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แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล

แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ เป็ีนขบัวนการระดัืบัโลุกท้ี่�ม้ผูู้้สนับัสนุน 
สมาชิั่ก แลุะนักกิจักรรมรวมกว่า 10 ลุ้านคน ใน 150 ปีระเที่ศ 
แลุะดืินแดืน ม้การรณรงค์ระดัืบัสากลุเพื�อเร้ยกร้องให้ม้การเคารพ
แลุะคุ้มครองสิที่ธิัมนุษยชั่น โดืยหน่วยงานม้วิสัยทัี่ศน์ท้ี่�มุ่งให้บุัคคลุ 
ทุี่กคนได้ืรับัสิที่ธิัมนุษยชั่นทุี่กปีระการตั้ามท้ี่�ปีระกาศไว้ในปีฏิิญญา
สากลุว่าด้ืวยสิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะมาตั้รฐานสิที่ธิัมนุษยชั่นระหว่าง 
ปีระเที่ศอื�นๆ

แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ม้พันธักิจั ท้ี่�จัะที่ำางานวิจััย แลุะปีฏิิบััติั้
การเพื�อป้ีองกันแลุะยุติั้การลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่นท้ี่�ร้ายแรงทัี่�งปีวง 
(สิที่ธิัที่างพลุเมืองแลุะการเมือง เศรษฐกิจั สังคม แลุะวัฒนธัรรม)  
ไม่ว่าจัะเป็ีนสิที่ธิัท้ี่�จัะม้เสร้ภาพในการแสดืงออกแลุะการรวมตัั้ว 
ไปีจันถ่งความสมบูัรณ์ที่างกายแลุะใจั การคุ้มครองให้ปีลุอดืพ้นจัาก
การเลืุอกปีฏิิบััติั้ไปีจันถ่งสิที่ธิัด้ืานท้ี่�อยู่อาศัย โดืยสิที่ธิัเหลุ่าน้�ไม่อาจั
แบ่ังแยกได้ื

แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุได้ืรับัทุี่นสนับัสนุนส่วนใหญ่จัาก 
ค่าสมาชิั่กแลุะการบัริจัาคของสาธัารณะ เราไม่แสวงหาเงินทุี่นแลุะ 
ไม่ยอมรับัทุี่นจัากรัฐบัาลุเพื�อสอบัสวนแลุะรณรงค์ต่ั้อต้ั้านการลุะเมิดื
สิที่ธิัมนุษยชั่น 

แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุเป็ีนอิสระจัากรัฐบัาลุ อุดืมการณ์
ที่างการเมือง ผู้ลุปีระโยชั่น์ด้ืานเศรษฐกิจัหรือศาสนา

แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ เป็ีนขบัวนการปีระชั่าธิัปีไตั้ย ผูู้้กุม
อำานาจัตัั้ดืสินใจัด้ืานนโยบัายเป็ีนตัั้วแที่นท้ี่�มาจัากหน่วยงานในระดัืบั
ชั่าติั้ ซ่�งรวมตัั้วกันปีระชุั่มในท้ี่�ปีระชุั่มสภาสากลุ (International 
Council meetings) ซ่�งจััดืข่�นทุี่กสองปีี
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สารจากเลขาธกิาร

แค่โมเลุกุลุเล็ุกๆ กลุุ่มหน่�งก็เขย่าโลุกทัี่�งใบัในปีี 2563 
ได้ื  

ไวรัส ท้ี่�ม้ขนาดืเล็ุกเกินกว่าจัะมองเห็นด้ืวยตั้าเปีลุ่า 
ไวรัส ท้ี่�เป็ีนสายพันธ์ุัเฉพาะถิ�น ที่ำาให้เกิดืการระบัาดื
ครั�งใหญ่ระดัืบัโลุกได้ืแพร่กระจัายอย่างรวดืเร็ว ไม่ว่า 
ผู้ลุการพิสูจัน์ต้ั้นกำาเนิดืของไวรัสจัะออกมาเปี็น
อย่างไร การระบัาดืของไวรัสโคโรนา (โรคโควิดื-19) 
แลุะการบัาดืเจั็บัลุ้มตั้ายของคนจัำานวนมากที่้�เกิดืข่�น  
ส่วนหน่�งเกิดืจัากความไม่เท่ี่าเท้ี่ยมท้ี่�เพิ�มสูงแลุะ
ขยายวงกว้างทัี่�งภายในปีระเที่ศแลุะระหว่างปีระเที่ศ 
 สถานการณ์ที่ว้ความเลุวร้ายมากข่�นจัากนโยบัาย
รัดืเข็มขัดื ส่งผู้ลุให้โครงสร้างพื�นฐานสาธัารณะแลุะ
ระบับัสาธัารณสุขระหว่างปีระเที่ศอ่อนแอลุง ไม่ว่าจัะ
เป็ีนรูปีแบับั การที่ำางาน แลุะภาวะผูู้้นำา สถานการณ์
ยิ�งเพิ�มความเลุวร้ายมากข่�นภายใต้ั้แรงกดืดัืนของ
ผูู้้นำาปีระเที่ศตั้่างๆ ท้ี่�โจัมต้ั้แลุะก้ดืกันหลัุกฐานแลุะ
บัรรทัี่ดืฐานสากลุ ย่ดืมั�นกับัหลัุกอำานาจัอธิัปีไตั้ยของ
รัฐท้ี่�ม้ความเชืั่�อแบับัเก่าท้ี่�ไม่ย่ดืหลัุกวิที่ยาศาสตั้ร์  

ช่ั่วงเวลุาที่้�ไม่ปีกตั้ิเช่ั่นน้� พวกเราพร้อมท้ี่�จัะรับัมือกับั
ความท้ี่าที่ายกันหรือไม่? 

