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บทสรุป
เหตุผลเบื ้องหลังการยึดครองของทหารคือการใช้ เป็ นมาตรการชัว่ คราว หนึง่ ในเป้าหมายสําคัญของข้ อกําหนดในการ
ยึดครอง คือการช่วยให้ ผ้ อู าศัยอยูใ่ นพื ้นที่ยดึ ครองสามารถดํารงชีวิตได้ อย่าง “ปรกติสขุ ” มากสุด ด้ วยเหตุดงั กล่าว
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้ วยการยึดครองจึงอนุญาตให้ กองกําลังยึดครองสามารถใช้ มาตรการ เท่าที่จําเป็ นอย่างยิ่ง
เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงปลอดภัย แต่กฎหมายดังกล่าวห้ ามไม่ให้ กองกําลังยึดครองใช้ มาตรการอื่น
อย่างเช่น การส่งพลเมืองของตนเข้ าไปอยูใ่ นพื ้นที่ยดึ ครอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลีย่ นแปลงสถานะของดินแดนนัน้
จุดยืนของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลสอดคล้ องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กล่าวคือการไม่แสดง
จุดยืนต่อการยึดครองของทหารโดยตัวของมันเอง แต่เราต่อต้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างการยึดครอง อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาสถานการณ์ของการยึดครองของทหารที่
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ วา่ การยึดครองในหลายกรณีเกิดขึ ้นต่อเนื่องมาเป็ นเวลาหลายปี หรื อหลายทศวรรษ โดยไม่
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มีทา่ ทีวา่ จะยุติลงในอนาคตอันใกล้ ในบางกรณี สถานการณ์เช่นนี ้ส่งผลให้ ประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครอง ถูกปฏิเสธไม่ให้ ได้ รับ
สิทธิมนุษยชนเป็ นเวลาหลายทศวรรษ ประชาชนหลายรุ่นคนต้ องดํารงชีวติ ท่ามกลางการเลือกปฏิบตั ิและการแย่งชิงที่
เกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ
ด้ วยความกังวลว่ามักมีการละเมิดหลักการพื ้นฐานว่าด้ วยการยึดครอง และประชาชนในเขตยึดครองมักตกเป็ นเหยื่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรง แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลตัดสินใจเปลีย่ นนโยบายซึง่ เป็ นไปตามมติจากที่ประชุม
ICM ครัง้ ที่ 13 เมื่อปี 2560 โดยนโยบายใหม่ของเรากําหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์อย่างเป็ นกลาง โดยเห็นว่าแอมเนสตี ้
ควรต่อต้ านการยึดครอง ในเวลาเดียวกัน ต้ องมีการปฏิบตั ิตามข้ อมตินนอย่
ั ้ างสอดคล้ องกับนโยบายของแอมเนสตี ้เกี่ยวกับ
การใช้ กองกําลังติดอาวุธ สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง และพันธกิจของเราทีม่ ีตอ่ ความไม่ลาํ เอียง นโยบายเหล่านี ้
เป็ นตัวกําหนดว่าแอมเนสตี ้อาจต่อต้ านการยึดครองในบางลักษณะ และเมื่อไร ในบางบริ บท อาจส่งผลให้ เกิดความเสีย่ ง
ทางกฎหมาย ความเสีย่ งต่อการปฏิบตั ิงานและความปลอดภัย อันเป็ นเหตุให้ ต้องนํามาตรการบรรเทาผลกระทบมาใช้
เมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง ปั จจั ย เหล่ า นี ้ เอกสารชิ น้ นี จ้ ึ ง กํา หนดหลั ก เกณฑ์ ห กข้ อ ซึ่ ง กรณี ท่ ี เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ทั ง้ หก
อาจหมายถึงแอมเนสตีค้ วรต่ อต้ านการยึดครองนัน้ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความตกลงระหว่างประเทศในภาพรวมทีย่ ืนยันว่ามีการยึดครองของทหาร
การยึดครองอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้ มนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิมชิ อบด้ านสิทธิมนุษยชนทีเ่ พิ่มขึ ้น
การละเมิดหลักการว่าด้ วยกฎหมายการยึดครอง หรื อการยึดครองที่เกิดขึ ้นอย่างถาวรอย่างชัดเจน
การละเมิดอย่างร้ ายแรงและเป็ นระบบโดยเกิดขึ ้นในวงกว้ าง
การละเมิดอันเป็ นผลมาจากการยึดครอง ทีเ่ กิดขึ ้นอย่างยืดเยื ้อและต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
การขาด/การใช้ มาตรการทางเลือกอื่นเพื่อยุติ/เยียวยาการละเมิดจนหมดสิ ้นแล้ ว

เอกสารนี ้ยังชี ้แนะถึงขันตอนปฏิ
้
บตั ิที่อาจนํามาใช้ เพื่อตัดสินใจว่าเมื่อใดควรต่อต้ านการยึดครอง ในภาคผนวกของ
เอกสารนี ้เป็ นกรณีศกึ ษาของสถานการณ์ของการยึดครองของทหารที่ยดึ เยื ้อและสถานการณ์ของข้ อพิพาทเกี่ยวกับเอกราช
สามกรณี
1. อารัมภบท
ที่ประชุม ICM ปี 2560 มีมติวา่ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลควรจัดทํานโยบายเกี่ยวกับการยึดครองของทหาร
รวมทังหลั
้ กเกณฑ์วา่ ทางหน่วยงานควรต่อต้ านการยึดครองที่อาจนําไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงเมื่อใด สมาชิก
หลายคนในขบวนการไม่พอใจกับการที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีนโยบายต่อต้ านการละเมิดที่เกิดขึ ้นในบริ บทของ
การยึดครอง แต่กลับวางตัวเป็ นกลางต่อการยึดครองนัน้ ในบางบริบทการดําเนินงานเช่นนี ้ส่งผลให้ แอมเนสตี ้แก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ าได้ แต่ไม่สามารถแก้ ไขสาเหตุที่รากเหง้ าของการละเมิด และเนื่องจากกฎหมายว่าด้ วยการยึดครองถูกจัดทําขึ ้น
ตามสมมติฐานว่าการยึดครองเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นเพียงชัว่ คราว จึงมีผ้ โู ต้ แย้ งว่าชุดของกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถแก้ ปัญหา
ได้ อย่างเป็ นผล หากการละเมิดสิทธินนเกิ
ั ้ ดขึ ้นกับประชาชนที่อยูใ่ ต้ การยึดครองเป็ นเวลานาน
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เอกสารนี ้กล่าวถึงกรอบกฎหมายที่กํากับการยึดครองของทหาร เป็ นการให้ ภาพรวมโดยสังเขปของการดําเนินงานของ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลในสถานการณ์ของการยึดครอง และพิจารณามติจากที่ประชุม ICM เปรี ยบเทียบกับนโยบาย
ขององค์กรที่เป็ นอยู่ (รวมทังมติ
้ จากที่ประชุม ICM ครัง้ ก่อน ๆ) ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นนี ้ (การใช้ กําลังทหาร การกําหนด
ชะตากรรมของตนเอง และความไม่ลาํ เอียง) เป็ นการทบทวนว่าแอมเนสตี ้ควรต่อต้ านการยึดครองแบบใด ประเมินความ
เสีย่ งอันเนื่องมาจากนโยบายใหม่และมาตรการที่อาจนํามาใช้ เพือ่ บรรเทาผลกระทบ ประการสุดท้ าย เอกสารนี ้เสนอ
หลักเกณฑ์เชิงสะสมหกข้ อ ซึง่ แอมเนสตี ้อาจต่อต้ านการยึดครอง และกําหนดกระบวนการตัดสินใจว่าควรทําเช่นนันเมื
้ ่อใด
เอกสารนี ้ยังมีภาคผนวกซึง่ เป็ นการสํารวจสถานการณ์ของการยึดครองของทหารที่ยดึ เยื ้อ และข้ อพิพาทเกี่ยวกับเอกราช
2. การยึดครองของทหารและกฎหมายระหว่ างประเทศ
คําว่า การยึดครองของทหารครอบคลุมถึงการกดขี่ ครอบงําและปฏิเสธสิทธิ 1 แต่ในแง่นิยามตามกฎหมาย การยึด
ครองเป็ นคํากลาง ๆ ที่อธิบายถึงข้ อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น กรณีที่เกิดการยึดครองของทหาร ข้ อบทบางประการ
ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศย่อมมีผลบังคับใช้ หนุนเสริ มกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (ซึง่ มีผล
บังคับใช้ ตอ่ ทุกสถานการณ์)
0

2.1 นิยาม
นิยามที่ถกู กําหนดมาเป็ นเวลานานของคําว่า การยึดครองของทหาร (บางกรณีเรียก การครอบครองของฝ่ ายปรปั กษ์
belligerent occupation) มีพื ้นฐานมาจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตามข้ อ 42 ของข้ อกําหนดกรุงเฮก
(2450) “จะถือว่าดินแดนถูกยึดครองเมื่อตามสภาพการณ์จริ งแล้ ว ดินแดนนันตกอยู
้
ใ่ ต้ อาณัติบงั คับของกองทัพทีเ่ ป็ น
ปรปั กษ์ การยึดครองครอบคลุมเฉพาะดินแดนที่อยูใ่ ต้ อาํ นาจที่มีการจัดตังและมี
้
การใช้ อาํ นาจเช่นนันเท่
้ านัน”
้ ในการ
ตีความนิยามนี ้ โดยคํานึงถึงสถานการณ์อย่างเป็ นรูปธรรม ความหมายของคําว่า “การควบคุมอย่างเป็ นผล” เหนือดินแดน
ดังกล่าวถือเป็ นปั จจัยสําคัญ องค์ประกอบสําคัญของการยึดครองของทหาร ครอบคลุมถึงการส่งทหารต่างชาติเข้ าไป
ประจําการและใช้ อํานาจควบคุม ความสามารถในการใช้ อาํ นาจเหนือดินแดนและประชาชนที่ถกู ยึดครอง และไม่มกี าร
แสดงความยินยอมให้ กองกําลังต่างชาติเข้ าไปอยูใ่ นดินแดนนัน้ 2
1

ข้ อกําหนดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับดินแดนภายใต้ การยึดครอง อาจมีผลบังคับใช้ เมื่อ
ดินแดนใดตกอยูใ่ ต้ การควบคุมอย่างเป็ นผลของกองกําลังติดอาวุธต่างชาติที่เป็ นปรปั กษ์ แม้ วา่ ในระหว่างการยึดครองจะ
ไม่มีการต่อต้ านโดยใช้ กําลังอาวุธ และไม่มีการต่อสู้ขดั ขืนแต่อย่างใด 3
2

1

ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ ที่ทาํ ให้ ในสถานการณ์ของการยึดครองที่ยืดเยื ้อแทบทังหมด
้
รัฐที่ทาํ การยึดครองมักปฏิเสธว่าไม่ได้ ทํา
การยึดครองด้ วยกําลังทหาร (โปรดดู ภาคผนวกว่าด้ วยสถานการณ์ของการยึดครองในปัจจุบนั )
2
โปรดดู 2559 ICRC Commentary เกี่ยวกับข้ อ 2 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา, ย่อหน้ า 301-304
3
อ้ างแล้ ว ย่อหน้ า 285-291
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2.2 จุดเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดของการยึดครอง
มีการตีความที่ขดั แย้ งกันว่า เมื่อใดถือว่าการยึดครองเริ่มต้ นขึ ้นแล้ ว อรรถาธิบายของ ICRC เกี่ยวกับอนุสญ
ั ญาเจนีวา
ฉบับที่ 4 มีความเห็นว่าสถานการณ์การยึดครองเกิดขึ ้น เมื่อคูส่ งครามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถใช้ อํานาจหรื อการควบคุม
ในบางระดับเหนือดินแดนของต่างชาติ ส่วนคนอื่น ๆ รวมทังประเทศมหาอํ
้
านาจยืนยันว่า สถานการณ์การยึดครองเกิดขึ ้น
ก็ตอ่ เมื่อคูส่ งครามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถใช้ อํานาจเหนือดินแดนของอริ ราชศัตรู มากเพียงพอทีจ่ ะทําให้ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตา่ ง ๆ ตามกฎหมายว่าด้ วยการยึดครองได้
การยึดครองจะดํารงอยูต่ อ่ ไป จนกว่ากองกําลังยึดครองถอนทหารออกไป และไม่สามารถใช้ อาํ นาจนันได้
้ 4 หรื อเมื่อรัฐ
ภายใต้ การยึดครองยินยอมให้ กองกําลังต่างชาติดํารงอยูต่ อ่ ไป
3

2.3 หลักการและข้ อกําหนดทีก่ ํากับการยึดครอง
กองกําลังยึดครองมีพนั ธกรณีเป็ นการเฉพาะตามข้ อบทของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึง่ มีผลบังคับใช้ ใน
กรณีที่เป็ นการครอบครองของฝ่ ายปรปั กษ์ รวมทัง:้
- ข้ อบทบางประการของอนุสญ
ั ญากรุงเฮก (ฉบับที่ 4) เกี่ยวกับกฎหมายและจารี ตของสงครามในดินแดน (Laws and
Customs of War on Land) และภาคผนวกว่าด้ วยข้ อกําหนดเกี่ยวกับกฎหมายและจารีตของสงครามในดินแดน วันที่
18 ตุลาคม 2450 (หลังจากนี ้เรี ยก ข้ อกําหนดกรุงเฮก);
- อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 ว่าด้ วยการคุ้มครองพลเรื อนในระหว่างสงคราม วันที่ 12 สิงหาคม 2492 (หลังจากนี ้เรี ยก
อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4);
- ข้ อกําหนดตามจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ ตอ่ การครอบครองของฝ่ าย
ปรปั กษ์ รวมทังข้
้ อกําหนดเพื่อคุ้มครองบุคคลที่อยูใ่ ต้ อํานาจของคูส่ งคราม ตามรายละเอียดในข้ อ 75 ของพิธีสารเสริ ม
2510 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา และเกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองเหยื่อของการขัดกันด้ วยอาวุธระหว่างประเทศ (พิธีสารเสริ ม
ฉบับที่ 1)
แนวคิดสําคัญของกฎหมายว่าด้ วยการยึดครองได้ แก่ การยึดครองเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นชัว่ คราว ภายในเวลาอันจํากัด ทังนี
้ ้
เพราะการยึดครองนันไม่
้ ได้ สง่ ผลให้ ฝ่ายที่ยดึ ครองมีอํานาจเหนือเอกราชของดินแดนนัน้ กฎหมายว่าด้ วยการยึดครองมี
เนื ้อหาที่สะท้ อนถึงหลักการนี ้ และหนึง่ ในเป้าหมายสําคัญของข้ อกําหนดต่าง ๆ คือการช่วยให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยในดินแดนภายใต้
การยึดครอง สามารถดํารงชีวติ อย่างเป็ น “ปรกติสขุ ” ได้ มากสุด โดยอนุญาตให้ กองกําลังยึดครองสามารถใช้ มาตรการ
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ในบางกรณี (อย่างเช่น กรณีของกาซา ภายหลังการถอนกําลังทหารอิสราเอล) กล่าวคือกองกําลังยึดครองได้ ถอนกําลัง
ออกไปจากดินแดนที่ถกู ยึดครองทังหมดหรื
้
อบางส่วน แต่ยงั คงสามารถรักษาอํานาจส่วนใหญ่ในฐานะเป็ นกองกําลังยึด
ครองได้ เหตุซงึ่ ยังมีอาํ นาจอยูเ่ ช่นนี ้ ย่อมถือเป็ นสถานการณ์ที่มีการควบคุมอย่างเป็ นผล ในกรณีเช่นนี ้ กฎหมายการยึด
ครอง หรื ออย่างน้ อยข้ อบทเกี่ยวกับอํานาจที่ผ้ ยู ดึ ครองยังสามารถใช้ ได้ อาจยังมีผลบังคับใช้ อยู่ โปรดดู Tristan Ferraro,
การจํ าแนกจุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุดของการยึดครองตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, International Review of the
Red Cross 94(885) · มีนาคม 2555, น. 157
6

เท่าที่จําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงปลอดภัย ตามความเห็นของคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ (ICRC) กองกําลังยึดครอง “มีอาํ นาจต้ องดูแลให้ มีการคุ้มครอง ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ
ประชาชนที่อยูภ่ ายใต้ การยึดครอง และต้ องประกันว่าพวกเขาสามารถดํารงชีวิตอย่างเป็ นปรกติสขุ ได้ มากสุด สอดคล้ อง
กับกฎหมาย วัฒนธรรม และจารีตของตนเอง” 5
อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 กําหนดพันธกรณีเป็ นการเฉพาะให้ กบั กองกําลังยึดครอง ในแง่การปฏิบตั ิตอ่ ผู้อาศัยอยูใ่ น
ดินแดนภายใต้ การยึดครอง ซึง่ มีสทิ ธิได้ รับการคุ้มครองเป็ นพิเศษและการปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรม กองกําลังยึดครองต้ อง
รับผิดชอบดูแลความผาสุกของประชาชนภายใต้ การควบคุมของตน โดยมีข้อกําหนดห้ ามไม่ให้ กองกําลังยึดครองฆ่าคน
ตามอําเภอใจ ปฏิบตั ิอย่างโหดร้ าย หรื อการส่งตัวหรื อเนรเทศบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครอง ทังยั
้ งมีข้อห้ ามไม่ให้ กองกําลังยึด
ครองนําพลเมืองของตนเข้ ามาอาศัยอยูใ่ นดินแดนภายใต้ การยึดครอง มีข้อห้ ามอย่างเด็ดขาดต่อการขัดขวางไม่ให้
ประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครอง ได้ รับการคุ้มครองตามอนุสญ
ั ญา ไม่วา่ จะด้ วยการผนวกรวมดินแดนหรือวิธีการอื่น
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและองค์กรตามสนธิสญ
ั ญาด้ านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ต่างยืนยันว่าการ
ปฏิบตั ิของกองกําลังยึดครองในดินแดนภายใต้ การยึดครอง ไม่เพียงต้ องสอดคล้ องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ หากยังรวมถึงพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้ ให้ สตั ยาบันรับรองไว้ รวมทัง้
ข้ อกําหนดตามจารีตประเพณีของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3. การยึดครองและนโยบายกับการปฏิบัตขิ องแอมเนสตี ้
จนกระทัง่ เมื่อเร็ว ๆ นี ้ แอมเนสตี ้ยังไม่มจี ดุ ยืนเกี่ยวกับการยึดครองโดยทัว่ ไป ในขณะนันเรามุ
้
ง่ แก้ ไขปั ญหาการละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (IHRL) ที่เกิดขึ ้นในบริ บทของการ
ยึดครอง โดยไม่แสดงจุดยืนต่อการยึดครองโดยตัวของมันเอง เหตุผลที่แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลไม่แสดงจุดยืน ก็
เนื่องมาจากว่าการยึดครองของทหารโดยตัวของมันเอง อาจไม่ใช่การกระทําที่ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และเป็ นผลมาจากข้ อกังวลของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเกี่ยวกับการรักษาความไม่ลาํ เอียง รวมทังแนวทางที
้
จ่ ะมีการ
แก้ ไขข้ อพิพาทด้ านดินแดนหรื ออืน่ ๆ ระหว่างรัฐ ยังมีเหตุผลอีกสองประการซึง่ ทําให้ แอมเนสตี ้ไม่แสดงจุดยืน กล่าวคือ
เงื่อนไขทางการเมืองหรื อกฎหมายที่อาจนํามาใช้ เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตามสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง และ
ความชอบด้ วยกฎหมายของการเลือกใช้ (หรื อการขูท่ ี่จะใช้ ) กําลังทหารระหว่างรัฐ
3.1

การดําเนินงานของแอมเนสตี ้ในสถานการณ์ของการยึดครอง/การควบคุมดินแดนของกองกําลังต่างชาติ
สถานการณ์ของการยึดครองซึง่ แอมเนสตี ้มีบบทบาทมากสุด เป็ นกรณีการยึดครองของอิสราเอลเหนือดินแดนในเขต
เวสต์แบงก์และกาซา (นับแต่ปี 2510) เหตุทมี่ ีการทํางานมากเป็ นผลมาจากการยึดครองเป็ นเวลานานของอิสราเอล และ
ลักษณะ ความรุนแรง และขอบเขตของการละเมิดที่เกี่ยวข้ องกับการยึดครองนัน้ แอมเนสตี ้ได้ ทํางานวิจยั และรณรงค์
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างกว้ างขวาง รวมทังอาชญากรรมสงครามที
้
่
5

ICRC, “เขตเวสต์แบงก์: อิสราเอลต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”, 13 กันยายน 2561
https://www.icrc.org/en/document/west-bank-israel-must-abide-international-humanitarian-law
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เกี่ยวข้ องกับการยึดครอง การสัง่ ควบคุมตัว การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสร้ างชุนใหม่ในพื ้นที่ การพิจารณา
คดีที่ไม่เป็ นธรรม การละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่
โหดร้ าย การทําลายบ้ านเรื อนและการบังคับไล่รือ้ การบังคับส่งตัวและการเนรเทศบุคคล การจํากัดโดยพลการต่อการ
เดินทางของบุคคล การลงโทษแบบเหมารวม การเลือกปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ การละเมิดสิทธิในการทํางาน สิทธิด้าน
สุขภาพ การศึกษาและนํ ้า
แอมเนสตี ้ยังทํางานเกี่ยวกับปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ของการยึดครองอื่น ๆ สถานการณ์ของ
การยึดครองอื่น ๆ ที่แอมเนสตี ้เข้ าไปเกี่ยวข้ อง ซึง่ บางกรณีเรายังดําเนินการอยู่ รวมถึงการยึดครองไครเมียของรัสเซีย
(2556-ปั จจุบนั ) ออซเซเชียใต้ และอับคาเซีย (2551 - ปั จจุบนั ) และทรานส์ดนีสเตรี ย (2535-ปั จจุบนั ) การยึดครอง
อัฟกานิสถานที่นาํ โดยสหรัฐฯ (2544-2545) และอิรัก (2546-2547) การยึดครองคูเวตของเอรัก (2533-2534) การยึดครอง
นากอร์ โน-คาราบัคของอาร์ เมเนีย (2537-ปั จจุบนั ) และการยึดครองไซปรัสตอนเหนือของตุรกี (2517-ปั จจุบนั ) แอมเนสตี ้
ยังดําเนินการแก้ ปัญหาการละเมิดโดยโมร็ อคโค ที่เกิดขึ ้นในดินแดนซาฮาราตะวันตกที่ไม่มกี ารปกครองของตนเอง (ถูก
ผนวกรวมโดยโมร็ อคโคในปี 2518) 6 แอมเนสตี ้ยังแก้ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ของข้ อพิพาทเกี่ยวกับ
เอกราช รวมทังในแคชเมี
้
ยร์ ทิเบต และปาปั วตะวันตก ท่านอาจอ่านข้ อมูลของกรณีศกึ ษาของสถานการณ์ของการยึด
ครองของทหารที่ยดึ เยื ้อและข้ อพิพาทเกี่ยวกับเอกราชได้ ในภาคผนวกของเอกสารนี ้

3.2

มติจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 13 (2560)
ท่าทีของแอมเนสตี ้ต่อการยึดครองเปลีย่ นแปลงไปโดยเป็ นผลมาจากมติของที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 13 เมื่อปี 2560 โดย
สะท้ อนถึงความอึดอัดของสมาชิกจํานวนมากในขบวนการที่มองว่า แอมเนสตี ้จํากัดบทบาทตนเองเฉพาะการแก้ ไขปั ญหา
ที่อาการ แทนที่จะแก้ ไขที่สาเหตุที่รากเหง้ าของการละเมิดอย่างรุนแรงที่เกิดขึ ้นในบริ บทของการยึดครอง คณะมนตรี สากล
“เรี ยกร้ องให้ คณะกรรมการบริ หารสากลปรึกษาหารื อกับเซ็คชัน่ และสตรัคเจอร์ ตา่ ง ๆ เพื่อจัดทํานโยบายเกี่ยวกับการยึด
ครองของทหาร อันเป็ นผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทังให้
้ กําหนด
หลักเกณฑ์ที่เป็ นกลางเพื่อพิจารณาว่า เมื่อใดแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจึงควรต่อต้ านการยึดครองของทหาร”
ซึง่ หมายถึงว่า แอมเนสตี ้สามารถแสดงจุดยืนต่อการยึดครองของทหาร อันเป็ นผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6

มีเหตุผลเชื่อได้ วา่ ซาฮาราตะวันตกอยูภ่ ายใต้ การยึดครองของโมร็ อคโค แม้ ไม่มีความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ระดับสากล
ต่อประเด็นนี ้ เมื่อเทียบกับกรณีดนิ แดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง (OPT) ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
สหภาพแอฟริ กาและศาลยุติธรรมยุโรป ต่างเห็นว่าซาฮาราตะวันตกเป็ นดินแดนภายใต้ การยึดครอง และศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ดินแดนในส่วนนี ้ไม่ได้ เป็ นของโมร็ อคโค คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติระบุวา่ เป็ น
ดินแดนภายใต้ การยึดครอง ส่วนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ไม่เคยระบุอย่างชัดเจนว่า เป็ นดินแดน
ภายใต้ การยึดครองหรื อไม่ ปั จจุบนั มีการเสนอญัตติในที่ประชุมสหประชาชาติที่ยงั ไม่ได้ รับการโหวต เป็ นญัตติทเี่ สนอให้
ประชาชนในซาฮาราตะวันตกออกเสียงว่าควรได้ รับเอกราชหรื อไม่
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และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และในบางสภาพการณ์ แอมเนสตี ้ควรต่อต้ านการยึดครองของทหาร
3.3 ความสัมพันธ์กบั นโยบายอื่น ๆ ของแอมเนสตี ้
มติจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 13 ในปี 2560 ส่งผลให้ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเปลีย่ นจุดยืนเกี่ยวกับการยึดครอง
แต่ไม่ได้ เปลีย่ นนโยบายอื่น ๆ มีมาเป็ นเวลานานเกี่ยวกับประเด็นนี ้ การเปลีย่ นจุดยืนส่งผลให้ มีการกําหนดนโยบายใหม่
เกี่ยวกับการยึดครอง
3.3.1 สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง
เป็ นสิทธิตามในข้ อ 1 ของทังกติ
้ กา ICCPR และ ICESCR ถือเป็ นสิทธิของบุคคลทุกคนทีจ่ ะ “มีเสรี ภาพในการกําหนด
สถานะทางการเมืองของตนเอง และมีเสรี ภาพในการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง” อย่างไรก็ดี
กฎหมายสิทธิระหว่างประเทศไม่ได้ กําหนดเนื ้อหาที่ชดั เจนเกี่ยวกับสิทธินี ้
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลไม่มจี ดุ ยืนเกี่ยวกับกรอบทางการเมืองหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ ที่อาจนํามาใช้
เพื่อให้ เกิดสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง แต่ดาํ เนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ ้นในบริ บท
ของการเรี ยกร้ องการกําหนดชะตากรรมตนเอง 7 ในทํานองเดียวกัน เราไม่ได้ สนับสนุนข้ อเรี ยกร้ องของการมีเอกราช รวมทัง้
กรณีที่มีเหตุผลอันหนักแน่นตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ติมอร์ ตะวันออก ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง และ
ซาฮาราตะวันตก หรื อในกรณีซงึ่ เป็ นข้ อโต้ แย้ ง กล่าวคือมีประชาชนที่อ้างสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง โดย
ประกาศเป็ นรัฐเอกราช เช่นกรณีของโคโซโว แคชเมียร์ เบียฟรา ทิเบต คาทาโลเนีย สก็อตแลนด์ หรื อเชชเนีย
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การยึดครองของทหาร โดยเฉพาะในกรณีที่ผ้ ยู ดึ ครองอ้ างว่ามีเอกราชเหนือดินแดนนัน้ มักนําไปสูก่ ารปฏิเสธไม่ให้
ประชาชนมีสทิ ธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง โดยเฉพาะในดินแดนที่ไม่มีรัฐบาลปกครองตนเอง (เช่น กรณีการยึดครอง
ของอิสราเอลเหนือเวสต์แบงก์และกาซา การยึดครองของโมร็ อคโคเหนือซาฮาราตะวันตก) อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ของ
การยึดครองบางกรณี โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และเมื่อเร็ว ๆ นี ้ในกรณีการยึด
ครองไครเมีย และการยึดครองไซปรัสตอนเหนือ เราจะเห็นความเชื่อมโยงกับการกําหนดชะตากรรมตนเองทีถ่ กู โต้ แย้ ง
อย่างมาก ผู้ที่พบว่าตนเองต้ องกลายเป็ นชนกลุม่ น้ อยในดินแดนภายใต้ การยึดครอง/รัฐที่แยกตัวออกมา อย่างเช่น ผู้ที่ยงั
จงรักภักดีและผู้ที่ยงั คิดว่าตนเองมีเอกราชตามกฎหมาย อาจถูกปฏิเสธไม่ให้ มีสทิ ธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง แต่
ประชากรส่วนใหญ่ในดินแดนเหล่านี ้อ้ างว่า ภายหลังการยึดครอง/การผนวกรวมดินแดน/การแบ่งแยกดินแดน พวกเขา
สามารถใช้ สทิ ธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองได้ ซึง่ ก่อนจะมีการยึดครอง พวกเขาไม่สามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อย่างไร
ก็ดี เนื่องจากแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลไม่ได้ มีจดุ ยืนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง
นโยบายด้ านการยึดครองของเราจึงไม่มีพื ้นฐานจากสิทธิดงั กล่าว
3.3.2 กฎหมายว่าด้ วยการเลือกใช้ กําลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ข้ อห้ ามต่อการใช้ กําลังในบรรดารัฐต่าง ๆ และข้ อยกเว้ นต่อการใช้ กําลัง (กรณีเพื่อการป้องกันตนเอง และกรณีที่เป็ น
การใช้ กําลังที่ได้ รับฉันทานุมตั จิ ากองค์การสหประชาชาติ) มีรายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรสหประชาชาติ พ.ศ. 2488 ซึง่
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มติจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 9 ปี 2548
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เป็ นองค์ประกอบสําคัญของสิ ทธิ ทีจ่ ะก่อสงคราม (บางครัง้ เรี ยก jus contra bellum) ชุดของกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังกล่าวยังห้ ามการใช้ หรื อขูจ่ ะใช้ กําลังเพื่อยึดดินแดน โดยทัว่ ไปแล้ ว แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลไม่มีจดุ ยืนเกี่ยวกับการ
ใช้ กําลัง นอกไปจากการเรี ยกร้ องให้ คสู่ งครามเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ แม้ ในกรณีทเี่ ป็ นข้ อยกเว้ น แอมเนสตี ้ “อาจต่อต้ านการใช้ หรื อขูว่ า่ จะใช้ การแทรกแซงทางทหาร ซึง่ มี
แนวโน้ มจะนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น” 8
การยึดครองของทหารอาจเป็ นผลมาจากการละเมิดชุดของกฎหมายนี ้ หรื ออาจเป็ นผลมาจากการใช้ กําลังป้องกัน
ตนเองอย่างชอบด้ วยกฎหมาย หรื ออาจเป็ นผลมาจากการใช้ กําลังตามฉันทานุมตั ิของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่ง
สหประชาชาติ อย่างไรก็ดี การยึดครองที่อาจเริ่มต้ นด้ วยการใช้ กําลังอย่างชอบด้ วยกฎหมาย อาจไม่ชอบด้ วยกฎหมายใน
ภายหลัง หากการใช้ กําลังนันขาดความจํ
้
าเป็ นหรื อไม่ได้ สดั ส่วนทีเ่ หมาะสม นักวิชาการบางส่วนชี ้ว่าว่า การยึดครองที่
ยืดเยื ้อเป็ นเวลานาน อย่างน้ อยในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นมา อาจถือเป็ นการยืดเยื ้อที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เนื่องจากการ
ยึดครองเช่นนันไม่
้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของการป้องกันตนเองที่ชอบด้ วยกฎหมาย กรณีทกี่ องกําลังยึดครองได้ จดั ตัง้
ชุมชน และได้ ใช้ มาตรการอื่น ๆ ซึง่ ละเมิดหลักการคุ้มครองของกฎหมายการยึดครอง ย่อมถือว่าในทางนิตินยั แล้ ว กอง
กําลังนันได้
้ ทําการผนวกรวมดินแดน ซึง่ นอกจากจะเป็ นการละเมิดกฎหมายการยึดครอง และสิทธิในการกําหนดชะตา
กรรมตนเองแล้ ว การกระทําเช่นนันไม่
้ อาจถือว่าเป็ นการป้องกันตนเองอย่างชอบด้ วยกฎหมายตามกฎหมายระหว่าง
9
ประเทศ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติวา่ ด้ วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในดินแดนของ
ปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครองตังแต่
้ ปี 2510 ได้ เสนอหลักเกณฑ์สขี่ ้ อซึง่ เป็ นไปตามหลักการทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อใช้ จําแนกว่ากองกําลังยึดครองได้ กลายเป็ นผู้ยดึ ครองอย่างผิดกฎหมายหรื อไม่ กล่าวคือ กองกําลังยึดครองไม่สามารถ
ผนวกรวมดินแดนในส่วนใดที่อยูภ่ ายใต้ การยึดครองได้ ต้ องดําเนินการเพื่อยุติการยึดครองโดยเร็ วสุดเท่าที่จําเป็ นไปได้ และ
ชอบด้ วยเหตุผล กองกําลังยึดครองต้ องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื ้นทีย่ ดึ ครอง และต้ องเป็ นการ
ดําเนินงานโดยสุจริ ต 10 อย่างไรก็ดี เนื่องจากแอมเนสตี ้ไม่เคยเรี ยกร้ องให้ มสี ิ ทธิ ทีจ่ ะก่อสงคราม และไม่มีอํานาจหน้ าทีใ่ น
การจะทําเช่นนันโดยอ้
้
างเหตุผลเพื่อการกําหนดชะตากรรมตนเอง เหตุผลข้ อนี ้จึงดูเหมือนไม่มีนํ ้าหนักมากพอที่จะใช้ เป็ น
หลักเกณฑ์วา่ แอมเนสตี ้อาจต่อต้ านการยึดครองของทหารเมื่อใด
8
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3.3.3 ความไม่ลาํ เอียง
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลไม่เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ในระหว่างการขัดกันด้ วยอาวุธหรื อข้ อพิพาททางการเมือง
หน่วยงานของเรายึดมัน่ อย่างเคร่งครัดกับอํานาจหน้ าที่ของตนในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชน และไม่มีจดุ ยืนต่อประเด็น
8

มติจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 2 ปี 2548 จนถึงตอนนี ้แอมเนสตี ้ยังไม่เคยมีข้อเรียกร้ องเช่นนัน้
9
โปรดดู Orna BenNaftali, Aeyal M. Gross & Keren Michaeli, การยึดครองที่ผิดกฎหมาย: กรอบกฎหมายเกี่ยวกับ
ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง, 23 BERKELEY J. INT'L L. 551, 551-56 (2005); Valentina Azarova, การจัดทํา
กฎหมายเกี่ยวกับการยึดครองทีต่ อ่ ต้ านอํานาจนํา: ระเบียบเพื่อควบคุมการปฏิบตั ิตอ่ รัฐอื่นเหมือนเป็ นเหยื่อ ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศร่วมสมัย รายงานประจําปี วา่ ด้ วยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (2561 กําลังเผยแพร่)
10
รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครองตังแต่
้ ปี 2510,
23 ตุลาคม 2560, A/72/556 ย่อหน้ า 27-38
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นอกเหนืออํานาจหน้ าที่นี 11้ ซึง่ เป็ นเหตุผลอย่างหนึง่ ทําให้ แอมเนสตี ้ไม่แสดงจุดยืนในการใช้ กําลังในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (โปรดดูด้านบน) ทังยั
้ งหมายถึงว่าเราไม่เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ในระหว่างข้ อพิพาทด้ านดินแดนและวิธีการ
คลีค่ ลายข้ อพิพาทนัน้ ในการแสวงหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนให้ แอมเนสตี ้แสดงจุดยืนต่อการยึดครองกรณีใดกรณีหนึง่
จําเป็ นต้ องจัดทําในลักษณะที่ชว่ ยให้ หน่วยงานยังสามารถรักษาความไม่ลาํ เอียงเอาไว้ ได้ และช่วยให้ เรายังมุง่ เน้ นเฉพาะ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ ความจําเป็ นทีจ่ ะต้ องรักษาความไม่ลาํ เอียง ส่งผลให้ เกิดปั ญหาท้ าทายในการกําหนด
ข้ อเสนออย่างเป็ นรูปธรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อต่อต้ านการยึดครอง ยกตัวอย่างเช่น หากแอมเนสตี ้ตัดสินใจว่าควร
ต่อต้ านการยึดครองของอิสราเอลเหนือดินแดนของปาเลสไตน์ เราจะมีข้อเสนอแนะว่าทางออกทีจ่ ะนําไปสูก่ ารยุตกิ ารยึด
ครองคือการดํารงอยูข่ องทังสองรั
้
ฐ (two-state solution) หรื อการเป็ นรัฐเดียวที่ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน หรื อมี
ทางออกอย่างอื่น? เป็ นปั ญหาท้ าทายในการหาเหตุผลเพื่อให้ แอมเนสตี ้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางเลือกใดทางเลือกหนึง่
ข้ างต้ น
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4. ความหมายของการต่ อต้ านการยึดครอง
4.1 การต่อต้ านหมายถึงการเรี ยกร้ องให้ ยตุ ิการยึดครอง
มติจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 13 (2560) กําหนดให้ มีหลักเกณฑ์ (โปรดดู ข้ อ 3) “ว่าเมื่อใดแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แน
ลควรต่อต้ านการยึดครองของทหาร” มติดงั กล่าวไม่กําหนดว่าการต่อต้ านการยึดครองควรเกิดขึ ้นอย่างไร เพื่อการจัดทํา
นโยบายนี ้ เรามีสมมติฐานว่า การต่อต้ านสถานการณ์การยึดครอง หมายถึงแอมเนสตี ้เรี ยกร้ องให้ ยตุ ิการยึดครองมากกว่า
การเรี ยกร้ องให้ ยตุ กิ ารยึดครองเพียงลมปาก แอมเนสตี ้จําเป็ นต้ องพิจารณาว่าจะดําเนินการตามข้ อเรี ยกร้ องนี ้อย่างไร เรา
จําเป็ นต้ องจัดทําข้ อเสนอแนะโดยไม่ต้องแสดงจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่อยูน่ อกเหนือภารกิจของเรา (เช่น
พรมแดนของดินแดนภายใต้ การยึดครอง และจะมีวิธีไขข้ อพิพาทระหว่างประเทศซึง่ ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งนันอย่
้ างไร)
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เราสามารถรักษาความไม่ลาํ เอียงไว้ ได้ (โปรดดู 3.3.4)
4.2 การยึดครองยุติลงอย่างไร
ในการเรี ยกร้ องของเรา เราต้ องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการยุติการยึดครอง ซึง่ เป็ นภาพสะท้ อนของ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเริ่ มต้ นการยึดครอง และมีองค์ประกอบสําคัญทัง้ การไม่ยินยอมให้ มกี องกําลังต่างชาติในดินแดน
ของตน การไม่ยนิ ยอมให้ กองกําลังนันใช้
้ อาํ นาจเหนือดินแดนของตนแทนที่จะเป็ นการใช้ อํานาจของรัฐบาลตนเอง การที่
รัฐบาลในดินแดนนันไม่
้ สามารถใช้ อํานาจของตนเหนือดินแดนได้ กรณีที่สถานการณ์ข้างต้ นยุติลง แม้ เพียงอย่างใดอย่าง
หนึง่ ย่อมหมายถึงการยุติลงของการยึดครอง
ข้ อเสนอที่ชดั เจนอย่างหนึง่ ในการเรี ยกร้ องให้ ยตุ กิ ารยึดครอง ได้ แก่ การถอนกองกําลังยึดครองออกไป แน่นอนว่าใน
กรณีที่กองกําลังยึดครองได้ สง่ พลเรื อนของตนเข้ ามาอยูอ่ าศัยในดินแดนภายใต้ การยึดครอง ข้ อเสนอนี ้ย่อมรวมถึงการ
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ความไม่ลาํ เอียง ความเป็ นอิสระ และการไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด: นัยที่มีผลต่อการวิจยั การรณรงค์กดดัน และสือ่ ของแอมเนสตี ้
ข้ อเสนอด้ านนโยบาย 19 ธันวาคม 2560; ความไม่ลาํ เอียงและความเป็ นอิสระ (แอมเนสตี ้ Doc: POL 30/20/3005)
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เรี ยกร้ องให้ โยกย้ ายผู้ทเี่ ข้ ามาอาศัยใหม่เหล่านี ้ออกไป และการคืนดินแดนที่ถกู ยึดครองของกองกําลังซึง่ เป็ นข้ อเรี ยกร้ องที่
ทําได้ เนื่องจากการส่งคนเข้ ามาอยูอ่ าศัยในดินแดนภายใต้ การยึดครอง ถือเป็ นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ แต่กรณีของกาซาชี ้ให้ เห็นว่า การถอนทหารของกองกําลังยึดครองออกไปจากดินแดน (โดยยังมีการควบคุมพื ้นที่
พรมแดน พื ้นที่ทางอากาศ และพื ้นที่ทางทะเลอยู)่ และการเคลือ่ นย้ ายผู้เข้ ามาอาศัยอยูใ่ หม่ออกไป อาจไม่เพียงพอจะยุติ
การยึดครอง และแก้ ปัญหาสิทธิมนุษยชนได้ เป็ นที่ชดั เจนว่า แอมเนสตี ้จําเป็ นต้ องคิดอย่างรอบคอบว่า จะจัดทํา
ข้ อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่นําไปสูก่ ารยุติการยึดครองและสนับสนุนการคุ้มครองด้ านสิทธิมนุษยชนอย่าง
แท้ จริ ง
การยึดครองอาจยุติลงด้ วยการที่ รัฐบาลในดินแดนนันให้
้ ความยินยอมอย่างแท้ จริ งเพื่อให้ มกี องกําลังของต่างชาติใน
ดินแดนของตน เช่น สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในอัฟกานิสถานและอิรัก ซึง่ เป็ นการยึดครองที่นําโดยกองกําลังของสหรัฐฯ
(บางส่วนเป็ นการดําเนินงานตามมติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ) ซึง่ ส่งผลให้ มีการส่งมอบอํานาจจาก
กองกําลังยึดครองไปสูร่ ัฐบาลเฉพาะกาลที่จดั ตังขึ
้ ้นในรัฐเหล่านี ้ แม้ มีข้อโต้ แย้ งว่า การยึดครองเหล่านี ้ยุติลงเมื่อใด แต่มี
ความเห็นร่วมกันโดยทัว่ ไปว่า การยึดครองยุติลงเมื่อกองกําลังต่างชาติถอนตัวออกไปอย่างสิ ้นเชิง 12
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4.3 ความหมายของ ‘ควรต่อต้ าน’
เราควรพิจารณาว่า มติจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 13 เมื่อปี 2560 ได้ ขอให้ มกี ารจัดทําหลักเกณฑ์เพือ่ พิจารณาว่า
เมื่อใดแอมเนสตี ้ควรต่อต้ านการยึดครองของทหาร โดยถ้ อยความดังกล่าวแตกต่างจากมติของทีป่ ระชุม ICM ครัง้ อื่น ๆ
โดยระบุวา่ แอมเนสตี ้อาจแสดงจุดยืนต่อบางประเด็น ซึง่ ในกรณีทวั่ ไปควรวางตัวเป็ นกลาง (เช่น มติจากที่ประชุม ICM
ครัง้ ที่ 2 ปี 2548 เกี่ยวกับการใช้ กําลัง หรื อมติจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 11 ว่าด้ วยการแทรกแซงปี 2544) มติเหล่านี ้ระบุวา่
แอมเนสตี ้อาจแสดงจุดยืน (เมื่อเงื่อนไขของสถานการณ์เข้ ากับหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด ในทางตรงข้ าม มติข้อที่ 13 ชี ้ว่า แอม
เนสตี ้ควรแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์การยึดครอง เมื่อเข้ ากับหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึง่ หมายถึงว่าข้ อเรี ยกร้ องดังกล่าวไม่
อาจถือเป็ นข้ อยกเว้ นจากหลักเกณฑ์ทว่ั ไป และสืบเนื่องจากมีสถานการณ์ของการยึดครองไม่มากนัก อาจเป็ นเรื่ องยากที่
จะหาเหตุผลสนับสนุนว่าควรเลือกว่าจะแสดงจุดยืนหรื อไม่ และการพิจารณาว่าจะใช้ หลักเกณฑ์ทเี่ ป็ นกลางอย่างไร
5. เตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากการนํานโยบายเกี่ยวกับการยึดครองมาปฏิบัติ
การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการยึดครองอาจทําให้ เกิดความเสีย่ งทีส่ าํ คัญบางประการ ทังนี
้ ้รวมถึงความเสีย่ งต่อ
ชื่อเสียง ความเสีย่ งด้ านกฎหมาย การดําเนินงาน (โดยเฉพาะด้ านความปลอดภัย) ก่อนจะนํานโยบายมาปฏิบตั ิในบาง
สถานการณ์ แอมเนสตี ้จําเป็ นต้ องทําการประเมินอย่างรอบด้ าน และนํามาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมมาใช้
ดังที่ตงข้
ั ้ อสังเกตในจดหมายเวียนจากที่ประชุม ICM ครัง้ ที่ 12 ว่าด้ วยการยึดครองของทหารในฐานะเป็ นประเด็นทาง
นโยบายของแอมเนสตี ้ (ORG 10/6312/2017) เนื่องจากแอมเนสตี ้ต่อต้ านสถานการณ์ของการยึดครองบางประเภท จึง
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจําแนกของแอมเนสตี ้ว่าพื ้นทีใ่ ดเป็ นพื ้นที่ภายใต้ การยึดครอง จนถึงปัจจุบนั การจําแนกว่า
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พื ้นที่ใดเป็ นพื ้นที่ภายใต้ การยึดครอง เป็ นสิง่ ที่ต้องทําเพียงเพื่อประกันว่าเรานํากรอบกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ อย่าง
เหมาะสม ด้ วยเหตุดงั กล่าว แอมเนสตี ้จึงเผชิญกับคําถามเกี่ยวกับการยึดครอง ในทํานองเดียวกับคําถามที่วา่ สถานการณ์
ใดถือว่าเป็ นการขัดกันด้ วยอาวุธ เนื่องจากช่วยให้ เราทราบว่าควรนํากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาใช้ รวมทัง้
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรื อไม่ จึงไม่ได้ เป็ นการเสนอทางเลือกให้ ตอ่ ต้ านการขัดกันด้ วยอาวุธเพียงอย่าง
เดียว นโยบายใหม่ที่ประณามการยึดครองบางรูปแบบ ทําให้ เกิดความเสีย่ งต่อการจําแนกประเภทของการยึดครอง โดย
อาจทําให้ การตัดสินใจเพือ่ จําแนกสถานการณ์การยึดครองก่อให้ เกิดผลลัพธ์และได้ รับการโต้ แย้ งมากขึ ้น อาจทําให้ เกิด
การถกเถียงว่าสถานการณ์ใดอาจจําแนกได้ วา่ เป็ นการยึดครอง แทนที่จะให้ นํ ้าหนักกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ ้น
ในสถานการณ์นนั ้ ๆ (โดยไม่คํานึงถึงคุณลักษณะของการยึดครองนัน)
้
5.1 ความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง
นโยบายใหม่อาจทําให้ เกิดความเสีย่ งต่อแอมเนสตี ้ ในแง่ที่หากเราเลือกต่อต้ านสถานการณ์ของการยึดครองบางกรณี
แต่ไม่ตอ่ ต้ านกรณีอื่น อาจทําให้ เกิดข้ อครหาว่ามีการปฏิบตั ิที่ลกั ลัน่ หรื อมีอคติทางการเมือง หากแอมเนสตี ้ตัดสินใจ
ต่อต้ านการยึดครองกรณีใด เราอาจถูกกล่าวหาว่าเข้ าข้ างฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดในความขัดแย้ งที่ตอ่ เนื่องได้
แอมเนสตี ้อาจบรรเทาผลกระทบนี ้ได้ ด้ วยวิธีการดังนี ้
ก) แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจะนําหลักเกณฑ์มาใช้ อย่างเป็ นสากลและสมํ่าเสมอ เมื่อมีการนํานโยบายมาใช้ เป็ นครัง้
แรก เราอาจพิจารณาประกาศจุดยืนต่อต้ านสถานการณ์การยึดครองอีกสองกรณี (หรื อกว่านัน)
้ ในเวลาเดียวกัน ทังนี
้ ้เพื่อ
ตอบโต้ ข้อกล่าวหาว่าเราพุง่ เป้าโจมตีที่กรณีใดกรณีหนึง่
ข) หลักเกณฑ์ที่กําหนดต้ องมีความชัดเจน มีพื ้นฐานอย่างหนักแน่นจากกฎหมายระหว่างประเทศ และให้ นํ ้าหนักกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ค) ข้ อเรี ยกร้ องตามนโยบายนันต้
้ องเน้ นทีก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงและเป็ นระบบต่อประชากรภายใต้ การยึดครอง
และสถิติการดําเนินงานที่ผา่ นมาของแอมเนสตี ้และองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เกี่ยวกับการยึดครอง
ง) การประชาสัมพันธ์ของแอมเนสตี ้เกี่ยวกับการนํานโยบายนี ้ไปใช้ ให้ ทําในภาษาที่เข้ าใจได้ งา่ ย ให้ คํานึงถึงว่าอาจมีการ
ตีความผิด ๆ จากสือ่ มวลชนต่อข้ อเรี ยกร้ องและจุดยืนของแอมเนสตี ้
5.2 ความเสีย่ งด้ านกฎหมายและความปลอดภัย
ในบางประเทศ การตังคํ
้ าถามต่ออธิปไตยของกองกําลังยึดครองต่อดินแดนภายใต้ การยึดครอง อาจเป็ นความผิด
อาญา ยกตัวอย่างเช่น รัสเซียได้ ออกกฎหมายไม่นานหลังบุกเข้ าไปยึดไครเมีย ซึง่ เอาผิดทางอาญากับการแสดงความเห็น
ต่อสาธารณะ ทีเ่ ป็ นการตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับบูรณภาพด้ านดินแดนของรัสเซีย ที่ผา่ นมาทางการได้ ดาํ เนินคดีกบั ผู้เรี ยกร้ องให้
“ส่งคืน” ไครเมียให้ กบั ยูเครน และมีความเสีย่ งว่าการใช้ คาํ ว่าการยึดครองหรื อ “การผนวกรวมดินแดน” อาจเป็ นเหตุให้ ถกู
ดําเนินคดีได้ หากแอมเนสตี ้ต้ องการรณรงค์ตอ่ ต้ านการยึดครองไครเมีย องค์กรของเราก็อาจถูกจัดเข้ าไปในบัญชีของ
หน่วยงาน “ไม่พงึ ปรารถนา” ในรัสเซีย (เช่นอาจถูกห้ ามดําเนินงาน) เนื่องจากการกระทําของเราอาจเข้ ากับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมายที่กล่าวถึงหน่วยงานไม่พงึ ปรารถนา ทําให้ เกิดการคุกคามต่อความมัน่ คงขององค์กร
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อีกตัวอย่างหนึง่ คือกรณีโมร็ อคโค เพราะอาจทําให้ เกิดความเสีย่ งต่อเซคชัน่ ในโมร็ อคโคและต่อสํานักเลขาธิการสากล
ทําให้ เราไม่สามารถเข้ าถึงพื ้นทีโ่ มร็ อคโค/ซาฮาราตะวันตกได้ (รวมทังอาจส่
้
งผลกระทบต่อพลเมืองชาวโมร็ อคโคที่ทาํ งาน
กับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล) กรณีที่เรามองว่าสถานการณ์ในซาฮาราตะวันตกเป็ นการยึดครองอย่างหนึง่ และความ
เสีย่ งนี ้เพิม่ ขึ ้นอย่างมากหากมีการเรี ยกร้ องให้ ยตุ กิ ารยึดครอง
มาตรการที่อาจนํามาใช้ เพื่อบรรเทาความเสีย่ งประเภทนี ้ประกอบด้ วย:
ก) แอมเนสตี ้เตรียมเจ้ าหน้ าที่และสมาชิกให้ พร้ อมรับมือกับผลลัพธ์ใด ๆ ก่อนจะประกาศจุดยืนต่อสาธารณะ โดยอาจ
รวมถึงการประสานงานกับทางการ การจัดทํายุทธศาสตร์ ทางกฎหมายในประเทศและแผนด้ านความปลอดภัย และการ
จัดทํายุทธศาสตร์ การสือ่ สาร
ข) เซ็คชัน่ และสมาชิกในประเทศที่ยดึ ครองหรื อในดินแดนภายใต้ การยึดครอง อาจมีทางเลือกที่จะไม่เข้ าร่วมการ
รณรงค์เพื่อยุติการยึดครองได้
ค) ผู้ประกาศข้ อเรี ยกร้ องของแอมเนสตี ้เพื่อต่อต้ านการยึดครอง อาจเป็ นตัวเลขาธิการ ซึง่ เป็ นบุคคลที่สงั คมรู้จกั มาก
สุดในขบวนการ โดยแกนนําเซคชัน่ หัวหน้ าสํานักงานภูมิภาคหรือเจ้ าหน้ าที่คนอื่น ๆ ไม่ต้องประกาศข้ อเรียกร้ อง ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดการคุ้มครองมากสุด และลดความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้แถลงซึง่ มีชื่อเสียงจ้ อยกว่าในองค์กร
ง) นโยบายของแอมเนสตี ้จะต่อต้ านการยึดครอง เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าไม่มกี ารคุ้มครองอย่างเป็ น
ผลต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครอง และการยึดครองยังไม่ยตุ ิลง
จ) หลังการประกาศข้ อเรียกร้ องเพื่อต่อต้ านการยึดครองแล้ ว เลขาธิการและเซ็คชัน่ จะเข้ าร่วมในการรณรงค์กดดันกับ
องค์กรระหว่างรัฐบาลและรัฐต่าง ๆ เพื่อประกันว่าสังคมจะไม่มองว่า ข้ อเรียกร้ องเกี่ยวกับการยึดครองเป็ นข้ อเรียกร้ อง
เฉพาะของแอมเนสตี ้ หากเป็ นข้ อเรี ยกร้ องซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการรณรงค์กดดันโดยรวม โดยเป็ นข้ อเรี ยกร้ องจากคณะ
มนตรี สทิ ธิมนุษยชน หน่วยงานตามสนธิสญ
ั ญา คณะกรรมการทีส่ าม และกลไกและเวทีอื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติ
รวมทังหน่
้ วยงานภูมิภาคและหน่วยงานระดับประเทศ
5.3 ความเสีย่ งจากการวางตัวเป็ นกลางในระหว่างการขัดกันด้ วยอาวุธ
ปั ญหาอีกอย่างหนึง่ ที่อาจเกิดขึ ้นเมื่อแอมเนสตี ้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับการยึดครอง ได้ แก่ อาจส่งผลกระทบต่อความเป็ น
กลางในประเด็นการเมืองนอกเหนือจากภารกิจของเราได้ (เช่น ประเด็นเกี่ยวกับพรมแดน แนวทางการแก้ ไขข้ อพิพาท
ระหว่างรัฐ และจุดยืนที่แอมเนสตี ้จะไม่เข้ าข้ างฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดในระหว่างการขัดกันด้ วยอาวุธ) กรณีที่เกิดการขัดกันด้ วย
อาวุธในดินแดนภายใต้ การยึดครอง การประกาศจุดยืนของแอมเนสตี ้ต่อสถานการณ์การยึดครองนัน้ อาจทําให้ ดู
เหมือนว่าแอมเนสตี ้เข้ าข้ างฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดที่เป็ นคูข่ ดั แย้ ง นอกจากความเสีย่ งต่อชื่อเสียงแล้ ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน โดยอาจจํากัดการเข้ าถึงพื ้นที่ของเรา หรื อส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าที่
มาตรการที่อาจนํามาใช้ เพื่อบรรเทาความเสีย่ งประเภทนี ้ประกอบด้ วย:
ก) แสดงจุดยืนต่อต้ านสถานการณ์การยึดครองจากมุมมองด้ านสิทธิมนุษยชน และหลีกเลีย่ งการแสดงจุดยืนใน
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ประเด็นทางการเมือง รวมทังประเด็
้
นเกี่ยวกับขอบเขต/พรมแดน
ข) จํากัดการต่อต้ านของเรา กรณีที่การต่อต้ านในสถานการณ์เช่นนันอาจส่
้
งผลให้ เป็ นการสนับสนุนสิทธิของคนกลุม่
หนึง่ ในบรรดาประชากรภายใต้ การยึดครอง ให้ อยูเ่ หนือคนอีกกลุม่ หนึง่ .
ค) สนับสนุนให้ องค์กรสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ เข้ าร่วมการต่อต้ านการยึดครองในเวลาเดียวกัน และจัดให้ มกี ารแถลง
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นต่อสาธารณะ ในแง่ข้อเรี ยกร้ องอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อต่อต้ านการยึดครอง
6. หลักเกณฑ์ ท่ เี สนอสําหรับเริ่มการต่ อต้ านการยึดครองของทหาร
ด้ วยความตระหนักถึงข้ อจํากัดเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้ อง (การตัดสินชะตากรรมตนเอง การใช้ กําลังทหาร และความ
ไม่ลาํ เอียง) เราขอเสนอหลักเกณฑ์สาํ คัญหกประการที่ใช้ เพื่อตัดสินใจว่า แอมเนสตี ้ควรต่อต้ านการยึดครองของทหารใน
กรณีใด โดยสถานการณ์นนต้
ั ้ องเข้ าหลักเกณฑ์ทกุ ข้ อ แอมเนสตี ้จึงจะต่อต้ านการยึดครองได้ หลักเกณฑ์เหล่านี ้มีเป้าหมาย
เพื่อประกันว่า แอมเนสตี ้จะยังคงให้ นํ ้าหนักกับผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงจากการยึดครอง แทนที่จะให้ นํ ้าหนัก
กับประเด็นทางการเมือง ซึง่ เป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อประกันว่าการตัดสินใจเพื่อต่อต้ านการยึดครอง ตังอยู
้ บ่ นหลักการเพื่อรักษา
ความไม่ลาํ เอียงของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลไว้
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวประกอบด้ วย:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความตกลงระหว่างประเทศในภาพรวมทีย่ ืนยันว่ามีการยึดครองของทหาร
การยึดครองอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้ มนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิมชิ อบด้ านสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น
มีการละเมิดหลักการของกฎหมายการยึดครอง หรื อเป็ นการยึดครองค่อนข้ างถาวร
การละเมิดอย่างร้ ายแรงและเป็ นระบบโดยเกิดขึ ้นในวงกว้ าง
การละเมิดอันเป็ นผลมาจากการยึดครองทีเ่ กิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและยืดเยื ้อ
การขาด/การใช้ มาตรการทางเลือกอื่นเพื่อยุต/ิ เยียวยาการละเมิดจนหมดสิ ้นแล้ ว

