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จดหมายเปิ ดผนึก: ชีวิตชาวโรฮิงญาเสี่ยงภัยอยู่กลางทะเล
เรื่อง ชีวิตชาวโรฮิงญาเสี่ยงภัยอยูก่ ลางทะเล
เรียน รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ปากีสถาน ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์
ติมอร์เลสเต ไทย ศรีลงั กา และเวียดนาม
เรือประมงหลายลาที่บรรทุกหญิงชายและเด็กหลายร้อยคนซึ่งเชื่อว่าเป็ นชาวโรฮิงญา ติดอยู่กลางทะเลหลังถูกรัฐบาลประเทศต่าง
ๆ ผลักดันออกนอกชายฝั่งและปฏิเสธไม่ให้ขนึ ้ ฝั่ง โดยอ้างว่าเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 แอม
เนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคให้รว่ มมือทางานและดาเนินการโดยทันที เพื่อคุม้ ครองชีวิตบุคคลที่เสี่ยง
ภัยอยู่กลางทะเล โดยจาเป็ นต้องมีมาตรการระดับประเทศและภูมภิ าคที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทัง้ ต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผูเ้ ข้าเมืองและผูข้ อลีภ้ ยั รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้องดาเนินการตาม
มาตรการเหล่านีเ้ พื่อแก้ไขสาเหตุของวิกฤติในครัง้ นี ้
ด้วยเหตุดงั กล่าว แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงเรียกร้องรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ให้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบของตนภายใต้
มาตรฐานระหว่างประเทศและพันธกิจต่อภูมิภาค
รัฐสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบตั ติ ามกฎบัตรสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Charter of the Association of South East
Asian Nations - ASEAN Charter) โดยเฉพาะข้อ 1 ซึ่งกาหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของ “ความมุ่งประสงค์และหลักการ” ของอาเซียนเกี่ยวกับ
หน้าที่ “เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน[ของประชาชน]” (ข้อ 1(7))
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ยังต้องปฏิบตั ิตามพันธกิจภายใต้ปฏิญญาระดับภูมิภาค รวมถึงปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยปฏิบตั ิการค้นหา
และช่วยชีวติ พ.ศ. 2553 และปฏิญญาบาหลี พ.ศ. 2559 และผลลัพธ์ของการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของคณะทางานตาม
กระบวนการบาหลี ซึ่ง “เน้นความสาคัญอย่างยิ่งยวดของการช่วยชีวติ กลางทะเล และการไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และความปลอดภัย
ของบุคคล ในมาตรการเพื่อรับมือการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางทะเล”
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ควรประกันว่า มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้สดั ส่วน ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และมีพนื ้ ฐานอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่อาจถูกใช้เป็ นเหตุผลให้รฐั ปฏิเสธไม่ให้ชาว
โรฮิงญาขึน้ ฝั่ง การบังคับให้ผลู้ ภี ้ ยั ต้องอยู่ในเรือต่อไปยังทาให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิดา้ นสุขภาพของพวกเขาและอาจเสี่ยงต่อสิทธิ ในชีวิต
ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ
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จากข้อมูลที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รบั เชื่อได้วา่ มีผลู้ ภี ้ ยั และผูเ้ ข้าเมืองมากถึง 800 คนที่ตกค้างอยูใ่ นทะเล เมื่อสอง
สัปดาห์ก่อนมีผสู้ ญ
ู เสียชีวติ หลายสิบคนระหว่างอยูใ่ นเรือ ซึง่ ถูกทางการมาเลเซียผลักดันออกนอกชายฝั่ง ผูร้ อดชีวติ ซึ่งได้รบั อนุญาตให้ขนึ ้