ช่ั่วงเวลุาท้ี่�ไม่ปีกติั้เช่ั่นน้� เราต้ั้องการการตั้อบัสนองท้ี่�
แตั้กต่ั้างออกไปี แลุะต้ั้องการความเป็ีนผูู้้นำาท้ี่�โดืดืเด่ืน

ในปีี 2563 ความเป็ีนผูู้้นำาท้ี่�โดืดืเด่ืนไม่ได้ืมาจัาก
อำานาจั การม้อภิสิที่ธิั� หรือผู้ลุกำาไร หากมาจัากบัรรดืา
พยาบัาลุ แพที่ย์ เจ้ัาหน้าท้ี่�สาธัารณสุขซ่�งที่ำางานเป็ีน 
ด่ืานหน้าในการช่ั่วยช้ั่วิตั้ปีระชั่าชั่น  แลุะมาจัากผูู้้ที่ำา 
หน้าท้ี่�ดูืแลุผูู้้สูงอายุ มาจัากเจ้ัาหน้าท้ี่�เที่คนิคแลุะ 
นักวิที่ยาศาสตั้ร์ท้ี่�ที่ำาการที่ดืสอบัแลุะที่ดืลุองหลุาย
ลุ้านครั�งเพื�อค้นหาวัคซ้น นอกจัากนั�น ยังมาจัากผูู้้ที่้� 
ร่วมกันสนับัสนุนพวกเราซ่�งส่วนใหญ่ม้รายได้ืน้อย  
ไม่ว่าจัะเปี็นคนท้ี่�ที่ำาความสะอาดืถนน คนที่้�ช่ั่วยดูืแลุ
ศพของผูู้้เส้ยช้ั่วิตั้นับัแสนคน คนที่้�ช่ั่วยซ่อมแซม 
บัริการท้ี่�จัำาเป็ีน คนท้ี่�ช่ั่วยตั้รวจัตั้ราความเร้ยบัร้อย 

บันท้ี่องถนน รวมทัี่�งคนท้ี่�ขับัเคลืุ�อนระบับัขนส่ง
สาธัารณะของเรา  

ในปีี 2563 ขณะท้ี่�โลุกส่วนใหญ่ถูกปิีดืกั�น แต่ั้ยังม้
ผูู้้ท้ี่�ยืนหยัดืต่ั้อสู้อย่างเข้มแข็ง เช่ั่นเด้ืยวกับัคนท้ี่�ให้
ความร่วมมือในการกักตัั้วอยู่ท้ี่�บ้ัาน หากพวกเขายัง
ม้บ้ัานให้อยู่ แลุะคนท้ี่�ต้ั้องรักษาระยะห่างที่างสังคมซ่�ง 
ส่งผู้ลุกระที่บัต่ั้อจิัตั้ใจัอย่างมาก รวมทัี่�งคนท้ี่�ต้ั้องดูืแลุ
ผูู้้อื�นรอบัตัั้ว

แต่ั้ภายใต้ั้การเส้ยสลุะอย่างกลุ้าหาญของบุัคคลุเหลุ่าน้�  
การระบัาดืครั�งใหญ่ยังเผู้ยให้เห็นผู้ลุลัุพธ์ัท้ี่�ร้ายแรง
จัากการใช้ั่อำานาจัโดืยมิชั่อบัทัี่�งในเชิั่งโครงสร้างแลุะ
จัากปีระวัติั้ศาสตั้ร์ การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 
อาจัไม่ได้ืเปีลุ้�ยนแปีลุงในสิ�งท้ี่�เราเป็ีน แต่ั้เน้นให้เราเห็น
สิ�งท้ี่�ไม่ควรเป็ีนได้ือย่างชัั่ดืเจันข่�น 

เมื�อเห็นปัีญหาชัั่ดืเจัน ปีระชั่าชั่นไดื้ลุุกข่�นต่ั้อสู้กับั
ความไม่เท่ี่าเท้ี่ยม ลุุกข่�นต่ั้อสู้กับัการใช้ั่ความรุนแรง
ของตั้ำารวจัที่้�มุ่งกระที่ำาต่ั้อคนผิู้วดืำา ชั่นกลุุ่มน้อย คน
ยากจัน แลุะคนไร้บ้ัาน พวกเขาได้ืต่ั้อสู้กับัการก้ดืกัน

ต่ั้อสู้กับัแนวคิดืชั่ายเป็ีนใหญ่ แลุะต่ั้อสู้กับัคำาพูดืท้ี่�
สร้างความเกลุ้ยดืชัั่งแลุะพฤติั้การณ์ท้ี่�โหดืร้ายของ
ผูู้้นำาระดัืบัสูงสุดื  