6.1 ความตกลงระหว่างประเทศในภาพรวมทีย่ ืนยันว่ามีการยึดครองของทหาร
หลักเกณฑ์แรกคือสถานการณ์นนต้
ั ้ องมีลกั ษณะเป็ นการยึดครองของทหารอย่างชัดเจน เนื่องจากอาจมีการใช้ ภาษา
พูดเพื่ออธิบายสถานการณ์บางอย่างว่าเป็ นการยึดครองของทหาร แต่ในทางกฎหมายแล้ วไม่อาจถือว่าเป็ นการยึดครอง
ของทหารได้ ยกตัวอย่างเช่น การส่งกําลังทหารเข้ ามาตรึงกําลังในบางพื ้นที่ในบางเวลา อาจถูกอ้ างถึงว่าเป็ นการยึดครอง
ได้ แม้ วา่ ในสถานการณ์เช่นนันมั
้ กเป็ นเหตุให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรง แต่ก็ไม่อาจถือได้ วา่ เป็ นการยึดครอง
ของทหารตามนัยทางกฎหมาย
หลักฐานเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศในภาพรวมที่ยืนยันว่ามีการยึดครองของทหาร อาจพบได้ จากมติของ
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ มติจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ข้ อวินิจฉัย คําพิพากษา หรื อ
ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศ หรื อศาลทัว่ ไป (เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ศาล
ยุติธรรมยุโรป) หน่วยงานกํากับดูแลสนธิสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติ ถ้ อยแถลงขององค์กรระหว่างรัฐบาลและของ
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คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
กรณีที่ตดั สินได้ ยงุ่ ยากเกี่ยวข้ องกับเส้ นแบ่งพรมแดน เนื่องจากไม่มีองค์ประกอบสําคัญของการยึดครองอย่างชัดเจน
อย่างเช่นไม่มีการควบคุมดินแดนอย่างเป็ นผล หรื อการที่รัฐบาลในดินแดนนันยิ
้ นยอมให้ กองกําลังต่างชาติเข้ ามาได้ หรื อ
สถานการณ์ของข้ อพิพาทเกีย่ วกับเอกราชเหนือดินแดน ซึง่ ไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่ระบุอย่างชัดเจนว่า รัฐที่ทํา
การยึดครองนัน้ แท้ จริงแล้ วเป็ นรัฐบาลที่มีอํานาจอย่างชอบด้ วยกฎหมายในดินแดนนันหรื
้ อไม่ (โปรดดู ภาคผนวก)
แม้ จําเป็ นต้ องพิจารณาความเห็นของฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้ อง แต่ความเห็นเหล่านี ้มักขัดแย้ งกัน และไม่อาจใช้ เป็ นเหตุผลเพื่อ
การจําแนกได้ เป็ นที่สงั เกตว่าในทางปฏิบตั ิแล้ วในทุกสถานการณ์ของการยึดครองของทหาร รัฐซึง่ ทําการยึดครองมัก
ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่กองกําลังยึดครอง และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายต่อข้ อกําหนดของกฎหมายการยึดครอง 13
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6.2 การยึดครองอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้ มนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิมชิ อบด้ านสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น
หลักเกณฑ์ที่สองประกันให้ มกี ารแสดงจุดยืนอย่างสมํา่ เสมอของแอมเนสตี ้ต่อการใช้ กําลังทหาร โดยมีพื ้นฐานมาจาก
จุดยืนทัว่ ไปที่เป็ นกลางของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลต่อการใช้ กําลัง การยึดครองเกิดขึ ้นในระหว่างการขัดกันด้ วยอาวุธ
ระหว่างประเทศ (ซึง่ อยูใ่ ต้ การกํากับของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องกับการขัดกันด้ วยอาวุธ) และการ
รักษาการยึดครองไว้ ต้องพึง่ พาการใช้ กําลังอย่างต่อเนื่อง (ซึง่ อาจเป็ นการใช้ กําลังอย่างชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั
ข้ อกําหนดของสิ ทธิ ทีจ่ ะก่อสงคราม) ดังนัน้ มติของแอมเนสตี ้ที่เรียกร้ องให้ ยตุ กิ ารยึดครองต้ องสอดคล้ องกับมติจากที่
ประชุม ICM ครัง้ ที่ 2 ปี 2548 ว่าด้ วยการใช้ กําลัง โดยข้ อมติดงั กล่าวระบุวา่ แอมเนสตี ้อาจต่อต้ านการแทรกแซงทางทหาร
หรื อภัยคุกคามอันเป็ นผลเกี่ยวเนือ่ งได้ กรณีที่อาจนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น สําหรับเป้าประสงค์
ของการต่อต้ านการยึดครองบางสถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้นแล้ ว หมายถึงว่ากองกําลังจะต้ องดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รักษาการยึดครองเอาไว้ ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ เกิดการปฏิบตั ิมชิ อบด้ านสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น (เปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นก่อนจะมีการใช้ กําลังเพื่อเริ่ มการยึดครอง) ในกรณีที่เป็ นการยึดครองครัง้ ใหม่ ข้ อบ่งชี ้ถึงแนวโน้ มที่จะมีการละเมิด
ในอนาคตได้ แก่ กองกําลังยึดครองยอมรับหรื อปฏิเสธหน้ าที่ทมี่ ีตอ่ กฎหมายว่าด้ วยการยึดครอง ผู้ยดึ ครองซึง่ ปฏิเสธว่า
ตนเองไม่ใช่กองกําลังยึดครอง มีแนวโน้ มที่จะไม่เคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดครอง
และเป็ นเหตุให้ มกั ปฏิบตั มิ ิชอบต่อประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครอง ปั จจัยอีกประการหนึง่ ที่ช่วยให้ สามารถประเมินผลกระทบ
ของการยึดครองต่อสิทธิมนุษยชนในอนาคต ได้ แก่ ระดับของการต่อต้ านของประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครอง ซึง่ เป็ นปั จจัย
กําหนดขนาดกองกําลังที่จําเป็ นเพื่อรักษาการยึดครองเอาไว้ และมีแนวโน้ มว่าการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนอาจ
เพิ่มขึ ้น (ไม่เฉพาะที่กระทําโดยผู้ยดึ ครอง แต่รวมถึงผลงานของกลุม่ ต่อต้ านติดอาวุธอื่น ๆ) ซึง่ หมายถึงว่า การยึดครองที่
ขัดขวางสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง (ของประชากรส่วนใหญ่ในพื ้นที่ใต้ การปกครอง) อาจต้ องเผชิญกับแรง
ต่อต้ าน และจําเป็ นต้ องใช้ กําลังของกองกําลังยึดครองมากขึ ้น เพื่อดูแลรักษา ควบคุม และความเสีย่ งที่จะเกิดการละเมิด
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อิสราเอลยืนยันว่า อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 ไม่มีผลบังคับใช้ ทางนิตินยั ต่อพื ้นทีเ่ วสต์แบงก์และกาซา เนื่องจากรัฐที่
ควบคุมดินแดนทังสองในช่
้
วงที่เกิดสงครามเดือนมิถนุ ายน 2510 (จอร์ แดนและอียิปต์) ไม่ได้ เป็ นผู้มีอํานาจปกครองอย่าง
ชอบธรรม และนับตังแต่
้ การถอนกําลังของตนในปี 2548 อิสราเอลอ้ างว่าตนเองไม่ได้ เป็ นกองกําลังที่ยดึ ครองกาซาอีก
ต่อไป
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ในวงกว้ างมากขึ ้น
แตกต่างจากการแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้ านการใช้ กําลัง (ซึง่ แอมเนสตี ้ยังไม่เคยทําเช่นนัน)
้ การตัดสินใจต่อต้ านการยึด
ครองที่เกิดขึ ้นอยูแ่ ล้ ว พึง่ พาการคาดเดาและการพยากรณ์น้อยกว่า ทังนี
้ ้เพราะการละเมิดในอดีตและปั จจุบนั อันเนื่องมา
จากการยึดครอง อาจเป็ นเหตุผลชี ้นําที่นา่ เชื่อถือได้ แบบแผนการละเมิดที่เกิดขึ ้นจากปฏิบตั กิ ารของกองกําลังยึดครองอยู่
แล้ ว มักเป็ นตัวบ่งชี ้ที่นา่ เชื่อถือถึงความเสีย่ งและขอบเขตของการละเมิดในอนาคตได้
6.3 มีการละเมิดหลักการของกฎหมายการยึดครอง หรื อเป็ นการยึดครองค่อนข้ างถาวร
หลักเกณฑ์ที่สามคือการพิจารณาว่า กองกําลังยึดครองเคารพหลักการขันพื
้ ้นฐานของกฎหมายว่าด้ วยการยึดครอง
รวมทังหลั
้ กการเชิงสงวน อย่างเช่น การยึดครองเป็ นการกระทําเพียงชัว่ คราวหรื อไม่ การผนวกรวมดินแดนอย่างเป็ น
ทางการละเมิดหลักการว่าด้ วยกฎหมายการยึดครอง กรณีที่ไม่มกี ารผนวกรวมดินแดนอย่างเป็ นทางการ การกระทําอื่นที่
บ่งชี ้อย่างหนักแน่นถึงเจตจํานงทีจ่ ะสืบทอดการยึดครองเป็ นสิง่ ทีค่ วรได้ รับการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น การโยกย้ าย
พลเมืองของตนเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ใต้ การยึดครอง นอกจากเป็ นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและ
ถือเป็ นอาชญากรรมสงครามแล้ ว ยังขัดต่อหลักการเชิงสงวน และอาจบ่งชี ้ว่ากองกําลังยึดครองมีแผนจะผนวกรวมดินแดน
เมื่อกองกําลังยึดครองได้ ตรึงกําลังชัว่ คราวในดินแดนนัน้ และประกาศตนเองว่าเป็ นรัฐอิสระ แสดงถึงเจตจํานงทีจ่ ะสืบทอด
และขยายระยะเวลาการยึดครองโดยอาศัยกองกําลังที่เป็ นตัวแทนนัน้ เรายังต้ องคํานึงถึงระยะเวลาของการยึดครองด้ วย
การยึดครองเป็ นเวลาหลายทศวรรษ ประกอบกับปั จจัยอื่น ๆ รวมทังการพั
้
ฒนาโครงสร้ างขันพื
้ ้นฐานเพื่อรองรับผู้อพยพเข้ า
มาอาศัย การทําลายและการนําทรัพยากรไปใช้ ประโยชน์ที่อื่น และการเปลีย่ นแปลงเชิงประชากร ย่อมส่งผลกระทบอย่าง
ถาวรต่อประชาชนในพื ้นทีย่ ดึ ครอง การยึดครองในลักษณะค่อนข้ างถาวรเช่นนัน้ ทําให้ เกิดสภาพในเชิงปฏิบตั ิ อันเป็ นเหตุ
ให้ ไม่สามารถหยุดยังหรื
้ อบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนบางประการ แม้ จะมี
การเยียวยาซึง่ ไม่สามารถหยุดยังการยึ
้
ดครองได้
6.4 การละเมิดอย่างร้ ายแรงและเป็ นระบบโดยเกิดขึ ้นในวงกว้ าง
หลักเกณฑ์ที่สี่ คือการพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างการยึดครอง โดยเกิดขึ ้นเป็ นวงกว้ าง และ
รุนแรงและเป็ นระบบหรื อไม่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ ้นได้ ในทุกบริ บท หลักเกณฑ์นี ้ใช้ ในการพิจารณาว่า แอมเนสตี ้
จะต่อต้ านการยึดครองของทหาร เฉพาะกรณีที่นําไปสูก่ ารละเมิดอย่างรุนแรงเท่านัน้ ต่างจากหลักเกณฑ์ที่สอง หลักเกณฑ์
นี ้กําหนดให้ พิจารณาสถิตกิ ารดําเนินงานที่ผา่ นมาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง โดยมีเหตุผล
เบื ้องหลังว่า ตราบที่กองกําลังยึดครองละเมิดมาตรการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายว่าด้ วยการยึด
ครองอย่างสมํา่ เสมอและเป็ นระบบ ย่อมสะท้ อนให้ เห็นถึงการไม่เคารพต่อข้ อกําหนดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศและสิทธิมนุษยชน ในสภาพการณ์เช่นนัน้ การยุตกิ ารยึดครองดูเหมือนจะเป็ นแนวทางที่เป็ นผลมากสุดเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครอง
นอกจากการละเมิดในวงกว้ าง หลักเกณฑ์นี ้กําหนดว่าการละเมิดของกองกําลังยึดครอง ต้ องมีลกั ษณะที่รุนแรงและ
เกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ คําว่า “รุนแรง” (gross) ไม่ได้ รับการนิยามไว้ ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็ นที่เข้ าใจ
ว่าหมายรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงถึงระดับที่กําหนด โดยองค์การสหประชาชาติได้ กําหนดชุดของการปฏิบตั ิ
ที่ถือว่าเป็ นการละเมิดที่รุนแรงเอาไว้ แต่อาจไม่ครอบคลุมทังหมด
้
ทังนี
้ ้รวมถึง การฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อ
17

มนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม การเอาคนลงเป็ นทาสและการปฏิบตั ิเยี่ยงทาส การสังหารโดยรวบรัด การสังหารโดย
พลการ และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ การทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการ
ลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ยํ่ายีศกั ดิ์ศรี การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย การควบคุมตัวโดยพลการและเป็ น
เวลาต่อเนื่อง การเนรเทศหรื อการบังคับส่งกลับประชากร การเหยียดสีผิว การเลือกปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะการ
เลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุผลของเชื ้อชาติหรื อเพศสภาพ การปฏิเสธอย่างเป็ นระบบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และการส่งกลับตามนัยของกฎหมายว่าด้ วยผู้ลี ้ภัย โดยเป็ นการปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้นค่อนข้ างกว้ างขวางหรื อเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ 14
13

ในกรณีทวั่ ไป การตัดสินใจว่าการละเมิดแบบใด “รุนแรง” มักพิจารณาว่าเพราะเป็ นการละเมิดอย่างจงใจ ใน
การศึกษาเมื่อปี 2536 ของทีโอ วาน โบเวน ผู้รายงานพิเศษได้ ข้อสรุปว่า “ขอบเขตของการศึกษาครัง้ นี ้ อาจถูกจํากัดโดยไม่
เหมาะสม กรณีที่ยอมรับความหมายของคําว่า “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานอย่างรุนแรง” ใน
ความหมายที่ตายตัวและจํากัด ผู้วิจยั เสนอให้ ใช้ นิยามในลักษณะที่เป็ นการบ่งชี ้หรื อเป็ นการสะท้ อนภาพมากกว่า...”
กรณีที่เป็ นการปฏิบตั ิของรัฐทีเ่ กิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ประกอบด้ วยการกระทําที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็ นความ
อดออมแบบทางการ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีความเห็นว่า การปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ “ประกอบด้ วยการละเมิดแบบ
เดียวกันที่เกิดขึ ้นในเชิงสะสม โดยมีจํานวนมากพอและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกันโดยไม่ได้ เป็ นการปฏิบตั ิเพียงชัว่ คราว
หรื อไม่ได้ เป็ นการปฏิบตั ิที่เป็ นข้ อยกเว้ น หากเป็ นการปฏิบตั ิที่มแี บบแผนหรื อเป็ นระบบ” 15
14

ตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศคําว่า “เป็ นระบบ” หมายถึงการกําหนดแผนการอย่างชัดเจนเพื่อปฏิบตั ิตาม
นโยบายร่วมกัน โดยเป็ นการกระทําอย่างมีแบบแผนสมํา่ เสมอ และเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง หรื อเป็ น “แบบ
แผนของอาชญากรรม” อันเป็ นเหตุให้ อาชญากรรมเช่นนันมี
้ ลกั ษณะเป็ น “ความผิดทางอาญาที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ
หากเกิดขึ ้นซํ ้ากันและเกิดขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอ” 16
15

สอดคล้ องกับการตีความเหล่านี ้ คู่มือสําหรับแอมเนสตีใ้ นการจํ าแนกว่าการกระทําแบบใดเป็ นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ (Guidelines for determining when AI should characterize certain conduct as a crime against
14

สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ มขี ้ อสังเกตเช่นกันว่า “การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบอื่น รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อาจถือว่าเป็ นการละเมิดอย่างรุนแรงได้ กรณีที่มี
ลักษณะรุนแรงและเป็ นระบบ ยกตัวอย่างเช่น การละเมิดที่เกิดขึ ้นในวงกว้ างและมีเป้าหมายเป็ นกลุม่ ประชากรบางกลุม่ ”
OHCHR, ความรับผิดชอบของบรรษัทในเคารพสิทธิมนุษยชน: คูม่ ือเพื่อการตีความ The Corporate Responsibility to
Respect Human Rights: An Interpretive Guide (2555) HR/PUB/12/02
15
คําพิพากษาคดี Ireland v. UK 2524, ย่อหน้ า 159: การปฏิบตั ิที่ถือว่าขัดต่ออนุสญ
ั ญานี ้ครอบคลุมถึงการละเมิดแบบ
เดียวกันที่เกิดขึ ้นในเชิงสะสม โดยมีจํานวนมากพอและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกันโดยไม่ได้ เป็ นการปฏิบตั ิเพียงชัว่ คราว
หรื อไม่ได้ เป็ นการปฏิบตั ิที่เป็ นข้ อยกเว้ น หากเป็ นการปฏิบตั ิที่มแี บบแผนหรื อเป็ นระบบ การปฏิบตั ิโดยตัวของมันเองอาจ
ไม่เป็ นการละเมิด หากพิจารณาแยกจากการละเมิดในส่วนอื่น ๆ ด้ วย
16
Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on the Confirmation of Charges, (ICC-01/04-01/07), 30
กันยายน 2551, ย่อหน้ า 397-8
18

humanity) ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลระบุวา่ ทางหน่วยงานควรนิยามการปฏิบตั ิที่เป็ นข้ อห้ าม ซึง่ อาจมีลกั ษณะ
เป็ นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่ “เป็ นระบบ” กรณีที่มีการกระทําอย่างสมํา่ เสมอหรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการทีว่ างไว้
อย่างเป็ นระบบ 17
16

การก่ออาชญากรรมบางประเภทที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ และเกิดขึ ้นอย่างเป็ นวงกว้ าง เช่น ลัทธิเหยียดผิว ย่อมเป็ น
ตัวบ่งชี ้ที่หนักแน่นว่า การปฏิบตั ิของกองกําลังยึดครองสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อนี ้
6.5 การละเมิดอันเป็ นผลมาจากการยึดครองทีเ่ กิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและยืดเยื ้อ
หลักเกณฑ์ที่ห้าเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบด้ านช่วงเวลา โดยกําหนดว่าการละเมิดอันเป็ นผลมาจากการยึดครองต้ อง
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยาวนาน โปรดสังเกตว่า หลักเกณฑ์ข้อนี ้เกี่ยวข้ องกับความยืดเยื ้อและช่วงเวลาของการ
ละเมิดอันเป็ นผลมาจากการยึดครอง แต่ไม่เกี่ยวข้ องกับการยึดครองโดยตัวของมันเอง
การกําหนดระยะเวลาขันตํ
้ า่ ดูเหมือนจะอยูใ่ นเงื่อนไขของการใช้ ดลุ พินิจ อย่างไรก็ดี เราจําเป็ นต้ องมีแนวทางชี ้นําบาง
ประการ โดยทัว่ ไปแล้ ว ระยะเวลาสีป่ ี หรื อกว่านันของการละเมิ
้
ดอันเป็ นผลมาจากการยึดครอง ถือว่าสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์ข้อนี ้ ซึง่ หมายถึงว่า การยึดครองที่เพิง่ เกิดขึ ้น อาจไม่เข้ ากับคุณสมบัติข้อนี ้ แม้ วา่ กองกําลังยึดครองจะแสดง
เจตจํานงอย่างชัดเจนที่จะละเมิดหลักการพื ้นฐานของกฎหมายการยึดครอง โดยการผนวกรวมดินแดน หรื อทําให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงขันพื
้ ้นฐานอื่นใดที่เป็ นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ แน่นอนว่า แอมเนสตี ้จะเรียกร้ องให้ ยตุ กิ ารละเมิด
เช่นนัน้ แต่ยอ่ มไม่สามารถต่อต้ านการยึดครองเช่นนี ้ได้ อย่างน้ อยในช่วงเวลาเบื ้องต้ น
6.6

การขาด/การใช้ มาตรการทางเลือกอื่นเพื่อยุติ/เยียวยาการละเมิดจนหมดสิ ้นแล้ ว
หลักเกณฑ์ข้อหกและเป็ นข้ อสุดท้ าย เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์จากการเยียวยาในทางเลือกจนหมดแล้ ว
หลักเกณฑ์ข้อนี ้มีเป้าหมายเพื่อประกันว่า ได้ มกี ารทดลองใช้ ทางเลือกอื่นเพื่อยุตกิ ารปฏิบตั ิมชิ อบที่ร้ายแรงและเป็ นระบบ
แล้ ว แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนมักเกิดขึ ้นในระหว่างการ
ยึดครอง เช่นเดียวกับในสถานการณ์อื่น ๆ อย่างไรก็ดี การยึดครองของทหารมีลกั ษณะเด่นตรงที่กลไกเยียวยาในประเทศ
มักไม่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศที่ยดึ ครองมักไม่ให้ ความสําคัญมากเพียงพอต่อประโยชน์ของประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครอง
รัฐบาลของประเทศที่ยดึ ครองไม่ได้ รับประโยชน์ใด ๆ จากการตอบสนองตามความต้ องการเหล่านัน้ ส่วนระบบยุติธรรม
ของประเทศทีย่ ดึ ครองรวมทังศาลก็
้
มกั ไม่มเี ขตอํานาจการพิจารณาคดี ในกรณีทศี่ าลปฏิบตั หิ น้ าที่ตามเขตอํานาจของตน
ศาลในประเทศที่ยดึ ครองก็มกั จะเห็นคล้ อยตามกับเหตุผลของกองทัพ/ฝ่ ายความมัน่ คงของรัฐบาล
แทบไม่มีกลไกระหว่างประเทศทําหน้ าที่กํากับดูแล ไม่มีหน่วยงานบังคับให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
้ นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเทศ 18 สําหรับการละเมิดอันเป็ นผลมาจากการยึดครองที่รุนแรงถึงขันเป็
17

17

POL 30/003/2002
18
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศสามารถพิจารณาข้ อพิพาทระหว่างรัฐ ที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทังกฎหมายมนุ
้
ษยธรรมระหว่างประเทศได้ แต่แม้ ในกรณีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
สถานการณ์ของการขัดกันด้ วยอาวุธหรื อการยึดครอง โดยทัว่ ไปแล้ วกระบวนการศาลมักไม่นาํ ไปสูก่ ารเยียวยาอย่างเป็ น
19

(เช่น อาชญากรรมสงคราม) อาจมีช่องทางให้ นําตัวบุคคลผู้กระทําผิดมารับโทษได้ ไม่วา่ จะผ่านศาลในประเทศ หรื อผ่าน
การใช้ เขตอํานาจศาลสากลของประเทศที่สาม หรื อการใช้ เขตอํานาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ
มีช่องทางอื่นในการบังคับใช้ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ และหน่วยงานตามสนธิสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติ และศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมภิ าค (เช่น ศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรป) ได้ พิจารณาคดีทเี่ กี่ยวข้ องกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ ต้ การยึดครอง แต่ผลที่เกิดขึ ้นไม่
สมํ่าเสมอ เมื่อพิจารณาถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื ้นที่ยดึ ครองอย่างเป็ นผล และการยึดครองในระยะ
ยาวซึง่ ส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็ นระบบ อาจอยูน่ อกเหนือเขตอํานาจของศาลสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาค
7. ขัน้ ตอนการตัดสินใจ
เนื่องจากการเรียกร้ องให้ ตอ่ ต้ านการยึดครอง มีผลเท่ากับการเรี ยกร้ องให้ ยตุ ิการใช้ กําลัง (โปรดดู ข้ อ 6.2) ขันตอนการ
้
ตัดสินใจในเรื่ องนี ้จึงคล้ ายคลึงกับการต่อต้ านการใช้ กําลังทหาร ขันตอนปฏิ
้
บตั ิด้านล่างจัดทําขึ ้นโดยครอบคลุมเนื ้อหาของ
แนวปฏิบตั ิและขันตอนปฏิ
้
บตั ิเกี่ยวกับการใช้ กองกําลังติดอาวุธและการแทรกแซงทางทหาร (POL 34/009/2006) ขันตอน
้
ปฏิบตั ินี ้ยังได้ รับอิทธิพลมาจาก “คูม่ ือเพื่อการจําแนกว่ามีอาชญากรรมที่เป็ นการเหยียดผิวเกิดขึ ้นหรื อไม่” (POL
30/6837/2017)
7.1 ขันตอนการตั
้
ดสินใจที่เสนอเกี่ยวกับการต่อต้ านการยึดครอง
7.1.1 การร้ องขอให้ แอมเนสตี ้มีมติเพื่อเรี ยกร้ องให้ ยตุ กิ ารยึดครองควรเป็ นไปตามขันตอนต่
้
อไปนี ้:
i). เซคชัน่ /สตรัคเจอร์ ทีมสํานักเลขาธิการสากล หรื อคณะกรรมการบริ หารสากล ควรติดต่อกับผู้อาํ นวยการภูมิภาค/
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิจยั และรณรงค์ และหากเกี่ยวข้ องให้ ติดต่อกับผู้อํานวยการเซคชัน่ ซึง่ รับผิดชอบต่อประเทศดังกล่าว
จากนันผู
้ ้ อํานวยการภูมิภาคหรื อตัวแทนควรปรึกษาหารื อกับผู้อํานวยการฝ่ ายโครงการกฎหมายและนโยบาย (Director of
the Law and Policy Programme - LPP) เพื่อยืนยันว่า มีข้อมูลที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขของนโยบายแล้ ว
iii). ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายกฎหมายและนโยบายควรเรี ยกประชุมเลขาธิการ ผู้อํานวยการอาวุโสด้ านการวิจยั และการ
สือ่ สารและการรณรงค์ ผู้อํานวยการภูมิภาคคนอื่น ๆ ผู้อํานวยการฝ่ ายวิจยั และรณรงค์ภมู ิภาค และผู้อํานวยการฝ่ าย
โครงการกฎหมายและนโยบาย เพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขของนโยบาย และให้ คาํ ปรึกษากับเลขาธิการ
เกี่ยวกับข้ อมูลทีจ่ ําเป็ นตามข้ อ 7.1.2 ด้ านล่าง
7.1.2 เลขาธิการจะเสนอมติที่มเี หตุผลรองรับตามเอกสารต่าง ๆ รวมทังข้
้ อมูลดังต่อไปนี ้ ให้ เพื่อการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริ หาร:
• ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น (รวมทังข้
้ อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งข่าวและความน่าเชื่อถือของข้ อมูล)

ผลต่อเหยื่อของการละเมิด
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• หลักการที่เกี่ยวข้ องของกฎหมายระหว่างประเทศและการมีผลบังคับใช้ กบั สถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้น
• ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับประชาชนในรัฐหรื อดินแดนที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิทธิของพวกเขา
• ผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียหรื อประเภทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่อาจได้ รับผลกระทบ และน่าจะตกเป็ นเป้าหมายของผลกระทบ
• ผลจากการปรึกษาหารื อกับเซคชัน่ สตรัคเจอร์ หรื อสํานักงานเลขาธิการสากลอื่น ๆ ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง รวมทัง้
สํานักงานในดินแดนภายใต้ การยึดครอง สํานักงานในรัฐอื่น ๆ ซึง่ เป็ นที่ตงของดิ
ั้
นแดนภายใต้ การยึดครอง และอยูใ่ น
ประเทศที่ทางการยึดครอง
• ความเห็นขององค์การสหประชาชาติ เอ็นจีโออื่น ๆ และประชาคมระหว่างประเทศ
• โอกาสและความเสีย่ งสําหรับแอมเนสตี ้ และแผนเพื่อบรรเทาความเสีย่ งสําหรับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
• มติท่เี สนอสอดคล้ องอย่างไรกับนโยบายด้ านการยึดครองของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และมีความสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์แต่ละข้ อในระดับใด
• มติที่เสนอสอดคล้ อง (หรื อไม่สอดคล้ อง) อย่างไรกับจุดยืนที่ผา่ นมาของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ที่เกี่ยวกับการยึด
ครองและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ)
• แอมเนสตี ้จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นหลังจากนันอย่
้ างไร (เช่น กรณีที่ความรุนแรงเลวร้ ายยิง่ ขึ ้น หรื อเมื่อเกิดความ
เสีย่ งมากขึ ้นกับสิทธิมนุษยชน หรื อเมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์นน)
ั้
• แอมเนสตี ้จะประเมินระดับความสําเร็ จของปฏิบตั ิการอย่างไร และแอมเนสตี ้จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างไร
7.1.3 แม้ วา่ ในข้ อเสนอจะมีเนื ้อหาตามหัวข้ อแต่ละข้ อข้ างต้ น คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พจิ ารณาว่าข้ อมูลเหล่านี ้
เพียงพอหรื อไม่ และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้ อมูลอื่น ๆ มติที่เสนอมีความเหมาะสมหรื อไม่
7.1.4 ประธานคณะกรรมการบริหารสากลจะเชิญผู้แทนถาวรของสมัชชาสากล ให้ แสดงความเห็นต่อมติที่เสนอ โดยต้ อง
ให้ เวลาในการปรึกษาหารื อมากเพียงพอ รวมทังการปรึ
้
กษาหารื อกับเซคชัน่ และสตรัคเจอร์ คณะกรรมการบริ หารสากล
มักจะไม่มีมติที่ขดั แย้ งกับความเห็นที่ได้ รับจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนถาวร
7.1.5 คณะกรรมการบริ หารสากลจะแสดงจุดยืนเมื่อได้ รับความสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริ หาร
โดยองค์ประชุมขันตํ
้ า่ จะไม่นบั รวมสมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมโดยไม่มีสทิ ธิออกเสียง
7.1.6 คณะกรรมการบริ หารสากลจะสือ่ สารข้ อมติไปยังขบวนการโดยเร็ วสุด และให้ สอื่ สารในภาษาหลักทุกภาษา
ครอบคลุมถึงเหตุผลทุกประการที่สนับสนุนข้ อมติ โดยอ้ างอิงหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ องกับนโยบายนี ้
7.1.7 คณะกรรมการบริ หารสากลอาจจะ:
•

เลือ่ นการให้ ความเห็นต่อมติที่เสนอได้
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•

ทบทวนข้ อมติก่อนหน้ านี ้ของคณะกรรมการบริ หาร
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ภาคผนวก: สถานการณ์ ของการยึดครองของทหารหรือข้ อพิพาทเกี่ยวกับเอกราชที่ยดื เยือ้
ข้ อ 42 ของข้ อกําหนดกรุงเฮก 2450 ระบุวา่ “ถือว่าดินแดนอยูใ่ ต้ การยึดครอง เมื่อดินแดนนันตกอยู
้
ใ่ ต้ อํานาจของ
กองทัพที่เป็ นฝ่ ายปรปั กษ์ การยึดครองครอบคลุมเฉพาะดินแดนทีม่ ีการสถาปนาและมีการใช้ อาํ นาจนันได้
้ ” ข้ อ 2 ของ
อนุสญ
ั ญาเจนีวา 2492 ทุกฉบับอธิบายว่า การยึดครองของทหารอาจเกิดขึ ้นได้ ไม่วา่ มีการต่อต้ านด้ วยอาวุธต่อการบุกเข้ า
มาของกองทัพฝ่ ายปรปั กษ์ ในดินแดนนัน้
ในการจําแนกว่าได้ เกิดการยึดครองของทหารหรื อไม่ เราจําเป็ นต้ องวิเคราะห์ข้อเท็จจริ งที่จําเป็ นอย่างระมัดระวัง
อรรถาธิบายเกี่ยวกับอนุสญ
ั ญาเจนีวาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศระบุถึงองค์ประกอบพื ้นฐานสามประการ
ของการยึดครองของทหาร รวมทัง้ “ความไม่ยินยอมต่อการดํารงอยูข่ องกองกําลังต่างชาติ 19 ความสามารถของกองกําลัง
ต่างชาติในการใช้ อํานาจเหนือดินแดนที่เกี่ยวข้ อง โดยมีอาํ นาจเหนือรัฐบาลในท้ องถิ่น และรัฐบาลในท้ องถิ่นไม่สามารถใช้
อํานาจของตนเหนือดินแดนนันได้
้ ” 20 เมื่อนําหลักเกณฑ์เหล่านี ้ไปบังคับใช้ ส่งผลให้ เกิดฉันทามติร่วมกันของนานาชาติ 21
ว่าดินแดนที่มีรายชื่อด้ านล่างถือว่ายังอยูภ่ ายใต้ การยึดครอง 22 อย่างไรก็ดี โปรดสังเกตว่า ประเทศที่ยดึ ครองมักไม่ยอมรับ
ว่าได้ ใช้ กําลังทหารเพื่อทําการยึดครอง)
18

20

21

1.
2.
3.
4.