ฝั่งที่บงั คลาเทศ มีสภาพขาดอาหารและขาดนา้ อย่างรุนแรง โดยยังมีอีกหลายร้อยคนลอยคออยู่กลางทะเล แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึง
ขอเตือนรัฐบาลในภูมิภาคให้ตระหนักถึงพันธกรณีของตนภายใต้กฎหมายทางทะเล ที่มีผลบังคับใช้ต่อสถานการณ์ของผูล้ ภี ้ ยั หรือผูเ้ ข้าเมือง
ที่ถกู ตรวจพบอยู่กลางทะเลด้วยเช่นกัน
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
ครอบคลุมพันธกรณีท่ีรฐั ต้องให้ความช่วยเหลือต่อผูท้ ่เี สี่ยงภัยอยูก่ ลางทะเล นอกจากนีร้ ฐั ชายฝั่งยังมีหน้าที่ตอ้ งให้ความช่วยเหลือต่อบุคคล
ที่ตรวจพบอยูก่ ลางทะเลซึง่ มีความเสี่ยงว่าจะสูญหาย และผูท้ ่ไี ด้รบั ความยากลาบาก สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ตอ่ รัฐทุกแห่ง
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางทะเลถือว่าเป็ นมาตรฐานระหว่างประเทศกาหนดว่า
ผูร้ อดชีวิตที่เสี่ยงภัยควรได้รบั ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะมีสญ
ั ชาติหรือมีสถานะการเป็ นผูเ้ ข้าเมืองอย่างไร หรือไม่ว่าถูกตรวจพบเมื่ออยู่ใน
สภาพใด นอกจากนีร้ ฐั ยังต้องประกันว่าปฏิบตั กิ ารและขัน้ ตอนปฏิบตั ิทงั้ ปวง ทัง้ การคัดกรองและการประเมินสถานะของผูท้ ่ไี ด้รบั การ
ช่วยเหลือ ซึ่งเป็ นภารกิจนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ระหว่างการเสี่ยงภัย เป็ นสิง่ ที่อาจทาได้กต็ ่อเมื่อพวกเขาสามารถขึน้
ฝั่งยังที่ปลอดภัยแล้ว
ดังที่เน้นยา้ โดยสานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผูล้ ภี ้ ยั แห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees - UNHCR) การ
ช่วยชีวติ ผูเ้ สี่ยงภัยกลางทะเลไม่เพียงเป็ นพันธกรณีระหว่างประเทศ หากยังเป็ นความจาเป็ นด้านมนุษยธรรม ไม่วา่ บุคคลเหล่านัน้ จะเป็ นใคร
หรือมีเหตุผลในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานอย่างไร จึงควรประกันว่าบุคคลที่จาเป็ นต้องได้รบั ความคุม้ ครองระหว่างประเทศ ได้รบั ประกันความ
ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงทางออกอย่างถาวรได้ วิกฤติทางทะเลอันดามันเมื่อปี 2558 เมื่อมีชาวโรฮิงญาไม่ทราบจานวนส่วนหนึ่งได้รบั
การช่วยเหลือแต่อีกหลายร้อยคนต้องสูญเสียชีวิตกลางทะเล ชีใ้ ห้เห็นความจาเป็ นเร่งด่วนในปั จจุบนั ที่จะต้องจากัดการสูญเสียชีวิตและ
ความทุกข์ทรมานกลางทะเล เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนีอ้ กี
นโยบายผลักดันออกนอกชายฝั่ งและการให้คนขึน้ ฝั่ ง
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา จากที่เคยยอมให้เรือขึน้ ฝั่ง ปั จจุบนั มาเลเซียและบังคลาเทศต่างปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลื อผูล้ ภี ้ ยั และผู้
เข้าเมืองที่จาเป็ นต้องได้รบั การช่วยชีวิต นอกจากนีเ้ จ้าหน้าที่ตรวจการณ์ชายฝั่งได้ผลักดันเรือเหล่านีอ้ อกไป ส่วนประเทศอื่น ๆ ไม่ได้แสดง
ท่าทีแต่อย่างใด
การที่รฐั ไม่ตรวจสอบข้ออ้างของบุคคลที่ระบุว่าต้องหลบหนีจากประเทศหนึ่งเนื่องจากความหวาดกลัวอย่างแท้จริงว่าจะถูก
ประหัตประหาร ย่อมถือเป็ นการละเมิดหลักการไม่ส่งกลับ โดยหลักการนีร้ ะบุวา่ บุคคลไม่ควรถูกส่งกลับไปยังประเทศที่อาจทาให้ได้รบั
อันตรายที่ไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้ ซึ่งควรมีผลบังคับใช้ต่อผูล้ ภี ้ ยั และผู้ขอลีภ้ ยั ทุกคน รวมถึงชาวโรฮิงญาผูถ้ กู คุกคามอย่างรุนแรงทัง้ ต่อชีวิต
และสวัสดิภาพ
รัฐจึงมีหน้าที่ตอ้ งทาการค้นหาและช่วยเหลือตามกฎหมายทางทะเล1 นโยบายผลักดันออกนอกชายฝั่งยังถือเป็ นการละเมิดต่อ
พันธกิจของรัฐบาลที่รฐั ให้ไว้ระหว่างจัดทาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยปฏิบตั ิการค้นหาและช่วยเหลือ พ.ศ. 2553 และปฏิญญาบาหลี พ.ศ.