ข้อเร้ยกร้องของขบัวนการ Black Lives Matter 
แลุะขบัวนการ #MeToo สะท้ี่อนไปีทัี่�วโลุก ปีระชั่าชั่น
พากันออกมาชัุ่มนุมต่ั้อต้ั้านการกดืข้�แลุะความไม่เท่ี่า
เท้ี่ยมตั้ามท้ี่องถนนตัั้�งแต่ั้เบัลุารุสจันถ่งโปีแลุนด์ื อิรัก
จันถ่งชิั่ลุ้ ฮ่องกง การออกมานำาการต่ั้อสู้ของนัก
ปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะนักกิจักรรมทัี่�วโลุกทัี่�งๆ ท้ี่�รู้
ว่าม้ความเส้�ยงต่ั้อความปีลุอดืภัยของตั้นเอง นับัเป็ีน
แรงกระตุ้ั้นให้พวกเราต่ั้อสู้ต่ั้อไปี

แลุะในเวลุาน้� เราได้ืเห็นภาวะผูู้้นำาที่างการเมืองท้ี่� 
โดืดืเด่ืน โดืยเฉพาะผูู้้นำาหญิงท้ี่�ที่ำาการตัั้ดืสินใจัเรื�อง
ยากๆ อย่างกลุ้าหาญ เพื�อคุ้มครองช้ั่วิตั้ คำ�าจุันระบับั 
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สุขภาพ จััดืสรรการลุงทุี่นท้ี่�จัำาเป็ีนเพื�อให้เกิดืการ 
แก้ปัีญหาโดืยที่ันท้ี่แลุะรวดืเร็วอย่างท้ี่�ไม่เคยเปี็น 
มาก่อน แลุะให้การสนับัสนุนด้ืานเศรษฐกิจัท้ี่�จัำาเป็ีน
อย่างยิ�งแก่ผูู้้ท้ี่�สูญเส้ยหนที่างที่ำามาหากินในช้ั่วิตั้ไปี  

การระบัาดืครั�งใหญ่น้�ก็ที่ำาให้เราเห็นชัั่ดืเจันข่�นถ่ง
ความไร้ปีระสิที่ธิัภาพ การโกหก ความเห็นแก่ตัั้วแลุะ
ฉ้อโกงของบัรรดืาผูู้้นำาที่างการเมืองระดัืบัโลุกเช่ั่นกัน 

ในขณะที่้�ดิืฉันเข้ยนคำานำาน้� ปีระเที่ศที่้�รวยสุดืแที่บัจัะ
ผูู้กขาดืปีริมาณวัคซ้นท้ี่�ม้อยู่ในโลุก ที่ำาให้ปีระเที่ศท้ี่�
ม้ที่รัพยากรน้อยสุดืต้ั้องเผู้ชิั่ญกับัผู้ลุลัุพธ์ัท้ี่�เลุวร้าย
ด้ืานสุขภาพแลุะสิที่ธิัมนุษยชั่น โดืยส่งผู้ลุให้เศรษฐกิจั
แลุะสังคมหยุดืชั่ะงักในระยะยาว  

แลุะในขณะท้ี่�ม้ปีระชั่าชั่นเส้ยช้ั่วิตั้เป็ีนจัำานวนนับัลุ้านคน  
แลุะอ้กหลุายลุ้านคนต้ั้องสูญเส้ยวิถ้การที่ำามาหากิน  
เราคิดือย่างไรกับัการท้ี่�บัรรดืาเศรษฐ้พันลุ้านม้รายได้ื 
พุ่งที่ะยานข่�น เราคิดือย่างไรกับัผู้ลุกำาไรของบัริษัที่
ยักษ์ใหญ่ด้ืานเที่คโนโลุย้ท้ี่�เพิ�มสูงข่�นมาก แลุะตั้ลุาดื
หุ้นในศูนย์กลุางการเงินของโลุกกลุับัเติั้บัโตั้ข่�น?  
เป็ีนเรื�องสำาคัญท้ี่�ตั้้องตัั้�งคำาถามว่า เศรษฐ้เหลุ่าน้�ได้ื
แสดืงเจัตั้จัำานงท้ี่�จัะแบักรับัความรับัผิู้ดืชั่อบัอย่าง 
เป็ีนธัรรมจัากภาระของการระบัาดืครั�งใหญ่ได้ือย่างไร 
เพื�อปีระกันให้เกิดืการฟ้ื้�นฟูื้ท้ี่�เป็ีนธัรรมแลุะเที่่าเท้ี่ยม
อย่างยั�งยืน? ในช่ั่วงต้ั้นปีี 2564 พวกเขายังคงนิ�งเฉย
ต่ั้อเรื�องเหลุ่าน้� 

เป็ีนไปีได้ือย่างไร ที่้�การระบัาดืครั�งใหญ่น้� ระบับั
เศรษฐกิจัทัี่�วโลุกกลัุบัให้คนท้ี่�ขาดืแคลุนท้ี่�สุดืต้ั้องเป็ีน
ฝ่่ายท้ี่�เส้ยสลุะมากท้ี่�สุดื? 

