่�งปีวงโดืยที่นัที่แ้ลุะอย่างไม่มเ้งื�อนไข ยุตั้กิารจับัักุมหรือการควบัคุมตัั้วโดืยพลุการ
ตั้่อบัุคคลุที่้�ใชั่้สิที่ธัิมนุษยชั่นของตั้นเอง โดืยเฉพาะสิที่ธัิในเสร้ภาพการแสดืงออกแลุะการชัุ่มนุมโดืยสงบั

• กำาหนดืแนวปีฏิิบััติั้ให้หน่วยงานรัฐทีุ่กภาคส่วนตั้ระหนักถ่งหน้าที่้�ในการคุ้มครองแลุะปีฏิิบััติั้ให้เปี็นผู้ลุ โดืย 
ให้ความสำาคัญอย่างเตั้็มที่้�กับัความเห็นที่ั�วไปีที่้� 34 ว่าดื้วยเสร้ภาพในการแสดืงออกแลุะความเห็น ความเห็น
ที่ั�วไปีที่้� 37 วา่ดืว้ยเสรภ้าพในการชั่มุนมุโดืยสงบัของคณะกรรมการสิที่ธัมินษุยชั่นแหง่สหปีระชั่าชั่าตั้ ิรวมที่ั�ง
ปีระกันไม่ให้ม้การควบัคุมตั้ัวบัุคคลุที่้�ใชั่้สิที่ธัิมนุษยชั่นของตั้น

• สนับัสนุนให้เกิดืบัรรยากาศที่้�ปีลุอดืภัยแลุะส่งเสริมนักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่นแลุะบัุคคลุอื�นๆ รวมที่ั�งองค์กร
ภาคปีระชั่าสังคมเพื�อให้สามารถใชั่้สิที่ธัิในเสร้ภาพการแสดืงออก การชุั่มนุมโดืยสงบั แลุะการสมาคม  
โดืยไม่ถูกข่มขู่ คุกคามแลุะดืำาเนินคดื้ โดืยเฉพาะนักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นที่้�เคลุื�อนไหวในปีระเดื็นที่้�ดืินแลุะ 
สิ�งแวดืลุ้อม แลุะนักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่นชั่นเผู้่าพื�นเมืองที่้�เปี็นผูู้้หญิง
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• แก้ไขเพิ�มเตั้ิมหรือยกเลุิกพระราชั่บััญญัตั้ิกระที่ำาความผู้ิดืเก้�ยวกับัคอมพิวเตั้อร์ พระราชั่บััญญัตั้ิการชัุ่มนุม
สาธัารณะ พระราชั่บััญญัตั้ิการรักษาความมั�นคงปีลุอดืภัยไซเบัอร์ กฎหมายว่าด้ืวยการลุะเมิดือำานาจัศาลุ 
แลุะปีระมวลุกฎหมายอาญามาตั้รา 112 116 238 แลุะ 326 

 สิทธิิในเสร้ภาพการสมาคม

• ปีระกันว่าการรวมตัั้วแลุะจััดืตัั้�งเปี็นสมาคมสามารถกระที่ำาไดื้โดืยต้ั้องไม่ถูกควบัคุมหรือถูกจัำากัดืตั้ามที่้�ระบัุ
ไว้ในข้อที่้� 22 แห่งกตั้ิการะหว่างปีระเที่ศว่าดื้วยสิที่ธัิพลุเมืองแลุะสิที่ธัิที่างการเมือง แลุะเพื�อยืนยันพันธักรณ้ 
ดืงักลุา่ว รฐับัาลุไที่ยตั้อ้งถอนรา่งพระราชั่บัญัญตัั้กิารดืำาเนนิกจิักรรมขององคก์รไมแ่สวงหากำาไร พ.ศ.... แลุะ
ร่างพระราชั่บััญญัตั้ิปี้องกันแลุะปีราบัปีรามการฟัอกเงิน ฉบัับัที่้�... พ.ศ... 

• ปีระกนัวา่สทิี่ธัใินการเขา้ถง่ที่รพัยากร สทิี่ธิัในการดืำาเนนิงาน ตั้อ้งปีราศจัากการแที่รกแซงที่้�ไมเ่หมาะสมจัาก
รฐัเพื�อความเป็ีนอสิระแลุะความมป้ีระสิที่ธัภิาพในการสมาคม แลุะต้ั้องยนืยนัหลัุกความเสมอภาคแลุะหลัุกการ
ไม่เลุือกปีฏิิบััตั้ิ ซ่�งเปีิดืโอกาสให้บัุคคลุทีุ่กคนสามารถรวมตั้ัวแลุะจััดืตั้ั�งเปี็นสมาคมไดื้

 การทรมาน การปฏิิบั่ตี้ิท้�โหดร้าย และการบั่งค่บับัุคคลให้ส้ญหาย

• ปีระกาศใช้ั่กฎหมายเพื�อเอาผิู้ดืที่างอาญากับัการที่รมานแลุะการปีฏิิบััติั้ท้ี่�โหดืร้าย ไร้มนุษยธัรรม หรือท้ี่�ยำ�าย้
ศกัดืิ�ศร ้แลุะการบัังคบัับุัคคลุให้สญูหายโดืยสะที่อ้นให้เหน็ถง่เนื�อหาตั้ามพันธักรณข้องสนธิัสญัญาท้ี่�เก้�ยวข้อง

• ดืำาเนินการสอบัสวนโดืยที่ันที่้ รอบัดื้าน เปี็นอิสระแลุะเปี็นผู้ลุตั้่อข้อกลุ่าวหาเก้�ยวกับัการที่รมานแลุะ 
การปีฏิิบััตั้ิท้ี่�โหดืร้าย ไร้มนุษยธัรรม หรือท้ี่�ยำ�าย้ศักดืิ�ศร้ ดืำาเนินการสืบัหาแลุะเปิีดืเผู้ยข้อมูลุที่้�อยู่ของ 
นักกิจักรรม ที่นายความ ตั้ลุอดืจันบุัคคลุอื�นท้ี่�ถูกบัังคับัให้สูญหาย ซ่�งกระที่ำาการโดืยเจ้ัาหน้าที่้�รัฐเพื�อนำาตัั้ว 
ผูู้้กระที่ำาผู้ิดืแลุะผูู้้ที่้�ม้ส่วนเก้�ยวข้องเข้าสู่กระบัวนการยุตั้ิธัรรมที่้�เปี็นธัรรม

• ให้สัตั้ยาบัันตั้่อพิธั้สารเลุือกรับัของอนุสัญญาว่าดื้วยการตั้่อตั้้านการที่รมานแลุะการกระที่ำาอื�นๆ ท้ี่�โหดืร้าย  
ไร้มนุษยธัรรม หรือท้ี่�ยำ�าย้ศักดืิ�ศร้ แลุะอนุสัญญาระหว่างปีระเที่ศว่าด้ืวยการคุ้มครองบุัคคลุทุี่กคนจัาก 
การหายสาบัสูญโดืยถูกบัังคับั