2559 ซึง่ ระบุอย่างชัดเจนถึงพันธสัญญาที่จะร่วมมือกันค้นหาและช่วยเหลือบุคคล รวมถึงผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปรกติ
1

UNCLOS: อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UN Convention on the Law of the Sea), UN Doc. A/CONF.62/122, ข้อ
98(2): “รัฐชายฝั่งทุกรัฐจะส่งเสริมการจัดตัง้ การดาเนินงาน และการธารงไว้ซง่ึ บริการค้นหาและช่วยชีวิตที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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ในเดือนมีนาคม 2559 รัฐมนตรีท่ปี ระชุมในกระบวนการบาหลี2 ต่างยืนยันพันธกิจของรัฐบาลในภูมภิ าคที่จะใช้แนวทางระดับ
ภูมิภาคอย่างรอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โดยอยู่บนพืน้ ฐานการแบ่งปั นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน
ปฏิญญาที่จดั ทาจากที่ประชุมเป็ นการให้สญ
ั ญาว่า รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะร่วมมือจัดทาทางเลือกการขึน้ ฝั่งและร่วมมือในปฏิบตั กิ าร
ค้นหาและช่วยเหลือ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ยังเห็นชอบที่จะแก้ปัญหาที่รากเหง้าของการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โดยขจัดปั ญหาการเป็ น
บุคคลไร้รฐั และประกันว่าผูล้ ภี ้ ยั และผูเ้ ข้าเมืองมีแนวทางที่ปลอดภัยที่จะแสวงหาความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่เสี่ยงอันตราย
ทางทะเล
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมกันรับผิดชอบแผนปฏิบตั ิการต้องครอบคลุมองค์ประกอบพืน้ ฐานของการค้นหาและช่วยเหลือ
รวมทัง้ การให้บคุ คลขึน้ ฝั่ง ไม่เช่นนัน้ แล้ว นโยบายผลักดันออกนอกชายฝั่งของเพียงประเทศเดียว ย่อมเป็ นการผลักภาระการช่วยชีวิตและ
การขึน้ ฝั่งให้กบั ประเทศอื่น
แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต้นทาง
องค์ประกอบสาคัญในการหาทางออกระดับภูมิภาคที่ย่งั ยืนต่อวิกฤติครัง้ นี ้ คือการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ต้นทาง แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ให้แก้ไขสาเหตุของการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึงให้ความ
คุม้ ครองโดยทันทีต่อผูล้ ภี ้ ยั และผูเ้ ข้าเมือง
ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ท่ไี ด้รบั การช่วยชีวิตและคนที่ยงั ติดอยู่กลางทะเลคือชาวโรฮิงญา ซึง่ หลบหนีมาจากอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ การเลือกปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ และการประหัตประหารในเมียนมา พวกเขาไม่มีสถานะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ย่างเป็ นทางการและ
ยังคงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงได้สิทธิท่ไี ด้จากการมีสญ
ั ชาติได้อย่างเท่าเทียม และมีเสรีภาพในการเดินทาง ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ
ดารงชีพ สุขภาพ และความมั่นคงด้านอาหารของพวกเขา
นับแต่เดือนสิงหาคม 2560 ชาวโรฮิงญากว่า 740,000 คนหลบหนีจากรัฐยะไข่ตอนเหนือของเมียนมาไปบังคลาเทศ หลังจากกอง
