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ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ ผลู้ ี้ภยั และการค้ามนุษย์
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ต่อรัฐบาลเมียนมา
 ยุตคิ วามรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาโดยเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายความมันคงของรั
่
ฐ และคุม้ ครองชาวโรฮิงญาให้
ปลอดพ้นจากการปฏิบตั มิ ชิ อบของตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั เช่น คณะสงฆ์
 ประกัน ว่ า ชาวโรฮิง ญามีส ิท ธิไ ด้ ร ับ สัญ ชาติอ ย่ า งเท่ า เทีย มกับ พลเมือ งคนอื่ น ทัง้ นี้ โ ดยมี
หลัก เกณฑ์ท่ีเ ป็ น กลางและเป็ น ไปตามหลัก การไม่ เ ลือ กปฏิบ ัติ รวมทัง้ การแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ.2525 (1982 Citizenship Act)
 ประกันว่าชาวโรฮิงญาได้รบั การคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามกฎหมายโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
และให้ยกเลิกมาตรการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ุกประการในรัฐยะไข่
 ให้ทําการสอบสวนอย่างเป็ นอิสระ ปราศจากอคติ และมีประสิทธิภาพต่อเหตุความรุนแรงที่ม ี
สาเหตุจากความแตกต่างระหว่างกลุ่ม รวมทัง้ ความรุนแรงในปี 2555 ในรัฐยะไข่ และให้นําตัวผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรุนแรงหรือสนับสนุ นความเกลียดชังด้านเชือ้ ชาติหรือศาสนา รวมทัง้ ผูท้ ย่ี ยุ ง
ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรง เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีท่เี ป็ น
ธรรม
 ยกเลิกพระราชบัญญัตกิ ารสมรสเป็ นพิเศษสําหรับผูห้ ญิงชาวพุทธ (Buddhist Women’s Special
Marriage Law) และพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยการเปลีย่ นศาสนา (Religious Conversion Law)
และแก้ไขพระราชบัญญัติสาธารณสุขเพือ่ ควบคุมประชากร (Population Control Healthcare
Law) และพระราชบัญ ญัติก ารมีคู่ ส มรสเพีย งคนเดีย ว (Monogamy Law) เพื่อ ให้ ม ีเ นื้ อ หา
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ

ต่อรัฐบาลอิ นโดนี เซีย
 อนุ ญาตให้ชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในประเทศต่อไป จนกว่าจะดําเนินการจําแนกสถานะและการ
พิจารณาคําร้องเพือ่ ขอตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศทีส่ ามแล้วเสร็จ
 ตีพมิ พ์เผยแพร่และดําเนินการตามร่างระเบียบประธานาธิบดีว่าด้วยผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิงและผูล้ ภ้ี ยั
และจัดทํากรอบกฎหมายเพื่อการดําเนินงานทีช่ ดั เจนสําหรับผูล้ ภ้ี ยั และผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง
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 จัดให้มคี วามช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่ อผู้แสวงหาที่พกั พิงและผู้ล้ภี ยั ทุกคน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพืน้ ฐานของพวกเขา
 ให้มกี ารสอบสวนอย่างรอบด้านตามข้อ กล่ าวหาว่ ามีก ารกระทําชํ าเราและการซ้อ ม ซึ่ง เป็ น
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในทีพ่ กั พิงสําหรับชาวโรฮิงญาทีบ่ ลัง อาโดอี (Blang Adoe)