เวสต์แบงก์และกาซา (ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู อิสราเอลยึดครอง)
ที่ราบสูงโกลัน
เชบบาฟาร์ ม (เลบานอนหรื อซีเรี ย, ภายใต้ การยึดครองของอิสราเอล)
ไซปรัสตอนเหนือ (ภายใต้ การยึดครองของตุรกี)
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เกี่ยวกับองค์ประกอบการดํารงอยูข่ องกองกําลังต่างชาติ อรรถาธิบายของ ICRC เมื่อปี 2559 เกี่ยวกับข้ อ 2 ของ
อนุสญ
ั ญาเจนีวา ตังข้
้ อสังเกตว่า ในการยึดครองของทหารจําเป็ นต้ องมีการดํารงอยูข่ องกองกําลังต่างชาติเสมอ “แต่ใน
บางกรณีและกรณีที่เป็ นข้ อยกเว้ น โดยเฉพาะเมื่อกองกําลังต่างชาติได้ ถอนตัวออกจากดินแดนภายใต้ การยึดครอง (หรื อ
บางส่วน) แล้ ว แต่ยงั คงมีอาํ นาจที่สาํ คัญหลายประการหรื อยังทําหน้ าที่บริ หารงานรัฐกิจที่สาํ คัญ ในลักษณะเดียวกับการ
ทําหน้ าที่ของรัฐบาลที่ทําการยึดครอง กฎหมายว่าด้ วยการยึดครองก็จะยังคงมีผลบังคับใช้ ในดินแดนและขอบเขตหน้ าที่
ของกองกําลังที่มีอํานาจนัน”
้ ย่อหน้ า 307
20
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC), อรรถาธิบายปี 2559 เกี่ยวกับข้ อ 2 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา, §303
21
หลักฐานของความตกลงดังกล่าวรวมทังข้
้ อมติของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ มติจากที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ ข้ อวินจิ ฉัย คําพิพากษา หรื อความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ หรื อศาลระดับภูมภิ าค (เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป) ถ้ อยแถลงของหน่วยงานกํากับดูแล
สนธิสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐบาล และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
22
หลักนิติธรรมในการขัดกันด้ วยอาวุธ ซึง่ เป็ นข้ อเสนอของสถาบันการศึกษากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสิทธิ
มนุษยชนแห่งเจนีวา (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights) ได้ จดั ทํารายชื่อ
ล่าสุดของสถานการณ์ของการยึดครอง ซึง่ ครอบคลุมสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในภาคผนวกนี ้ ยกเว้ นยูเครนตะวันออก (และอีก
สามกรณีที่เป็ นข้ อพิพาทเกี่ยวกับเอกราช) โปรดดู http://www.rulac.org/browse/map
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ซาฮาราตะวันตก (ภายใต้ การยึดครองของโมร็ อคโค)
ทรานส์ดนีสเตรี ย (ภายใต้ การยึดครองของรัสเซีย)
นากอร์ โน-คาราบัค (ภายใต้ การยึดครองของอาร์ เมเนีย)
อับคาเซียและออซเซเชียใต้ (ภายใต้ การยึดครองของรัสเซีย)
บาดดาเม, เอริ เทรี ย (ภายใต้ การยึดครองของเอธิโอเปี ย)
ไครเมีย (ภายใต้ การยึดครองของรัสเซีย)
ยูเครนตะวันออก
บางส่วนตอนเหนือของซีเรีย (ภายใต้ การยึดครองของตุรกีตงแต่
ั ้ ปี สิงหาคม 2559)

นอกจากนี ้ยังมีสถานการณ์ของข้ อพิพาทเกี่ยวกับเอกราช ซึง่ มีผ้ เู สนอว่าอาจถือว่าเป็ นการยึดครองได้ แต่ไม่มี
ความเห็นร่วมกันในกรณีเหล่านี ้ สถานการณ์ดงั กล่าวได้ แก่:
1. ทิเบต
2. แคชเมียร์
3. ปาปั วตะวันตก
I. สถานการณ์ของการยึดครองของทหาร
1. เวสต์แบงก์และกาซา (ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู อิสราเอลยึดครอง)
ในระหว่างสงครามโลกทังสองครั
้
ง้ อังกฤษปกครองปาเลสไตน์โดยได้ รับอํานาจหน้ าที่จากองค์การสันนิบาตชาติ
(League of Nations) ซึง่ ยุติลงตามมติขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2490 ทีใ่ ห้ แบ่งดินแดนของ
ปาเลสไตน์ออกเป็ นสองรัฐ ได้ แก่ อิสราเอลและปาเลสไตน์ในสัดส่วน 53% และ 47% ของพื ้นที่ตามลําดับ จึงมีการ
สถาปนารัฐอิสราเอลขึ ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2491 ท่ามกลางการประท้ วงของชาวอาหรับ และเป็ นเหตุให้ เกิดสงคราม
ระหว่างชาวอาหรับกับกําลังทหารอิสราเอล โดยฝ่ ายอิสราเอลเป็ นฝ่ ายชนะ ส่งผลให้ ชาวปาเลสไตน์กว่า 800,000 คนถูก
ขับไล่หรื อต้ องหลบหนีออกจากอิสราเอล กลายเป็ นผู้ลี ้ภัยในฉนวนกาซา เขตเวสต์แบงก์และประเทศเพื่อนบ้ าน สงครามยุติ
ลงในปี 2492 โดยอิสราเอลยังได้ ดินแดนเพิม่ เติม ส่งผลให้ รัฐอิสราเอลมีดินแดนรวมกันมากถึง 78% ของดินแดน
ปาเลสไตน์เดิม พื ้นที่ที่เหลืออีก 22% ประกอบด้ วยเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา ซึง่ ในขณะนันยั
้ งคงอยูใ่ ต้ การควบคุม
ของจอร์ แดนและอียิปต์ตามลําดับ
ในเดือนมิถนุ ายน 2510 อิสราเอลได้ ยดึ ครองเขตเวสต์แบงก์ (รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก) และฉนวนกาซา ซึง่ ทังสอง
้
ดินแดนต่อมารู้จกั กันในชื่อ ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง (Occupied Palestinian Territory - OPT) หลังการทํา
สงครามกับจอร์ แดน อียิปต์และซีเรี ย 23 ต่อมาอิสราเอลได้ ประกาศเพียงฝ่ ายเดียวเพื่อภาคผนวกรวมดินแดนเยรูซาเล็ม
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อิสราเอลยังยึดดินแดนในคาบสมุทรไซไนจากอียิปต์ และที่ราบสูงโกลันจากซีเรีย ต่อมาอิสราเอลถอนกําลังออกจาก
คาบสมุทรไซไนภายหลังการทําสนธิสญ
ั ญาสันติภาพกับอียิปต์เมือ่ ปี 2522 แต่ในปัจจุบนั ที่ราบสูงโกลันยังคงอยูภ่ ายใต้
24

ตะวันออก และพื ้นทีใ่ กล้ เคียงกว่า 70 ตารางกิโลเมตรเป็ นของตน 24
พื ้นที่สว่ นที่เหลือรวมทังเขตเวสต์
้
แบงก์ (และฉนวนกาซา) อยูใ่ ต้ การปกครองของกองทัพอิสราเอลตังแต่
้ ปี 2510 จนถึง
กลางทศวรรษ 1990 เมื่อเงื่อนไขของการยึดครองได้ ถกู เปลีย่ นแปลงโดยเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญากรุงออสโล (Oslo
้ การบริ หารแห่งชาติปาเลสไตน์ (Palestinian Authority - PA) และแบ่งพื ้นที่ในเขต
Accords) 25 ซึง่ ส่งผลให้ มีการจัดตังองค์
เวสต์แบงก์ออกเป็ น Area A, B และ C สัญญาฉบับนี ้ยังถ่ายโอนเขตอํานาจศาลในบางพื ้นที่ในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู
ยึดครอง ให้ กบั องค์การบริ หารแห่งชาติปาเลสไตน์ โดยหน้ าที่รักษาความมัน่ คงโดยรวมยังตกอยูใ่ ต้ การควบคุมของ
อิสราเอล เขตเมืองและหมูบ่ ้ านของชาวปาเลสไตน์ซงึ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ 90% ของประชากรชาวปาเลสไตน์ ได้ ถกู แบ่ง
ออกเป็ นพื ้นที่ A และ B ซึง่ องค์การบริ หารแห่งชาติปาเลสไตน์มีอาํ นาจรับผิดชอบในระดับแตกต่างกันไป ในเวลาเดียวกัน
พื ้นที่ชนบทที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยูไ่ ด้ ถกู จําแนกเป็ นพื ้นที่ C ซึง่ อยูใ่ ต้ การควบคุมทังด้
้ านพลเรื อนและความมัน่ คงของ
อิสราเอลทังหมด
้
เดิมทีถือว่าสัญญากรุงออสโลเป็ น “ความตกลงชัว่ คราวซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ไม่เกินห้ าปี ” 26 โดยมีการเลือ่ น
การพิจารณาความตกลงสถานะถาวรของเยรูซาเล็ม การอพยพเข้ ามาอาศัยอยูใ่ นดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครองของ
ชาวอิสราเอล (ชุมชนชาวอิสราเอลที่ตงขึ
ั ้ ้นโดยชอบด้ วยกฎหมาย) การกําหนดเส้ นแบ่งพรมแดน การจัดสรรทรัพยากรนํ ้า
และประเด็นเกี่ยวกับผู้ลี ้ภัยชาวปาเลสไตน์ออกไป แต่คาดว่าจะได้ ข้อสรุปไม่เกินปี 2542 อย่างไรก็ดี จนถึงปี 2543 ยังไม่มี
ความคืบหน้ าในการเจรจาในประเด็นเหล่านี ้เลย และในเวลาเดียวกัน อิสราเอลได้ สร้ างชุมชนผู้อพยพที่ไม่ชอบด้ วย
กฎหมายเพิ่มขึ ้น และได้ ตดั ถนนที่เรี ยกว่า “ถนนบายพาส” ในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครองเพิ่มขึ ้นมากมายอย่างไม่
เคยเป็ นมาก่อน
ทังการผนวกดิ
้
นแดนในส่วนของเยรูซาเล็มตะวันออกให้ เป็ นของอิสราเอล และการจัดตังองค์
้ การบริ หารแห่งชาติ
ปาเลสไตน์ ไม่เปลีย่ นสถานะของดินแดนของปาเลสไตน์ทถี่ กู ยึดครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ให้ เป็ นดินแดนที่ถกู ยึด
ครองโดยทหารอิสราเอล
ประชากรชาวปาเลสไตน์ประมาณ 4 ล้ านคน ซึง่ กว่า 1.5 ล้ านคนเป็ นผู้ลี ้ภัยซึง่ อยูใ่ นดินแดนทีก่ ลายเป็ นของอิสราเอล
ในปั จจุบนั พวกเขาอาศัยอยูใ่ นดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครองภายใต้ การยึดครองของทหารอิสราเอล อีก 1.5 ล้ านคน
อยูใ่ นฉนวนกาซา และอีก 2.5 ล้ านคนอยูใ่ นเขตเวสต์แบงก์ รวมทังอี
้ กกว่า 200,000 คนซึง่ อาศัยอยูใ่ นเยรูซาเล็มตะวันออก
แม้ จะมีการถอนทหารราบออกไป และมีการนําผู้อพยพออกไปจากฉนวนกาซาในปี 2548 อิสราเอลยังคงเป็ นและถือ
ว่าเป็ นกองกําลังยึดครอง 27 โดยยังคงมีอาํ นาจควบคุมเหนือเขตแดนทางบก พื ้นที่ทางอากาศ และน่านนํ ้าของฉนวนกาซา
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การยึดครองของอิสราเอล
24
ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนที่เป็ นส่วนขยายของ “เยรูซาเล็มตะวันออก” ไม่ถือเป็ นพลเมืองของอิสราเอล แม้ วา่
จะอยูภ่ ายใต้ เขตอํานาจศาลของเทศบาลกรุงเยรูซาเล็ม และมีหน้ าที่ต้องเสียภาษีเทศบาล
https://www.ochaopt.org/location/east-jerusalem
25
https://peacemaker.un.org/israelopt-osloaccord93
26
ปฏิญญาว่าด้ วยหลักการการปกครองตนเองชัว่ คราว Declaration of Principles on Interim Self-Government
Arrangements, 13 กันยายน 2536, ข้ อ 1. จาก https://peacemaker.un.org/israelopt-osloaccord93
27
โปรดดู เช่น ถ้ อยแถลงของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เช่น “ห้ าสิบปี ของการยึดครอง: หนทางในอนาคตเป็ น
อย่างไร?” “Fifty years of occupation: Where do we go from here?”, ICRC, 2 มิถนุ ายน 2560
25

และตังแต่
้ นนมาได้
ั้
สงั่ ปิ ดกันพรมแดนของฉนวนกาซาอย่
้
างเข้ มงวดมากขึ ้น สลับกับการเผชิญหน้ าด้ วยการใช้ อาวุธเป็ นช่วง
ๆ ซึง่ ในระหว่างปี 2551/2552 2555 และ 2557 รุนแรงถึงขันเป็
้ นการขัดกันด้ วยอาวุธอย่างเต็มรูปแบบ และเป็ นเหตุให้ เกิด
28
การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร้ ายแรง รวมทังอาชญากรรมสงคราม
้
ความตึงเครียดระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ รวมทังพรรคการเมื
้
องใหญ่สองพรรคของชาวปาเลสไตน์ได้ แก่ กลุม่ ฟาตาห์ และ
กลุม่ ฮามาสเพิม่ ขึ ้น หลังกลุม่ ฮามาสชนะการเลือกตังในปาเลสไตน์
้
เมื่อปี 2549 ส่งผลให้ เกิดการปะทะกันด้ วยอาวุธอย่าง
รุนแรง เป็ นเหตุให้ มีผ้ เู สียชีวติ หลายร้ อยคนเมื่อปี 2550 ในฉนวนกาซา นับจากนันมา
้ กลุม่ ฮามาสได้ ทําหน้ าทีเ่ ป็ นรัฐบาล
ในทางพฤตินยั ปกครองฉนวนกาซาและรัฐบาลรักษาการขององค์การบริ หารแห่งชาติปาเลสไตน์ เป็ นผู้บริ หารพื ้นที่บางส่วน
ในเขตเวสต์แบงก์ ส่วนอิสราเอลยังคงมีอาํ นาจควบคุมโดยรวมในพื ้นที่ทงสองส่
ั้
วน
กว่า 50 ปี นบั แต่การยึดครองเริ่ มขึ ้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงและการปฏิบตั มิ ิชอบ และการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ ายแรงยังคงเกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวาง อิสราเอลยังคงยึดพื ้นที่สว่ นใหญ่ที่เป็ นของชาว
ปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์เอาไว้ และได้ สร้ างชุมชนผู้อพยพที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายและถนนบายพาส รวมทังการก่
้
อสร้ าง
โครงการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนผู้อพยพเหล่านี ้ ในปัจจุบนั มีชาวอิสราเอลกว่า 450,000 คนอพยพมาอาศัยอยูใ่ นดินแดนของ
ปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง โดยประมาณครึ่งหนึง่ อาศัยอยูใ่ นเยรูซาเล็มตะวันออก
ชาวปาเลสไตน์ 5,425 คน และชาวอิสราเอล 222 คนถูกสังหารในการโจมตีและการเผชิญหน้ าอย่างรุนแรง ตังแต่
้ ปี
29
้ ปี 2543 ชาวปาเลสไตน์หลายหมื่นคนถูกทหารอิสราเอลจับกุมตัว โดยในปัจจุบนั ชาวปาเลสไตน์ประมาณ
2551 ตังแต่
6,500 คนถูกควบคุมตัวหรื อใช้ โทษในเรื อนจําของอิสราเอล และที่ผา่ นมากองทัพอิสราเอลได้ ทําลายบ้ านเรื อนของชาว
ปาเลสไตน์กว่า 6,000 หลัง รวมทังพื
้ ้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่และทรัพย์สนิ อื่น ๆ ของชาวปาเลสไตน์ ตลอดทัว่ ดินแดน
ของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง ที่ผา่ นมาอิสราเอลไม่ได้ ดาํ เนินการสอบสวนอย่างไม่ลาํ เอียงและอย่างเป็ นผลต่อข้ อร้ องเรี ยน
ว่ามีการละเมิด รวมทังอาชญากรรมสงคราม
้
และไม่ได้ นาํ ตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ การละเมิดและอาชญากรรมในหลาย
กรณีมีสว่ นเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับนโยบายที่ผิดกฎหมายของอิสราเอล ที่สนับสนุนให้ มีผ้ อู พยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน
30
บ้ านเรื อนและขยายชุมชน
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https://www.icrc.org/en/document/fifty-years-occupation-where-do-we-go-here
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Israel/Gaza: Operation "Cast Lead", กรกฎาคม 2552, แอมเนสตี ้ Index: MDE
15/015/2009; แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Nothing is Immune: Israel’s Destruction of Landmark Buildings in
Gaza, 2557, แอมเนสตี ้ Index: MDE 15/029/2014; 3 reports on 2557 conflict (nothing is immune; แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Families under the Rubble: Israeli Attacks on Inhabited Homes, 2557, แอมเนสตี ้ Index: MDE
15/032/2014; แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ‘Black Friday’: Carnage in Rafah During 2557 Israel/Gaza Conflict,
2558, แอมเนสตี ้ Index: MDE 15/2139/2015
29
สํานักงานประสานงานด้ านการบรรเทาทุกข์สหประชาชาติ OCHA, ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง, ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผู้บาดเจ็บล้ มตาย จาก: www.ochaopt.org/data/casualties
30
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนผลกระทบของการตังชุ
้ มชน
ผู้อพยพชาวอิสราเอล ที่มีตอ่ สิทธิทางพลเรื อน ทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชากรชาว
ปาเลสไตน์ตลอดทัว่ ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก, A/HRC/22/63
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อิสราเอลควบคุมตัวและคุมขังชาวปาเลสไตน์หลายพันคนจากดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง ส่วนใหญ่ถกู ขังใน
คุกของอิสราเอล ซึง่ ถือเป็ นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ครอบครัวของผู้ถกู ควบคุมตัวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัย
อยูใ่ นฉนวนกาซาไม่ได้ รับอนุญาตให้ ไปเยีย่ มญาติของตนที่ถกู ควบคุมตัวในอิสราเอล และอิสราเอลยังไม่ยอมให้ ผ้ ลู ี ้ภัยชาว
ปาเลสไตน์ในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังในประเทศเพื
้
่อนบ้ าน มีสทิ ธิที่จะเดินทางกลับบ้ านเกิดของตนเอง
ทางการใช้ คาํ สัง่ ของฝ่ ายบริ หารเพื่อควบคุมตัวบุคคลแทนคดีอาญา ส่งผลให้ มีการควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์รวมทัง้
เด็ก แกนนําภาคประชาสังคม และเจ้ าหน้ าที่เอ็นจีโอหลายร้ อยคน โดยไม่มีการตังข้
้ อหาหรื อไม่มีการไต่สวน และสามารถ
ขยายระยะเวลาฝากขังโดยไม่มีกําหนด โดยเป็ นการใช้ ข้อมูลที่ผ้ ถู กู ควบคุมตัวและทนายความของพวกเขาไม่สามารถ
เข้ าถึง
ชาวปาเลสไตน์จากเขตเวสต์แบงก์ที่ถกู ดําเนินคดีเนื่องจากการประท้ วงและความผิดอื่น ๆ ต้ องเข้ ารับการไต่สวนใน
ศาลทหาร ในขณะที่ศาลพลเรื อนของอิสราเอลที่ไต่สวนชาวปาเลสไตน์จากเยรูซาเล็มตะวันออกหรื อฉนวนกาซา มัก
กําหนดบทลงโทษที่รุนแรงแม้ เป็ นความผิดเพียงเล็กน้ อย
มีการจํากัดเสรี ภาพในการเดินทางอย่างรุนแรง โดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีข้อวินจิ ฉัยว่า กําแพงกันซึ
้ ง่ ส่วน
ใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเวสต์แบงก์ที่ถกู ยึดครอง เป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศ 31 การสัง่ ปิ ดดินแดน
ในฉนวนกาซาอย่างไม่ชอบด้ วยกฎหมายในปี ที่ 12 ของการยึดครอง ยังเป็ นการลงโทษแบบเหมารวมต่อชาวปาเลสไตน์
1.5 ล้ านคน
30

ทหารและตํารวจอิสราเอลและเจ้ าหน้ าที่หน่วยความมัน่ คงของอิสราเอล ยังทําการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย
โดยลอยนวลพ้ นผิด ต่อผู้ถกู ควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์รวมทังเด็
้ ก โดยเฉพาะในระหว่างการจับกุมและสอบปากคํา มี
รายงานว่าเจ้ าหน้ าที่ใช้ วิธีการต่าง ๆ รวมทังการทุ
้
บตี การตบ การใช้ เครื่ องพันธนาการที่สร้ างความเจ็บปวด การรบกวน
ไม่ให้ หลับนอน การบังคับให้ อยูใ่ นท่วงท่าทีเ่ หนื่อยล้ า และการข่มขู่ การทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายต่อผู้ถกู ควบคุมตัว
มักเกิดขึ ้น โดยเจ้ าหน้ าที่ไม่ต้องรับผิด รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ตาํ รวจและความมัน่ คงของปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ และ
เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจและความมัน่ คงของกลุม่ ฮามาสในฉนวนกาซา
กําลังทหารอิสราเอล รวมทังหน่
้ วยราชการลับ มักใช้ กําลังจนเกินขอบเขตและอาจถึงขันเสี
้ ยชีวติ รวมทังการใช้
้
กระสุน
โลหะเคลือบยางและกระสุนจริ งยิงใส่ผ้ ปู ระท้ วงชาวปาเลสไตน์ในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง กองกําลังของชาว
ปาเลสไตน์ก็ใช้ กําลังเกินขอบเขตเพื่อสลายการชุมนุมประท้ วงในเวสต์แบงก์และกาซา
ทางการใช้ มาตรการต่าง ๆ ทังในอิ
้ สราเอลและดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง เพื่อโจมตีนกั ปกป้องสิทธิ
มนุษยชนซึง่ วิพากษ์ วิจารณ์การยึดครองอย่างต่อเนื่องโดยอิสราเอล
ทางการปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และกลุม่ การเมืองทีเ่ ป็ นคูแ่ ข่ง รวมทังรั้ ฐบาลที่ปกครองฉนวนกาซาในนามกลุม่
31

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ), ผลกระทบทางกฎหมายของการก่อสร้ างกําแพงในดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึด
ครอง Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ความเห็นเชิง
ปรึกษาหารื อ, 9 กรกฎาคม 2547; OCHA, West Bank Barrier, www.ochaopt.org/theme/west-bank-barrier
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ฮามาส ได้ จํากัดเสรี ภาพในการแสดงออก ได้ ปราบปรามเสียงที่เห็นต่าง ส่งผลให้ มีการควบคุมตัวและสอบปากคําผู้สอื่ ข่าว
จากสํานักข่าวที่เป็ นฝ่ ายตรงข้ าม ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างแรงกดดันต่อกลุม่ การเมืองฝ่ ายตรงข้ าม
ในเขตเวสต์แบงก์ รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก ทางการอิสราเอลได้ ทําลายบ้ านเรื อนของชาวปาเลสไตน์จํานวนมาก
ส่งผลให้ เกิดการบังคับไล่รือ้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ ยืนยันว่า “การเข้ ามาตังชุ
้ มชนของชาวอิสราเอลใน
ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก และในที่ราบสูงโกลันของซีเรี ยทีถ่ กู ยึดครอง เป็ นการ
้ งมีการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย และเป็ นอุปสรรคต่อสันติภาพและการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคม” 32 นอกจากนันยั
เรี ยกร้ อง “ให้ อสิ ราเอลยอมรับการบังคับใช้ ในเชิงปฏิบตั ขิ องอนุสญ
ั ญาเจนีวาว่าด้ วยการคุ้มครองพลเรื อนในระหว่าง
สงคราม วันที่ 12 สิงหาคม 2492 ฉบับที่ 1 สําหรับดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก และที่
ราบสูงโกลันของซีเรี ยที่ถกู ยึดครอง และให้ ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามข้ อบทของอนุสญ
ั ญา โดยเฉพาะข้ อ 49 และให้ ปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศทังหมด
้
โดยต้ องยุตปิ ฏิบตั ิการใด ๆ อันก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อ
คุณลักษณะ สถานะ และองค์ประกอบด้ านประชากรของดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก
และที่ราบสูงโกลันของซีเรี ยที่ถกู ยึดครอง” 33
เอกสารเผยแพร่ ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, อิสราเอลและดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง,
www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/
(สําหรับข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาล่าสุดของแอมเนสตี ้ในพื ้นที่นี ้)
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Six Months On: Gaza’s Great March of Return, จาก:
www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Israel’s Occupation: 50 Years of Dispossession, จาก:
www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/Israel-Occupation-50-Years-of-Dispossession/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Gaza: Looming humanitarian catastrophe highlights need to lift Israel’s 10-year
illegal blockade, 14 มิถนุ ายน 2560, จาก: www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/gaza-loominghumanitarian-catastrophe-highlights-need-to-lift-israels-10-year-illegal-blockade/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ‘Trigger-happy’ Israeli army and police use reckless force in the West Bank, 27
กุมภาพันธ์ 2557, จาก: www.amnesty.org/en/latest/news/2014/02/trigger-happy-israeli-army-and-police-usereckless-force-west-bank/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Starved of Justice: Palestinians Detained without Trial by Israel, 2555, Index: MDE
32
33

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, A/RES/70/89, 15 ธันวาคม 2558, ย่อหน้ า 1
อ้ างแล้ ว ย่อหน้ า 2
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15/026/2012
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, State of Palestine: Stop excessive use of force, arbitrary detention and torture
against peaceful demonstrators, 22 มิถนุ ายน 2561, Index number: MDE 21/8656/2018
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ‘Strangling Necks’ Abductions, Torture and Summary Killings of Palestinians by
Hamas Forces during the 2014 Gaza/Israel Conflict, 27 พฤษภาคม 2558, Index number: MDE 21/1643/2015
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Israel/OPT – Troubled Waters: Palestinians denied fair access to water, 2552, แอม
เนสตี ้ Index: MDE 15/027/2009
เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, ความเห็นเชิงปรึกษาหารื อ, 9 กรกฎาคม 2547, §§98–101
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนผลกระทบของการตังชุ
้ มชนผู้
อพยพชาวอิสราเอล ที่มตี อ่ สิทธิทางพลเรื อน ทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชากรชาว
ปาเลสไตน์ตลอดทัว่ ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก, A/HRC/22/63, 7 กุมภาพันธ์ 2556
คณะกรรมการว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, ข้ อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ คณะกรรมการว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, E/C.12/ISR/CO/3, 16 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการต่อต้ านการทรมาน, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 5 ของอิสราเอล, CAT/C/ISR/CO/5, 3
มิถนุ ายน 2559
คณะกรรมการว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิในทุกรูปแบบต่อสตรี , ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่หกของ
อิสราเอล , CEDAW/C/ISR/CO/6, 17 พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการว่าด้ วยสิทธิเด็ก, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่สองถึงสีข่ องอิสราเอล, adopted by the
Committee at its sixty-third session (27 พฤษภาคม – 14 มิถนุ ายน 2556), CRC/C/ISR/CO/2-4, 4 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่สขี่ องอิสราเอล ,
CCPR/C/ISR/CO/4, 21 พฤศจิกายน 2557
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ A/RES/70/89, 15 ธันวาคม 2558
สํานักงานประสานงานด้ านการบรรเทาทุกข์สหประชาชาติ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), Protection of Civilians Report, จาก: www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
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มติคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่ 3442, 23 ธันวาคม 2558; มติคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่
478, 20 สิงหาคม 2523; มติคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่ 446, 22 มีนาคม 2522
2. ที่ราบสูงโกลัน
ในช่วงสุดท้ ายของสงครามเดือนมิถนุ ายน 2510 อิสราเอลได้ ยดึ ทีร่ าบสูงโกลันจากซีเรีย หลังมีการกําหนดเส้ นแบ่ง
พรมแดนตามความตกลงสงบศึกชัว่ คราว อิสราเอลเริ่ มสนับสนุนให้ มีการเข้ ามาตังชุ
้ มชนอย่างผิดกฎหมายในเขตที่ราบสูง
โกลันภายใต้ การยึดครอง ในระหว่างสงครามเดือนตุลาคม 2516 ซีเรี ยพยายามยึดคืนพื ้นที่ดงั กล่าวแต่ไม่ประสบ
ความสําเร็จ ต่อมามีการลงนามในความตกลงสงบศึกชัว่ คราวฉบับใหม่ในปี 2517 และมีการส่งกองกําลังผู้สงั เกตการณ์
การถอนกําลังแห่งสหประชาชาติ (United Nations Disengagement Observer Force - UNDOF) เข้ ามาตรึงกําลังเพือ่
บังคับตามสัญญาหยุดยิง 34 ในปี 2524 อิสราเอลผนวกรวมพื ้นที่ของที่ราบสูงโกลันเพียงฝ่ ายเดียว ซึง่ ไม่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เพื่อตอบโต้ การผนวกรวมดินแดน คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติมีมติประณามการผนวกรวม
ดินแดนที่ผิดกฎหมายของอิสราเอล โดยเห็นว่า “การตัดสินใจของอิสราเอลที่จะบังคับใช้ กฎหมาย เขตอํานาจศาลและ
อํานาจบริ หารของตนในเขตที่ราบสูงโกลันของซีเรียที่ถกู ยึดครองมา ถือเป็ นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ และไม่มีผลต่อ
กฎหมายระหว่างประเทศ …” และเรี ยกร้ องว่า “อิสราเอลในฐานะเป็ นกองกําลังยึดครองควรยกเลิกการตัดสินใจของตน
ั้
เช่นนัน”
้ 35 ในเขตที่ราบสูงโกลันซึง่ ในปั จจุบนั มีประชากรชาวซีเรียอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน กลายเป็ นที่ตงของชาว
อิสราเอลกว่า 30 ชุมชน โดยคิดเป็ นจํานวนผู้อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ 20,000 คน ประชากรกว่า 100,000 คนถูกบังคับให้
ต้ องไปอยูท่ ี่อนื่ (ส่วนใหญ่เป็ นชาวซีเรียเชื ้อสายดรูซ บางส่วนเป็ นผู้ลี ้ภัยชาวปาเลสไตน์) อันเป็ นผลมาจากสงครามและ
เหตุการณ์ตอ่ เนื่อง และยังถูกขัดขวางไม่ให้ เดินทางกลับมาบ้ านเกิดของตนเอง อิสราเอลทําลายหมูบ่ ้ านกว่า 100 แห่ง และ
นําที่ดินส่วนใหญ่ไปใช้ เพื่อเป็ นทีต่ งของชุ
ั้
มชนผู้อพยพอย่างผิดกฎหมาย
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ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยืนยันว่า “การเข้ ามาตังชุ
้ มชนของชาวอิสราเอลในดินแดนของปาเลสไตน์ที่
ถูกยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก และที่ราบสูงโกลันของซีเรี ยที่ถกู ยึดครอง เป็ นสิง่ ที่ผิดกฎหมาย และเป็ นอุปสรรค
้ งมีการเรียกร้ อง “ให้ อิสราเอลยอมรับการบังคับใช้ ใน
ต่อสันติภาพและการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคม” 36 นอกจากนันยั
เชิงปฏิบตั ิของอนุสญ
ั ญาเจนีวาว่าด้ วยการคุ้มครองพลเรื อนในระหว่างสงคราม วันที่ 12 สิงหาคม 2492 ฉบับที่ 1 สําหรับ
ดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก และที่ราบสูงโกลันของซีเรี ยที่ถกู ยึดครอง และให้ ปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดตามข้ อบทของอนุสญ
ั ญา โดยเฉพาะข้ อ 49 และให้ ปฏิบตั ิตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ทังหมด
้
โดยต้ องยุติปฏิบตั ิการใด ๆ อันก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อคุณลักษณะ สถานะ และองค์ประกอบด้ านประชากร
ของดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเล็มตะวันออก และที่ราบสูงโกลันของซีเรี ยที่ถกู ยึดครอง” 37
35

34

คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ มติข้อ 350, 31 พฤษภาคม 2517, จาก:
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(2517)
35
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 497 (1981), S/RES/497, ธันวาคม 2524
36
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, A/RES/70/89, 15 ธันวาคม 2558, ย่อหน้ า 1
37
อ้ างแล้ ว ย่อหน้ า 2
30

ซีเรี ยได้ ระบุในรายงานวันที่ 18 ธันวาคม 2560 (note verbale) ต่อสํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ว่า “อิสราเอลได้ ทาํ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็ นระบบต่อประชากรชาวซีเรี ยเชื ้อสายอาหรับในที่ราบ
สูงโกลันของซีเรียที่ถกู ยึดครอง รวมทังสิ
้ ทธิด้านการพัฒนาและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐาน” 38 ซีเรี ยอ้ างว่า อิสราเอลใช้ การควบคุม
ตัวโดยพลการและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายต่อผู้ถกู ควบคุมตัว เพื่อจํากัดเสรี ภาพในการเดินทางและการเข้ าถึงอาชีพของพวก
้ ทธิในการทํางานและสิทธิใน
เขา 39 ซีเรี ยยังกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทังสิ
ทรัพย์สนิ สิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการเดินทาง และสิทธิในการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของชาวซีเรี ยซึง่
อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคนัน้ 40 ซีเรี ยยังกล่าวหาว่าอิสราเอลจงใจละเมิดสิทธิที่จะเข้ าถึงมาตรฐานด้ านสุขภาพทางกายและใจใน
ขันสู
้ งสุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ ของประชากรชาวซีเรียในที่ราบสูงโกลันของซีเรียที่ถกู ยึดครอง” 41 นอกจากนัน้ ซีเรี ยยังกล่าวหาว่ามี
การละเมิดสิทธิด้านการศึกษา สิทธิทางพลเรื อนและทางการเมือง 42
38

39

41

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Israel: Government urged to allow all from Syria seeking refuge to enter Golan
Heights, 20 กรกฎาคม 2555, แอมเนสตี ้ Index: MDE 15/043/2012
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Israel must investigate shooting of protesters in Golan, 6 มิถนุ ายน 2554, แอมเนสตี ้
Index: MDE 15/027/2011
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, สมัยประชุมที่ 34, การเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนอิสราเอลในดินแดนของ
ปาเลสไตน์ที่ถกู ยึดครอง รวมทังเยรู
้ ซาเลมตะวันออก และในที่ราบสูงโกลันของซีเรียที่ถกู ยึดครอง, 13 เมษายน 2560
A/HRC/34/39 ย่อหน้ า 51- 58
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37, สิทธิมนุษยชนในที่ราบสูงโกลันของซีเรี ยทีถ่ กู ยึดครอง, 12
กุมภาพันธ์ 2561, A/HRC/37/40
มติข้อ 497 (1981), รับรองในที่ประชุมคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ สมัยประชุมที่ 2319 วันที่ 17 ธันวาคม
2524, S/RES/497, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/73D6B4C70D1A92B7852560DF0064F101
รายงานคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติs, เอกสารองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับที่ราบสูงโกลัน (อิสราเอล/
ซีเรี ย), จาก: www.securitycouncilreport.org/un-documents/golan-heights-israelsyria/
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คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37, สิทธิมนุษยชนในที่ราบสูงโกลันของซีเรี ยที่ถกู ยึดครอง,
A/HRC/37/40, 12 กุมภาพันธ์ 2561, ย่อหน้ า 9
39
อ้ างแล้ ว
40
อ้ างแล้ ว ย่อหน้ า 10
41
อ้ างแล้ ว ย่อหน้ า 19
42
อ้ างแล้ ว ย่อหน้ า 21, 22
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ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ A/RES/70/89, 15 ธันวาคม 2558
3. เชบบาฟาร์ ม (เลบานอนหรื อซีเรี ย, ภายใต้ การยึดครองของอิสราเอล)
อิสราเอลได้ ยดึ ครองเชบบาฟาร์ มในระหว่างสงครามเดือนมิถนุ ายน 2510 เมื่อมีการยึดพื ้นที่รอบที่ราบสูงโกลัน โดย
ทางอิสราเอลได้ ปกครองดินแดนส่วนนี ้โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของที่ราบสูงโกลัน มีผ้ ตู งคํ
ั ้ าถามเกี่ยวกับเส้ นแบ่งพรมแดนย้ อน
ไปตังแต่
้ สมัยอาณานิคมว่า พื ้นทีส่ ว่ นนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของเลบานอนหรื อซีเรี ย อิสราเอลโต้ แย้ งข้ ออ้ างของเลบานอนที่วา่ เชบ
บาฟาร์ มเป็ นพื ้นที่สว่ นหนึง่ ของเลบานอน และเชื่อว่าเดิมแล้ วพื ้นที่เหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของซีเรี ย ในขณะที่ซีเรี ยไม่ได้ แสดง
จุดยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของดินแดนในส่วนนี ้ แต่ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ซีเรี ยยืนยันว่าพื ้นที่เหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่
ของเลบานอน อย่างไรก็ดี สิง่ ที่ชดั เจนคืออิสราเอลได้ เข้ ามายึดครองดินแดนส่วนนี ้ และได้ รวมเป็ นส่วนหนึง่ กับที่ราบสูงโก
ลันอย่างผิดกฎหมาย ในปั จจุบนั ไม่มีข้อพิพาทระหว่างเลบานอนและซีเรี ยเกี่ยวกับสถานะของดินแดนในส่วนนี ้ โปรดดู
ด้ านบน (ที่ราบสูงโกลัน) สําหรับเอกสารที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลเพิม่ เติม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
โปรดดู ด้ านบน (ที่ราบสูงโกลัน) สําหรับเอกสารที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลเพิ่มเติม
4. ไซปรัสตอนเหนือ (ภายใต้ การยึดครองของตุรกี)
ไซปรัสตอนเหนืออยูภ่ ายใต้ การยึดครองของตุรกีตงแต่
ั ้ ปี 2517 หลังการรุกรานเข้ ามาของตุรกี ส่งผลให้ ชาวไซปรัสเชื ้อ
สายกรี ซประมาณ 160,000 คนถูกบังคับให้ ต้องอพยพออกจากดินแดนภายใต้ การควบคุมของตุรกี และเป็ นเหตุให้ มีการ
บังคับชาวไซปรัสเชื ้อสายตุรกีกว่า 40,000 คน โดยบางส่วนเข้ ามาโดยสมัครใจ ให้ เดินทางจากบ้ านเกิดของตนมาอาศัยอยู่
ในพื ้นที่ใต้ การยึดครองของตุรกีในตอนเหนือของไซปรัส 43
42