ปีี 2563 ยังเผู้ยให้เห็นความอ่อนแอของความร่วมมือ 
ระหว่างปีระเที่ศ ระบับัพหุภาค้ท้ี่�ลุ่มสลุายตั้กเปี็น 
เบ้ั�ยลุ่างของผูู้้ม้อำานาจัมากสุดื แลุะให้ปีระโยชั่น์เพ้ยง
เล็ุกน้อยกับัผูู้้อ่อนแอสุดื เป็ีนระบับัท้ี่�ไม่สามารถแลุะ
ไม่ปีระสงค์ท้ี่�จัะที่ำาให้เกิดืความเป็ีนเอกภาพในโลุกได้ื 
ความไม่รับัผิู้ดืชั่อบัอย่างสิ�นเชิั่งของปีระเที่ศจ้ัน ใน
ช่ั่วงเริ�มต้ั้นของการระบัาดืครั�งใหญ่ การปีกปีิดืข้อมูลุ
ท้ี่�สำาคัญ ที่ำาให้เกิดืความเส้ยหายอย่างมาก ขณะท้ี่� 
สหรัฐอเมริกาตัั้ดืสินใจัถอนตัั้วออกจัากองค์การ
อนามัยโลุก (WHO) ในระหว่างท้ี่�เกิดืการแพร่ระบัาดื 

ครั�งใหญ่ ทัี่�งหมดืน้�เผู้ยให้เห็นความไม่ใส่ใจัอย่าง 
สิ�นเชิั่งต่ั้อเพื�อนร่วมโลุกคนอื�น 

มาตั้รการท้ี่�ไม่ได้ืช่ั่วยอะไรเลุย คือการตัั้ดืสินใจั
ของกลุุ่มปีระเที่ศ G20 ในการพักชั่ำาระหน้�ให้กับั 77 
ปีระเที่ศในปีี 2563 แตั้่ยังคงต้ั้องการให้ชั่ำาระหน้�คืนใน
ภายหลัุงพร้อมกับัดือกเบ้ั�ย ยิ�งสร้างความไม่เท่ี่าเท้ี่ยม
เชิั่งโครงสร้างแลุะความยากลุำาบัากด้ืานเศรษฐกิจั 
ในยุคฟ้ื้�นฟูื้หลัุงการระบัาดืครั�งใหญ่หยั�งรากลุ่กข่�น  
โดืยจัะส่งผู้ลุกระที่บัอย่างใหญ่หลุวงต่ั้อสิที่ธิัที่าง
เศรษฐกิจัแลุะสังคมของปีระชั่าชั่นหลุายลุ้านคน

สถาบัันที่างการเมืองระดัืบัโลุกขาดืความน่าเชืั่�อถือมา
หลุายปีีแลุ้ว แลุะเห็นเป็ีนหลัุกฐานท้ี่�ชัั่ดืเจันในปีี 2563 
ว่าสถาบัันเหลุ่าน้�ไม่เหมาะสมท้ี่�จัะกำาหนดืมาตั้รการ
ระดัืบัสากลุอย่างท้ี่�ควรเป็ีน  

การระบัาดืครั�งใหญ่ช้ั่�ให้เห็นว่าโลุกไร้ความสามารถ
ท้ี่�จัะร่วมมือกันอย่างม้ปีระสิที่ธิัภาพแลุะเท่ี่าเท้ี่ยม  
ในภาวะท้ี่�เกิดืปัีญหาท้ี่�หาที่างแก้ไขไม่ได้ื แลุะส่ง 
ผู้ลุกระที่บัทัี่�วโลุกในวงกว้าง ด้ืวยเหตุั้น้�เราคงไม่อาจั
หลุ้กเลุ้�ยงอันตั้รายท้ี่�กำาลัุงเกิดืข่�นในภายภาคหน้า 
เราคงต้ั้องตั้ระหนักถ่งวิกฤตั้ท้ี่�ม้ผู้ลุกระที่บัรุนแรง
มากกว่า แถมยังไม่ม้วัคซ้นรักษา นั�นคือวิกฤตั้ด้ืาน
การเปีลุ้�ยนแปีลุงของสภาพภูมิอากาศ 