ต่อรัฐบาลอิ นโดนี เซีย มาเลเซีย และไทย
 เคารพหลักการไม่ส่งกลับ (non-refoulement)
 ให้ส ตั ยาบันรับรองอนุ ส ญ
ั ญาว่ าด้ว ยผู้ล้ภี ยั และรับประกันให้มกี ารเข้าถึง ขัน้ ตอนการจําแนก
สถานะผูล้ ภ้ี ยั
 รับประกันว่ า บุ ค คลจะไม่ถู ก เอาผิด ทางอาญา ถูก กัก ตัว หรือ ถูก ลงโทษเพีย งเพราะเหตุ ผ ล
เกีย่ วกับวิธกี ารเข้าเมือง
 พิจารณาขยายช่องทางการเข้าเมืองอย่างปรกติ เช่น การเข้าเมืองเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว
ได้มาอยูร่ ว่ มกันและการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 ประสานงานเพื่อให้เกิดมาตรการทีเ่ ป็ นผลในการแก้ปัญหาการค้ามนุ ษย์ และคุม้ ครองบุคคลให้
ปลอดพ้นจากการปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิมนุ ษยชนของผูค้ า้ มนุ ษย์และผูล้ กั ลอบนํ าบุคคลเข้าเมือง
รวมทัง้ การจัด ให้มรี ะบบติด ตามเส้น ทางเรือ ในน่ า นนํ้ า ประเทศและในน่ า นนํ้ าสากล เพื่อ ให้
สามารถจําแนกและช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุ ษย์หรือบุคคลอื่นที่ตกเป็ นเหยื่อการปฏิบตั มิ ชิ อบ
ด้านสิทธิมนุ ษยชนอย่างร้ายแรง
 พัฒนาการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อปฏิบตั กิ ารค้นหาและกู้ภยั ในอ่าวเบงกอลและทะเล
อัน ดามัน และกํ า หนดขัน้ ตอนการนํ า คนขึ้น ฝั ง่ อย่ า งปลอดภัย และอย่ า งคาดการณ์ ไ ด้ และ
ประสานงานกับหน่ วยงานระหว่างประเทศและหน่ วยงานด้านมนุ ษยธรรม เพื่อรับประกันว่าจะมี
การดูแลผูท้ เ่ี พิง่ ขึน้ ฝั ง่ อย่างมีมนุ ษยธรรม
 กําหนดให้มกี ลไกเพื่อตรวจสอบ ซึง่ เป็ นการส่งเสริมและติดตามการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีเพื่อการ
ค้นหาและกู้ภยั และดําเนินการสอบสวนอย่างเป็ นอิสระและปราศจากอคติในกรณีท่เี กิดความ
ล้มเหลวในการคุ้มครองชีวติ มนุ ษย์ท่อี ยู่กลางทะเล และให้ความร่วมมือกรณีท่มี กี ารสอบสวน
เช่นนัน้
 สอบสวนและนํ าตัวผู้มสี ่วนรับผิดชอบ ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ดี ําเนินการค้ามนุ ษ ย์เ ข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และสนับสนุ นการฟื้ นฟู ทงั ้ ทางร่างกายและจิตใจของผู้เป็ นเหยื่อการค้า
มนุ ษย์
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 รับประกันว่าปฏิบตั กิ ารการแก้ไขปั ญหาผูล้ กั ลอบนํ าบุคคลเข้าเมืองและผูค้ า้ มนุ ษย์จะเป็ นไปตาม
มาตรการบังคับใช้กฎหมาย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุ ษยชน
ระหว่างประเทศ และจะไม่ส่งผลให้ชวี ติ ที่อยู่กลางทะเลเป็ นอันตราย หรือทําให้คนในเมียนมา
และบังคลาเทศติดกับดักในสถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายโดยไม่มชี ่องทางหลบหนี
 ร่วมมือกันในการจัดทําระบบติดตามและจําแนกผูล้ ภ้ี ยั และผูย้ า้ ยถิน่ ซึง่ เสียชีวติ หรือสูญหายกลาง
ทะเล

ต่อรัฐบาลบังคลาเทศ
 เคารพหลักการไม่ส่งกลับ
 จัดให้มคี วามช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อเหยือ่ การค้ามนุ ษย์ทถ่ี ูกส่งตัวกลับประเทศ
 ร่ว มมือ กับหน่ ว ยงานระหว่ างประเทศและภาคประชาสังคมเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการขัน้
พืน้ ฐานของชาวโรฮิงญา