• ขจััดือุปีสรรคเชั่ิงขั�นตั้อนใดืๆ ที่้�ขัดืขวางไม่ให้ผูู้้เส้ยหายจัากการถูกลุะเมิดืแลุะการปีฏิิบััตั้ิมิชั่อบัดื้านสิที่ธั ิ
มนุษยชั่นสามารถเข้าสู่กระบัวนการยุตั้ิธัรรมท้ี่�เปี็นธัรรม แลุะได้ืรับัการเย้ยวยาอย่างเป็ีนผู้ลุแลุะปีระกันว่า 
จัะไม่เกิดืการลุะเมิดืซำ�าอ้ก

 สิทธิิผู้้้ล้�ภ่ย ผู้้้ขอล้�ภ่ย และผู้้้อพยพ

• เคารพต่ั้อพันธักรณร้ะหวา่งปีระเที่ศที่้�อนญุาตั้ใหผูู้้ข้อลุ้�ภยัสามารถเขา้ถง่กระบัวนการขอที่้�ลุ้�ภยั แลุะสามารถ
ตั้ิดืตั้่อสำานักงานขา้หลุวงใหญ่ผูู้ลุ้้�ภยัแห่งสหปีระชั่าชั่าตั้ิ (UNHCR) ไดื้ แลุะรับัรองวา่จัะไม่มก้ารขบััไลุ่ ส่งกลุบัั 
หรือบัังคับัให้เดืินที่างกลุับัไปียังปีระเที่ศหรือดืินแดืนตั้้นที่าง ซ่�งผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพม้ความเส้�ยงที่้�จัะถูกลุะเมิดื
สิที่ธัิมนุษยชั่นอย่างร้ายแรงหากเดืินที่างกลุับั โดืยเฉพาะในเม้ยนมา

• ให้สัตั้ยาบัันรับัรองอนุสัญญาว่าดื้วยสถานภาพผูู้้ลุ้�ภัยปีี 1951 แลุะพิธั้สารปีี 1967 ของอนุสัญญาดืังกลุ่าว
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• บังัคบััใชั่ร้ะเบ้ัยบัสำานกันายกรัฐมนตั้รว่้าด้ืวยการคัดืกรองคนตั้า่งดืา้วที่้�เขา้มาในราชั่อาณาจักัรแลุะไมส่ามารถ
เดืนิที่างกลุบััปีระเที่ศอนัเป็ีนภมูลิุำาเนาได้ื พ.ศ. 2562 ให้เป็ีนไปีตั้ามมาตั้รฐานสทิี่ธัมินุษยชั่นระหว่างปีระเที่ศ แลุะ
ปีระกนัว่าจัะไม่ม้การเอาผู้ดิืที่างอาญา ควบัคมุตั้วั หรอืลุงโที่ษบัคุคลุโดืยพจิัารณาเพย้งวธิัเ้ข้าเมอืงของพวกเขา 

 สิทธิิของชั่นเผู้่าพื�นเมือง

• รัฐควรยกเลิุกการสนับัสนุนโครงการที่้�ส่งผู้ลุกระที่บัตั้่อชัุ่มชั่น แลุะควรส่งเสริมการที่ำากินอย่างมั�นคงให้แก่
ชัุ่มชั่นของกลุุ่มชั่นเผู้่าพื�นเมืองแลุะกลุุ่มชั่าตั้ิพันธัุ์

 สิทธิิด้านสุขภาพ

• เร่งดืำาเนินมาตั้รการในการรับัมือกับัการแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 ในทุี่กระลุอกอย่างเป็ีนระบับั พร้อม
จััดืสรรอุปีกรณ์ปี้องกันอย่างเป็ีนธัรรมแลุะที่ั�วถ่ง จััดืสรรให้ม้การเข้าถ่งการตั้รวจัคัดืกรองแลุะการฉ้ดืวัคซ้น
โควิดื-19 ที่้�ม้คุณภาพอย่างเปี็นธัรรมแลุะไม่เส้ยค่าใชั่้จั่าย

• รัฐบัาลุหรือหน่วยงานที่้�เก้�ยวข้องตั้้องเร่งดืำาเนินการเย้ยวยาแลุะดืูแลุขั�นพื�นฐานตั้่อผูู้้ที่้�ไดื้รับัผู้ลุกระที่บัจัาก
การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 อย่างเสมอภาค เที่่าเที่้ยม ถ้วนหน้าแลุะโดืยไม่เลุือกปีฏิิบััตั้ิ

 สิทธิิทางเพศัและอนาม่ยเจำริญพ่นธิุ์ [2]

• รัฐตั้้องที่ำาให้ผูู้้ตั้ั�งครรภ์ทุี่กคนสามารถเข้าถ่งการที่ำาแที่้ง การดูืแลุหลัุงการที่ำาแที่้ง แลุะข้อมูลุเก้�ยวกับั 
การที่ำาแที่้งที่้�ม้หลุักฐานเชั่ิงปีระจัักษ์ที่้�ปีราศจัากอคตั้ิอย่างถ้วนหน้า แลุะจัำากัดือุปีสรรคตั้่างๆ ตั้่อการที่ำาแที่้ง  
ไม่ว่าในดื้านกฎหมาย นโยบัาย การปีกครอง เศรษฐกิจั สังคม วัฒนธัรรม หรือดื้านอื�นๆ 

• รัฐตั้้องไม่ลุงโที่ษที่างอาญาตั้่อการที่ำาแที่้ง หรือลุงโที่ษดื้วยวิธั้อื�นๆ ตั้่อผูู้้หญิง เด็ืกผูู้้หญิง แลุะผูู้้ตัั้�งครรภ์ 
เนื�องจัากการพยายามเขา้ถ่งหรอืผู่้านการที่ำาแที่ง้ รวมไปีถง่ผูู้ใ้หค้วามชั่ว่ยเหลุอืแลุะผูู้ใ้หบ้ัรกิารในการที่ำาแที่ง้

 โทษประหารชั่้วิตี้ 

• ปีระกาศพักใช้ั่การปีระหารชั่ว้ติั้ในที่างปีฏิิบัตัั้อิย่างเปีน็ที่างการโดืยทัี่นท้ี่ แลุะใหส้ตัั้ยาบันัรบััรองพธิัส้ารเลุอืกรบัั 
ฉบัับัที่้�สองของกตั้ิการะหว่างปีระเที่ศว่าดื้วยสิที่ธัิพลุเมืองแลุะสิที่ธัิที่างการเมืองที่้�มุ่งยกเลุิกโที่ษปีระหารชั่้วิตั้

• เสนอแก้ไขกฎหมายเพื�อลุดืจัำานวนฐานความผิู้ดืที่างอาญาท้ี่�มบ้ัที่ลุงโที่ษถง่ขั�นปีระหารชั่วิ้ตั้ แลุะออกกฎหมาย
เพื�อยกเลุิกโที่ษปีระหารชั่้วิตั้