ในปีี 2563 ปีระชั่าชั่นหลุายลุ้านคนได้ืรับัผู้ลุกระที่บั
จัากการเปีลุ้�ยนแปีลุงของสภาพภูมิอากาศท้ี่�รุนแรง 
ภัยพิบััติั้ที่างธัรรมชั่าติั้ซ่�งได้ืรับัผู้ลุกระที่บัจัากภาวะ 
โลุกร้อน แลุะความผู้ันผู้วนของสภาพภูมิอากาศ ซ่�ง
ส่งผู้ลุกระที่บัอย่างร้ายแรงต่ั้อปีระชั่าชั่นหลุายลุ้านคน 
ทัี่�งในด้ืานสิที่ธิัท้ี่�จัะม้ช้ั่วิตั้รอดื สิที่ธิัด้ืานอาหาร สุขภาพ 
ท้ี่�อยู่อาศัย นำ�า สุขอนามัย แลุะอื�นๆ อันเป็ีนผู้ลุมาจัาก
ภัยแลุ้งอย่างต่ั้อเนื�องในที่ว้ปีแอฟื้ริกาท้ี่�ตัั้�งอยู่ใต้ั้ที่ะเลุ
ที่รายซาฮาราแลุะอินเด้ืย ไปีจันถ่งมรสุมท้ี่�พัดืผู่้าน 
ซ่�งสร้างหายนะตั้ลุอดืทัี่�วเอเช้ั่ยตั้ะวันออกเฉ้ยงใต้ั้ 
ที่ะเลุแคริบัเบ้ัยน แอฟื้ริกาตั้อนใต้ั้ แลุะแปีซิฟิื้ก รวมทัี่�ง 
ไฟื้ป่ีาท้ี่�สร้างหายนะให้กับัแคลิุฟื้อร์เน้ยแลุะออสเตั้รเลุ้ย  
แลุ้วเรารับัมือกันอย่างไร? ปีระเที่ศพัฒนาแลุ้วยังไม่ได้ื 
ปีฏิิบััตั้ิตั้ามพันธักิจัท้ี่�ให้ไว้กับัข้อตั้กลุงปีาร้ส เพื�อ 
ปีระกันให้ม้เงินทุี่นอย่างน้อย 1 แสนลุ้านเหร้ยญภายใน 
ปีี 2563 เพื�อช่ั่วยให้ปีระเที่ศกำาลัุงพัฒนาสามารถแก้ไข 
ปัีญหาการเปีลุ้�ยนแปีลุงของสภาพภูมิอากาศ แลุะ
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ปีระเที่ศต่ั้างๆ ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจัะม้พันธักิจัมาก
เพ้ยงพอท้ี่�จัะบัรรลุุเป้ีาหมายในปีี 2573 ท้ี่�จัะลุดืการ
ปีลุ่อยก๊าซเรือนกระจักระดัืบัโลุกให้เหลืุอคร่�งหน่�ง 
เราจัำาเป็ีนต้ั้องม้การเปีลุ้�ยนแปีลุงแนวที่างอย่าง
จัริงจััง เพื�อหลุ้กเลุ้�ยงการเพิ�มข่�นของอุณหภูมิโลุก
กว่า 1.5 องศาเซลุเซ้ยส เมื�อเท้ี่ยบักับัระดัืบัก่อนยุค
อุตั้สาหกรรม ซ่�งเป็ีนภาวะที่้�จัะที่ำาให้เกิดืผู้ลุกระที่บั
อย่างไม่อาจัแก้ไขกลัุบัคืนได้ื

ปีี 2563: 366 วันแห่งช่ั่วงเวลุาของการบ่ัมเพาะความ 
เห็นแก่ตัั้วขั�นรุนแรง ความข้�ขลุาดื ความไร้ปีระสิที่ธิั-
ภาพ แลุะความลุ้มเหลุวท้ี่�สุดืจัากการแก้ปัีญหาความ
เกลุ้ยดืกลุัวต่ั้างชั่าตั้ิ แลุะความรังเก้ยจัด้ืานเชืั่�อชั่าติั้  
เป็ีน 366 วันท้ี่�สะท้ี่อนให้เห็นว่า มรดืกความรุนแรง 
จัากหลุายศตั้วรรษของการเหย้ยดืเชืั่�อชั่าติั้ ลัุที่ธิัชั่าย
เป็ีนใหญ่ แลุะความไม่เท่ี่าเท้ี่ยม ยังคงม้อยู่ แลุะยังคง
เป็ีนปีรากฏิการณ์ร่วมสมัยของเรา แต่ั้ก็เป็ีน 366 วัน
ท้ี่�สร้างแรงบัันดืาลุใจัอย่างลุ่กซ่�ง ช่ั่วยให้เกิดืความ
เข้มแข็งแลุะความยืนหยัดืของครอบัครัวมนุษยชั่าติั้ 
ซ่�งเป็ีนช่ั่วงเวลุาท้ี่�ช้ั่�ให้เห็นเจัตั้จัำานงของปีระชั่าชั่นท้ี่�จัะ 
ยืนหยัดืต่ั้อสู้เพื�อสิที่ธิัของตั้นเอง แลุะการฟ้ื้�นฟืู้ท้ี่� 
เป็ีนธัรรมแลุะยุติั้ธัรรมจัากการระบัาดืครั�งใหญ่

ช่ั่วงเวลุาที่้�ไม่ปีกติั้เช่ั่นน้� เราต้ั้องการการรับัมือท้ี่� 
แตั้กต่ั้างออกไปี แลุะต้ั้องการความเป็ีนผูู้้นำาท้ี่�โดืดืเด่ืน

เพื�อสร้างให้เกิดืโลุกที่้�ม้ความเข้มแข็งยืนหยัดืมากข่�น  
เราตั้้องที่ำาอย่างไรบ้ัางเพื�อรับัมือกับัความที่้าที่าย 
ครั�งน้�?