ต่อรัฐบาลออสเตรเลีย
 ทบทวนนโยบายไม่ยอมรับการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ของผูล้ ภ้ี ยั ทีจ่ ดทะเบียนกับสํานักข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ี
ภัยสหประชาชาติประจําประเทศอินโดนีเซียภายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ต่ อองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่ นฐาน (IOM) และสํานักข้าหลวงใหญ่
ผูล้ ีภ้ ยั สหประชาชาติ (UNHCR)
 ประกันให้มกี ารอบรมและกํากับดูแลเจ้าหน้ าที่ด้านความมันคงและตํ
่
ารวจในอินโดนีเซียอย่าง
เหมาะสม
 ให้มกี ารสอบสวนอย่างรอบด้านเมือ่ มีขอ้ กล่าวหาการปฏิบตั มิ ชิ อบของเจ้าหน้าทีด่ า้ นความมันคง
่
และตํารวจ และรับประกันให้มจี ํานวนเจ้าหน้ าที่ด้านความมันคงที
่
่เป็ นผู้หญิงมากเพียงพอใน
สถานทีค่ วบคุมตัวของอินโดนีเซีย
 ร่ว มมือ กับทางการอินโดนี เ ซียต่ อไปเพื่อให้มมี าตรการทางเลือกอื่นนอกจากการควบคุมตัว
(alternatives to detention) รวมทัง้ สําหรับผูเ้ ยาว์ทเ่ี ดินทางเพียงลําพัง พร้อมกับดูแลให้พวกเขา
มีความปลอดภัย
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ต่ออาเซียน
 สนับสนุ นประเทศต่าง ๆ ในการกําหนดมาตรการที่มปี ระสิทธิภาพและมีการประสานงานเพื่อ
แก้ปัญ หาการค้า มนุ ษ ย์ และการคุ้มครองบุ ค คลให้ปลอดพ้น จากการปฏิบตั ิม ิชอบด้า นสิท ธิ
มนุ ษยชนของผูค้ า้ มนุ ษย์และผูล้ กั ลอบนํ าบุคคลเข้าเมือง รับประกันว่าการแก้ไขปั ญหาผูล้ กั ลอบ
นํ าบุคคลเข้าเมืองและผู้ค้ามนุ ษย์จะเป็ นไปตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ และจะไม่ส่งผลให้ชวี ติ ทีอ่ ยู่
กลางทะเลเป็ นอันตราย
 สนับสนุ นให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาการประสานงานเพื่อปฏิบตั กิ ารค้นหาและกู้ภยั ในอ่าวเบงกอล
และทะเลอันดามัน โดยมีขนั ้ ตอนการนําคนขึน้ ฝั ง่ อย่างปลอดภัยและอย่างคาดการณ์ได้

ต่อประชาคมนานาชาติ
 ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและอุ ปกรณ์ เ พื่อสนับสนุ นปฏิบตั ิก ารค้นหาและกู้ภยั ในอ่ าวเบ
งกอลและทะเลอันดามัน
 เพิม่ งบประมาณสนับสนุ นสํานักข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั สหประชาชาติ รวมทัง้ ช่วยบริจาคสมทบการ
ระดมทุน 13 ล้านเหรียญสหรัฐของสํานักข้าหลวงใหญ่ เพื่อตอบสนองและหามาตรการแก้ไข
วิกฤตทางทะเล
 เพิม่ งบประมาณสนับสนุ นผู้ล้ภี ยั และชุมชนที่รองรับพวกเขา ทัง้ นี้เพื่อตอบสนองความต้องการ
พืน้ ฐานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย อาหาร นํ้า การศึกษา และการรักษาพยาบาล
 จัดให้มเี งินสนับสนุ นอย่างเพียงพอสําหรับอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เพื่อให้สามารถดูแลผูท้ ่ี
เพิง่ เดินทางขึน้ ฝั ง่ ได้อย่างมีมนุ ษยธรรม
 เพิม่ สัดส่วนการยอมรับจํานวนผูล้ ้ภี ยั จากอินโดนีเซียไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศที่สาม โดยเฉพาะ
ผูเ้ ยาว์ทเ่ี ดินทางเพียงลําพัง
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