กาลังความมั่นคงปฏิบตั ิการที่ทารุณโหดร้ายต่อพวกเขา คณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็ นอิสระระหว่างประเทศกรณีเมียนมา
ขององค์การสหประชาชาติ (UN Independent International Fact Finding Mission on Myanmar) รายงานว่าอาชญากรรมเหล่านีอ้ าจถึง
ขัน้ เป็ นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทางการเมียนมายังคงใช้ระบบปกครองที่เหยียดเชือ้ ชาติ โดยมีเป้าหมายเป็ นชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ปั จจุบนั รัฐ
ยะไข่จึงยังไม่ปลอดภัยสาหรับชาวโรฮิงญาหลายแสนคน ทัง้ หญิง ชาย และเด็กผูห้ ลบหนีไปในช่วงปี 2560 และบางส่วนหลบหนีระหว่างที่
เกิดความรุนแรงระลอกต่าง ๆ เมื่อพยายามเดินทางกลับมาเมียนมา ทางการยังคงจากัดอย่างรุนแรงไม่ให้ผทู้ างานด้านมนุษยธรรมและ
ผูส้ ื่อข่าวอิสระเข้าถึงรัฐยะไข่ ซึง่ คาดว่ายังคงมีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ประมาณ 600,000 คน
บทสรุ ป
เกี่ยวกับความปลอดภัยในและเหนือทะเล และเมื่อมีสภาวการณ์จาเป็ น จะร่วมมือกับรัฐเพื่อนบ้านโดยการทาข้อตกลงระดับภูมิภาคร่วมกัน
เพื่อความมุ่งประสงค์นี”้
2
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2545 กระบวนการบาหลีมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติท่ี
เกี่ยวข้อง กระบวนการนีป้ ระกอบด้วยรัฐภาคี 45 แห่ง ได้แก่ อัฟกานิสถาน, ออสเตรเลีย, บังคลาเทศ, บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, จีน, ฟิ จิ,
ฝรั่งเศส (นิวแคลิโดเนีย), เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิรกั , ญี่ปนุ่ , สปป.ลาว, เขตปกครองพิเศษมาเก๊า, มัลดีฟส์, เมียน
มา, มองโกเลีย, นาอูรู, เนปาล, นิวซีแลนด์, ปากีสถาน, ฟิ ลิปปิ นส์, ปาเลา, ปาปั วนิวกินี, สาธารณรัฐเกาหลี, ซามัว, สิงคโปร์, หมู่เกาะ
โซโลมอน, ซีเรีย, ศรีลงั กา, ไทย, ติมอร์เลสเต, ตองกา, ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
www.amnesty.org

หลายประเทศในภูมิภาคได้ดาเนินการอย่างน่าชื่นชมเพื่อให้ท่พี กั พิงแก่ผทู้ ่หี ลบหนีจากการเลือกปฏิบตั ิและการประหัตประหารมา
นับทศวรรษ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั หลายร้อยชีวติ ตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครัง้ และสะท้อนให้เห็นการขาดมาตรการประสานงานรับมือ
นับเป็ นโอกาสสาคัญที่รฐั บาลประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคต้องร่วมมือกันดาเนินการตามกรอบการคุม้ ครองระดับภูมิภาคที่เข้มแข็ง เพื่อ
ช่วยเหลือผูล้ ภี ้ ยั และผูเ้ ข้าเมืองอย่างสอดคล้องตามกฎบัตรอาเซียนที่เคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ข้อเสนอแนะ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้
• ประสานงานปฏิบตั ิการค้นหาและช่วยเหลือเพื่อค้นหาและช่วยเหลือเรือที่เสี่ยงภัย ให้สอดคล้องตามปฏิญญาระดับภูมิภาค
และกฎหมายระหว่างประเทศ
• อนุญาตให้เรือที่บรรทุกผูล้ ภี ้ ยั และผูเ้ ข้าเมืองขึน้ ฝั่งได้อย่างปลอดภัยในประเทศที่ใกล้สดุ และไม่ผลักดันเรือออกนอกชายฝั่ง ไม่
คุกคามหรือข่มขู่พวกเขา
• จัดให้มีหรือประกันให้มีเสบียงที่จาเป็ นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนของผูล้ ภี ้ ยั และผูเ้ ข้าเมือง ทัง้