• ปีระกันให้ม้การปีฏิิบััตั้ิตั้ามมาตั้รฐานอันเปี็นท้ี่�ยอมรับัในระดืับัสากลุอย่างเข้มงวดืเก้�ยวกับัการพิจัารณาคดื ้
ที่้�เปี็นธัรรมแลุะการไตั้่สวนที่้�เก้�ยวข้องกับัโที่ษปีระหารชั่้วิตั้



34รายงานประจำำาป ี2564/65 AMNESTY INTERNATIONAL
สถานการณ์์สิทธิมินุษยชนท่�วโลก

การข่ดแย้งก่นด้วยอาวุธิในจำ่งหว่ดชั่ายแดนภาคใตี้้ของไทย

• ดืำาเนินการสอบัสวนอย่างม้ปีระสิที่ธัิภาพแลุะไม่ลุำาเอ้ยงตั้่อการสังหารนอกกระบัวนการกฎหมายในทีุ่กกรณ้ 
โดืยเฉพาะในสว่นที่้�เจัา้หนา้ที่้�ฝัา่ยความมั�นคงมส้ว่นเก้�ยวขอ้ง รวมที่ั�งใหน้ำาตั้วัผูู้ถ้กูกลุา่วหา เขา้รบััการไตั้ส่วน
ตั้ามกระบัวนการยุตั้ิธัรรมที่้�ไดื้มาตั้รฐานสากลุ แลุะไม่ม้การใชั่้โที่ษปีระหารชั่้วิตั้

• รับัรองว่าผูู้้ที่้�ถูกควบัคุมตั้ัวตั้ามสถานท้ี่�ตั้่างๆ แลุะค่ายที่หารสามารถเข้าถ่งที่นายความ ญาติั้พ้�น้อง แลุะ 
ไดืร้บััการรักษาพยาบัาลุอย่างเหมาะสม ตั้ลุอดืจันอนุญาตั้ให้หน่วยงานด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่นท้ี่�เป็ีนอิสระเข้าเย้�ยม
สถานที่้�ควบัคุมตั้ัวทีุ่กแห่งไดื้

[1] รวบัรวมจัากรายงาน แถลุงการณ์ ใบัแจั้งข่าว แลุะปีฏิิบััตั้ิการดื่วน ของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ
[2] นโยบัายเก้�ยวกับัการที่ำาแที่้งของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ, AI INDEX: POL30/2846/2020, วันที่้� 28 กันยายน 2563
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แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล
แถลงการณ์
29 มีนาคม 2565

ผู้้้นำาทางการเมืองและบัรรษ่ทย่กษ์ใหญ่ 
เห็นผู้ลกำาไรและอำานาจำของตี้นสำาค่ญกว่าประชั่าชั่น  

ไม่ร่กษาคำาม่�นส่ญญาท้�จำะฟ้�นฟ้อย่างเป็นธิรรมภายหล่งการระบัาดใหญ่

• แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนลเผู้ยแพร่รายงาน
ประจำำาปี 2564 

• นอกจำากคำาม่�นส่ญญาท้�ว่างเปล่าว่าจำะฟ้�นฟ้
อย่างเป็นธิรรมภายหล่งการแพร่ระบัาดของ
โรคโควิด-19 เพื�อแก้ปัญหาความไม่เท่าเท้ยม
ท้�ฝังรากล้ก แต่ี้ผู้้้นำาโลกเหล่าน้�กล่บัร่วมมือก่บั
บัรรษท่ย่กษ์ใหญ่ มุง่แสวงหาอำานาจำและผู้ลกำาไร 

• ประชั่าคมโลกเผู้ชิั่ญกบ่ัความล้มเหลวโดยสิ�นเชิั่ง
ในการจ่ำดการความข่ดแย้งท้�ขยายตี้่วจำนทำาให้
เกิดความตี้้งเคร้ยดยิ�งข้�น 

• แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์เนชั่่�นแนล กล่าวว่า ผู้้้ท้� 
ได้ร่บัผู้ลกระทบัมากท้�สุดในโลก คือ กลุ่มคน 
ชั่ายขอบั ท่�งประชั่าชั่นในแอฟริกา เอเชั่้ย และ
ละตี้ินอเมริกา 

ในการเปิีดืตั้ัวรายงานปีระจัำาปีี 2564 เพื�อปีระเมิน
สถานการณ์ดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่นที่ั�วโลุก แอมเนสตั้้� 
อนิเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ กลุ่าวว่า ในปี ี2564 ปีระเที่ศรำ�ารวย
ไดืร้ว่มมอืกบัับัรรษัที่ยกัษใ์หญเ่พื�อหลุอกลุวงปีระชั่าชั่น
ดื้วยคำามั�นสัญญาที่้�ว่างเปีลุ่าแลุะไม่จัริงใจัที่้�จัะฟั้�นฟัู
อย่างเป็ีนธัรรมภายหลัุงการระบัาดืใหญ่ของโรค 
โควิดื-19 ซ่�งถือไดื้ว่าเปี็นการหักหลุังครั�งใหญ่สุดื 
ในปีระวัตั้ิศาสตั้ร์ของเรา

รายงานสถานการณ์์สิทธิิมนุษยชั่นท่�วโลก ปีระจัำาปีี  
2564/2565 ของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ  
เปีิดืเผู้ยว่า รัฐบัาลุ รวมที่ั�งบัรรษัที่ยักษ์ใหญ่เหลุ่าน้� 
กลุับัผู้ลุักดืันให้เกิดืความไม่เที่่าเที่้ยมมากข่�นในระดืับั
โลุก โดืยม้การเปีดิืเผู้ยถง่สาเหตุั้ที่้�แท้ี่จัรงิ ที่ั�งความโลุภ
ของบัรรษัที่ ความเห็นแก่ตั้ัวของรัฐ แลุะการเพิกเฉย
ตั้่อโครงสร้างพื�นฐานดื้านสุขภาพแลุะสาธัารณะของ
รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ ที่ั�วโลุก 

แอกเนส คาลามาร์ด เลุขาธิัการ แอมเนสต้ั้� อนิเตั้อร์- 
เนชั่ั�นแนลุ เผู้ยว่า ปีี 2564 ควรเปี็นปีีแห่งการเย้ยวยา
แลุะการฟั้�นฟูั แตั้่ในที่างตั้รงกันข้าม กลุับักลุายเปี็น 
ปีแีหง่การบัม่เพาะความไมเ่ที่า่เที่ย้มแลุะความไมม่ั�นคง 
ที่้�มากข่�น ซ่�งจัะส่งผู้ลุกระที่บัต่ั้อไปีในอ้กหลุายปี ี
ข้างหน้า