พื�นฐานของสังคมโลุกท้ี่�ยั�งยืนภายหลัุงการระบัาดื 
ครั�งใหญ่ ไม่เพ้ยงต้ั้องอาศัยความพยายามในการ
ฟ้ื้�นฟูื้เท่ี่านั�น หากยังต้ั้องอาศัยการดืำาเนินการท้ี่�
สามารถตั้รวจัสอบัได้ื สิที่ธิัมนุษยชั่น การที่บัที่วนแลุะ
ปีรับัความสัมพันธ์ัของเราท้ี่�ม้ต่ั้อโลุกท้ี่�เราอาศัยอยู่  
ทัี่�งสภาพแวดืลุ้อมแลุะเศรษฐกิจั 

หน่วยงานต่ั้างๆ ต้ั้องดืำาเนินการโดืยทัี่นท้ี่ เพื�อเร่ง 
การผู้ลิุตั้แลุะแจักจ่ัายวัคซ้นให้กับัปีระชั่าชั่นทุี่กคน  
สิ�งน้�นับัเป็ีนเรื�องพื�นฐานแลุะสำาคัญท้ี่�สุดื เป็ีนบัที่
ที่ดืสอบัศักยภาพของโลุกท้ี่�จัะร่วมมือกัน ท้ี่�ใช้ั่แนวคิดื
ระดัืบัสากลุแต่ั้ที่ำางานให้เชืั่�อมกับับัริบัที่ท้ี่องถิ�น แลุะ

วางแผู้นในระยะยาว ทัี่�งน้�รวมถ่งการกำาหนดืเงื�อนไข
ยกเว้นการบัังคับัใช้ั่ข้อตั้กลุงเก้�ยวกับัที่รัพย์สินที่าง
ปัีญญาขององค์การการค้าโลุก (WTO TRIPS) ซ่�งจัะ
ช่ั่วยให้สามารถเพิ�มกำาลัุงผู้ลิุตั้ผู้ลุิตั้ภัณฑ์์เพื�อรักษา
โรคโควิดื-19 ท้ี่�จัำาเป็ีนได้ือ้กมากมาย แลุะช่ั่วยให้บัริษัที่
เวชั่ภัณฑ์์สามารถแบ่ังปัีนนวัตั้กรรมแลุะเที่คโนโลุย้ 
ของตั้น ผู่้านโครงการอนุญาตั้ให้ใช้ั่สิที่ธิัแบับัเปิีดืแลุะ
ไม่จัำากัดืจัำานวนผูู้้รับัอนุญาตั้ รวมทัี่�งความร่วมมือ
เพื�อเข้าถ่งเที่คโนโลุย้เก้�ยวกับัโรคโควิ-19 (COVID-19 
Technology Access Pool - C-TAP) ขององค์การ
อนามัยโลุก 

นอกจัากการดืำาเนินงานในขั�นต้ั้นน้�แลุ้ว การฟ้ื้�นฟูื้แบับั 
“กล่บัมาอย่างเข้มแข็งข้�น” ยังต้ั้องอาศัยมากกว่าแค่
การนับัหน่�งใหม่ หากยังจัำาเป็ีนต้ั้องม้การเปีลุ้�ยนแปีลุง
เพื�อแก้ไขสาเหตุั้ท้ี่�รากเหง้าของวิกฤตั้ ด้ืวยการ
คุ้มครองแลุะเคารพสิที่ธิัอย่างไม่แบ่ังแยกแลุะอย่าง
เป็ีนสากลุ 

ประการแรก เราจัำาเปี็นต้ั้องยุติั้การกำาหนดืวาระการ
ที่ำางานของรัฐบัาลุท้ี่�เน้นปัีญหาความมั�นคงนับัแต่ั้
ยุค 9/11 ซ่�งส่งผู้ลุให้เกิดืการปีราบัปีรามพื�นท้ี่�ภาค
พลุเรือนอย่างกว้างขวาง แลุะยิ�งขยายใหญ่ข่�นในช่ั่วง
การระบัาดืครั�งใหญ่ วาระการที่ำางานเชั่่นน้� ซ่�งม้การ
สร้างภาพว่าเป็ีนภาวะปีรกติั้แลุะให้อำานาจัรัฐในการ
บัริหารแลุะตั้รวจัสอบัอย่างมากมายได้ื ซ่�งเส้�ยงจัะ
กลุายเป็ีนภาวะถาวร เราจ่ังต้ั้องที่ำาลุายภาวะแบับัน้�ไปี 

ประการท้�สอง การฟ้ื้�นฟูื้ท้ี่�เป็ีนธัรรมแลุะยั�งยืน ต้ั้อง
อาศัยการเปีลุ้�ยนแปีลุงระบับัการจััดืเก็บัภาษ้ เรา
จัำาเป็ีนต้ั้องจััดืเก็บัภาษ้ในระดัืบัท้ี่�พอเพ้ยงเพื�อระดืม
ที่รัพยากรท้ี่�จัำาเป็ีน เพื�อตั้อบัสนองต่ั้อการบัรรลุุสิที่ธิั
ที่างเศรษฐกิจัแลุะสังคม รวมทัี่�งสิที่ธิัด้ืานสุขภาพ 
การศ่กษา แลุะปีระกันสังคม ระบับัการจััดืเก็บัภาษ้
จัากผู้ลุกำาไรของบัรรษัที่ข้ามชั่าตั้ิท้ี่�เป็ีนธัรรมแลุะ
สอดืคลุ้องกับัหลัุกการสิที่ธิัมนุษยชั่น นับัเป็ีนกุญแจั
ท้ี่�สำาคัญ เนื�องจัากเราจัำาเป็ีนต้ั้องม้ความร่วมมืออย่าง
เป็ีนเอกภาพ เพื�อยุติั้การหน้ภาษ้แลุะการหลุ้กเลุ้�ยง
ภาษ้เชิั่งรุก รัฐควรกำาหนดืระบับัจััดืเก็บัภาษ้เชืั่�อเพลิุง
ฟื้อสซิลุแบับัใหม่ สำาหรับับัริษัที่ผู้ลิุตั้พลัุงงานท้ี่�จ่ัาย 
ผู้ลุกำาไรแลุะเงินปัีนผู้ลุให้กับัผูู้้ถือหุ้น อันเป็ีนผู้ลุมาจัาก
การปีระกอบัการธัุรกิจัเชืั่�อเพลิุงฟื้อสซิลุของตั้น ทัี่�งน้�
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เพื�อผู้ลัุกดัืนให้ผูู้้ถือหุ้นแลุะบัริษัที่สนับัสนุนการเปีลุ้�ยน
เข้าสู่พลัุงงานหมุนเว้ยน แลุะไม่ผู้ลัุกภาระส่วนใหญ่ 
ให้กับัผูู้้บัริโภค 