อาหาร นา้ ที่พกั พิง และบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอ
• ประกันว่าผูท้ ่สี มัครขอลีภ้ ยั สามารถเข้าถึงกระบวนการพิสจู น์สถานะผูล้ ภี ้ ยั ได้อย่างเป็ นธรรม
• เคารพหลักการไม่ส่งกลับ โดยประกันว่าจะไม่มกี ารส่งบุคคลไปยังสถานที่ใด ๆ รวมถึงประเทศต้นทาง ซึง่ อาจทาให้เกิดความ
เสี่ยงภัยต่อชีวติ ของพวกเขาหรืออาจเป็ นเหตุให้ถกู ทรมานหรือประหัตประหาร
• ประกันว่าบุคคลจะไม่ถกู เอาผิดทางอาญา ถูกควบคุมตัว หรือถูกลงโทษเพียงเพราะวิธีการเข้าเมืองของพวกเขา
• จัดทากลไกฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการเดินเรือในภูมิภาคในอนาคต
• ให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของผูล้ ภี ้ ยั พ.ศ. 2494 พร้อมทัง้ พิธีสาร พ.ศ. 2510 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะ
ของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ และดาเนินการตามกฎบัตรในระดับกฎหมาย นโยบาย และการดาเนินงานของภาครัฐ
• ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ UNHCR ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่คมุ้ ครองผูล้ ภี ้ ยั และบุคคลไร้รฐั และมีความเชี่ยวชาญใน
การจาแนกสถานะผูล้ ภี ้ ยั
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีขอ้ เสนอแนะต่อไปนีส้ าหรับรัฐบาลบางประเทศ
•
เวียดนามในฐานะเป็ นประธานอาเซียน ควรเรียกประชุมด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ให้สอดคล้องตามกฎบัตร
อาเซียน (ซึง่ ระบุวา่ “การประชุมสุดยอดอาเซียนมีขึน้ เพื่อ...แก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียน
โดยให้มกี ารปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม”)
•
เมียนมาต้องยุติการเลือกปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบและการใช้ความรุนแรงกับชาวโรฮิงญา และรับประกันว่าหน่วยงานด้าน
มนุษยธรรม องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และผูส้ ื่อข่าว รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่น ๆ สามารถเข้าถึงรัฐ
ยะไข่ได้อย่างเสรีและไม่มีการปิ ดกัน้
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีขอ้ เสนอแนะต่อไปนีส้ าหรับทุกรัฐ
•
เพิ่มจานวนการรับผูล้ ภี ้ ยั ตามหลักมนุษยธรรมโดยอยู่บนพืน้ ฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
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•

ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือทางวิชาการและทางการเงินกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการปฏิบตั ิการค้นหาและช่วยชีวิต และเพื่อการตอบสนองความต้องการทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวของผูล้ ภี ้ ยั และผูเ้ ข้าเมืองในภูมิภาค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(ลายเซ็นต์)
แคลร์ อัลการ์
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายวิจยั รณรงค์ และนโยบาย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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