“ผูู้้นำาคนแลุ้วคนเลุ่าตั้่างให้ความหวังว่าจัะ ‘สร้างใหม ่
ให้ดื้กว่าเก่า’ เพื�อแก้ไขปัีญหาความเหลุื�อมลุำ�าที่้�ฝััง
รากลุก่ ซ่�งเปีน็สาเหตั้ทุ้ี่�ที่ำาใหผู้้ลุกระที่บัจัากโรคระบัาดื
รนุแรงข่�น แตั้ค่วามจัรงิพวกเขากลัุบัรว่มมอืกบัับัรรษทัี่
ยกัษ์ใหญห่กัหลุงัปีระชั่าชั่นจันกอ่ใหเ้กิดืโศกนาฏิกรรม 
ครั�งใหญ่ อันเนื�องจัากความโลุภของตั้น แม้เรื�อง 
แบับัน้�จัะเกิดืข่�นที่ั�วโลุก แต่ั้กลุุ่มชั่ายขอบักลัุบัได้ืรับั
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ผู้ลุกระที่บัมากแลุะร้ายแรงที่้�สุดื รวมถ่งผูู้้ที่้�เผู้ชั่ิญกับั
ความยากจันซำ�าซากดื้วย”

ความสำาเร็จำของว่คซ้นถ้กลดทอนลง
ด้วยล่ทธิิชั่าตี้ินิยมท้�มุ่งเน้นแตี้่ 
ผู้ลประโยชั่น์ส่วนตี้น และความโลภ 
ของบัรรษ่ท 

การเร่งฉ้ดืวัคซ้นโควิดื-19 อย่างรวดืเร็ว ดืูเหมือน
จัะเปี็นที่างออกดื้านวิที่ยาศาสตั้ร์ที่้�สำาคัญ ที่ำาให้เกิดื 
ความหวังแก่ทีุ่กคนว่าโรคระบัาดืน้�จัะสิ�นสุดืลุง

อย่างไรก็ดื้ แม้จัะม้การผู้ลุิตั้วัคซ้นจัำานวนมาก ซ่�ง 
คาดืว่าจัะเพ้ยงพอต่ั้อการฉ้ดืให้ปีระชั่ากรโลุกที่ั�งหมดื
ครบัที่ั�งสองเข็มในปีี 2564 แตั้่จันถ่งสิ�นปีี ม้ปีระชั่ากร
ไม่ถ่ง 4% ในปีระเที่ศรายได้ืน้อยท้ี่�ได้ืรับัการฉ้ดืวัคซ้น
จันครบัสองเข็ม 

“ในท้ี่�ปีระชุั่มสุดืยอดืกลุุ่มปีระเที่ศ G7, G20 แลุะ
การปีระชัุ่มสุดืยอดืดื้านสภาพภูมิอากาศของยูเอ็น 
(COP26) ม้การสร้างภาพอย่างยิ�งใหญ่ในเวที่้โลุก 
ผูู้้นำาที่างการเมืองแลุะเศรษฐกจิัตั้่างแสดืงวาที่ศิลุปี์ว่า
จัะกำาหนดืนโยบัายท้ี่�ที่ำาให้เกิดืการเปีลุ้�ยนแปีลุงอย่าง
มหาศาลุต่ั้อการเข้าถง่วัคซน้ เปีลุ้�ยนทิี่ศที่างการลุงทุี่น
ในการคุ้มครองด้ืานสังคมที่้�ตั้ำ�ากว่าที่้�ควรจัะเป็ีน แลุะ 
แก้ปีัญหาผู้ลุกระที่บัจัากการเปีลุ้�ยนแปีลุงดื้านสภาพ
ภมูอิากาศ ผูู้้นำาบัรษิทัี่ยายกัษใ์หญแ่ลุะบัริษทัี่เที่คโนโลุย้
ขนาดืใหญ่ ตั้่างสร้างภาพใหญ่โตั้ถ่งความรับัผู้ิดืชั่อบั
ของบัรรษัที่ ในเวลุาน้� ถือเป็ีนช่ั่วงสำาคัญสำาหรับัการ
ตั้อบัสนองต่ั้อการฟ้ั�นตัั้วแลุะการเปีลุ้�ยนแปีลุงอย่าง 
ม้ความหมายเพื�อให้เกิดืโลุกที่้�เที่่าเที่้ยมกันมากข่�น” 

“อย่างไรก็ด้ื พวกเขากลุับัที่ำาลุายโอกาสน้� พร้อมที่ั�ง 
หันกลัุบัไปีหานโยบัายแลุะการปีฏิิบััติั้ซ่�งยิ�งเร่งให้เกิดื
ความไม่เที่่าเที่้ยมมากข่�น สมาชิั่กของชั่มรมคนรวย
ตั้่างให้คำาสัญญาเชั่่นน้�ตั้่อสาธัารณะ แตั้่ในการกระที่ำา
ส่วนตั้ัว พวกเขากลุับัไม่ที่ำาตั้ามคำามั�นสัญญา” 

ปีระเที่ศรำ�ารวยรวมที่ั�งรัฐสมาชิั่กแห่งปีระชั่าคมยุโรปี 
สหราชั่อาณาจัักร แลุะสหรัฐอเมริกา ไดื้กักตัุ้นวัคซ้น

มากกว่าที่้�จัำาเปี็น แลุะที่ำาเปี็นเอาหูไปีนาเอาตั้าไปีไร่  
ปีลุ่อยให้บัริษัที่ยายักษ์ใหญ่เห็นกำาไรเหนือกว่า 
ผู้ลุปีระโยชั่น์ของปีระชั่าชั่น ปีฏิิเสธัท้ี่�จัะเผู้ยแพร่
เที่คโนโลุยเ้พื�อสนบััสนนุใหม้้การฉด้ืวคัซน้ที่้�กวา้งขวาง
มากข่�น ในปี ี2564 บิัออนเที่ค, ไฟัเซอร์ แลุะโมเดือร์นา  
ไดื้รับัผู้ลุกำาไรมหาศาลุมากถ่ง 54 พันลุ้านเหร้ยญ  
ในขณะท้ี่�พวกเขาส่งวัคซ้นให้ปีระเที่ศรายได้ืน้อยไม่ถ่ง  
2% ดื้วยซำ�า

บัริษัที่ยายักษ์ใหญ่ไม่ไดื้เปี็นเพ้ยงบัรรษัที่ยักษ์ใหญ่ 
ที่้�ที่ำาลุายการฟ้ั�นตัั้วจัากโรคระบัาดื เพราะเห็นแก่ 
กำาไรเท่ี่านั�น แต่ั้บัริษัที่ด้ืานโซเชั่ย้ลุมเ้ดืย้รวมที่ั�งเฟัซบัุก๊  
อินสตั้าแกรมแลุะที่วิตั้เตั้อร์ ตั้่างกลุายเปี็นแหลุ่ง
สำาคัญที่้�เปีดิืโอกาสให้มก้ารเผู้ยแพร่ขอ้มลูุเท็ี่จัเก้�ยวกับั 
โรคโควิดื-19 ซ่�งสร้างความลุังเลุให้ผูู้้คนในการที่้�
จัะไปีรับัการฉ้ดืวัคซ้น ผูู้้นำาที่างการเมืองบัางคนยัง
ที่ำาตั้ัวเปี็นผูู้้เผู้ยแพร่ข้อมูลุเที่็จัตั้ัวยง เร่งให้เกิดืความ
ระแวงแลุะความหวาดืกลุวั โดืยมุง่หวงัแตั้ผู่้ลุปีระโยชั่น์
ที่างการเมืองของตั้น 