ตุรกีสถาปนาสาธารณรัฐไซปรัสตอนเหนือของตุรกี (Turkish Republic of Northern Cyprus - TRNC) ในปี 2526
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติถือว่าการสถาปนาสาธารณรัฐไซปรัสตอนเหนือของตุรกีเป็ นการกระทําที่มชิ อบ
และเรี ยกร้ องรัฐต่าง ๆ ให้ เคารพเอกราชของสาธารรณรัฐไซปรัส ตุรกียงั คงตรึงกําลังทหารประมาณ 30,000-40,000 นาย
อยูใ่ นไซปรัสตอนเหนือ 44
43

นับแต่ยกทัพเข้ ามารุกราน รัฐตุรกีได้ กระตุ้นให้ พลเรื อนหลายหมื่นคนของตน เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ไซปรัสตอนเหนือ
โดยเราไม่สามารถทราบจํานวนทีแ่ ท้ จริ ง 45
44

43

James Ker-Lindsay, The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested
States, Oxford University Press, 25 ตุลาคม 2555, น. 41
44
BBC, Cyprus talks: Erdogan dismisses full Turkish troop withdrawal, 13 มกราคม 2560
45
ในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ ปี 2546 ต่อคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับแผนสันติภาพ
เขาได้ รายงานว่าผู้นําชาวไซปรัสเชื ้อสายตุรกีระบุวา่ ผู้อพยพจากตุรกีประมาณ 60,000 คนได้ รับสัญชาติในสาธารณรัฐ
ไซปรัสตอนเหนือของตุรกี (TRNC) UN Doc. S/2003/398, 1 เมษายน 2546, ย่อหน้ า 104
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นานาชาติไม่ยอมรับสถานะของสาธารณรัฐไซปรัสตอนเหนือของตุรกี แต่ TRNC มีสถานะเป็ นผู้สงั เกตการณ์ใน
องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation - OIC) และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
(Economic Cooperation Organization - ECO) ชุมชนชาวตุรกีในไซปรัสได้ เลือกตังสมาชิ
้
กสองคนของสมัชชารัฐสภา
ยุโรป (Parliamentary Assembly of Europe) ภายหลังการรับรองมติข้อ 136746
ในปี 2542 เลขาธิการสหประชาชาติเริ่มกระบวนการไกล่เกลีย่ และนําไปสูก่ ารออกเสียงประชามติเกี่ยวกับแผนของ
นายอันนัน (Annan Plan) ในปี 2547 โดยเป็ นข้ อเสนอเพื่อคลีค่ ลายข้ อพิพาท โดยให้ สถาปนาสาธารณรัฐสองแห่ง ชาว
ไซปรัสเชื ้อสายตุรกีสว่ นใหญ่ออกเสียงเห็นชอบกับแผนการนี ้ แต่ชาวไซปรัสเชื ้อสายกรี ซส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกับแผนการนี ้
ภายหลังการเจรจาอย่างเข้ มข้ นในปี 2560 การเจรจาสันติภาพระดับสูงเพื่อเอกภาพของไซปรัส ไม่สามารถบรรลุ
ข้ อตกลงเมื่อต้ นเดือนกรกฎาคม ผู้นําชาวไซปรัสเชื ้อสายกรี ซและผู้นําชาวไซปรัสเชื ้อสายตุรกีตา่ งไม่สามารถตกลงกัน
เกี่ยวกับประเด็นความมัน่ คง รวมทังการถอนทหารตุ
้
รกีและประเด็นเรื่ องทรัพย์สนิ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีการเปิ ดจุด
ข้ ามแดนแห่งใหม่ที่บริ เวณพรมแดนใกล้ กบั เดียริเนียและเลฟเกซึง่ เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างดินแดนฝ่ ายเหนือและฝ่ ายใต้
นับเป็ นการเปิ ดพรมแดนแห่งใหม่เป็ นครัง้ แรกในรอบแปดปี 47
46

สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมคี วามเห็นว่า “การแบ่งแยกประเทศไซปรัสอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทัว่ ทังเกาะ
้
ทังในแง่
้
สทิ ธิทจี่ ะมีชีวิต และทําให้ เกิดคําถามเกี่ยวกับผู้สญ
ู หาย การไม่
เลือกปฏิบตั ิ เสรี ภาพในการเดินทาง สิทธิในทรัพย์สนิ เสรี ภาพด้ านศาสนาหรื อความเชื่อและสิทธิด้านวัฒนธรรม เสรี ภาพ
ด้ านความเห็นและการแสดงออก และสิทธิด้านการศึกษา นอกจากนัน้ ยังมีการมองข้ ามมุมมองด้ านเพศสภาพ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง” 48 ตามข้ อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในปี 2559 ได้ เกิดข้ อกังวล
ด้ านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิง การจํากัดการเข้ าถึงศาสนสถาน การค้ ามนุษย์ ข้ อกังวล
ด้ านสิทธิมนุษยชนทีเ่ หลือประกอบด้ วย สภาพการควบคุมตัวที่เลวร้ ายในเรื อนจํา การเลือกปฏิบตั ิของสังคมต่อเลสเบี ้ยน
เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์ และอินเตอร์ เซ็ก (LGBTI) การขาดความคุ้มครองต่อผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย และการจํากัดเสรี ภาพ
้
น
ในการพูดและการแสดงออก 49 ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา แอมเนสตี ้ได้ ปฏิบตั ิงานบางส่วนในไซปรัสตอนเหนือ ทังในประเด็
การควบคุมตัวโดยพลการที่เกิดขึ ้นกับผู้ปฏิเสธไม่เข้ ารับการเกณฑ์ทหาร และนักกิจกรรมด้ านความหลากหลายทางเพศ
48

46

Parliamentary Assembly, “’Elected Representatives of the Turkish Cypriot Community” will be able to sit in
the Chamber’, News, 4 ตุลาคม 2547 (จาก: http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-Viewen.asp?newsid=331&lang=2)
47
BBC, “Cyprus opens first new border crossings in years”, 12 พฤศจิกายน 2561 (จาก:
www.bbc.com/news/world-europe-46182370)
48
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37, รายงานของสํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติวา่ ด้ วยคําถามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในไซปรัส, A/HRC/37/22, 9 กุมภาพันธ์ 2561, ย่อหน้ า 11
49
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานด้ านสิทธิมนุษยชนปี 2559 กรณีไซปรัสและดินแดนที่อยูใ่ ต้ การปกครองของ
ชาวไซปรัสเชื ้อสายตุรกี, จาก: www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2016/eur/265410.htm
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เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
มติคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่ 367, 12 มีนาคม 2518 https://digitallibrary.un.org/record/93485
จดหมายปี 2554 http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a55922.pdf
คําถามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในไซปรัส รายงานของสํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ,
A/HRC/34/15, 1 กุมภาพันธ์ 2560, https://undocs.org/en/a/hrc/34/15
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 37, รายงานของสํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติวา่ ด้ วยคําถามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในไซปรัส A/HRC/37/22, 9 กุมภาพันธ์ 2561, ย่อหน้ า 11
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, สมัยที่ 33, รายงานของคณะทํางานว่าด้ วยการสูญหายของบุคคลโดยการ
บังคับหรื อโดยไม่สมัครใจ ในโอกาสการเดินทางไปปฏิบตั ิงานในตุรกี, A/HRC/33/51/Add.1, 27 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 6 ของ
ประเทศไซปรัส, E/C.12/CYP/CO/6, 28 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 4 ของประเทศไซปรัส,
CCPR/C/CYP/CO/4, 30 เมษายน 2558
คณะกรรมการต่อต้ านการทรมานแห่งสหประชาชาติ, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 4 ของประเทศไซปรัส,
CAT/C/CYP/CO/4, 16 มิถนุ ายน 2557
Annan Plan, 31 มีนาคม 2547, http://www.hri.org/docs/annan/Annan_Plan_April2004.pdf
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป 95 judgments on the merits and 88 admissibility decisions rendered (by end ในปี 2560,
including, most recently: Joannou v. Turkey, Appl. No. 53240/14, คําพิพากษาวันที่ 12 ธันวาคม 2560;
Güzelyurtlu and Others v. Cyprus and Turkey, Application no. 36925/07, คําพิพากษาวันที่ 4 เมษายน 2560
Cyprus v Turkey, Grand Chamber, ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป App No. 25781/94, 12 พฤษภาคม 2557 (ศาลสัง่ ให้ ตรุ กี
จ่ายค่าสินไหมทดแทนจํานวน 90 ล้ านยูโร จากการรุกรานประเทศไซปรัส)
Loizidou v Turkey, Grand Chamber, ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป App no 15318/89, 28 พฤศจิกายน 2536, §54, 56
(ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยอมรับว่าตุรกีเป็ นกองกําลังที่ยดึ ครองไซปรัสตอนเหนือ)
Parliamentary Assembly, มติข้อ 1628 (2008), 2551 (จําแนกว่าตุรกีเป็ นกองกําลังทีย่ ดึ ครองไซปรัสตอนเหนือ)
รายงานคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, เอกสารองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับไซปรัส:
www.securitycouncilreport.org/un-documents/cyprus/
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Vienna Talks http://www.un.org/en/sc/repertoire/75-80/Chapter%208/75-80_08-2-Cyprus.pdf
5 ซาฮาราตะวันตก (ภายใต้ การยึดครองของโมร็ อคโค)
โมร็ อคโคได้ ยดึ ครองซาฮาราตะวันตกตังแต่
้ ปี 2518 ซึง่ เป็ นช่วงที่สเปนซึง่ เป็ นอดีตประเทศเจ้ าอาณานิคมกําลังถอนตัว
ออกจากการควบคุมพื ้นที่ทะเลทรายซาฮาราส่วนทีเ่ ป็ นของสเปน หลังจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยกคําร้ องของ
โมร็ อคโคที่อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนซาฮาราตะวันตก กษัตริย์ฮสุ เซนแห่งโมร็ อคโคได้ ประกาศอ้ างสิทธิเหนือดินแดนอีก
ครัง้ และได้ จดั ให้ พลเมืองชาวโมร็ อคโค 300,000 คนเดินขบวนเข้ าไปยังซาฮาราตะวันตกในการเดินขบวนกรี นมาร์ ชเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2518
ขบวนการ Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y de Río de Oro (Polisario Front) ซึง่ เป็ น
ขบวนการกู้ชาติที่ก่อตังเมื
้ ่อปี 2516 เริ่ มปฏิบตั กิ ารการขัดกันด้ วยอาวุธ เพื่อทําสงครามกับกองทัพโมร็ อคโคในซาฮารา
ตะวันตก ในปี 2518 ภายหลังโมร็ อคโคได้ ผนวกรวมดินแดนแห่งนี ้ ในปี 2519 ขบวนการโพลีซารี โอได้ ประกาศสถาปนา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic - SADR) ซึง่ ต่อมาได้ เข้ าเป็ นรัฐภาคีของ
องค์การแห่งรัฐแอฟริ กา (Organization of African States) และขบวนการโพลีซารี โอได้ รับการยอมรับจากที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ว่าเป็ นตัวแทนของประชาชนในซาฮาราตะวันตกในปี 2522 50 เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ ศาลยุติธรรม
แห่งสหภาพยุโรปวินิจฉัยว่า ดินแดนซาฮาราตะวันตก (และน่านนํ ้าที่ติดกัน) ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของราชอาณาจักรโมร็ อค
โค 51
50

การสู้รบระหว่างโมร็ อคโคกับขบวนการโพลีซารี โอดําเนินต่อไป จนกระทัง่ องค์การสหประชาชาติได้ เข้ ามาแทรกแซง
และนําไปสูค่ วามตกลงสงบศึกในปี 2534 โดยโมร็ อคโคควบคุมสองในสามของพื ้นที่ ส่วนขบวนการโพลีซารี โอควบคุมพื ้นที่
ส่วนที่เหลือ
มีการก่อตังหน่
้ วยงานสหประชาชาติเพื่อการออกเสียงประชามติในซาฮาราตะวันตก (UN Mission for the
Referendum in Western Sahara - MINURSO) เมื่อปี 2534 ในดินแดนดังกล่าว ซึง่ ถูกโมร็ อคโคผนวกรวมเป็ นของตนใน
ปี 2518 รวมทังการปฏิ
้
บตั ิหน้ าทีบ่ ริ เวณค่ายผู้ลี ้ภัยซาห์ราวีใกล้ กบั เมืองทินดูฟ ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของอัลจีเรี ย หน่วยงาน
แห่งนี ้มีอํานาจหน้ าที่ติดตามสถานการณ์หยุดยิงระหว่างกองกําลังของโมร็ อคโคกับขบวนการโพลีซารี โอ รวมทังจั
้ ดให้ มีการ
ออกเสียงประชามติเพื่อการตัดสินชะตากรรมตนเองของประชาชนในซาฮาราตะวันตก ในปั จจุบนั MINURSO ไม่มีอํานาจ
หน้ าที่อีกต่อไปในการเก็บข้ อมูลหรื อรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน แม้ วา่ จะยังคงมีการปฏิบตั ิมิชอบอย่างต่อเนื่องทัง้
โดยทางการโมร็ อคโคและขบวนการโพลีซารี โอ 52
51

50

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, Question of Sahara, 21 พฤศจิกายน 2522, 34/37
51
Court of Justice of the European Union, Western Sahara Campaign UK v. Commissioners for Her Majesty’s
Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, Case C-266/16, 27
กุมภาพันธ์ 2561, ย่อหน้ า 62-64, 69
52
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, โมร็ อคโค/ซาฮาราตะวันตก: องค์การสหประชาชาติต้องติดตามสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
35

มีการประมาณว่า โมร็ อคโคได้ กระตุ้นให้ พลเมืองชาวโมร็ อคโคอย่างน้ อย 200,000 คนเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานในซาฮารา
53
ตะวันตกตังแต่
้ ปี 2518 จึงมีคําถามว่าใครควรมีสทิ ธิออกเสียงในประชามติเพื่อการตัดสินชะตากรรมตนเองของประชาชน
ในซาฮาราตะวันตก และมีข้อโต้ แย้ งอย่างมากเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้มีสทิ ธิออกเสียง เนื่องจากไม่มีการเปิ ดเผยสถิติ
ประชากรอันเป็ นที่ยอมรับอย่างเป็ นทางการ
ทางการโมร็ อคโคได้ ปิดกันการดํ
้
าเนินงานของบางหน่วยงาน ที่ถกู มองว่าวิพากษ์ วจิ ารณ์ทางการในโมร็ อคโคและซา
ฮาราตะวันตก มาตรการจํากัดเช่นนี ้ครอบคลุมถึงการขัดขวางไม่ให้ จดทะเบียนสมาคม การห้ ามสมาคมดําเนินกิจกรรม
และการเนรเทศพลเมืองต่างชาติที่ได้ รับเชิญจากสมาคมเหล่านี ้ ในปั จจุบนั ทางการใช้ กําลังเกินขอบเขตและไม่จําเป็ น เพื่อ
สลายการชุมนุมประท้ วงอย่างสงบในเมืองต่าง ๆ ของซาฮาราตะวันตก รวมทังเมื
้ องลายูน ซิมาลา บูโดร์ และดาคลา
โดยเฉพาะการใช้ กําลังกับผู้ที่เรียกร้ องสิทธิในการตัดสินชะตากรรมตนเองในเขตซาห์ราวี รวมทังการเรี
้
ยกร้ องให้ ปล่อยตัว
นักโทษจากซาห์ราวี
ในเดือนกรกฎาคม 2560 ศาลพลเรื อนตัดสินว่านักกิจกรรมชาวซาห์ราวี 23 คนมีความผิดฐานเกี่ยวข้ องกับการปะทะ
กันจนมีผ้ เู สียชีวติ ในเมืองกดิม อิซสิก ในซาฮาราตะวันตก เมื่อปี 2553 และลงโทษอย่างรุนแรง รวมทังการใช้
้
โทษจําคุก
ตลอดชีวติ ภายหลังการพิจารณาคดีที่ไม่เป็ นธรรมอย่างยิง่ ในศาลทหารเมื่อปี 2556 ศาลพลเรื อนก็ไม่สามารถสอบสวนได้
อย่างดีพอต่อข้ อกล่าวหาว่า จําเลยในคดีนี ้ถูกทรมานระหว่างการควบคุมตัว และศาลไม่ปฏิเสธการรับฟั งหลักฐานที่ได้ มา
จากการทรมาน 54 ผู้ถกู ควบคุมตัวให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายที่เกิดขึ ้นระหว่างการควบคุมตัวของ
ตํารวจในซาฮาราตะวันตก หน่วยงานศาลไม่สามารถสอบสวนอย่างดีพอต่อข้ อกล่าวหาเหล่านัน้ และไม่สามารถนําตัว
ผู้กระทําผิดมาลงโทษ 55
53

54

ทางการไม่ได้ ดาํ เนินการเพื่อแก้ ปัญหาการลอยนวลพ้ นผิดเมื่อเกิดการละเมิดที่ร้ายแรง รวมทังการทรมานอย่
้
างเป็ น
ระบบ การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายที่เกิดขึ ้นระหว่างปี 2490-2542 แม้ จะมี
ข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อความเท่าเทียมและความสมานฉันท์ (Equity and Reconciliation Commission) ซึง่
เป็ นหน่วยงานยุติธรรมในช่วงเปลีย่ นผ่าน ขบวนการโพลีซารี โอก็ไม่ได้ นําตัวผู้ที่ปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนมาลงโทษ
ในซาฮาราตะวันตก และค่ายผู้ลี ้ภัยซาห์ราวี UN must monitor human rights in Western Sahara and Sahrawi
refugee camps, 10 ตุลาคม 2561, จาก: https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/9225/2018/en/
53
Jacob Mundy, Moroccan Settlers in Western Sahara: Colonists or Fifth Column? The Arab World
Geographer: มกราคม 2555, ปี ที่ 15, ฉบับที่ 2, น. 95-126
54
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Morocco/Western Sahara: Verdict in Sahrawi trial marred by failure to
adequately investigate torture claims, 19 กรกฎาคม 2560, จาก:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/moroccowestern-sahara-verdict-in-sahrawi-mass-trialmarred-by-failure-to-adequately-investigate-torture-claims/
55
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, เงาของการลอยนวลพ้ นผิด: การทรมานในโมร็ อคโค/ซาฮาราตะวันตก Shadow of
Impunity: Torture in Morocco and Western Sahara, 19 พฤษภาคม 2558, Index: MDE 29/001/2015
36

โดยเป็ นเหตุทเี่ กิดขึ ้นในค่ายผู้ลี ้ภัยในระหว่างการควบคุมของขบวนการช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 56
55

เอกสารเผยแพร่ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, โมร็ อคโค/ซาฮาราตะวันตก: องค์การสหประชาชาติต้องติดตามสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ในซาฮาราตะวันตก และค่ายผู้ลี ้ภัยซาห์ราวี, 10 ตุลาคม 2561, Index number: MDE 29/9225/2018
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, กองกําลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในซาฮาราตะวันตกต้ องติดตามข้ อมูลด้ านสิทธิ
มนุษยชนอย่างเร่งด่วน, 17 เมษายน 2560, จาก: www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/un-peacekeepingforce-in-western-sahara-and-refugee-camps-must-urgently-monitor-human-rights/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, โมร็ อคโค/ซาฮาราตะวันตก: คําพิพากษาในคดีตอ่ ชาวซาห์ราวีมวั หมองจากการที่ศาลไม่
สอบสวนอย่างดีพอต่อข้ อกล่าวหาว่ามีการทรมาน, 19 กรกฎาคม 2560, จาก:
www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/moroccowestern-sahara-verdict-in-sahrawi-mass-trial-marred-byfailure-to-adequately-investigate-torture-claims/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, เงาของการลอยนวลพ้ นผิด: การทรมานในโมร็ อคโค/ซาฮาราตะวันตก Shadow of
Impunity: Torture in Morocco and Western Sahara, 19 พฤษภาคม 2558, Index: MDE 29/001/2015, จาก:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/001/2015/en/
เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 690, 29 เมษายน 1991
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซาฮาราตะวันตก, ความเห็นเชิงปรึกษาหารื อ, 16 ตุลาคม 2518
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, มติข้อที่ 34/37, 21 พฤศจิกายน 2522
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป, Western Sahara Campaign UK v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue
and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, Case C-266/16, 27 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิวแมนไรท์วอทช์ สิทธิมนุษยชนในซาฮาราตะวันตกและในค่ายผู้ลี ้ภัยทินดูฟ, 19 ธันวาคม 2551, จาก:
www.hrw.org/report/2008/12/19/human-rights-western-sahara-and-tindouf-refugee-camps
รายงานคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, เอกสารองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับซาฮาราตะวันตก, จาก:
56

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, รายงานของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 2560/18 - โมร็ อคโค/ซาฮาราตะวันตก, 22
กุมภาพันธ์ 2561, แอมเนสตี ้ Index: POL 10/6700/2018
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www.securitycouncilreport.org/un-documents/western-sahara/
6. ทรานส์ดนีสเตรี ย (ภายใต้ การยึดครองของรัสเซีย)
พื ้นที่ซงึ่ เป็ นคาบสมุทรทางชายฝั่งด้ านตะวันออกของแม่นํ ้าดนิสเตอร์ ของมอลโดวา ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่เป็ นคนเชื ้อ
สายรัสเซียและยูเครน พวกเขาได้ แยกตัวจากมอลโดวาในเดือนกันยายน 2533 การสู้รบเริ่มขึ ้นเมื่อปี 2534 ต่อเนื่องไป
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2535 เมื่อมีการเจรจาหยุดยิง รัสเซียซึง่ มีทหารประจําการในดินแดนนัน้ โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของกอง
กําลังรักษาสันติภาพ มีอํานาจควบคุมโดยรวมเหนือดินแดนนี ้ตังแต่
้ ปี 2535 โดยรัสเซียทําการยึดครองในทางพฤตินยั ผ่าน
หน่วยงานชื่อ “สาธารณรัฐมอลโดวาแห่งทรานส์ดนีสเตรี ย” ประชาคมระหว่างประเทศไม่ยอมรับสถานะของหน่วยงานนี ้
หรื อไม่ยอมรับความเป็ นอิสระของทรานส์ดนีสเตรีย ซึง่ ยังต้ องพึง่ พารัสเซียทังด้
้ านการทหารและเศรษฐกิจ 57 องค์การว่า
ด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการอพยพเข้ ามาพํานักอาศัยโดยผ่าน
หน่วยงานที่เป็ นตัวแทนของตนในมอลโดวา 58
จากรายงานของ Equal Rights Trust ซึง่ ร่วมมือกับ Promo-Lex “การยึดมัน่ ต่อสิทธิมนุษยชนในทรานส์ดนีสเตรี ยอยู่
ในสภาพเลวร้ ายมาก มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ ้นรวมทังการจั
้
บกุมและควบคุมตัวโดยพลการ การบังคับเกณฑ์ทหาร การ
ปฏิบตั ิที่โหดร้ าย และการเสียชีวติ ที่นา่ สงสัยซึง่ เกิดขึ ้นในกองกําลังทหารบ้ านในภูมิภาคและใน “กองทัพ” การยึดทรัพย์สนิ
อย่างไม่ชอบด้ วยกฎหมาย การละเมิดสิทธิตามกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย การละเมิดสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการ
แสดงออก การสมาคมและการชุมนุม นอกจากนันในช่
้ วงหลายปี ที่ผา่ นมา มีรายงานเพิม่ ขึ ้นถึงกรณีการคุกคามและการ
ข่มขูน่ กั กิจกรรมด้ านสิทธิมนุษยชนและสือ่ มวลชน” 59
นอกจากนี ้ การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันโดยมีความยินยอมถือเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศถูกเลือกปฏิบตั ิโดยรัฐบาลและสังคม ชนกลุม่ น้ อยโดยเฉพาะชาวโรมา ถูกเลือกปฏิบตั ิโดยรัฐบาล การจับกุม
สมาชิกกลุม่ ฝ่ ายค้ านหรื อคนทีถ่ กู มองว่าอยูต่ รงข้ ามกับรัฐบาลเกิดขึ ้นโดยทัว่ ไป รวมทังการจั
้
บกุม ควบคุมตัว และการ
ทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย ที่เกิดขึ ้นระหว่างการควบคุมตัวของตํารวจ 60 สือ่ มวลชนมีอยูจ่ ํากัดมาก โดยเป็ นสือ่ ที่เป็ น
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ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, การถอนกําลังทหารต่างชาติทงหมดและโดยไม่
ั้
มีเงื่อนไขออกจากดินแดนของ
สาธารณรัฐมอลโดวา, มติข้อ 72/282, 22 มิถนุ ายน 2561; Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE), การ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณีและพันธกิจของสาธารณรัฐมอลโดวา มติข้อที่ 1955 (2556), 2 ตุลาคม 2556; ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป, Ilascu and Others v. มอลโดวาและรัสเซีย, 48787/99, 8 กรกฎาคม 2547
58
องค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป, CSCE Mission to the Republic of Moldova, CSCE/19CSO/Journal No.3, ภาคผนวก 3, 4 กุมภาพันธ์ 2536
59
The Equal Rights Trust/Promo-Lex: ‘From Words to Deeds – Addressing Discrimination and Inequality in
Moldova’, มิถนุ ายน 2559, น. 30, จาก:
www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/From%20Words%20to%20Deeds%20Addressing%20Discriminati
on%20and%20Inequality%20in%20Moldova_0.pdf ; Thomas Hammarberg, รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาคทรานส์ดนีสเตรี ย สาธารณรัฐมอลโดวา, 14 กุมภาพันธ์ 2556
60
Thomas Hammarberg, รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทรานส์ดนีสเตรี ย สาธารณรัฐมอลโดวา, 14
38

ของรัฐหรื อถูกควบคุมโดยรัฐเป็ นส่วนใหญ่ พื ้นที่ของเสรี ภาพมีอยูอ่ ย่างจํากัด โดยมีการปฏิเสธไม่ขึ ้นทะเบียนหลายศาสนา
และรัฐบาลมักไม่อนุญาตให้ มีการประท้ วงในพื ้นที่สาธารณะ 61
60

เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, มอลโดวา: การทรมาน การเลือกปฏิบตั ิ และการลอยนวลพ้ นผิด, รายงานของแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลที่เสนอต่อองค์การสหประชาชาติ การประชุมทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน, ตุลาคม 2554, แอม
เนสตี ้ Index: EUR 59/001/2011, กรกฎาคม 2554
มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 72/282, การถอนกําลังทหารต่างชาติทงหมดและโดยไม่
ั้
มีเงื่อนไขออกจาก
ดินแดนของสาธารณรัฐมอลโดวา, A/RES/72/282, 26 มิถนุ ายน 2561
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 3 ของสาธารณรัฐมอลโดวา
, CCPR/C/MDA/CO/3, 18 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 3 ของ
สาธารณรัฐมอลโดวา, E/C.12/MDA/CO/3, 19 ตุลาคม 2560
Thomas Hammarberg, รายงานว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทรานส์ดนีสเตรี ย สาธารณรัฐมอลโดวา, 14 กุมภาพันธ์
2556
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป, Ilascu and Others v. มอลโดวาและรัสเซีย, 48787/99, 8 กรกฎาคม 2547
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป, Catan and Others v. มอลโดวาและรัสเซีย, App. nos. 43370/04, 8252/05 และ 18454/06,
19 ตุลาคม 2555
องค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป, CSCE Mission to the Republic of Moldova, CSCE/19CSO/Journal No.3, ภาคผนวก 3, 4 กุมภาพันธ์ 2536
กุมภาพันธ์ 2556. http://md.one.un.org/content/unct/moldova/en/home/publications/joint-publications/report-onhuman-rights-in-the-transnistrian-region-of-the-republ.html
61
Freedom House, ‘Freedom in the World 2559’, มอลโดวา, สิงหาคม 2559, จาก:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/moldova; United Kingdom: Home Office, Country Policy
and Information Note - มอลโดวา: สิทธิมนุษยชนในทรานส์ดนีสเตรี ย, 1 พฤษภาคม 2560, v 1.0, น. 13, จาก:
www.refworld.org/docid/59439c794.html
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องค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป, คณะผู้แทนขององค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป
กังวลกับปฏิบตั กิ ารด้ านทหารโดยไม่ได้ รับอนุญาตในพื ้นที่ความมัน่ คง OSCE Mission to Moldova concerned about
unsanctioned military exercises in the Security Zone, 15 เมษายน 2561, จาก: www.osce.org/mission-tomoldova/390644
7. นากอร์ โน-คาราบัค (ภายใต้ การยึดครองของอาร์ เมเนีย)
ภูมิภาคนากอร์ โน-คาราบัคประกาศเอกราชจากอาเซอร์ ไบจานเมือ่ ปี 2534 หลังแยกตัวจากสหภาพโซเวียต กองทัพ
อาร์ เมเนียสนับสนุนนากอร์ โน-คาราบัคในระหว่างการสู้รบกับกองกําลังของรัฐบาลอาเซอร์ ไบจาน ซึง่ ส่งผลให้ มีผ้ เู สียชีวติ
30,000 คน และเกือบหนึง่ ล้ านคนต้ องพลัดถิ่นในระหว่างสงคราม รวมทังยั
้ งก่อให้ เกิดการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ รวมถึงการสังหารหมูพ่ ลเรื อนและการบังคับให้ โยกย้ ายถิ่นฐาน มีความตกลงหยุดยิงเกิดขึ ้นในปี 2537
โดยอาร์ เมเนียจะยังคงมีอํานาจควบคุมเหนือสาธารณรัฐนากอร์ โน-คาราบัค (Nagorno-Karabakh Republic - NKR) ที่
สถาปนาตนเองเพียงฝ่ ายเดียว นับแต่นนมา
ั ้ NKR ไม่มีสถานะเป็ นรัฐในสายตาประชาคมระหว่างประเทศ และที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ เห็นว่านากอร์ โน-คาราบัคยังเป็ นส่วนหนึง่ ของ
อาเซอร์ ไบจานที่อยูภ่ ายใต้ การยึดครองของอาร์ เมเนีย 62
61