เราไม่ควรปีลุ่อยให้ม้การตั้ัดืสินใจัท้ี่�ขาดืวิสัยทัี่ศน์  
ในสังคมยุคหลัุงการระบัาดืครั�งใหญ่ ถ้าเรายัง 
ปีลุ่อยให้ม้การลุงทุี่นท้ี่�ขาดืการกำากับัดูืแลุอย่าง 
เพ้ยงพอ มุ่งเน้นแต่ั้เก็งกำาไร มุ่งแสวงหาผู้ลุปีระโยชั่น์ 
จัากสินที่รัพย์ท้ี่�เน้นการลุงทุี่นในอุตั้สาหกรรมคาร์บัอน 
ครอบังำาโลุกต่ั้อไปี วิกฤตั้ด้ืานการเปีลุ้�ยนแปีลุงสภาพ
ภูมิอากาศจัะยิ�งเลุวร้ายลุง แลุะนำาไปีสู่การลุะเมิดื
มากมาย แลุะเร่งให้เราเข้าสู่ยุคเอกภาวะที่างเที่คโนโลุย้ 
(singularity) ท้ี่�ไม่อาจัแก้ไขกลัุบัคืน แลุะคุกคามต่ั้อ
ความอยู่รอดืของครอบัครัวมนุษยชั่าติั้

ประการท้�สาม เราต้ั้องเผู้ชิั่ญหน้ากับัความจัริงท้ี่�ว่า  
รัฐชั่าติั้ท้ี่�มุ่งดืำาเนินการด้ืวยตั้นเองแลุะเพื�อปีระโยชั่น์
ของตั้นเอง ย่อมไม่ม้ศักยภาพมากพอจัะรับัมือกับั
ปัีญหาความท้ี่าที่ายระดัืบัโลุก เปีร้ยบัเหมือนกับัการ
เอาเบัรกจัักรยานมาใช้ั่เพื�อหยุดืเครื�องบิันโดืยสาร  

การปีฏิิรูปีธัรรมาภิบัาลุระดัืบัโลุกแลุะการกำาหนดื
เป้ีาปีระสงค์ใหม่ของสถาบัันระดัืบัโลุก เพื�อสนับัสนุน
แลุะก่อให้เกิดืการปีฏิิบััติั้ตั้ามหลุักสิที่ธิัมนุษยชั่น เปี็น
เงื�อนไขท้ี่�จัะนำาไปีสู่การฟ้ื้�นฟูื้อย่างเข้มแข็ง เราไม่อาจั
ยอมรับัแนวที่างการที่ำางานของบัางปีระเที่ศที่้� “เลือก
เฉพาะสิ�งท้�ต่ี้วเองตี้้องการ” ปีระเที่ศที่้�เลืุอกเอาแตั้่
ปีระโยชั่น์ส่วนตั้นจัากระบับัธัรรมาภิบัาลุระดัืบัโลุก แต่ั้
กลัุบัเพิกเฉยต่ั้อส่วนท้ี่�ตัั้วเอง “ท้�ไม่พ้งพอใจำ” รวม
ไปีถ่งเรื�องสิที่ธิัมนุษยชั่น การตั้รวจัสอบัได้ื แลุะความ
โปีร่งใส  

ถ้าจัะที่ำาให้เกิดืธัรรมาภิบัาลุระดัืบัโลุกตั้ามท้ี่�เราอยาก
เห็นได้ื  จัำาเป็ีนต้ั้องอาศัยการตั้รวจัสอบัในระดัืบัโลุกว่า 
บัรรทัี่ดืฐานแลุะมาตั้รฐานสิที่ธิัมนุษยชั่นสากลุได้ืถูก

นำามาใช้ั่อย่างไร เพื�อป้ีองกันการสังหารลุ้างเผู่้าพันธ์ุั
อาชั่ญากรรมต่ั้อมนุษยชั่าติั้ การใช้ั่อำานาจัโดืยมิชั่อบั 
การทีุ่จัริตั้ การเซ็นเซอร์ การปีราบัปีรามผูู้้เห็นต่ั้าง
อย่างโหดืร้าย การเลืุอกปีฏิิบััติั้ การใช้ั่กำาลัุงท้ี่�รุนแรง
แลุะการที่รมานโดืยผูู้้ท้ี่�ม้หน้าท้ี่�ปีกป้ีองคุ้มครองเรา