“บัริษัที่ด้ืานโซเชั่้ยลุม้เดื้ยปีลุ่อยให้ม้การพัฒนา 
อลัุกอริท่ี่มท้ี่�มุ่งแสวงหาผู้ลุกำาไร แต่ั้กลัุบัช่ั่วยเผู้ยแพร่
ขอ้มูลุเที่จ็ัที่้�เปีน็อนัตั้รายเก้�ยวกบััการระบัาดืใหญ ่โดืย
ให้ความสำาคัญกับัข้อมูลุที่้�ปีลุุกเร้าอารมณ์ แลุะเลุือก
ปีฏิิบััตั้ิมากกว่าความจัริง” 

“การค้ากำาไรอย่างกว้างขวางจัากข้อมูลุเที่็จัเหลุ่าน้� 
แลุะผู้ลุกระที่บัท้ี่�มต้ั้อ่ชั่ว้ติั้ปีระชั่าชั่นหลุายลุา้นคน ที่ำาให้
จัำาเปีน็ตั้อ้งม้การตั้รวจัสอบับัริษัที่เหลุา่น้�อยา่งจัริงจังั” 

กลุ่มชั่ายขอบัได้ร่บัผู้ลกระทบัมากท้�สุด
จำากการแก้ปัญหาโรคระบัาด 

แม้ว่าหลุายปีระเที่ศในโลุกฝ่ัายใต้ั้จัะไดื้รับัผู้ลุกระที่บั
จัากการร่วมมือกันของบัรรษัที่ยักษ์ใหญ่แลุะรัฐบัาลุ
ในโลุกตั้ะวันตั้ก แตั้่ผู้ลุกระที่บัน้�กลุับัรุนแรงยิ�งข่�นจัาก
ความอ่อนแอของระบับัสาธัารณสุข การสนับัสนุนด้ืาน
เศรษฐกจิัแลุะสงัคมท้ี่�มอ้ยูเ่ดิืม เนื�องด้ืวยถูกเพกิเฉยมา
เปีน็เวลุาหลุายที่ศวรรษ ไม่มพื้�นที่้�ใดืซ่�งไดืรั้บัผู้ลุกระที่บั
อยา่งชั่ดัืเจันแลุะที่ารณุโหดืรา้ยยิ�งกวา่แอฟัรกิา ซ่�งเปีน็ 
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เหตุั้ให้แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ตั้ัดืสินใจัเปิีดืตัั้ว
รายงานฉบัับัน้�ในวันน้�ที่้�แอฟัริกาใตั้้

มป้ีระชั่ากรเพย้งไมถ่ง่ 8% ในที่วป้ีน้�ไดืร้บััการฉด้ืวคัซ้น
ครบัสองเข็มจันถ่งสิ�นปีี 2564 นับัเปี็นอัตั้ราการฉ้ดื
วัคซ้นตั้ำ�าสุดืในโลุก อันเปี็นผู้ลุมาจัากปีริมาณวัคซ้น 
ที่้�ไม่เพ้ยงพอท้ี่�ไดื้รับัมาจัากโคแวกซ์ ฟัาซิลุิตั้้� กองทุี่น
เพื�อจััดืซื�อวัคซ้นแห่งแอฟัริกา แลุะการบัริจัาคระดัืบั 
ที่วิภาค้อื�นๆ ปีระชั่ากรในหลุายปีระเที่ศตั้้องเส้�ยงตั้่อ
การตั้ิดืเชั่ื�อโควิดื-19 เนื�องจัากความลุ้มเหลุวแลุะขาดื
ความต่ั้อเนื�องในการรณรงค์ฉ้ดืวัคซ้น ซ่�งความจัริง 
ปีระเที่ศตั้่างๆ ม้ระบับัสุขภาพที่้�เลุวร้ายอยู่แลุ้ว 

ในแอฟัริกาใตั้้ เด็ืกปีระมาณ 750,000 คนตั้้อง 
ออกจัากโรงเร้ยนกลุางคันจันถ่งเดืือนพฤษภาคม  
นับัเปี็นตั้ัวเลุขที่้�สูงกว่าชั่่วงก่อนการระบัาดืของโรค
สามเที่่า ในเว้ยดืนาม แรงงานข้ามชั่าตั้ิหญิงไดื้รับั
ผู้ลุกระที่บัอย่างมาก ทัี่�งเกิดืปีัญหาความไม่มั�นคง
ดื้านอาหารแลุะไม่สามารถเข้าถ่งความตั้้องการขั�น 
พื�นฐานอย่างอื�นได้ื ในเวเนซุเอลุา การระบัาดืใหญ่ยิ�ง
ที่ำาให้สถานการณ์ฉุกเฉินดื้านมนุษยธัรรมท้ี่�เกิดืข่�น
ก่อนหน้าเลุวร้ายลุงไปีอ้ก กลุ่าวคือปีระชั่าชั่น 94.5% 
อยู่ในภาวะยากจันที่างรายไดื้ แลุะ 76.6% อยู่ในภาวะ
ยากจันขั�นรนุแรง หรอืความยากจันสุดืขด้ื (extreme 
poverty)

“ในหลุายปีระเที่ศทัี่�วโลุกซ่�งปีระชั่ากรกลุุ่มชั่ายขอบั  
ไดื้รับัผู้ลุกระที่บัมากที่้�สุดือยู่แลุ้วจัากการกำาหนดื
นโยบัายที่้�จังใจัสนับัสนุนคนรวยเพ้ยงไม่ก้�คน ม้การ
ลุะเมิดืสิที่ธิัดื้านสุขภาพแลุะสิที่ธิัที่้�จัะม้ชั่้วิตั้รอดือย่าง
กว้างขวาง ปีระชั่ากรหลุายลุ้านคนถูกที่อดืที่ิ�งให้ตั้้อง
ดืิ�นรนหาเลุ้�ยงตั้นเอง หลุายคนกลุายเป็ีนคนไร้บั้าน 
เดื็กเข้าไม่ถ่งการศ่กษา ความยากจันเพิ�มสูงข่�น” 

“ความลุ้มเหลุวระดืับัโลุกที่้�จัะกำาหนดืมาตั้รการ 
ระดืับัโลุกในการรับัมือกับัการระบัาดืใหญ่ ยิ�งเปี็นการ
หว่านเมล็ุดืพันธัุ์ซ่�งจัะนำาไปีสู่ความขัดืแย้งแลุะความ 
อยุตั้ิธัรรมที่้�ขยายตั้ัวมากข่�น ในปีี 2564 การเพิ�มข่�น
ของความยากจัน ความไม่มั�นคงดื้านอาหาร แลุะการ
ใชั่้โรคระบัาดืเปี็นข้ออ้างแลุะเครื�องมือของรัฐบัาลุเพื�อ
ปีราบัปีรามผูู้้เห็นตั้่างแลุะการชุั่มนุม เป็ีนเมล็ุดืพันธัุ ์