ได้ เกิดการสู้รบด้ วยอาวุธเป็ นเวลาสีว่ นั ระหว่างกองกําลังของรัฐบาลอาเซอร์ ไบจาน กับกองกําลังของ NKR เมื่อเดือน
เมษายน 2559 อาเซอร์ ไบจานระบุวา่ ส่งผลให้ มีพลเรื อนเสียชีวิตหกคน และเจ้ าหน้ าที่ทหาร 31 คน ส่วนกระทรวงกลาโหม
ของอาร์ เมเนียระบุวา่ มีผ้ ถู กู สังหารในฝั่งของตนเอง 93 คน รวมทังพลเรื
้
อนสีค่ น ทังสองฝ่
้
ายต่างกล่าวหากันว่ารายงาน
ตัวเลขการบาดเจ็บล้ มตายของทหารตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง ในขณะที่รายงานการบาดเจ็บล้ มตายของพลเรื อนสูงกว่าความ
เป็ นจริ ง มีรายงานว่าทังสองฝ่
้
ายได้ พงุ่ เป้าโจมตีทรัพย์สนิ ของพลเรื อนรวมทังโรงเรี
้
ยน
ในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้ เกิดการปะทะกันครัง้ ใหม่ในนากอร์ โน-คาราบัค ส่งผลให้ พลเรื อนเชื ้อสายอาเซอร์ ไบจาน
เสียชีวติ อย่างน้ อยสงอคน รวมทังที
้ ่เป็ นผู้เยาว์ ภายหลังจากการยิงระเบิดใส่ของกองกําลังที่ได้ รับการหนุนหลังจาก
63
อาร์ เมเนีย
62

เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 884 (2536), 12 พฤศจิกายน 2536
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, สถานการณ์ในดินแดนภายใต้ การยึดครองกรณีอาเซอร์ ไบจาน, มติข้อ 62/243,
62

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, สถานการณ์ในดินแดนภายใต้ การยึดครองของอาเซอร์ ไบจาน, มติข้อ 62/243,
A/RES/62/243, 25 เมษายน 2551; คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 884 (2536), 12 พฤศจิกายน 2536
63
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, รายงานของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 2560/18 - อาเซอร์ ไบจาน, 22 กุมภาพันธ์
2561, แอมเนสตี ้ Index: POL 10/6700/2018
40

A/RES/62/243, 25 เมษายน 2551; ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป Chiragov and Others v อาร์ เมเนีย, Grand Chamber, Judgment, App no 13216/05, 16
มิถนุ ายน 2558
FIDH, นากอร์ โน-คาราบัค: Affected civilians of both sides of conflict wait for peace and justice to come, 18
กรกฎาคม 2559, จาก: www.fidh.org/en/issues/international-justice/Nagorno-Karabakh-affected-civilians-ofboth-sides-of-conflict-wait

8. อับคาเซียและภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี (ภายใต้ การยึดครองของรัสเซีย)
รัสเซียเป็ นกองกําลังยึดครองในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีและในอับคาเซียตังแต่
้ ปี 2551
จอร์ เจียเผชิญกับการขัดกันด้ วยอาวุธที่ยดื เยื ้อ และการพลัดถิ่นของประชาชนโดยเป็ นผลมาจากข้ อพิพาทด้ านดินแดน
หลายครัง้ นับแต่แยกตัวจากสหภาพโซเวียตในปี 2534-2535 ภายหลังการประกาศอิสรภาพของจอร์ เจียออกจากสหภาพ
โซเวียตเมื่อปี 2534 ภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีและอับคาเซีย ซึง่ เป็ นพื ้นที่ปกครองตนเองได้ ประกาศแยกตัวออกจาก
จอร์ เจีย ความขัดแย้ งรุนแรงขึ ้นจนเป็ นการขัดกันด้ วยอาวุธในทังสองพื
้
้นที่ เนื่องจากรัฐบาลกลางทีก่ รุงทบิลซิ ิพยายาม
รักษาบูรณภาพของดินแดนเอาไว้ รัฐบาลกรุงทบิลซิ ิได้ สญ
ู เสียการควบคุมเหนือดินแดนส่วนใหญ่ของอับคาเซีย ยกเว้ น
บริ เวณโตรกธารโคโดรี เมื่อปี 2536 และสูญเสียการควบคุมพื ้นทีบ่ างส่วนในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี ยกเว้ นพื ้นที่สว่ น
ใหญ่ที่เป็ นหมูบ่ ้ านเชื ้อสายจอร์ เจีย และเขตอาคาลกอรี เมื่อปี 2535 มีการลงนามในความตกลงหยุดยิงเมื่อปี 2535 กรณี
การสู้รบในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี และในปี 2537 กรณีการสู้รบในอับคาเซีย มีการส่งกองกําลังสันติภาพร่วม
ระหว่างจอร์ เจีย รัสเซีย และออซเซเชีย เข้ าไปประจําการในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี และมีการส่งกองกําลังสันติภาพ
รัสเซียไปประจําการในอับคาเซีย
การขัดกันด้ วยอาวุธในอับคาเซียช่วงทศวรรษ 1990 ส่งผลให้ มีผ้ เู สียชีวิตอย่างน้ อย 10,000 คน และกลายเป็ นผู้พลัด
ถิ่นประมาณ 250,000 คน ส่วนใหญ่เป็ นคนเชื ้อสายจอร์ เจีย ซึง่ ถูกบังคับให้ หลบหนีออกจากหลายพื ้นทีข่ องจอร์ เจียที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาลกลาง 64 มีผ้ เู สียชีวิตประมาณ 1,000 ในระหว่างสงครามในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี
ในช่วงทศวรรษ 1990 และประมาณ 60,000 คนกลายเป็ นผู้พลัดถิ่น ส่วนใหญ่เป็ นคนเชื ้อสายออซเซเชียตลอดทัว่ ประเทศ
จอร์ เจีย หลายคนหลบหนีไปลี ้ภัยอยูใ่ นสหพันธรัฐรัสเซีย ส่วนพลเมืองเชื ้อสายจอร์ เจียประมาณ 10,000 คนจากภูมิภาค
ออซเซเชียใต้ /ชินวาลีอพยพหลบหนีไปยังพื ้นที่สว่ นอื่น ๆ ของจอร์ เจีย 65
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64

64

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, จอร์ เจีย สรุปข้ อกังวลด้ านสิทธิมนุษยชน, EUR 56/002/1998, 1998, จาก
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR56/002/1998/en/29bab221-d9d7-11ddaf2bb1f6023af0c5/eur560021998en.pdf
65
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, จอร์ เจีย: ในช่วงเปลีย่ นผ่าน: ประชากรผู้พลัดถิ่นในจอร์ เจีย Georgia: In the Waiting
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ได้ เกิดความรุนแรงขึ ้นเป็ นช่วง ๆ นับจากนันมา
้ ส่งผลให้ มผี ้ เู สียชีวติ และผู้พลัดถิ่นมากขึ ้น แต่สงครามครัง้ ใหญ่ปะทุขึ ้น
อีกครัง้ ในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ในระหว่างที่จอร์ เจียและรัสเซียทําสงครามเพื่อแย่งชิง
อํานาจควบคุมภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี สงครามได้ ลกุ ลามไปยังพื ้นที่สว่ นอื่น ๆ ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาลกรุงทบิ
ลิซิและอับคาเซีย ซึง่ มีผลเกี่ยวข้ องกับทางการในทางพฤตินยั ทังภู
้ มิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีและอับคาเซีย จอร์ เจียได้
สูญเสียอํานาจควบคุมเหนือดินแดนส่วนต่าง ๆ ในอับคาเซียและภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี ที่เคยควบคุมมาก่อน
(บริ เวณโตรกธารโคโดรี เขตอาคาลกอรี หมูบ่ ้ านเชื ้อสายจอร์ เจียในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี) มีการลงนามในข้ อตกลง
สงบศึกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม โดยเป็ นความตกลงทีม่ ีเนื ้อหาหกข้ อและเป็ นผลจากการไกล่เกลีย่ ของสหภาพยุโรป ซึง่ ช่วย
ให้ ยตุ ิสงคราม 66
65

ในระหว่างปฏิบตั ิการทางทหาร ทังกองกํ
้
าลังจอร์ เจียและรัสเซียต่างละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ส่งผลให้ พลเรื อนอย่างน้ อย 350 คนเสียชีวิต และอีกหลายพันคนได้ รับบาดเจ็บระหว่างสงคราม ภายหลังสงคราม ใน
ดินแดนที่อยูใ่ ต้ การควบคุมทางทหารของรัสเซีย ทังภายในและรอบภู
้
มิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี กลุม่ ทหารบ้ านที่
จงรักภักดีกบั ภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีได้ ปฏิบตั ิการปล้ นสะดมและวางเพลิงในวงกว้ าง โดยมีเป้าหมายเป็ นหมูบ่ ้ าน
และเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่มีเชื ้อสายจอร์ เจีย 67 คาดว่ามีประชาชน 26,000 คน ส่วนใหญ่เป็ นผู้มเี ชื ้อสายจอร์ เจียได้
หลบหนีไปจากหมูบ่ ้ านในภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี และจนทุกวันนี ้ก็ยงั ไม่สามารถเดินทางกลับบ้ านได้ ดูเหมือนจะเป็ น
ผลมาจากนโยบายทีจ่ งใจบังคับให้ มีพลัดถิ่นของพลเมืองเชื ้อสายจอร์ เจีย 68 ชาวจอร์ เจียประมาณ 2,000 คนจากบริ เวณ
โตรกธารโคโดรี ในอับคาเซีย ได้ หลบหนีไปยังดินแดนภายใต้ การควบคุมของรัฐบาลกรุงทบิลซิ ิ ซึง่ ยิง่ ทําให้ จํานวนผู้พลัดถิ่น
ในประเทศของจอร์ เจียเพิ่มขึ ้น 69 พลเมืองเชื ้อสายออซเซเชีย 30,000 คนลี ้ภัยชัว่ คราวไปอยูอ่ าศัยในออชเชเชียเหนือ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของสหพันธรัฐรัสเซีย แต่ยงั สามารถเดินทางกลับมาบ้ านทีภ่ มู ิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีได้ ไม่นานหลังสงครามยุติ
ลง 70
66

67

68

69

Room: Internally Displaced People in Georgia, EUR 56/002/2010, 2553, จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR56/002/2010/en/
66
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ความขัดแย้ งระหว่างจอร์ เจีย-รัสเซีย พลเรื อนที่ตกเป็ นเหยื่อของสงคราม the GeorgiaRussia conflict, Civilians in the Line of Fire, EUR 04/005/2008, 2551, จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/005/2008/en/
67
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ความขัดแย้ งระหว่างจอร์ เจีย-รัสเซีย พลเรื อนที่ตกเป็ นเหยื่อของสงคราม, EUR
04/005/2008, 2551
68
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, พลเรื อนภายหลังสงคราม: สงครามระหว่างจอร์ เจีย-รัสเซียผ่านไปหนึง่ ปี Civilians in the
aftermath of the war: the Georgia-Russia conflict a year on, EUR 04/001/2009, 2552, จาก
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/001/2009/en/
69
Institute for War and Peace Reporting - IWPR, Kodori Gorge Refugees in Limbo, 2552, จาก
http://www.iwpr.net/?p=crs&s=f&o=349387&apc_state=henh
70
UNHCR, “UNHCR concern as shelter capacity in Georgia town of Gori is exhausted”, 2551, จาก
42

ไม่นานหลังสงครามยุติลงในเดือนสิงหาคม 2551 รัสเซียประกาศยอมรับเอกราชของภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีและ
อับคาเซีย รัฐภาคีสหประชาชาติอีกสีแ่ ห่งก็ยอมรับเอกราชของประเทศเหล่านี 71้ ประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่และ
รัฐบาลจอร์ เจียประณามการยอมรับเอกราชโดยรัฐบาลรัสเซีย คณะมนตรี ยโุ รป 72 รัฐสภายุโรป 73 Parliamentary
Assembly ขององค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป 74 และ Parliamentary Assembly ของคณะมนตรี
ยุโรป 75 ถือว่าภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลีและอับคาเซียเป็ นดินแดนของจอร์ เจียที่อยูภ่ ายใต้ การยึดครองของรัสเซีย
70

71

72
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74

รัสเซียยังคงตรึงกําลังทหารในภูมภิ าคที่ประกาศแยกตัวออกไปทังสองแห่
้
ง รวมทังกองกํ
้
าลังพิทกั ษ์ ชายแดนตามแนว
เส้ นแบ่งพรมแดน (administrative boundary lines - ABLs) ที่แยกอับคาเซียและออซเซเชียใต้ จากพื ้นที่สว่ นที่เหลือของ
จอร์ เจีย ผู้อาศัยอยูใ่ นอับคาเซียและออซเซเชียซึง่ อยูใ่ นดินแดนภายใต้ การปกครอง ส่วนใหญ่มีสญ
ั ชาติรัสเซีย
นับแต่ปี 2554 กองกําลังพิทกั ษ์ ชายแดนของรัสเซียและรัฐบาลที่ปกครองอับคาเซียและภูมิภาคออซเซเชียใต้ /ชินวาลี
ในทางพฤตินยั ได้ เร่งกระบวนการประกาศใช้ เส้ นแบ่งพรมแดนเพียงฝ่ ายเดียว และเริ่มก่อสร้ างกําแพง จํากัดเสรี ภาพใน
การเดินทางโดยพลการตลอดทัว่ พื ้นที่พรมแดนที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมทางพฤตินยั ของตน มีการควบคุมตัวและสัง่ ปรับ
ประชาชนหลายสิบคนในข้ อหาข้ ามพรมแดน “อย่างผิดกฎหมาย” การเปลีย่ นแปลงของเส้ นแบ่งพรมแดนและการสร้ าง
กําแพง ส่งผลให้ เกษตรกรไม่สามารถเข้ าไปยังทีด่ ินทํากิน เรื อกสวนไร่นา และทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ของตนได้ ถูกจํากัดเสรี ภาพ
ในการเดินทางโดยพลการ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิทจี่ ะทํางาน มีอาหาร สิทธิด้านสุขภาพ และการมี
http://www.unhcr.org/georgia.html?page=news&id=48bd56044
71
นิคารากัว นาอูรู เวเนซูเอลลา และซีเรี ย
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f
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รัฐสภายุโรป, มติที่ประกอบด้ วยข้ อเสนอแนะของรัฐสภายุโรปต่อคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และกระทรวงการ
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(2011/2133(INI)), 2554, จาก
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0514
74
องค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป Parliamentary Assembly, Monaco Final Declaration, มติวา่
ด้ วยสถานการณ์ในจอร์ เจีย, 2555, จาก http://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2012-monaco-annualsession/2012-monaco-final-declaration/1683-15
75
คณะมนตรี ยโุ รป Parliamentary Assembly, จอร์ เจียและรัสเซีย: สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับ
ผลกระทบจากสงครามและความขัดแย้ ง มติที่ 1916 (2013), 2556, จาก https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTML-en.asp?fileid=19435&lang=en
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มาตรฐานการดํารงชีพอย่างเพียงพอ 76
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พนักงานอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศ ได้ รับอนุญาตเมือ่ ปี 2559 ให้ เริ่มการสอบสวนเหตุการณ์ในจอร์ เจีย
โดยจะครอบคลุมถึง “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” รวมทังการสั
้
งหาร การบังคับให้ พลเรื อนอพยพและการประหัตประหาร
พลเรื อนและอาชญากรรมสงคราม รวมทังการโจมตี
้
ประชากรที่เป็ นพลเรื อน การสังหารโดยเจตนา การสัง่ การให้ มีการ
โจมตีกองกําลังรักษาสันติภาพ การทําลายทรัพย์สนิ และการปล้ นสะดม ซึง่ มีการกล่าวหาว่าเกิดขึ ้นในบริ บทของการขัดกัน
ด้ วยอาวุธระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2551”77
เอกสารเผยแพร่ ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, จอร์ เจีย: ในช่วงเปลีย่ นผ่าน: ประชากรผู้พลัดถิ่นในจอร์ เจีย, EUR 56/002/2010, 2553,
จาก https://www.amnesty.org/en/documents/EUR56/002/2010/en/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, พลเรื อนภายหลังสงคราม: สงครามระหว่างจอร์ เจีย-รัสเซียผ่านไปหนึง่ ปี , EUR
04/001/2009, 2009, จาก https://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/001/2009/en/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ข้ อสรุปของแอมเนสตี ้เกี่ยวกับความขัดแย้ งระหว่างจอร์ เจีย-รัสเซีย ปี 2551 ด้ วยความ
สนับสนุนจากรายงานใหม่ของสหภาพยุโรป, จาก: www.amnestyusa.org/amnestys-conclusions-about-2008georgia-russia-conflict-supported-by-new-eu-report/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, จอร์ เจีย/รัสเซีย: ความขัดแย้ งระหว่างจอร์ เจีย-รัสเซีย พลเรื อนที่ตกเป็ นเหยื่อของสงคราม,
แอมเนสตี ้ Index: EUR 04/005/2008, 18 พฤศจิกายน 2551
เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ICC Pre-Trial Chamber I ให้ อํานาจพนักงานอัยการเพื่อเริ่ มสอบสวนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจอร์ เจีย, ICC-CPI20160127-PR1183, 27 มกราคม 2559, www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1183
สถานการณ์ในจอร์ เจีย, ICC-01/15, www.icc-cpi.int/georgia
ถ้ อยแถลงของพนักงานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ, Mrs Fatou Bensouda* เกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนของศาล
อาญาระหว่างประเทศในจอร์ เจียเมื่อเร็ว ๆ นี ้, 18 กุมภาพันธ์ 2559, www.icccpi.int/Pages/item.aspx?name=16_02_18_otp-stat
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แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, รายงานของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 2560/61 - จอร์ เจีย, 22 กุมภาพันธ์ 2561, แอม
เนสตี ้ Index: POL 10/6700/2018
77
ICC Pre-Trial Chamber I ให้ อํานาจพนักงานอัยการเพื่อเริ่ มสอบสวนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจอร์ เจีย, ICC-CPI20160127-PR1183, 27 มกราคม 2559, www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1183
44

คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ความร่วมมือกับจอร์ เจีย, มติข้อที่ 34/37, 2560, จาก https://daccessods.un.org/TMP/680517.852306366.html
องค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป, สิทธิมนุษยชนในดินแดนภายใต้ การยึดครองจอร์ เจีย,
RC.DEL/186/10, 18 ตุลาคม 2553
PACE, ผลจากสงครามระหว่างจอร์ เจียและรัสเซีย, มติข้อ 1633 (2008)
9. บาดดาเม, เอริ เทรี ย (ภายใต้ การยึดครองของเอธิโอเปี ย)
ในวันที่ 27 เมษายน 2536 เอริ เทรี ยประกาศเอกราชจากเอธิโอเปี ย และได้ รับการยอมรับเป็ นรัฐภาคีขององค์การ
สหประชาชาติ เอธิโอเปี ยประกาศรับรองเอกราชของเอริเทรี ยในวันที่ 29 เมษายน 2536 ทังสองประเทศได้
้
ลงนามในความ
ตกลงมิตรภาพและความร่วมมือ (Agreement of Friendship and Co-operation) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2536
อย่างไรก็ดี ความเป็ นปรปั กษ์ ทงสองประเทศเริ
ั้
่มขึ ้นในเดือนพฤษภาคม 2541 และต่อมาในเดือนธันวาคม 2543 ทัง้
สองฝ่ ายได้ ลงนามความตกลงสงบศึก ซึง่ นําไปสูก่ ารจัดตังคณะกรรมการแบ่
้
งพรมแดนระหว่างเอริ เทรี ย-เอธิโอเปี ย (Eritrea
- Ethiopia Boundary Commission) 78 กลไกเพื่อไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทด้ านพรมแดนระหว่างสองประเทศ 79
77
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คณะกรรมการแบ่งพรมแดนระหว่างเอริ เทรี ย-เอธิโอเปี ย 80 วินิจฉัยว่าบาดดาเมและพื ้นที่ใกล้ เคียงประมาณ 1,000
ตารางกิโลเมตรซึง่ อยูภ่ ายใต้ การยึดครองของเอธิโอเปี ยในปี 2541 เป็ นส่วนหนึง่ ของดินแดนเอริ เทรีย ไม่ใช่ของเอธิโอเปี ย
โดยประเทศอื่น ๆ ได้ เน้ นยํ ้าข้ อเท็จจริ งดังกล่าว ในขณะที่เอธิโอเปี ยยังคงตรึงกําลังต่อไปอยูใ่ นบาดดาเมและพื ้นที่ใกล้ เคียง
ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นการยึดครองอย่างหนึง่
79

ในรายงานปี 2560 ผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเอริเทรี ยยํ ้าว่า การยึดครองบาดดาเมของ
เอธิโอเปี ยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และได้ ยํ ้าต่อไปว่า “การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อวินิจฉัยของคณะกรรมการแบ่ง
พรมแดน ไม่อาจถือเป็ นความชอบธรรมสําหรับปฏิบตั ิการทางทหารและการบังคับเกณฑ์ทหารทีเ่ กิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่
สิ ้นสุด และเป็ นไปโดยพลการของรัฐบาลเอริเทรี ยได้ ในทํานองเดียวกัน การยึดครองหมูบ่ ้ านอย่างผิดกฎหมาย ไม่อาจ
สร้ างความชอบธรรมให้ กบั การละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึง่ ผู้รายงานพิเศษและคณะกรรมการ
ไต่สวนได้ เก็บข้ อมูลระหว่างการปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าที่ของตน” 81 จากข้ อมูลของฮิวแมนไรท์วอทช์ อิซเสียส อัฟเวอร์ กี
78

คณะกรรมการแบ่งพรมแดนระหว่างเอริ เทรี ย-เอธิโอเปี ย, มติวา่ ด้ วยการกําหนดเส้ นแบ่งพรมแดนระหว่างรัฐเอริเทรี ยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปี ย, 2545, น. 11 http://www.eritrea.be/EEBC_decisions_2002.pdf
79
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อพิพาทด้ านดินแดน โปรดดู, คณะกรรมการแบ่งพรมแดนระหว่างเอริ เทรี ย-เอธิโอเปี ย,
มติวา่ ด้ วยการกําหนดเส้ นแบ่งพรมแดนระหว่างรัฐเอริ เทรียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปี ย, 2545, น. 11
80
เป็ นคณะกรรมการที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยรัฐบาลเอริเทรี ยและเอธิโอเปี ยในปี 2545
81
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเอ
ริ เทรี ย, Sheila B. Keetharuth, A/HRC/35/39, 7 มิถนุ ายน 2560, ย่อหน้ า 9
45

ประธานาธิบดีของเอริ เทรี ยได้ อ้างความขัดแย้ งกับเอธิโอเปี ยและสถานการณ์ในบาดดาเม เพื่อเป็ นเหตุผลสนับสนุน
“นโยบายในประเทศทีม่ งุ่ กดขี่ รวมทังการบั
้
งคับให้ เกณฑ์ทหารเป็ นเวลานาน” 82
ในเดือนกรกฎาคม 2561 อาบี อาห์เหม็ด นายกรัฐมนตรีเอธิโอเปี ยและอิซเสียส อัฟเวอร์ กี ประธานาธิบดีของเอริ เทรีย
ได้ ลงนาม “ปฏิญญาร่วมว่าด้ วยสันติภาพและมิตรภาพ เพื่อฟื น้ ฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ าระหว่างทังสอง
้
ประเทศ ซึง่ เกิดขึ ้นหลังจากเอธิโอเปี ยยอมรับความตกลงสันติภาพปี 2543 กับเอริ เทรียในเดือนมิถนุ ายน 2561 ได้ มีการ
เปิ ดจุดข้ ามพรมแดนระหว่างทังสองประเทศ
้
และเอธิโอเปี ยแสดงพันธกิจทีจ่ ะถอนกําลังทหารออกไป อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็ น
ที่ชดั เจนว่าจะมีการทําจริ งเช่นนันหรื
้ อไม่ 83
82

เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, เอริ เทรี ย: สันติภาพกับเอธิโอเปี ยต้ องเป็ นปั จจัยเร่งให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงด้ านสิทธิ
มนุษยชน Eritrea: Peace with Ethiopia must be catalyst for human rights change, 14 กรกฎาคม 2561, จาก:
www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/ERITREA-peace-with-Ethiopia-must-be-catalyst-for-human-rightschange/
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ มติข้อ 1430 (2002) รับรองในที่ประชุมคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ง
สหประชาชาติในสมัยประชุมที่ 4,600, S/RES/1430, 14 สิงหาคม 2002
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ จดหมายลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 จากเลขาธิการถึงประธานคณะมนตรี ความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, S/2008/630, 3 ตุลาคม 2551
คณะกรรมการแบ่งพรมแดนระหว่างเอริ เทรี ย-เอธิโอเปี ย, มติวา่ ด้ วยการกําหนดเส้ นแบ่งพรมแดนระหว่างรัฐเอริเทรี ยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปี ย, 2545
คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, สมัยประชุมที่ 35, รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนในเอริ เทรี ย, Sheila B. Keetharuth, A/HRC/35/39, 7 มิถนุ ายน 2560
ถ้ อยแถลงของประธานคณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริ กาว่าด้ วยความสัมพันธ์ระหว่างเอริ เทรี ยและเอธิโอเปี ย, 20
มิถนุ ายน 2561, จาก: https://au.int/en/pressreleases/20180620/statement-chairperson-african-unioncommission-relations-between-eritrea-and
The Hague Justice Portal, คณะกรรมการแบ่งพรมแดนระหว่างเอริ เทรี ย-เอธิโอเปี ย, จาก:
82

ฮิวแมนไรท์วอทช์ เหตุการณ์ในเอริ เทรี ยปี 2560, จาก: www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/ERITREA
83
BBC, “Ethiopia-eritrea border reopens after 20 years,” 11 กันยายน 2561, จาก www.bbc.com/news/worldafrica-45475876
46

www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6162
BBC, “Ethiopia's Abiy and Eritrea's Afwerki declare end of war,” 9 กรกฎาคม 2561, จาก:
www.bbc.com/news/world-africa-44764597
10. ไครเมีย (ภายใต้ การยึดครองของรัสเซีย)
รัสเซียได้ ยดึ ครองไครเมียตังแต่
้ ปี 2557 ทหารรัสเซียได้ บกุ เข้ าไปในไครเมีย ภายหลังการโค่นล้ มวิกตอร์ ยานูโควิช
ประธานาธิบดียเู ครน ซึง่ สนับสนุนรัสเซีย โดยเป็ นผลมาจากการประท้ วง “ยูโรมายดาน” ที่กรุงเคียฟซึง่ เป็ นเมืองหลวงใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ในเดือนมีนาคม 2557 ภายหลังการออกเสียงประชามติทมี่ ีผ้ คู ดั ค้ านในไครเมียภายใต้ การยึดครอง ซึง่ ผลการออก
เสียงปรากฏว่าประชาชนเลือกทีจ่ ะแยกตัวออกจากยูเครน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย ได้ ลงนามใน
กฎหมายเพื่อผนวกรวมดินแดนไครเมีย 84 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ รับรองมติข้อ 68/262 เพื่อโต้ แย้ ง
ความชอบด้ วยกฎหมายของการออกเสียงประชามติครัง้ นัน้ มติข้อ 68/262 ระบุวา่ “การออกเสียงประชามติท่เี กิดขึ ้นใน
สาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและที่เมืองเซวาสโตโพล ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และไม่อาจถือ
เป็ นเหตุผลเพื่อสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงสถานภาพของสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย หรื อเมืองเซวาสโตโพลได้ ” 85
สํานักงานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศได้ สรุปความเห็นว่า “สถานการณ์ในดินแดนไครเมียและเซวาสโตโพล มี
ข้ อเท็จจริงปรากฏว่าเป็ นการยึดครองอย่างต่อเนื่อง” 86
83

85

ทางการไครเมียได้ จํากัดสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคมโดยพลการ ชาวไคร
เมีย-ทาทาร์ ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิ เมจีส์แห่งประชาชนชาวไครเมีย-ทาทาร์ (Mejlis of the Crimean Tatar People)
ซึง่ เป็ นรัฐบาลในเขตปกครองตนเองและเป็ นตัวแทนของชาวไครเมีย-ทาทาร์ ได้ ถกู ห้ ามไม่ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยพลการ
ทนายความเพียงไม่กี่คนทีก่ ล้ าฟ้องคดีเพื่อปกป้องเสียงทีว่ ิพากษ์ วจิ ารณ์ในไครเมีย ต้ องเผชิญกับการคุกคามจากทางการ
รัสเซีย 87
86

ในมติข้อ 71/205 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีข้อสังเกตว่า “ได้ เกิดการปฏิบตั ิมิชอบและการละเมิดอย่าง
ร้ ายแรงต่อประชาชนผู้อยูอ่ าศัยในไครเมีย โดยเฉพาะการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การลักพาตัว การบังคับบุคคล
ให้ สญ
ู หาย การดําเนินคดีทางการเมือง การเลือกปฏิบตั ิ การคุกคาม การข่มขู่ ความรุนแรง การควบคุมตัวโดยพลการ การ
ทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายต่อผู้ถกู ควบคุมตัว และมีการส่งตัวพวกเขาจากไครเมียไปสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทังมี
้
84

BBC, “ยูเครน: ปูตินลงนามในกฎหมายผนวกรวมดินแดนไครเมีย Ukraine: Putin signs Crimea annexation” 21
มีนาคม 2557, จาก: www.bbc.com/news/world-europe-26686949
85
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, 68/262. บูรณภาพด้ านดินแดนของยูเครน, A/RES/68/262, 1 เมษายน 2557,
86
ศาลอาญาระหว่างประเทศ สํานักงานอัยการ , รายงานว่าด้วยการไต่สวนเบือ้ งต้น, พฤศจิกายน 2559, ย่อหน้ า 158
87
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, รายงานของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 2560/18 - ยูเครน, 22 กุมภาพันธ์ 2561, แอม
เนสตี ้ Index: POL 10/6700/2018
47

รายงานการปฏิบตั ิมิชอบต่อเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานอื่น ๆ รวมทังเสรี
้ ภาพในการแสดงออก ศาสนาและความเชื่อ และการ
88
สมาคม และสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ”
เอกสารเผยแพร่ ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ยูเครน: ไครเมียในยุคมืด: การปิ ดปากเสียงที่เห็นต่าง, 15 ธันวาคม 2559, Index number:
EUR 50/5330/2016
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ไครเมีย: การห้ ามการชุมนุมของชาวไครเมีย-ทาทาร์ มเี ป้าหมายเพื่อปิ ดปากผู้เห็นต่าง, 13
เมษายน 2559, จาก: www.amnesty.org/en/press-releases/2016/04/ban-on-ethnic-crimean-tatar-assemblyaimed-at-snuffing-out-dissent/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ไครเมีย: นักกิจกรรมชาวไครเมีย-ทาทาร์ กว่า 70 คนถูกดําเนินคดีพร้ อมกับการปราบปราม
อย่างหนักหน่วง, 18 ธันวาคม 2560, จาก: www.amnesty.org/en/latest/news/2017/12/-crimea-more-than-70crimean-tatar-activists-put-on-trial-simultaneously-in-brazen-crackdown/

เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 68/262. บูรณภาพด้ านดินแดนของยูเครน A/RES/68/262, 1 เมษายน 2557
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 71/205 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและ
เมืองเซวาสโตโพล (ยูเครน), A/RES/71/205, 19 ธันวาคม 2559
สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐปกครอง
ตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโพลที่อยูภ่ ายใต้ การยึดครองชัว่ คราว (ยูเครน), จาก:
www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/-crimea2014_2017_EN.pdf
ศาลอาญาระหว่างประเทศ สํานักงานอัยการ , รายงานว่าด้วยการไต่สวนเบือ้ งต้น, พฤศจิกายน 2559

11. ยูเครนตะวันออก*
นับแต่ปี 2557 ได้ เกิดการขัดกันด้ วยอาวุธในประเทศในยูเครนตะวันออก มีหลักฐานชี ้ว่าได้ เกิดการขัดกันด้ วยอาวุธ
ระหว่างประเทศด้ วยเช่นกัน มีความเห็นไม่ตรงกันว่ารัสเซียได้ ใช้ อาํ นาจควบคุมอย่างเพียงพอต่อกลุม่ ติดอาวุธ ซึง่ สู้รบกับ
88