ที่้�หยั�งรากลุ่กแลุะได้ืรับัการบั่มเพาะจัากลัุที่ธัิชั่าตั้ินิยม
ดื้านวัคซ้นแลุะไดื้รับัปีุ�ยจัากความโลุภของปีระเที่ศ
รำ�ารวย” 

ความข่ดแย้งเกิดข้�นอย่างแพร่หลาย
และเป็นวงกว้าง ท่ามกลางมาตี้รการ
ร่บัมือระด่บัสากลท้�อ่อนแออย่างยิ�ง 

ในปี ี2564 ความขดัืแยง้ใหมท้่ี่�ปีะที่ขุ่�นแลุะความขดัืแยง้ 
ที่้�ยืดืเยื�อในอ่ฟกานิสถาน บ้ัร์กินาฟาโซ เอธิิโอเปีย 
อสิราเอลและเขตี้ย้ดครองปาเลสไตี้น์ ลิเบัย้ เมย้นมา  
แลุะเยเมนยงัไม่ได้ืรับัการแก้ไข ซ่�งคู่สงครามต่ั้างลุะเมิดื 
กฎหมายสิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะกฎหมายมนุษยธัรรม 
ระหว่างปีระเที่ศ ส่งผู้ลุให้พลุเรือนกลุายเปี็นผูู้้ที่้�ตั้้อง 
เส้ยสลุะ ปีระชั่าชั่นหลุายลุ้านคนตั้้องพลุัดืจัากถิ�นฐาน  
หลุายพันคนถูกสังหาร หลุายร้อยคนตั้กเป็ีนเหยื�อ
ความรุนแรงที่างเพศ ระบับัสาธัารณสุขแลุะเศรษฐกิจั 
ที่้�เปีราะบัางอยู่แลุ้ว ยิ�งเลุวร้ายลุงไปีอ้ก 

ความลุ้มเหลุวระดืับัโลุกในการแก้ปีัญหาความขัดืแย้ง
ที่้�ขยายตัั้วข่�น ยิ�งเร่งให้เกิดืความไร้เสถ้ยรภาพแลุะ
การที่ำาลุายลุ้างท้ี่�เพิ�มข่�น ความไร้ปีระสิที่ธิัภาพของ
มาตั้รการในการรับัมือวิกฤตั้เหลุ่าน้�ในระดืับัสากลุ 
เห็นไดื้ชั่ัดืเจันสุดืจัากการท้ี่�คณะมนตั้ร้ความมั�นคง
แหง่สหปีระชั่าชั่าตั้ ิไมส่ามารถที่ำาหนา้ที่้�ของตั้นในการ 
แกป้ีญัหาความที่ารณุโหดืรา้ยที่้�เกดิืข่�นในเมย้นมา การ
ลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่นในอัฟักานิสถาน อาชั่ญากรรม
สงครามในซ้เร้ย การเพิกเฉยท้ี่�น่าลุะอายเช่ั่นน้� ส่งผู้ลุ
ให้หน่วยงานพหุภาค้กลุายเปี็นอัมพาตั้ แลุะการขาดื
การตั้รวจัสอบัรัฐมหาอำานาจั ซ่�งยิ�งเปีิดืที่างให้รัสเซ้ย
สามารถรุกรานยูเครนได้ื ทัี่�งท้ี่�เป็ีนการลุะเมิดืต่ั้อ
กฎหมายระหว่างปีระเที่ศอย่างโจั่งแจั้ง

“ม้เพ้ยงไม่ก้�กรณ้ซ่�งม้มาตั้รการรับัมือที่้�จัำาเปี็นระดัืบั
สากลุ มเ้พย้งไมก่้�กรณท้ี่้�ปีระชั่าชั่นไดืร้บััความยตุั้ธิัรรม
แลุะม้การรับัผิู้ดื ในที่างตั้รงกันข้าม ความขัดืแย้งไดื้
ขยายวงกวา้ง ซ่�งหากปีลุอ่ยใหเ้รื�อรงัต่ั้อไปี ผู้ลุกระที่บั 
จัะยิ�งเลุวร้ายมากข่�น จัำานวนแลุะความหลุากหลุาย
ของฝั่ายที่้�เข้ามาเก้�ยวข้องจัะเพิ�มข่�น สงครามเกิดืข่�น
ในพื�นที่้�ใหม่ ม้การที่ดืสอบัอาวุธัแบับัใหม่ ส่งผู้ลุให้
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เกิดืการเส้ยชั่้วิตั้แลุะบัาดืเจ็ับัมากข่�น ชั่้วิตั้กลุายเป็ีน 
ของราคาถูก เสถ้ยรภาพของโลุกจั่งอยู่ในสภาพท้ี่�
เปีราะบัางพร้อมแตั้กสลุายไดื้ทีุ่กเมื�อ” 

ในขณ์ะท้�ความเห็นท้�เป็นอิสระ 
เป็นสิ�งจำำาเป็นมากสุด กล่บัเกิดแนวโน้ม 
ท้�มุ่งปราบัปรามความเห็นตี้่างมากข้�น 

ในปีี 2564 แนวโน้มระดัืบัโลุกในการปีราบัปีรามการ
แสดืงความเหน็แลุะการวพิากษว์จิัารณอ์ยา่งเปีน็อสิระ
เพิ�มข่�นอย่างจัริงจััง ในขณะที่้�รัฐบัาลุปีระเที่ศตั้่างๆ  
ใชั่้เครื�องมือแลุะยุที่ธัวิธั้ที่้�หลุากหลุายเพื�อปีราบัปีราม
นักปีกปี้องสิที่ธัิมนุษยชั่น องค์กรภาคปีระชั่าสังคม
หรือเอ็นจั้โอ สำานักข่าวแลุะผูู้้นำาฝั่ายค้าน ตั้่างตั้กเปี็น 
เปี้าหมายของการควบัคุมตั้ัวอย่างไม่ชั่อบัดื้วย
กฎหมาย การที่รมานแลุะการบังัคบััใหส้ญูหาย ซ่�งเกดิื
ข่�นในหลุายกรณ้โดืยใชั่้โรคระบัาดืเปี็นข้ออ้าง

มอ้ยา่งน้อย 67 ปีระเที่ศท้ี่�ปีระกาศใช้ั่กฎหมายใหม่ในปีี 
2564 เพื�อจัำากัดืเสร้ภาพในการแสดืงออก การชัุ่มนุม
โดืยสงบัแลุะการสมาคม ในสหร่ฐฯ ม้อยา่งนอ้ย 36 รฐั
ปีระกาศใช้ั่กฎหมายกว่า 80 ฉบัับั เพื�อจัำากัดืเสร้ภาพ
ในการชัุ่มนุม ในขณะที่้�รัฐบัาลุสหราชั่อาณ์าจำ่กรไดื้
เสนอร่างพระราชั่บััญญัตั้ิตั้ำารวจั อาชั่ญากรรม การ
กำาหนดืโที่ษแลุะศาลุ ซ่�งเปี็นการปีิดืกั�นอย่างมากตั้่อ
สิที่ธิัในเสร้ภาพการชุั่มนุมโดืยสงบั รวมทัี่�งยังขยาย
อำานาจัของตั้ำารวจั 