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, 71/205 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย
และเมืองเซวาสโตโพล (ยูเครน), รับรองเมื่อ 19 ธันวาคม 2559, A/RES/71/205
48

รัฐบาลกลางในยูเครนตะวันออก จนถือได้ วา่ รัสเซียเป็ นกองกําลังยึดครองในดินแดนนันหรื
้ อไม่ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่
แนลมีความเห็นว่า มีเหตุผลมากเพียงพอทีจ่ ะเชื่อว่า อันที่จริ งแล้ ว รัสเซียมีอํานาจควบคุมอย่างเป็ นผลในสาธารณรัฐที่
ประกาศสถานะตนเอง ในภูมิภาคดอร์ เนียสต์และลูฮนั สก์ และย่อมถือว่าการปฏิบตั ิเช่นนันเป็
้ นการยึดครอง 89
88

การประท้ วง “ยูโรมายดาน” เมื่อปี 2557 ส่งผลให้ เกิดการโค่นล้ มประธานาธิบดีวิคตอร์ ยานูโควิชแห่งยูเครนในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2557 และรัสเซียส่งกําลังทหารเข้ ายึดครองไครเมีย ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้ เกิดความรุนแรงประปรายใน
หลายเมืองและอําเภอในยูเครนตะวันออก เป็ นการปะทะกันระหว่างประชาชนที่สนับสนุนการประท้ วงในกรุงเคียฟกับฝ่ าย
ต่อต้ าน
จนถึงกลางเดือนมีนาคม กลุม่ ติดอาวุธที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลซึง่ ในเบื ้องต้ นเรี ยกตนเองว่าเป็ น “กองกําลังปกป้องตนเอง” ได้
ยึดอาคารที่ทําการของรัฐบาลในหลายเมืองและอําเภอในภูมิภาคดอร์ เนียสต์และลูฮนั สก์ พวกเขามีข้อเรี ยกร้ องต่าง ๆ
รวมทังการขออํ
้
านาจปกครองตนเองโดยอยูภ่ ายใต้ สหพันธรัฐยูเครน ไปจนถึงการประกาศเอกราช การขอผนวกรวมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของรัสเซีย ในเดือนเมษายน 2557 กองกําลังแบ่งแยกดินแดนได้ ประกาศจัดตัง้ “สาธารณรัฐประชาชนดอร์
เนียสต์” (Donetsk People’s Republic - DNR) และ “สาธารณรัฐประชาชนลูฮนั สก์ (Luhansk People’s Republic 89

มีปัจจัยบางประการที่ทีมประเมินให้ เหตุผลว่ารัสเซียมีอํานาจควบคุมอย่างเป็ นผล
- กลุม่ ต่าง ๆ ที่ได้ ยดึ ครองอาคารที่ทําการของรัฐบาลในเมืองและอําเภอหลักในช่วงฤดูใบไม้ ผลิปี 2557 เป็ นบุคคลที่มี
สัญชาติรัสเซียหรื อมีแกนนําเป็ นชาวรัสเซีย แม้ วา่ รัสเซียจะปฏิเสธว่ากลุม่ เหล่านี ้ไม่ได้ ทาํ งานให้ กบั รัสเซียอย่างเป็ นทางการ
แต่อย่างน้ อยรัสเซียอนุญาตให้ พวกเขาเดินทางมาที่ยเู ครนแบบลับ ๆ และได้ รับกําลังและอาวุธหนุนเสริ มจากรัสเซีย ซึง่ เป็ น
เหตุให้ รัสเซียควบคุมกลุม่ เหล่านี ้ โดยมีการสัง่ สลายกลุม่ หรื อก่อตังกลุ
้ ม่ ใหม่เป็ นช่วง ๆ ตามการควบคุมที่เป็ นเอกภาพของ
รัสเซีย (มีรายงานว่าในบางกรณีได้ มีคาํ สัง่ สังหารแกนนําของกลุม่ เหล่านี ้) นอกจากนัน้ ไม่มีกลุม่ ติดอาวุธที่สาํ คัญอื่น ๆ เลย
นอกเหนือจากกลุม่ ทีเ่ ป็ นการจัดตังโดยตรงของรั
้
สเซีย
- รัสเซียอาจมีการส่งกําลังทหารเข้ ามาไม่มากนัก แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า รัสเซียอาจเพิ่มกําลังทหารเมือ่ ใดก็ได้ กรณีทคี่ วาม
ขัดแย้ งรุนแรงขึ ้น มีความเป็ นไปได้ อย่างมากว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” ของรัสเซียดํารงตําแหน่งที่สาํ คัญในหน่วยงานปกครองตาม
พฤตินยั เหล่านี ้ โดยเฉพาะในบรรดาหน่วยงานทหารและหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย รวมทังกระทรวงความมั
้
น่ คงของรัฐ
ซึง่ เป็ นที่หวาดกลัวมากสุด (ใน “สาธารณรัฐ” ทังสอง)
้
- รัสเซียมีบทบาทในการให้ เงินทุนและกําลังทหารสนับสนุนอย่างไม่ต้องสงสัย โดยหากไม่ได้ รับความสนับสนุนเช่นนี ้ กอง
กําลังในพื ้นที่และวงจรชีวิตทางเศรษฐกิจของ “สาธารณรัฐ” ต้ องล่มสลายลงอย่างแน่นอน
- ไม่เป็ นที่ชดั เจนว่าการตัดสินใจในเรื่ องใดเป็ นอํานาจของท้ องถิ่น แต่แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่า รัสเซียเป็ นผู้อยูเ่ บื ้องหลังการ
ตัดสินใจในเรื่ องที่สาํ คัญ ผู้นําในท้ องถิ่นดูเหมือนจะเป็ นหนี ้บุญคุณต่อรัสเซีย บางคนได้ เดินทางกลับไปรัสเซียด้ วยเงื่อนไขที่
ไม่ชดั เจน หรื อบางส่วนก็ถกู สังหารไป
- หากรัสเซียถอนทหาร ถอนกําลังสนับสนุนด้ านเศรษฐกิจและการเมืองออกไป “สาธารณรัฐทังสองแห่
้
ง” ต้ องล่มสลายลง
อย่างแน่นอน หรื อไม่ก็ตกอยูใ่ ต้ การควบคุมของรัฐบาลกลางแห่งยูเครน
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LNR) และได้ สถาปนาอํานาจปกครองในระดับที่แตกต่างกันในเมือง อําเภอ และหมูบ่ ้ านหลายแห่งในทังสองภู
้
มิภาค
ในกลางเดือนเมษายน 2557 กองทัพรัฐบาลยุเครนและกระทรวงมหาดไทยเริ่ มปฏิบตั ิการตอบโต้ การก่อความไม่สงบ
ซึง่ รัฐบาลเรี ยกว่าเป็ น “ปฏิบตั ิการต่อต้ านการก่อการร้ าย” (ซึง่ ยุตลิ งอย่างเป็ นทางการในวันที่ 30 เมษายน 2561 และถูก
ทดแทนด้ วย “ปฏิบตั ิการของกองกําลังฝ่ ายพันธมิตร”) ในวันที่ 11 พฤษภาคม กลุม่ ที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลกรุงเคียฟประกาศชัย
ชนะใน “การออกเสียงประชามติ” ที่พวกเขาจัดขึ ้นในประเด็นเกี่ยวกับเอกราชของภูมิภาคดอร์ เนียสต์และลูฮนั สก์ ในวันที่
16 พฤษภาคม พลเอกมีโคลา โฮโมชา รองอัยการสูงสุดประกาศว่า “สาธารณรัฐที่ประกาศแยกตนเองทังสองแห่
้
ง หรื อที่
เรี ยกว่า (สาธารณรัฐประชาชน) ดอร์ เนียสต์และลูฮนั สก์ เป็ นองค์กรก่อการร้ ายทังสอ’แห่
้
ง” ตามกฎหมายยูเครน
นับแต่สงครามเริ่ มต้ นขึ ้น รัฐบาลรัสเซียประกาศอย่างชัดเจนให้ ความสนับสนุนทางการเมืองกับกลุม่ แบ่งแยกดินแดน
และได้ ใช้ อิทธิพลควบคุมกลุม่ เหล่านี ้อย่างชัดเจน ในขณะที่สงครามยืดเยื ้อไปจนถึงเดือนสิงหาคม หลักฐานต่าง ๆ ที่
น่าเชื่อถือทังรายงานและภาพถ่
้
ายดาวเทียมจากองค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) และข้ อมูลจาก
ทหารรัสเซียที่ถกู จับตัวในยูเครน ต่างชี ้ว่ากองกําลังของรัสเซียมีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงในปฏิบตั ิการทางทหารเพื่อต่อต้ าน
กองกําลังของรัฐบาลยูเครน 90 สํานักงานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศระบุวา่ จากการประเมินความเกี่ยวข้ องโดยตรง
ของกองกําลังรัสเซีย “ชี ้ให้ เห็นถึงการมีอยูข่ องการขัดกันด้ วยอาวุธระหว่างประเทศในบริ บทของสงครามติดอาวุธในยูเครน
ตะวันออก นับแต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2557 เป็ นอย่างน้ อย ซึง่ เกิดขึ ้นพร้ อมกับการขัดกันด้ วยอาวุธในประเทศ” แต่อยั การ
ศาลไม่ได้ สรุปว่ารัสเซียได้ ใช้ อาํ นาจควบคุมกลุม่ ติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียทังหมด
้
(เช่น อัยการไม่ได้ มองว่ารัสเซียเป็ นกอง
91
กําลังที่ยดึ ครองพื ้นที่บางส่วนของยูเครน แตกต่างจากกรณีไครเมีย) ในรายงานปี 2561 OTP ระบุวา่ “ได้ พิจารณาข้ อมูล
ที่บง่ ชี ้ว่า สหพันธรัฐรัสเซียได้ ใช้ อาํ นาจควบคุมโดยรวมต่อกลุม่ ติดอาวุธในยูเครนตะวันออก” แต่ไม่ได้ ให้ ข้อสรุปจนเป็ นที่
ชัดเจน 92
89

91

ในระหว่างความขัดแย้ ง แอมเนสตี ้สามารถเก็บข้ อมูลการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย การควบคุมตัวโดยพลการ และการ
ทรมานหรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย ซึง่ เป็ นผลงานของทางการยูเครนและกลุม่ ทหารบ้ าน ทังยั
้ งได้ เก็บข้ อมูลการลักพาตัว การ
ควบคุมตัวโดยไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอก การปฏิบตั ิที่โหดร้ ายและการทรมานในพื ้นที่ใต้ การควบคุมของกลุม่ แบ่งแยก
ดินแดน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลทราบว่ามีข้อกล่าวหาในหลายกรณีวา่ มีการสังหารอย่างจงใจเหมือนเป็ นการประหาร
ชีวิตพลเรื อนโดยกลุม่ ติดอาวุธที่ได้ รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื ้นที่ยเู ครนตะวันออก แต่ได้ รับฟั งพยานหลักฐานที่
น่าเชื่อถือเพียงไม่กี่กรณี นอกจากนัน้ ยังมีข้อกล่าวหาว่าได้ เกิดการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย โดยกองกําลังของ
รัฐบาลกรุงเคียฟทีเ่ กิดขึ ้นในเมืองโคมูนาร์ และนิซซินยา และคริ นกา 93
92

90

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและฮิวแมนไรท์วอทช์, “You Don’t Exist” การควบคุมตัวโดยพลการ, การบังคับบุคคลให้
สูญหาย และการทรมานในยูเครนตะวันออก, Index: EUR 50/4455/2016, 2559
91
ศาลอาญาระหว่างประเทศ สํานักงานอัยการ, รายงานว่าด้วยการไต่สวนเบือ้ งต้น, พฤศจิกายน 2559, ย่อหน้ า 169-170
92
ศาลอาญาระหว่างประเทศ สํานักงานอัยการ, รายงานว่าด้วยการไต่สวนเบือ้ งต้น, ธันวาคม 2561, ย่อหน้ า 73
93
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, การสังหารอย่างรวบรัดในระหว่างสงครามในยูเครนตะวันออก, Index: EUR
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เอกสารเผยแพร่ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ยูเครน: ยุติการลอยนวลพ้ นผิด เมื่อเกิดการปฏิบตั ิมชิ อบเกี่ยวกับการควบคุมในบริ บทที่มี
การขัดกันด้ วยอาวุธในยูเครน EUR 50/5558/2017
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและฮิวแมนไรท์วอทช์, “You Don’t Exist” การควบคุมตัวโดยพลการ, การบังคับบุคคลให้ สญ
ู
หาย และการทรมานในยูเครนตะวันออก, Index: EUR 50/4455/2016, 2559
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ยูเครน: Breaking Bodies: การทรมานและการสังหารอย่างรวบรัดในยูเครนตะวันออก,
Index: EUR 50/1683/2015แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, บทสรุป การสังหารที่เกิดขึ ้นในระหว่างสงครามยูเครน
ตะวันออก, Index: EUR 50/042/2014, 2557
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ยูเครน: มีหลักฐานเพิม่ ขึ ้นยืนยันว่าเกิดอาชญากรรมสงครามและการมีสว่ สนร่วมของรัสเซีย
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/ukraine-mounting-evidence-war-crimes-and-russiainvolvement/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ยูเครน: หลักฐานใหม่มากมายที่ได้ มาจากนักโทษที่ถกู ทรมานและสังหารระหว่างความ
ขัดแย้ ง https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/ukraine-new-evidence-prisoners-tortured-and-killedamid-conflict/
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ไม่มีความยุติธรรมให้ กบั เหยื่อการทรมานในยูเครนตะวันออก
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/no-justice-for-eastern-ukraine-victims-of-torture/

เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานว่าด้ วยสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในยูเครน 16
สิงหาคมถึง 15 พฤศจิกายน 2559, จาก: www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_EN.pdf
UN, ผู้แทนโครงการและผู้แทนด้ านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติในยูเครน (UN Resident Coordinator and
Humanitarian Coordinator in Ukraine), Neal Walker ถ้ อยแถลงเกี่ยวกับผลกระทบด้ านมนุษยธรรมเนื่องจากสงคราม
ในยูเครนตะวันออก, 8 พฤศจิกายน 2560

50/042/2014, 2557; สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี ้ โปรดดู สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานว่าด้ วยสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในยูเครน 16 สิงหาคมถึง 15 พฤศจิกายน 2559,
จาก: www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_EN.pdf
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ศาลอาญาระหว่างประเทศ สํานักงานอัยการ , รายงานว่าด้วยการไต่สวนเบือ้ งต้น, พฤศจิกายน 2559
12. บางส่วนตอนเหนือของซีเรี ย (ภายใต้ การยึดครองของตุรกีตงแต่
ั ้ เดือนสิงหาคม 2559)
ตุรกีเริ่ มปฏิบตั กิ ารยูเฟรติสชิลด์ ซึง่ เป็ นยุทธการทางบกในตอนเหนือของซีเรียเมือ่ เดือนสิงหาคม 2559 กองกําลังของ
ตุรกีตอ่ สู้ร่วมกับกลุม่ ติดอาวุธชาวซีเรียที่สนับสนุนตุรกี และสามารถยึดดินแดนที่อยูใ่ ต้ การควบคุมของกลุม่ ติดอาวุธที่เรียก
ตัวเองว่ากลุม่ Islamic State (IS) ได้ รัฐบาลซีเรี ยไม่ได้ ยินยอมให้ กองทัพตุรกีเข้ ามาในพื ้นที่ของซีเรีย 94 การมีสว่ นร่วมของ
กองกําลังตุรกียงั มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางไม่ให้ กองกําลังพิทกั ษ์ ประชาชนชาวเคิร์ดแห่งซีเรีย (Syrian Kurdish People’s
Protection Units - YPG) ซึง่ เป็ นกองกําลังของรัฐบาลปกครองตนเองภายใต้ การนําของพรรคสหภาพประชาธิปไตยชาว
เคิร์ดแห่งซีเรีย (Syrian Kurd Democratic Union Party - PYD) สามารถเข้ ายึดครองพื ้นที่บริ เวณพรมแดนประเทศตุรกี
ระหว่างเมืองอาฟริ นกับโคบาเน ตุรกีมองว่า YPG เป็ นกลุม่ เดียวกับ Kurdistan Workers’ Party (PKK) ซึง่ เป็ นกลุม่ ติด
อาวุธที่ตอ่ สู้ทําสงครามกับตุรกีมาหลายทศวรรษ
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ตุรกีประกาศความสําเร็ จของปฏิบตั ิการยูเฟรติสชิลด์ในตอนเหนือของซีเรี ยเมื่อเดือนมีนาคม 2560 หลังประกาศ
เช่นนัน้ กองกําลังตุรกียงั คงอยูใ่ นพื ้นที่ จากรายงานต่าง ๆ ระบุวา่ กองกําลังของตุรกีในเมืองอาซัซ-อัล-บาบ และจาราบลุส
ได้ ฝึกกําลังตํารวจและกลุม่ ต่อต้ านรัฐบาลในพื ้นที่ และมีอิทธิพลเหนือสภาท้ องถิ่น และกํากับดูแลการส่งมอบความ
ช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
ในเดือนมกราคม 2561 ตุรกีและกลุม่ ติดอาวุธทีเ่ ป็ นพันธมิตรของตนในซีเรี ย ได้ เริ่ มปฏิบตั กิ ารโจมตีกองกําลังของ
YPG สามเดือนต่อมา ตุรกีและกองกําลังพันธมิตรสามารถยึดเมืองอาฟริ นและพื ้นที่ข้างเคียงได้ มีการบังคับขับไล่
ประชาชนหลายพันคนให้ หนีออกไปจากพื ้นที่ ไปแสวงหาที่พกั พิงในพื ้นที่ใกล้ เคียงที่เขตอัล-ชาห์บี ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่พวกเขา
ยังคงใช้ ชีวิตอย่างยากลําบากทุกวันนี ้
จากข้ อมูลของชาวบ้ านหลายคนที่เมืองอาฟริ น กองกําลังติดอาวุธของตุรกีได้ เข้ ามาตรึงกําลังจํานวนมากในใจกลาง
เมือง และในหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงหลายแห่ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศตุรกี แถลง ว่ากองกําลังของตนจะ
ยังคงอยูท่ ี่เมืองอาฟริ นต่อไปเพื่อทําการพัฒนาพื ้นที่
จากข้ อมูลงานวิจยั ของแอมเนสตี ้ ที่ผา่ นมาได้ เกิดการละเมิดหลายประการต่อพลเรื อนในเขตอาฟรินภายใต้ การยึด
ครองและพื ้นที่ใกล้ เคียง ส่วนใหญ่เป็ นการละเมิดโดยกลุม่ ติดอาวุธในซีเรียที่ได้ รับการสนับสนุนและติดอาวุธโดยตุรกี การ
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ซีเรี ยไม่ยินยอมให้ ทหารตุรกีเข้ ามาในพื ้นที่ สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: SANA, Army Command: Any Turkish
military presence inside Syria will be dealt with as an “occupation force” คําสัง่ ของกองทัพ: กําลังทหารตุรกีใน
ซีเรี ยจะถูกปฏิบตั เิ หมือนเป็ น “กองกําลังเพื่อยึดครอง”, 22 ตุลาคม 2559, จาก: https://sana.sy/en/?p=91290 และโปรด
ดู: SANA, ซีเรียยืนกรานตามข้ อเรี ยกร้ องให้ ตรุ กียตุ ิการยึดครองพื ้นที่ในซีเรี ยโดยทันทีและไม่มเี งื่อนไข Syria reiterates
demand for immediate and unconditional withdrawal of Turkish occupation forces from Syrian territory, 26
มีนาคม 2561, จาก: https://sana.sy/en/?p=131898
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ละเมิดเหล่านี ้รวมถึงการควบคุมตัวโดยพลการ การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย และการยึดทรัพย์สนิ และยังมีการปล้ นสะดม
ซึง่ กองกําลังตุรกีเพิกเฉย กลุม่ ติดอาวุธบางส่วนและกองกําลังของตุรกีเองได้ ยดึ โรงเรี ยน ซึง่ กระทบต่อการศึกษาของเด็ก
หลายพันคน
ภายหลังปฏิบตั ิการเชิงรุกในเดือนมกราคม 2561 ประชาชนต้ องหลบหนีไปหาที่พกั พิงในเขตอัล-ชาห์บาที่อยูใ่ กล้ เคียง
โดยอย่างน้ อย 140,000 คนยังคงต้ องอาศัยอยูใ่ นค่ายผู้อพยพ หรืออาศัยอยูใ่ นบ้ านที่ถกู ทําลาย และไม่สามารถเข้ าถึง
บริ การต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล ผู้ได้ รับบาดเจ็บและผู้ป่วยเรื อ้ รังต้ องรอเพื่อขออนุญาตจาก
รัฐบาล ก่อนจะสามารถเดินทางไปที่เมืองอาเลปโป ซึง่ เป็ นเมืองใกล้ สดุ ที่สามารถเข้ าถึงการรักษาพยาบาลได้
รัฐบาลซีเรียยังขัดขวางไม่ให้ พลเรื อนจากพื ้นที่อลั -ชาห์บาเดินทางไปยังพื ้นที่สว่ นอื่น ๆ ของซีเรี ย เพือ่ แสวงหาสภาพ
ชีวิตทีด่ ีกว่า เท่ากับบีบบังคับให้ คนจํานวนมากต้ องยอมจ่ายเงินจํานวนมากให้ กบั ผู้ทจี่ ะช่วยลักลอบนําพวกเขาไปยังพื ้นที่ที่
ถูกห้ ามไปได้
นอกจากนัน้ กองกําลัง YPG ยังตังด่
้ านสกัดจากอัล-ชาห์บาไปยังเมืองอาฟริ น โดยจงใจขัดขวางไม่ให้ ผ้ พู ลัดถิ่น
สามารถเดินทางกลับไปบ้ านเกิดของตนเองได้ นับแต่ปฏิบตั ิการทางทหารยุติลง พลเรื อนผู้พลัดถิ่นต้ องเดินทางไกลอย่าง
ยากลําบากผ่านภูเขาเพื่อกลับไปบ้ านของตนเองทีเ่ มืองอาฟริ น 95
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เอกสารเผยแพร่ ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ซีเรี ย: ตุรกีต้องยุติการละเมิดที่ร้ายแรงของกลุม่ พันธมิตรของตน และการละเมิดของกอง
กําลังตุรกีในเมืองอาฟริ น, 2 สิงหาคม 2561 (จาก: www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/syria-turkey-muststop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/)
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ซีเรี ย: พลเรื อนหลายร้ อยคนมีชีวิตเสีย่ งภัยในขณะที่ปฏิบตั กิ ารโจมตีเมืองอาฟริ นรุนแรง
ยิ่งขึ ้น, 28 กุมภาพันธ์ 2561, จาก: www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/syria-hundreds-of-civilian-lives-atrisk-as-afrin-offensive-escalates/
เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รัฐสภายุโรป มติวา่ ด้ วยซีเรี ย (2018/2626(RSP), จาก :
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-20180150%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ จดหมายเดียวกันลงวันที่ 20 มกราคม 2561 จากทูตทหารของคณะผู้แทนถาวร
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แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, ตุรกีต้องยุติการละเมิดที่ร้ายแรงของกลุม่ พันธมิตรของตน และการละเมิดของกองกําลัง
ตุรกีในเมืองอาฟริ น, 2 สิงหาคม 2561 (จาก: www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stopserious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/)
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ตุรกีในองค์การสหประชาชาติ ถึงเลขาธิการและประธานคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, S/2018/733, 26
กรกฎาคม 2561
II. สถานการณ์ของข้ อพิพาทเกี่ยวกับเอกราช
ปั จจุบนั มีสถานการณ์ทเี่ ป็ นข้ อพิพาทยาวนานเกี่ยวกับอธิปไตยของดินแดนบางแห่ง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับความเห็น
ไม่ตรงกันด้ านประวัติศาสตร์ วา่ ดินแดนเหล่านี ้มีสทิ ธิประกาศตนเองเป็ นรัฐอิสระ หรื ออย่างน้ อยมีสทิ ธิในการตัดสินชะตา
กรรมตนเองหรื อไม่ ข้ อพิพาทหลายประการเป็ นผลมาจากมรดกยุคอาณานิคมของยุโรป ตัวอย่างทีร่ ้ ูจกั กันมากที่สดุ ได้ แก่
กรณีที่เกิดขึ ้นในทิเบต แคชเมียร์ และปาปั วตะวันตก

1. ทิเบต
จีนยืนยันว่าทิเบตเป็ นส่วนหนึง่ ของตนมาหลายศตวรรษแล้ ว ส่วนชาวทิเบตที่สนับสนุนการตัดสินชะตากรรมตนเองไม่
เห็นด้ วยกับข้ ออ้ างนี ้ ระหว่างปี 2456 ขณะที่ทะไลลามะองค์ที่ 13 ประกาศเอกราชของทิเบตกับปี 2493 เมื่อกองทัพปลด
แอกประชาชนบุกเข้ ามาในภาคตะวันออกของทิเบต ส่งผลให้ เกิดข้ อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยของดินแดนแห่งนี ้ ในปี 2494
ทะไลลามะองค์ที่ 14 ลงนามใน “แผน 17 ข้ อเพื่อการปลดแอกอย่างสันติของทิเบต” กับจีน เอกสารชิ ้นนี ้รับรองอธิปไตย
ของจีนเหนือทิเบต โดยในทางกลับกันจีนต้ องเคารพระบบการเมืองที่เป็ นอยู่ สถานะ การปฏิบตั ิหน้ าที่และพระราชอํานาจ
ของทะไลลามะ ชาวทิเบตบางคนบอกว่าการยอมรับอธิปไตยของจีน เป็ นผลมาจากการถูกบังคับจึงถือว่าไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย ภายหลังการล่มสลายของขบวนการต่อต้ านระบอบปกครองจีนในปี 2502 96 ทะไลลามะได้ หลบหนีจากทิเบตไป
ตังรั้ ฐบาลพลัดถิ่นในอินเดีย หลายปี ตอ่ มาหลังการปราบปรามการลุกฮือ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ มมี ติ
ไม่กี่ครัง้ เพื่อประณามการละเมิดอย่างต่อเนื่องด้ านสิทธิและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานของประชาชนในทิเบต มติข้อ 1723
(2504) เรี ยกร้ อง “ให้ ยตุ กิ ารปฏิบตั ิที่จํากัดสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานของประชาชในทิเบต รวมทังสิ
้ ทธิในการกําหนดชะตา
กรรมตนเอง” ไม่มีรัฐภาคีสหประชาชาติแห่งใดที่ยอมรับว่าทิเบตเป็ นรัฐอิสระ หรื อมองว่าทิเบตอยูภ่ ายใต้ การยึดครองของ
จีน สหราชอาณาจักรเป็ นรัฐสุดท้ ายที่ยอมรับอธิปไตยของจีนเหนือทิเบต (ในปี 2551) 97
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ชาวทิเบตต้ องเลือกกับการปฏิบตั แิ ละการจํากัดสิทธิทจี่ ะมีเสรี ภาพทางศาสนาและความเชื่อ ความเห็นและการ
แสดงออก การชุมนุมโดยสงบและการสมาคม 98 ในข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อประเทศจีนเมื่อปี 2559 คณะกรรมการต่อต้ านการ
ทรมานระบุวา่ ได้ รับ “รายงานจํานวนมากจากแหล่งข่าวที่นา่ เชื่อถือที่จดั ทําข้ อมูลเกี่ยวกับการทรมาน การสังหารระหว่าง
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สําหรับรายละเอียดการละเมิดของจีนในยุคก่อนการลุกฮือเมื่อปี 2502 และในระหว่างการปราบปรามการลุกฮือ โปรดดู
International Commission of Jurists, คําถามเกี่ยวกับทิเบตและหลักนิติธรรม The Question of Tibet and the Rule of
Law, 2502, จาก: http://www.icj.org/wp-content/uploads/1959/01/tibet-rule-of-law-report-1959-eng.pdf
97
BBC, จีนยินดีกบั การตัดสินใจของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับทิเบต China Welcomes UK Tibet Decision, 15
พฤศจิกายน 2551, จาก: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7730774.stm
98
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, รายงานของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล 2560/18 - ประเทศจีน, 22 กุมภาพันธ์ 2561,
แอมเนสตี ้ Index: POL 10/6700/2018
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การควบคุมตัว การควบคุมตัวโดยพลการและการหายตัวไปของชาวทิเบต” 99 ในปี 2560 สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แสดงข้ อกังวลเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิทางวัฒนธรรมและศาสนาในทิเบต 100 ในปี 2559
ผู้รายงานพิเศษด้ านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ สง่ จดหมายร่วมไปยังทางการจีน แสดงข้ อกังวลเกี่ยวกับ “การ
จํากัดอย่างรุนแรงต่อเสรี ภาพทางศาสนาในเขตปกครองตนเองทิเบต (Tibetan Autonomous Prefecture) รวมทังการขั
้
บ
ไล่ศาสนิกจํานวนมากจากเขตลารุง การ์ และเยเชน การ์ การทําลายวัดวาอารามในเขตลารุง การ์ และผลกระทบด้ าน
วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อมเนื่องจากการทําเหมืองในเขตภูเขา Holy Gong-ngon Lari Mountain รวมทังการใช้
้
กําลังจน
101
เกินขอบเขต และการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการต่อผู้ประท้ วงอย่างสงบ” ในปี 2561 คณะกรรมการว่าด้ วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติในทุกรูปแบบแห่งสหประชาชาติ แสดงข้ อกังวลในข้ อสังเกตเชิงสรุป เกี่ยวกับ “รายงานว่า
มีการนิยามคําว่าก่อการร้ ายอย่างกว้ างขวาง โดยใช้ ถ้อยคํากว้ าง ๆ ทีอ่ ้ างถึงแนวคิดสุดโต่ง และไม่ได้ มีการนิยามคําว่าก่อ
การร้ ายอย่างชัดเจนในกฎหมายจีน ซึง่ อาจส่งผลให้ มีการดําเนินคดีอาญากับการแสดงออกของพลเรื อนและการแสดงออก
ทางศาสนาอย่างสงบ และอาจส่งผลให้ มีการเลือกปฏิบตั ิทางอาญากับชนกลุม่ น้ อยทางชาติพนั ธุ์และศาสนา รวมทังชาว
้
พุทธทิเบต …” 102
99