ในร่สเซ้ย ม้การใชั่้เที่คโนโลุย้ดืิจัิทัี่ลุเป็ีนอาวุธัแบับัลุับั 
โดืยรัฐบัาลุใช้ั่ปีระโยชั่น์จัากเที่คโนโลุย้จัดืจัำาใบัหน้า 
เพื�อจัับักมุผูู้ช้ั่มุนมุโดืยสงบัจัำานวนมาก ในจำน้ ที่างการ
สั�งผูู้้ให้บัริการอินเที่อร์เน็ตั้ตั้ัดืการเข้าถ่งเว็บัไซตั้์ที่้� 
“คุกคามความมั�นคงของรัฐ” แลุะปีิดืกั�นการเข้าถ่ง 
แอปีพลุเิคชั่นัท้ี่�มก้ารพดูืคุยในหัวข้อที่้�เ่ก้�ยวกบััซนิเจ้ำยง 
แลุะฮ่่องกง ในคิวบัา เอสวาตี้ิน้ อิหร่าน เม้ยนมา 
ไนเจำอร์ เซเนก่ล ซ้ดานใต้ี้แลุะซ้ดาน ที่างการได้ืใช้ั่วิธั้
สั�งปีิดืแลุะรบักวนบัริการอินเที่อร์เน็ตั้ เพื�อขัดืขวาง 
ไมใ่หป้ีระชั่าชั่นเผู้ยแพร่ขอ้มลูุเก้�ยวกบััการปีราบัปีราม
แลุะการนัดืรวมตั้ัวที่้�ม้จัุดืปีระสงค์เพื�อตั้่อตั้้านรัฐ 

“แที่นที่้�จัะเปิีดืพื�นที่้�ให้กับัการพูดืคุยแลุะอภิปีราย ซ่�ง
เปี็นสิ�งที่้�จัำาเปี็นอย่างยิ�งเพื�อให้เราสามารถรับัมือกับั
ปีัญหาท้ี่าที่ายของปีี 2564 ได้ืดื้สุดื รัฐหลุายแห่งกลัุบั
ยิ�งเพิ�มความพยายามที่้�จัะปีิดืปีากผูู้้แสดืงความเห็น
แลุะผูู้้วิพากษ์วิจัารณ์” 

ถ้าผู้้ท้้�อย้ใ่นอำานาจำต้ี้องการฟ้�นตี้ว่กลบ่ัมา  
เราตี้้องตี้่อตี้้านการห่กหล่งน่�น

ในปีี 2564 แม้ผูู้้ม้อำานาจัจัะขาดืความที่ะเยอที่ะยาน
แลุะจัินตั้นาการในการหาที่างแก้ไขความเปี็นปีรปีักษ์
ที่้�คุกคามมนุษยชั่าตั้ิมากที่้�สุดื แตั้่ปีระชั่าชั่น ซ่�งพวก
เขาที่ำาหนา้ที่้�เป็ีนผูู้้แที่นกลุบััไมไ่ด้ืมส้ภาพออ่นแอเชั่น่นั�น 

ผูู้้ชัุ่มนุมในโคลอมเบั้ยไดื้ลุงถนน หลุังรัฐบัาลุปีระกาศ
ข่�นภาษ้ ในขณะที่้�ปีระชั่าชั่นตั้้องดืิ�นรนเพื�อหาเลุ้�ยง
ครอบัครัวที่่ามกลุางสถานการณ์การระบัาดืใหญ่  
ในร่สเซ้ย การชุั่มนุมตั้่อตั้้านรัฐบัาลุยังคงเกิดืข่�น แม้
ม้การจัับักุมโดืยพลุการแลุะการดืำาเนินคดื้ต่ั้อบุัคคลุ
จัำานวนมาก เกษตั้รกรอนิเดย้ไดืป้ีระที่ว้งกฎหมายใหม่ 
ซ่�งพวกเขาบัอกว่าจัะยิ�งที่ำาลุายชั่้วิตั้ความเปี็นอยู่ของ
ตั้นเอง 

นักกิจักรรม เยาวชั่นแลุะชั่นเผู่้าพื�นเมืองที่ั�วโลุก ตั้่าง
วิจัารณ์ผูู้้นำาที่้�ลุ้มเหลุวในปีฏิิบััติั้การแก้ไขวิกฤตั้ดื้าน
สภาพภูมิอากาศ องค์กรภาคปีระชั่าสังคม รวมที่ั�ง 
แอมเนสตั้้� อนิเตั้อรเ์นชั่ั�นแนลุ สามารถลุอ็บับั้�ใหย้อมรบัั
แลุะรับัรองสิที่ธิัท้ี่�จัะม้ชั่้วิตั้ในสภาพแวดืลุ้อมท้ี่�สะอาดื 
สมบัูรณ์ แลุะยั�งยืน ในขณะที่้�เอ็นจั้โอไดื้ฟั้องคดื้เชั่ิง
ยุที่ธัศาสตั้ร์อย่างสร้างสรรค์แลุะฟั้องคดื้อาญากับั
บัริษทัี่ข้ามชั่าตั้ ิรวมทัี่�งไนก้� พาที่าโกเนย้ แลุะซแ้อนดืเ์อ  
จัากการม้ส่วนร่วมในการบัังคับัใช้ั่แรงงานในภูมิภาค
ซินเจั้ยงของจำ้น 

ในตัั้วอย่างความร่วมมือท้ี่�สำาคัญ โครงการเพกาซัส 
ซ่�งเป็ีนความร่วมมือในกว่า 80 ปีระเที่ศ แลุะได้ืรับัการ
สนบััสนุนดืา้นเที่คนิคจัากแอมเนสต้ั้� อนิเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ 
ไดื้เปีิดืเผู้ยว่า ม้การใชั่้สปีายแวร์ของบัริษัที่เอ็นเอสโอ 
กรุ๊ปีของอิสราเอลุ โดืยม้เป้ีาหมายเป็ีนปีระมุขของรัฐ 



39 รายงานประจำำาป ี2564/65 AMNESTY INTERNATIONAL
สถานการณ์์สิทธิมินุษยชนท่�วโลก

นักกิจักรรม แลุะผูู้้สื�อข่าวในอาเซอร์ไบัจำาน ฮ่่งการ้ 
โมร็อกโค รว่นดาแลุะซาอุด้อาระเบั้ย