นโยบายด้ านชาติพนั ธุ์ของจีนระบุวา่ “เอกภาพทางชาติพนั ธุ์เป็ นหลักการพื ้นฐานของจีนในการจัดการกับปั ญหาด้ าน
ชาติพนั ธุ์ใด ๆ รวมทังองค์
้ ประกอบสําคัญของนโยบายด้ านชาติพนั ธุ์ของจีน” และ “ประเทศมีเจตจํานงแน่วแน่ตาม
กฎหมายทีจ่ ะป้องกันและปราบปรามการแทรกซึมใด ๆ เข้ าสูป่ ระเทศจีน การก่อวินาศกรรม และการกระทําที่มงุ่ โค่นล้ ม
รัฐบาลจีน โดยเป็ นผลมาจากพลังของลัทธิก่อการร้ าย ลัทธิแบ่งแยกและลัทธิสดุ โต่ง” ทางการจีนมองว่า “การต่อต้ านลัทธิ
แบ่งแยก” เป็ นภารกิจหลักในการกํากับดูแลเขตปกครองตนเองทิเบตและมณฑลอื่น ๆ ที่มีประชากรเชื ้อสายทิเบต (ทิเบต)
ทะไลลามะองค์ที่ 14 ที่อยูร่ ะหว่างลี ้ภัยเป็ นผู้นําทางจิตวิญญาณของชาวพุทธทิเบต บรรดาผู้ศรัทธาทะไลลามะถูกตราหน้ า
ว่าเป็ น “ก๊ กทะไลลามะ” และเป็ นตัวแทนของกองกําลังแบ่งแยกดินแดน บุคคลหรื อกลุม่ ที่ศรัทธาตามแนวทางของทะไลลา
มะถูกดําเนินคดี ฐานเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน “เพื่อแบ่งแยกดินแดน” หรื อองค์กรผิดกฎหมาย 103 ในรายงานประเทศว่า
ด้ วยการปฏิบตั ดิ ้ านสิทธิมนุษยชนในปี 2560 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีการตังข้
้ อสังเกตว่า การละเมิดสิทธิ
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คณะกรรมการต่อต้ านการทรมาน, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 5 ของจีน, CAT/C/CHN/CO/5, 3
กุมภาพันธ์ 2559, ย่อหน้ า 40
100
สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานและการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนในช่วงที่ผา่ นมา, Item 2: รายงานประจําปี และการให้ ข้อมูลทางวาจาเพิ่มเติมในระหว่างสมัยประชุมที่ 34
ของคณะมนตีสทิ ธิมนุษยชน, 8 มีนาคม 2560
101
จดหมายของผู้รายงานพิเศษ, Reference: AL CHN 10/2016, 7 พฤศจิกายน 2559, จาก:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22816
102
คณะกรรมการว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติในทุกรูปแบบ, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามสถานการณ์
ฉบับที่ 14 จนถึง 17 ของประเทศจีน, CERD/C/CHN/CO/14-17 กันยายน 2561, ย่อหน้ า 36
103
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, รายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติในทุก
รูปแบบ สมัยประชุมที่ 96, 2561, แอมเนสตี ้ Index: ASA 17/8742/2018
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มนุษยชนที่เร่งด่วนมากสุดได้ แก่ “การสูญหายของบุคคล การทรมานโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ การควบคุมตัวโดยพลการ…
และการควบคุมเสรี ภาพด้ านการพูด ศาสนา การสมาคม การชุมนุม และการเดินทางโดยรัฐบาล” 104 ในรายงานว่าด้ วย
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของทิเบตในปี 2559 ของฮิวแมนไรท์วอทช์ มีการระบุวา่ “ทางการมีความอดออมน้ อยลงต่อ
การแสดงออกและการชุมนุมในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้ อมกันนันรั
้ ฐยังเข้ ามา
ควบคุมชีวติ ประจําวันของประชาชนมากขึ ้น มีการดําเนินคดีอาญามากขึ ้นต่อกิจกรรมที่ไม่ใช้ ความรุนแรงรวมทังการ
้
ประท้ วง และในหลายกรณีเป็ นการตอบโต้ ที่ไม่ได้ สดั ส่วนกับการประท้ วงของประชาชนในท้ องถิ่น มาตรการเหล่านี ้ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของนโยบายที่เรียกว่า เหวิ นเหวิ นหรื อ “การควบคุมเสถียรภาพ” ส่งผลให้ ทางการขยายการดําเนินงานหลาย
ประการ และปราบปรามประเด็นต่าง ๆ มากขึ ้นในพื ้นที่ของทิเบตโดยเฉพาะในชนบท” 105
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เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, มติข้อ 1353 (XIV), 21 ตุลาคม 1959; มติข้อ 1723 (XVI), 20 ธันวาคม 1961;
มติข้อ 2079 (XX), 18 ธันวาคม 1965
คณะกรรมการต่อต้ านการทรมาน, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ห้าของประเทศจีน, CAT/C/CHN/CO/5, 3
กุมภาพันธ์ 2559, ย่อหน้ า 40
Social and Economic Council Commission on Human Rights, รายงานสถานการณ์ในทิเบตของเลขาธิการ,
E/CN.4/1992/37, กุมภาพันธ์ 5, 1992
จดหมายของผู้รายงานพิเศษ, Reference: AL CHN 10/2016, 7 พฤศจิกายน 2559, จาก:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22816
รายงานขององค์การสหประชาชาติ ผู้รายงานพิเศษว่าด้ วยความยากจนสุดโต่งและสิทธิมนุษยชน ระหว่างการเดินทางไป
เยือนจีน, A/HRC/35/26/Add.2, 28 มีนาคม 2560
International Commission of Jurists, คําถามเกี่ยวกับทิเบตและหลักนิติธรรม, 2502, จาก: http://www.icj.org/wpcontent/uploads/1959/01/tibet-rule-of-law-report-1959-eng.pdf
มติและการรับรองในระหว่างประเทศเกี่ยวกับทิเบต (2502-2547), จาก: https://tibet.net/wpcontent/uploads/2014/10/International-rsolutions-on-tibet.pdf
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กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ จีน- ทิเบต, รายงานประเทศว่าด้ วยการปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2560, 2561,
จาก: www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277075
105
ฮิวแมนไรท์วอทช์ อย่างบ้ าคลัง่ : การควบคุมตัวและการดําเนินคดีตอ่ ชาวทิเบตตามการรณรงค์ “ควบคุมเสถียรภาพ”
ของจีน, 22 พฤษภาคม 2559, จาก: https://www.hrw.org/report/2016/05/22/relentless/detention-and-prosecutiontibetans-under-chinas-stability-maintenance#
56

ฮิวแมนไรท์วอทช์ อย่างบ้ าคลัง่ : การควบคุมตัวและการดําเนินคดีตอ่ ชาวทิเบตตามการรณรงค์ “ควบคุมเสถียรภาพ” ของ
จีน, 22 พฤษภาคม 2559, จาก: https://www.hrw.org/report/2016/05/22/relentless/detention-and-prosecutiontibetans-under-chinas-stability-maintenance#
คณะกรรมการว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื ้อชาติในทุกรูปแบบ, ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่ 1417 ของประเทศจีน, CERD/C/CHN/CO/14-17 กันยายน 2561, จาก:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fCHN%2fC
O%2f14-17&Lang=en
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, รายงานทีเ่ สนอต่อคณะกรรมการว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชื ้อชาติในทุกรูปแบบ
สมัยประชุมที่ 96, 2561, แอมเนสตี ้ Index: ASA 17/8742/2018, จาก:
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/8742/2018/en/
2. แคชเมียร์
ภูมิภาคแคชเมียร์ เป็ นเหตุแห่งข้ อพิพาทในเอเชียใต้ มาหลายทศวรรษ ก่อนที่อินเดียและปากีสถานจะประกาศเอกราช
จากระบอบอาณานิคมของอังกฤษในปี 2490 แคชเมียร์ เป็ นรัฐที่ปกครองโดยเจ้ าพื ้นเมือง (princely state) โดยมีเจ้ า
ผู้ปกครองชาวฮินดูคือ มหาราชา ฮารี สิงห์ แต่ประชากรในพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นชาวมุสลิม ในฐานะเป็ นรัฐที่ปกครองโดยเจ้ า
พื ้นเมืองและไม่ได้ อยูใ่ ต้ ระบอบอาณานิคมโดยตรงในช่วงที่มีการประกาศเอกราช เจ้ าผู้ปกครองจึงมีทางเลือกว่าจะรวมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของอินเดีย ปากีสถาน หรื อเป็ นรัฐอิสระ ความลังเลเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี ้ และผลจากการก่อขบถที่ได้ รับการ
สนับสนุนจากปากีสถานในเดือนตุลาคม 2490 เจ้ าผู้ปกครองจึงเลือกขอกําลังสนับสนุนจากอินเดีย และได้ ลงนามในกฎ
บัตรเพื่อเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของอินเดีย
หลังการสู้รบสิ ้นสุดลง แคชเมียร์ แยกตัวออกมาช่วงปลายปี 2490 อินเดียได้ ยื่นคําร้ องต่อองค์การสหประชาชาติ
กล่าวหาปากีสถานในเดือนมกราคม 2491 องค์การสหประชาชาติรับรองมติหลายข้ อในระหว่างปี 2491-2492 เรี ยกร้ องให้
มีการหยุดยิง ให้ ปากีสถานถอนกําลังทังหมดออกไป
้
และให้ จดั การออกเสียงประชามติเพื่อกําหนดอนาคตของทังรั้ ฐจัมมูร์
และแคชเมียร์ (แคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ ) แม้ วา่ มีการเห็นชอบต่อการหยุดยิง อินเดียยืนกรานว่าปากีสถานต้ องถอนทหาร
ของตนออกไปจากดินแดนที่เคยยึดครองก่อนการออกเสียงประชามติ แต่ปากีสถานอ้ างว่าจําเป็ นต้ องตรึงกําลังเอาไว้ ก่อน
เพื่อประกันให้ มีการออกเสียงประชามติที่เสรี และเป็ นธรรม และปฏิเสธที่จะถอนกําลังทหารออกไป แต่ในตอนนันไม่
้ มกี าร
จัดการออกเสียงประชามติแต่อย่างใด
อดีตรัฐที่ปกครองโดยเจ้ าพื ้นเมืองจึงถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน โดยปากีสถานสามารถควบคุมพื ้นทีภ่ เู ขาด้ านตะวันตก
และด้ านเหนือของแคชเมียร์ (ซึง่ เรี ยกในชื่ออาซัด หรื อแคชเมียร์ “เสรี ”) และกิลบิต-บอลติสถานตามลําดับ (ซึง่ ต่อมามีการ
ยกดินแดนบางส่วนให้ กบั จีน) อินเดียสามารถควบคุมพื ้นที่ตอนกลางรอบกรุงศรี นาคาร ซึง่ เป็ นหุบเขาในแคชเมียร์ ที่มี
ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม เขตจัมมูร์ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็ นมุสลิม และลาดักห์ทมี่ ีประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาว
พุทธทางตอนใต้ และตะวันออกตามลําดับ ดินแดนเหล่านี ้รวมกันเรี ยกว่ารัฐแคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ ของอินเดีย เส้ นแบ่ง
แนวหยุดยิงที่ถกู กําหนดในปี 2492 และอยูใ่ ต้ การกํากับดูแลขององค์การสหประชาชาติ ได้ ถกู เปลีย่ นชื่อมาเป็ น Line of
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Control (LoC) หลังเกิดสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานในปี 2508 และ 2514 และมีการสู้รบอย่างจํากัดเกิดขึ ้นในปี
2542 ระหว่างทังสองประเทศเหนื
้
อประเด็นเส้ นแบ่ง LoC ในเขตคาร์ กีล์ของลาดักห์
ปากีสถานยังคงเรียกร้ องให้ ปฏิบตั ิตามข้ อมติของสหประชาชาติทมี่ กี ารรับรองเมื่อปลายทศวรรษ 1940 เพื่อให้ มกี าร
ออกเสียงประชามติ อินเดียแย้ งว่าข้ อพิพาทเกี่ยวกับแคชเมียร์ ควรได้ รับการคลีค่ ลายแบบทวิภาคี สอดคล้ องกับความตกลง
สิมลาระหว่างอินเดียและปากีสถานเมื่อปี 2515 เนื่องจากอินเดียไม่สามารถจัดการออกเสียงประชามติได้ จึงเป็ นเหตุให้
เกิดความไม่พอใจมากขึ ้นในบรรดาชาวแคชเมียร์ ส่งผลให้ เกิดกลุม่ ติดอาวุธหลายกลุม่ ทีเ่ รี ยกร้ องเอกราชของแคชเมียร์
ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 แต่ประชาชนทัว่ ไปเริ่ มโกรธเคืองมากขึ ้นต่อรายงานว่ามีการผิดปรกติระหว่างการเลือกตังใน
้
แคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ โดยเฉพาะการเลือกตังระดั
้ บรัฐในปี 2510
นับแต่กลางปี 2532 แนวหน้ าปลดแอกจัมมูร์และแคชเมียร์ (Jammu and Kashmir Liberation Front - JKLF) และ
กลุม่ ต่อต้ านติดอาวุธอื่น ๆ ได้ นําขบวนประชาชนและกลุม่ ติดอาวุธต่อสู้เรี ยกร้ องเอกราช ทําให้ เกิดความรุนแรงขึ ้นมาในรัฐ
และเป็ นเหตุให้ มีการประกาศใช้ อํานาจประธานาธิบดี (President's Rule) (เป็ นอํานาจสัง่ การโดยตรงของรัฐบาลกลาง
อินเดีย) ระหว่างปี 2533-2539 ในช่วงหลายปี นนั ้ ขบวนการ JKLF สูญเสียอิทธิพลให้ กบั ขบวนการฮีสบูล มูจาฮีดิน ซึง่ เป็ น
กลุม่ ติดอาวุธที่สนับสนุนการผนวกรวมดินแดนกับปากีสถาน ในเวลาเดียวกัน ได้ มีพลเมืองต่างชาติเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
สงครามครัง้ นี ้มากขึ ้น โดยเฉพาะในกลุม่ ติดอาวุธต่าง ๆ รวมทัง้ Lashkar-e-Taiba และ Harkat-ul Mujahidin อินเดียอ้ าง
ตลอดว่าปากีสถานมีบทบาทใน “สงครามตัวแทน” ครัง้ นี ้ โดยให้ กําลังทหารสนับสนุนกับกลุม่ ติดอาวุธฝ่ ายตรงข้ ามกับ
อินเดีย โดยเฉพาะกลุม่ ที่สนับสนุนให้ รวมแคชเมียร์ กบั ปากีสถาน แม้ วา่ รัฐบาลปากีสถานจะปฏิเสธครัง้ แล้ วครัง้ เล่าว่าไม่ได้
สนับสนุนกลุม่ เหล่านี ้ แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญเชื่อว่ากองทัพปากีสถานยังคงสนับสนุนปฏิบตั ิการของกลุม่ เหล่านี ้ตลอดทัว่ แนวเส้ น
แบ่งการควบคุมที่อยูใ่ นเขตแคชเมียร์ ภายใต้ การบริ หารของอินเดีย 106 การลุกฮือต่อต้ านด้ วยกําลังอาวุธและการ
ปราบปรามโดยกองกําลังของอินเดีย ส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงในแคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ ในปี
2533 มีการตราพระราชบัญญัตกิ องกําลังติดอาวุธที่มีอาํ นาจพิเศษ (จัมมูร์และแคชเมียร์ ) (Armed Forces Special
Powers (Jammu and Kashmir) Act - AFSPA) เพื่อให้ รัฐบาลสามารถส่งกําลังทหารติดอาวุธและมีอํานาจพิเศษในการ
ใช้ กําลัง เมื่อต้ องปฏิบตั กิ ารในรัฐที่จดั ว่าเป็ น “พื ้นที่ไม่สงบ” รวมทังไม่
้ ต้องรับผิดจากการถูกดําเนินคดี 107
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แคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ (ยกเว้ นเขตเลห์และลาดักห์) ถูกประกาศว่าเป็ น “พื ้นที่ไม่สงบ” ตามกฎหมายซึง่ ให้ อํานาจ
เจ้ าหน้ าที่ (ในชันสั
้ ญญาบัตรและตํ่ากว่านัน)
้ “สามารถยิงปื นหรื อใช้ กําลังอย่างอื่นถึงขันที
้ ่เสียชีวติ ได้ ” ไม่เฉพาะกรณีที่เป็ น
การป้องกันตนเอง แต่รวมถึงการยิงปื นใส่บคุ คลใดที่ละเมิดกฎหมายหรื อคําสัง่ “ที่ห้ามการชุมนุมของบุคคลห้ าคนหรื อกว่า
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สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานว่าด้ วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในแคช
เมียร์ : พัฒนาการในรัฐจัมมูร์และแคชเมียร์ ของอินเดีย นับจากเดือนมิถนุ ายน 2559 ถึงเมษายน 2561, และข้ อกังวลด้ าน
สิทธิมนุษยชนทัว่ ไปในเขตอาซัซ จัมมูร์และแคชเมียร์ และกิลบิต-บอลติสถาน, 14 มิถนุ ายน 2561, ย่อหน้ า 5
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รัฐจัมมูร์และแคชเมียร์ A Lawless Law: Detentions under the Jammu and Kashmir Public Safety Act , Index: ASA
20/001/2011, 2554, น. 9
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นัน”
้
การจําแนกว่าเป็ น “พื ้นที่ไม่สงบ” เปิ ดโอกาสให้ กองทัพและกลุม่ ทหารบ้ านยืนยันได้ วา่ ตนเองอยูใ่ นสถานะ “ต้ อง
ปฏิบตั ิการอย่างเข้ มแข็ง” ทุกขณะ และทําให้ ปฏิบตั ิการใด ๆ ของรัฐ รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิมนุษยชน ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ทางราชการ และจะได้ รับการปฏิบตั ใิ นฐานะการทําหน้ าที่บริ การ แทนที่จะถูกดําเนินคดีอาญา
มีการตรึงกําลังทหารอินเดียในแคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ เป็ นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ ว หน้ าที่อย่างเป็ นทางการของ
ทหารเหล่านี ้คือการคุ้มครองพลเรื อน รักษาความมัน่ คงของรัฐ และต่อสู้กบั ความรุนแรงของกลุม่ ติดอาวุธ อย่างไรก็ดี กําลัง
ทหารเหล่านี ้อ้ างว่าทําหน้ าที่รักษาความมัน่ คง แต่ก็ได้ ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงหลายประการ โดยไม่ต้องถูกลงโทษ
ความรุนแรงในแคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนทุกฝ่ าย ตังแต่
้ ปี 2533-2554 มี
รายงานว่า รัฐบาลแคว้ นจัมมูร์และแคชเมียร์ บนั ทึกจํานวนผู้เสียชีวิตทังหมด
้
43,000 คน โดยในจํานวนผู้เสียชีวิต 21,323
คน ถือว่าเป็ น “กลุม่ ทหารบ้ าน” 13,226 คน เป็ น “พลเรื อน” (กล่าวคือผู้ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงกับความขัดแย้ งนัน)
้
พวกเขาล้ วนถูกกลุม่ ติดอาวุธสังหาร ส่วนกองกําลังของรัฐ 5,369 คนถูกกลุม่ ติดอาวุธสังหาร และ “พลเรื อน” 3,642 คน ถูก
สังหารโดยกองกําลังของรัฐบาล 108 โดยทัว่ ไปแล้ ว เหยื่อของการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนในรัฐแห่งนี ้ ไม่สามารถ
แสวงหาความยุติธรรมได้ ไม่วา่ ผู้กระทําความผิดจะเป็ นเจ้ าหน้ าทีร่ ัฐหรื อไม่ก็ตาม
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ได้ เกิดวัฒนธรรมการลอยนวลพ้ นผิดในแคชเมียร์ ในแง่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติระบุวา่ “การดําเนินคดีอาญาหรื อแพ่งต่อกองกําลังความมัน่ คงและกลุม่ ติดอาวุธ ทีป่ ฏิบตั ิงานด้ วยอํานาจ
พิเศษ อาจไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ โดยไม่ได้ รับความสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ส่งผลให้ เกิดบรรยากาศการลอยนวลพ้ นผิด
และทําให้ ประชาชนไม่สามารถเข้ าถึงการเยียวยาที่ควรได้ รับตามข้ อ 2 ย่อหน้ า 3 ของกติกานี ้” 109 หน่วยงานของรัฐมักสัง่
ควบคุมตัวบุคคล โดยไม่ดาํ เนินคดีตามกฎหมายอาญา 110 ทางการอินเดียยังมักใช้ กําลังที่ไม่จาํ เป็ นหรื อเกินขอบเขตต่อผู้
ประท้ วง มีการปิ ดกันการสื
้
อ่ สาร และพุง่ เป้าโจมตีนกั ข่าวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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ประชาชนในเขตอาซัซ จัมมูร์และแคชเมียร์ และกิลบิต-บอลติสถานไม่ได้ รับสิทธิและการคุ้มครองทุกประการเท่าที่มี
อยูต่ ามรัฐธรรมนูญของปากีสถาน รัฐธรรมนูญชัว่ คราวฉบับ AJK มีมาตรการจํากัดสิทธิของบุคคลที่วิพากษ์ วจิ ารณ์การ
ผนวกรวมดินแดนของ AJK กับปากีสถาน 111
110
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เอกสารเผยแพร่ ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
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แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, มาตรฐานระดับโลกเกี่ยวกับการใช้ กําลังของตํารวจ ซึง่ เป็ นการละเมิดในแคชเมียร์ Global
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เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กรณีอินเดีย, CCPR/C/79/Add.81, 4 สิงหาคม
1997
คณะกรรมการว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิในทุกรูปแบบต่อสตรี , ข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่สแี่ ละ
ห้ าของอินเดีย, CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 กรกฎาคม 2557
สํานักงานข้ าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานว่าด้ วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในแคชเมียร์ :
พัฒนาการในรัฐจัมมูร์และแคชเมียร์ ของอินเดีย นับแต่เดือนมิถนุ ายน 2559 ถึงเมษายน 2561 และข้ อกังวลด้ านสิทธิ
มนุษยชนทัว่ ไปในเขตอาซัซ จัมมูร์และแคชเมียร์ และกิลบิต-บอลติสถาน 14 มิถนุ ายน 2561
3. ปาปั วตะวันตก 112
ปาปั วตกเป็ นอาณานิคมของเนเธอร์ แลนด์ในปี 2427 โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของเขตปกครอง Netherlands East Indies
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คําว่าปาปัวตะวันตก แม้ จะมีนยั ในเชิงการเรี ยกร้ องเอกราช แต่ในประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมา เป็ นคําทีถ่ กู ใช้ เรี ยกพื ้นที่สว่ น
ตะวันตกของเกาะนิวกินี (โดยแยกจากพื ้นที่สว่ นที่เป็ นปาปั วนิวกิน)ี เมื่ออินโดนีเซียได้ พยายามผนวกรวมดินแดนแห่งนี ้ มี
การตังชื
้ ่อว่าเป็ นแคว้ นอีเรี ยนจายา จากนันได้
้ เรี ยกว่าแคว้ นปาปั ว ในปี 2546 ดินแดนแห่งนี ้ได้ ถกู แบ่งออกเป็ นแคว้ นปาปั ว
60

แม้ วา่ รัฐบาลเนเธอร์ แลนด์รับรองการประกาศเอกราชองอินโดนีเซียในปี 2492 แต่ปาปัวยังมีสถานะเป็ นอาณานิคม
จนกระทัง่ ปี 2504 แม้ วา่ อินโดนีเซียจะอ้ างสิทธิเหนือปาปั ว อินโดนีเซียประกาศให้ ปาปัวเป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศ ในคํา
ประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2488 โดยให้ เหตุผลว่าดินแดนของอินโดนีเซียครอบคลุมพื ้นที่ทกุ ส่วนที่เคยเป็ น
Netherlands Indies แรงกดดันจากอินโดนีเซียและพันธมิตรหลายประเทศ ส่งผลให้ เนเธอร์ แลนด์ยอมมอบอํานาจควบคุม
เหนือดินแดนแห่งนี ้ให้ กบั องค์การสหประชาชาติ ตามเงื่อนไขในความตกลงนิวยอร์ กในเดือนสิงหาคม 2505 ในเดือน
พฤษภาคม 2506 มีการส่งมอบอํานาจควบคุมโดยพฤตินยั ให้ กบั อินโดนีเซีย ระหว่างรอการออกเสียงประชามติเพื่อกําหนด
สถานะทางการเมืองของดินแดนแห่งนี ้ภายในปี 2512
ในปี 2512 ทางการอินโดนีเซียจัดการออกเสียงประชามติที่เรียกว่าปฏิบตั ิการทางเลือกเสรี (Act of Free Choice Penentuan Pendapat Rakyat - PEPERA) ภายใต้ การกํากับดูแลขององค์การสหประชาชาติ แม้ วา่ องค์การ
สหประชาชาติและหลายประเทศแสดงข้ อสงวนที่มีตอ่ ลักษณะการจัดการออกเสียงประชามติครัง้ นี ้ แต่ที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติก็ยอมรับการผนวกรวมปาปั วเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2512
ในช่วงระเบียบใหม่ (New Order) (2508-2541) ภายใต้ ประธานาธิบดีซูฮาโต้ กองทัพได้ ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
กว้ างขวางในปาปั วและพื ้นที่สว่ นอื่น ๆ ของอินโดนีเซีย โดยลอยนวลพ้ นผิดแทบจะทุกกรณี รวมทังการสั
้
งหารอย่างไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย การทรมาน การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย การควบคุมตัวโดยพลการและความรุนแรงทางเพศ เพื่อปราบปราม
ทังขบวนการติ
้
ดอาวุธและขบวนการเรี ยกร้ องเอกราชอย่างสงบ
แม้ จะไม่มตี วั เลขที่ชดั เจนของการสังหารที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายโดยกองทัพในปาปัวในยุคระเบียบใหม่ แต่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งอินโดนีเซียประมาณว่าระหว่างปี 2506-2541 มีผ้ ถู กู สังหารอย่างไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ระหว่างปฏิบตั กิ ารของทหารประมาณ 10,000 คน เป็ นการสังหารที่เกิดขึ ้นไม่เพียงเฉพาะระหว่างปฏิบตั ิการต่อต้ านการก่อ
ความไม่สงบ หากยังรวมถึงการตอบโต้ กิจกรรมที่ถกู มองว่าเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของรัฐ รวมทังการชุ
้
มนุมทาง
การเมืองอย่างสงบ
นับแต่การล่มสลายของรัฐบาลซูฮาโต้ ในปี 2541 อินโดนีเซียได้ ปฏิรูปเชิงสถาบันและเชิงกฎหมายหลายประการ
รัฐบาลยุคหลังซูฮาโต้ ยงั ประกาศยอมรับอย่างเป็ นทางการถึงประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
กองทัพในพื ้นที่อาเจะห์และปาปัว และกําหนดให้ พื ้นที่ทงสองแห่
ั้
งมีอํานาจบริ หารปกครองตนเองเป็ นพิเศษ
การปฏิรูปในปี 2541 (Reformasi) นําไปสูก่ ารเคารพมากขึ ้นต่อสิทธิมนุษยชน รวมทังสิ
้ ทธิที่จะมีเสรี ภาพในการ
แสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบตลอดทัว่ อินโดนีเซีย ทางการได้ ยกเลิกกฎหมายทีถ่ กู ใช้ เพื่อปิ ดปากผู้วิพากษ์ วิจารณ์
และยกเลิกมาตรการจํากัดสิทธิของสือ่ มวลชน พรรคการเมืองและสหภาพแรงงาน อินโดนีเซียยังกําหนดเป็ นข้ อบทใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อคุ้มครองเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ
อย่างไรก็ดี เมื่อนักเคลือ่ นไหวเพือ่ เรี ยกร้ องเอกราชใช้ เสรี ภาพที่ได้ กลับคืนมา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
และปาปั วตะวันตก
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ขบวนการทางการเมือง และกระตุ้นเสียงเรี ยกร้ องเอกราช พวกเขากลับต้ องเผชิญกับมาตรการจํากัดสิทธิของกองทัพ
จากเสียงเรี ยกร้ องที่เพิ่มขึ ้นของชาวปาปั วให้ ทบทวนสถานภาพทางการเมืองของภูมิภาคแห่งนี ้ ในเดือนพฤศจิกายน
2544 สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat or DPR) ได้ ผา่ นร่างพระราชบัญญัติ Law No. 21 พ.ศ. 2544 ว่า
ด้ วยอํานาจปกครองเป็ นพิเศษของแคว้ นปาปั ว กฎหมายดังกล่าวส่งมอบอํานาจมากขึ ้นให้ กบั รัฐบาลส่วนท้ องถิ่นในการ
บริ หารกิจการของตนเอง และยังเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ จากการเก็บภาษีให้ แม้ วา่ รัฐบาลกลางยังคงควบคุมกิจการ
ต่างประเทศ ความมัน่ คง กลาโหม และกระบวนการยุติธรรมเอาไว้
รัฐบาลชุดต่อ ๆ มาต่างสัญญาทีจ่ ะช่วยให้ เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในปาปั ว และยุติการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของกองทัพ อย่างไรก็ดี รัฐบาลเหล่านี ้ต่างไม่ยอมประนีประนอมต่อข้ อเรี ยกร้ องของขบวนการกอบกู้เอกราช ไม่
ว่าจะเป็ นการเคลือ่ นไหวในแนวสันติหรื อการใช้ อาวุธ และยังได้ จํากัดการเข้ าถึงพื ้นที่ปาปั วของผู้สงั เกตการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ รัฐบาลยุคหลังซูฮาโต้ ยงั แทบไม่มคี วามอดออมให้ กบั เสรี ภาพในการแสดงออกในปาปัว โดยกลัว
ว่าจะนําไปสูก่ ารเรี ยกร้ องมากขึ ้นเพื่อให้ ได้ เอกราช และสุดท้ ายจะทําให้ เสียบูรณภาพด้ านดินแดนไป
สาเหตุสาํ คัญของความขัดแย้ งเกิดชึ ้นจากนโยบายเคลือ่ นย้ ายประชากรของอินโดนีเซีย กล่าวคือรัฐบาลจ่ายเงินเพื่อ
กระตุ้นให้ คนจากพื ้นที่อื่นอพยพเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ นปาปั ว ซึง่ เป็ นเขตที่มีประชากรเบาบาง โครงการนี ้เริ่ มต้ นเมื่อปี 2506
ได้ ยตุ ิลงเมื่อปี 2543 ในสายตาของชนพื ้นเมืองในปาปัวแล้ วเป็ นการรุกรานทางประชากร ทําลายโอกาสที่จะมีงานทํา และ
ผลักให้ พวกเขาไปอยูช่ ายขอบ สัดส่วนของชนพื ้นเมืองในปาปั วลดลงอย่างมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับสัดส่วนประชากรกลุม่
อื่นในปาปั ว โดยประชากรกลุม่ อืน่ ในปาปั วเคยมีสดั ส่วนแค่ 2% ในปี 2502 และ 4% ในปี 2514 แต่ได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 35% ใน
ปี 2543 สมัยทีย่ งั รวมเป็ นแคว้ นเดียว ในปี 2553 สํานักงานสถิติแห่งชาติประมาณว่าสัดส่วนชาวปาปั วที่ไม่ใช่ชนพื ้นเมือง
คิดเป็ นจํานวน 23.8% ของประชากร 2.83 ล้ านคนในแคว้ นปาปั ว และคิดเป็ น 47.7% ของประชากร 760,000 คนในปาปัว
ตะวันตก แต่นกั วิจยั บางคนเชื่อว่าตัวเลขที่แท้ จริงอาจสูงกว่านี 113
้
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ในข้ อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานฉบับแรกของอินโดนีเซีย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงข้ อ
กังวลเกี่ยวกับการจํากัดเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุม รวมทังรายงานว่
้
ามีการใช้ กําลังเกินกว่าเหตุ และการ
สังหารนอกกระบวนการกฎหมายโดยตํารวจและทหารระหว่างการประท้ วง นอกจากนัน้ ในบทสรุปยังแสดงข้ อกังวล
เกี่ยวกับการใช้ “กลไกความมัน่ คงเพื่อลงโทษฝ่ ายตรงข้ ามทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ในอินโดนีเซีย 114
113

ในระหว่างการประชุมทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของคณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือน
พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรี ตา่ งประเทศอินโดนีเซียสัญญาว่า สํานักงานอัยการสูงสุดจะสอบสวนทางอาญาต่อข้ อกล่าวหา
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงในวาซอร์ และวาเมนา และจะมีการสัง่ ฟ้องกับศาลสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี สิง่
113

แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, อย่าไปยุง่ ปล่อยให้ เขาตายไป การลอยนวลพ้ นผิดในปาปัว Don’t Bother, Just Let Him
Die, Killing with Impunity in Papua, Index: ASA 21/8198/2018, 2561, น. 15 – 22
114
ข้ อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ต่อรายงานฉบับแรกของอินโดนีเซีย, CCPR/C/IDN/CO/1, 21 สิงหาคม 2556, ย่อหน้ า 16, 28
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ที่สญ
ั ญายังไม่เกิดขึ ้น และมีความคืบหน้ าโดยรวมค่อนข้ างน้ อย ในแง่ความรับผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีต 115
114

เอกสารเผยแพร่ ขององค์ การสหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล, Don’t Bother, Just Let Him Die, การสังหารและลอยนวลพ้ นผิดในปาปั ว, Index: ASA
21/8198/2018, 2561
ข้ อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ต่อรายงานฉบับแรกของอินโดนีเซีย,
CCPR/C/IDN/CO/1, 21 สิงหาคม 2556
รายงานของคณะทํางานว่าด้ วยการประชุมทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน – อินโดนีเซีย, A/HRC/36/7, 14 กรกฎาคม
2560, จาก: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/192/60/PDF/G1719260.pdf?OpenElement
สิทธิมนุษยชนและสันติภาพในปาปั ว, ปาปั วตะวันตกตามกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ Human Rights and
Peace for Papua, West Papua at the UN Human Rights Mechanisms, จาก:
http://humanrightspapua.org/resources/55-papua-at-un (สําหรับชุดเอกสารขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับ
ปาปั วตะวันตก)
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