“แม้จัะให้คำามั�นสัญญาอ้กแบับัหน่�ง แต่ั้แที่บัจัะทีุ่กครั�ง 
ผูู้้นำาแลุะบัรรษัที่ตั้่างเลุือกเส้นที่างที่้�ไม่ไดื้มุ่งไปีสู่การ
เปีลุ้�ยนแปีลุง กลัุบัเลืุอกท้ี่�จัะตั้อกยำ�า แที่นท้ี่�จัะกำาจััดื
ความไม่เท่ี่าเที่้ยมอย่างเป็ีนระบับัท้ี่�เป็ีนสาเหตุั้ของ
การระบัาดืใหญ ่ใขณะที่้�ปีระชั่าชั่นที่ั�วโลุกปีระกาศอยา่ง
ชั่ัดืเจันว่า โลุกที่้�ม้ความยุตั้ิธัรรมมากข่�นแลุะตั้ั�งอยู่บัน 
พื�นฐานสทิี่ธัมินุษยชั่น เปีน็สิ�งท้ี่�พวกเขาต้ั้องการท้ี่�สดุื”

“การตั้่อตั้้านอย่างจัริงจัังแลุะตั้่อเนื�องของขบัวนการ
ภาคปีระชั่าชั่นที่ั�วโลุก เปี็นแสงสว่างแห่งความหวัง  

เราไดื้ยินถ่งเส้ยงเร้ยกร้องที่้� ไม่ยอมจัำานนแลุะ
ไม่ที่้อถอย เพื�อให้เกิดืโลุกที่้�เที่่าเที่้ยมกันมากข่�น  
ถ้ารัฐบัาลุไม่ฟั้�นฟูัให้ดื้ข่�นอย่างแที่้จัริง เราก็ไม่ม้ที่าง
เลุือกอื�นเหลุือแลุ้ว เราจัะตั้้องตั้่อสู้กับัความพยายาม
ทีุ่กปีระการท้ี่�รัฐบัาลุต้ั้องการปิีดืปีากพวกเรา แลุะเรา
จัะต้ั้องยืนหยัดืต่ั้อสู้กับัการหักหลัุงทุี่กครั�งท้ี่�พวกเขา 
กระที่ำากับัเรา ในชั่่วงไม่ก้�สัปีดืาห์ข้างหน้า เราจั่งจัะ 
เปิีดืตั้ัวการรณรงค์ระ ดืับัโลุกที่้�เร้ยกร้องการเคารพ
สิที่ธิัในการชุั่มนุม เพื�อแสดืงความเปี็นเอกภาพกับั
ขบัวนการภาคปีระชั่าชั่น เปี็นการรณรงค์ที่้�เราจัะตั้้อง
สร้างสรรค์แลุะที่ำาให้ม้ความเป็ีนเอกภาพระดัืบัโลุก 
แม้ว่าผูู้้นำาของเราจัะไม่ที่ำาเช่ั่นนั�นก็ตั้าม” แอกเนส  
คาลุามาร์ดื กลุ่าว
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ภาพื่ถ่ายในหวัขั้อ “มุมมองชวิีตท่ามกลางวิกฤต ‘โควิด-19’ ผ่านเลนส์สิทธมินุษยชน”
รางวัลส่ือมวลชนเพ่ืื่อสิทธมินุษยชน ประจำาปี 2564

รางวัลุดื้เดื่น ปีระเภที่บัุคคลุที่ั�วไปี โดืย ปีฏิิภัที่ร จัันที่ร์ที่อง





รายงานประจำาปี 2564/65
แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล
สถานการณ์์สิทธิิมนุษยชั่นท่�วโลก

จัากมุมมองดื้านสิที่ธัิมนุษยชั่น ปีี 2564 เปี็นเรื�องราวที่้ม้แตั้่การที่รยศหักหลุังแลุะ 
การเสแสร้งในกลุุ่มผูู้้ม้อำานาจั คำาสัญญาที่้�จัะ ‘สร้างใหม่ให้ดื้กว่าเก่า’ หลุังจัากการระบัาดื
ใหญ่ของโรคโควิดื-19 เปี็นแค่คำาพูดืลุอยๆ  บัางรัฐบัาลุยังแสวงหาปีระโยชั่น์เปี็นสองเที่่า
จัากการระบัาดืใหญ่เพื�อสนับัสนุนตั้ำาแหน่งของตั้น

ความหวังที่้�จัะเห็นความร่วมมือระดัืบัสากลุต้ั้องหยุดืชั่ะงักลุงเมื�อม้การกักตัุ้นวัคซ้น  
ไม่เต็ั้มใจัท้ี่�จัะเผู้ชิั่ญกับัการเปีลุ้�ยนแปีลุงของสภาพภูมิอากาศ แลุะการเห็นแต่ั้ปีระโยชั่น์ 
ส่วนตั้น คำามั�นสัญญาในการฟั้�นฟัูเศรษฐกิจัถูกตั้ัดืที่อนโดืยการบัรรเที่าหน้�ที่้�ขาดื
ปีระสิที่ธัิภาพแลุะความเหลุื�อมลุำ�าของรายไดื้ที่้�ฝัังรากลุ่ก ความก้าวหน้าที่างวิที่ยาศาสตั้ร์
แลุะเที่คโนโลุย้ถูกที่ำาลุายดื้วยความโลุภของบัรรษัที่แลุะการสมรู้ร่วมคิดืของรัฐบัาลุ หรือ 
ถูกใชั่้ปีระโยชั่น์เพื�อปีิดืกั�นผูู้้เห็นตั้่างแลุะปี้องกันไม่ให้ผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพข้ามพรมแดืน

แตั้่เรายังม้ความหวังสำาหรับัโลุกที่้�ดื้ข่�นหลุังการระบัาดืใหญ่ซ่�งข่�นอยู่กับัคนธัรรมดืา 
ขบัวนการเคลุื�อนไหวที่างสังคม แลุะองค์กรภาคปีระชั่าสังคมที่้�กลุ้าหาญ ความพยายาม
แลุะชั่ัยชั่นะที่้�จัำากัดืแลุะไดื้มาอย่างยากลุำาบัากของพวกเขาควรกระตัุ้้นให้รัฐบัาลุปีฏิิบััตั้ิ
ตั้ามคำาสัญญาของตั้น

รายงานแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุ ปีระจัำาปีี 2564/65 เน้นให้เห็นถ่งผู้ลุกระที่บัของ 
การเปีลุ้�ยนแปีลุงเหลุ่าน้�ในระดัืบัโลุก ระดัืบัภูมิภาค แลุะระดัืบัปีระเที่ศ ครอบัคลุุม
สถานการณ์ด้ืานสิที่ธัิมนุษยชั่นใน 154 ปีระเที่ศตั้ลุอดืปีี 2564 โดืยนำาเสนอข้อกังวลุ 
แลุะข้อเสนอแนะของแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนลุสำาหรับัรัฐบัาลุแลุะหน่วยงานที่้�เก้�ยวข้อง  
ซ่�งม้ข้อมูลุที่้�เปี็นปีระโยชั่น์สำาหรับัผูู้้ที่้�ที่ำาหน้าที่้�ออกกฎหมายแลุะนโยบัายของรัฐ  
นักกิจักรรม หรือผูู้้ที่้�ม้ความสนใจัในปีระเดื็นสิที่ธัิมนุษยชั่น

ร่วมมือกับัเรา
www.amnesty.or.th