นวัตั้กรรม ความสร้างสรรค์ แลุะการรังสรรค์สิ�งใหม่
เป็ีนสิ�งท้ี่�เราต้ั้องการ เพื�อหาหนที่างกลุับัคืนสู่การ
ฟ้ื้�นฟูื้ท้ี่�ยั�งยืนแลุะเข้มแข็ง แลุะจัำาเป็ีนต้ั้องอาศัยการ
เชิั่ดืชูั่ การปีกปี้อง แลุะการคุ้มครองเสร้ภาพของเรา  
ไม่ใช่ั่การปิีดืกั�นเสร้ภาพ ธัรรมาภิบัาลุระดัืบัโลุกจัะ 
ไม่เป็ีนไปีตั้ามวัตั้ถุปีระสงค์ ตั้ราบัใดืท้ี่�ยังไม่ม้การ
ดืำาเนินงานท้ี่�เน้นการม้ส่วนร่วมอย่างเป็ีนระบับั การ
ให้คุณค่า แลุะการเคารพต่ั้อภาคปีระชั่าสังคมโลุก
อย่างแท้ี่จัริง เราต้ั้องเร้ยกร้องสิ�งเหลุ่านั�น เราต้ั้องเอา 
สิ�งเหลุ่านั�นกลัุบัคืนมา เราตั้้องรวมตั้ัวเพื�อเร้ยกร้อง 
สิ�งเหลุ่านั�น แลุะในฐานะภาคปีระชั่าสังคม เราต้ั้อง
ปีระกันว่าเราม้คุณสมบััติั้ท้ี่�เหมาะสมสำาหรับัสิ�งเหลุ่านั�น 
ด้ืวย  

ปีี 2563 ยังให้บัที่เร้ยนกับัเราอ้กครั�งว่า ท้ี่�ผู่้านมาเราได้ื 
เพิกเฉยต่ั้อคุณค่าต่ั้างๆ ท้ี่�เป็ีนภัยต่ั้อคนรุ่นถัดืไปี ไม่ว่า 
จัะเป็ีนความสัมพันธ์ัแบับัพ่�งพาอาศัยระหว่างกันของ 
ครอบัครัวมนุษยชั่าติั้ ความเป็ีนสากลุของเรา “ในฐานะ 
ปีระชั่าชั่น” ซ่�งต้ั้องอาศัยธัรรมาภิบัาลุในยุควิกฤตั้ แลุะ
เราได้ืเพิกเฉยต่ั้อความจัริงท้ี่�ว่าอนาคตั้ของเราไม่อาจั
แบ่ังแยกจัากอนาคตั้ที่้�เรากำาลัุงสร้างให้กับัโลุกใบัน้� 
เป็ีนอ้กครั�งท้ี่�ที่ำาให้เราได้ืเร้ยนรู้ถ่งสาระสำาคัญ นั�นคือ 
“สิทธิิมนุษยชั่น”

ยังม้คำาถามท้ี่�รอคำาตั้อบัคือ เรากลุ้าพอหรือไม่ท้ี่�จัะ
บัอกว่าสิ�งใดืท้ี่�ต้ั้องที่ำา? แลุะกลุ้าพอหรือไม่ท้ี่�จัะยอมรับั
ข้อเสนอข้างต้ั้น แลุะกลุ้าที่ำาอะไรท้ี่�ยิ�งใหญ่แลุะเร็วท้ี่�สุดื
เท่ี่าท้ี่�เร็วได้ืหรือไม่  

แอกเนส คาลามาร์ด 
เลขาธิิการแอมเนสต้ี้� อินเตี้อร์เนช่ั่�นแนล
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บทวิเคราะหท่ั์วโลก

ในปีี 2563 ทัี่�วโลุกได้ืรับัผู้ลุกระที่บัจัากการระบัาดืของ
โรคโควิดื-19 ภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่แลุะมาตั้รการ
ท้ี่�ใช้ั่รับัมือ ส่งผู้ลุกระที่บัร้ายแรงต่ั้อช้ั่วิตั้ของปีระชั่าชั่น
หลุายลุ้านคน แต่ั้ก็เผู้ยให้เห็นแลุะบัางครั�งที่ำาให้การ 
ปีฏิิบััติั้มิชั่อบัอย่างเป็ีนรูปีแบับัแลุะความไม่เท่ี่าเท้ี่ยม 
ท้ี่�ม้อยู่รุนแรงข่�น ปัีญหาบัางส่วนม้รากเหง้ามาจัาก
การเลืุอกปีฏิิบััติั้ท้ี่�ม้สาเหตัุ้มาจัากเชืั่�อชั่าติั้ เพศสภาพ 
แลุะเหตุั้ผู้ลุอื�นๆ ซ่�งมักแที่รกแซงแลุะส่งผู้ลุให้ปีระชั่ากร 
บัางกลุุ่มเกิดืความเปีราะบัางอย่างเห็นได้ืชัั่ดื การปีฏิิบััติั้ 
มิชั่อบัแลุะความไม่เท่ี่าเท้ี่ยมถูกเปิีดืโปีงแลุะที่้าที่าย
อย่างเข้มแข็งจัากขบัวนการปีระชั่าชั่น เช่ั่น การ
รณรงค์ผู่้านแคมเปีญ Black Lives Matter แลุะการ
รณรงค์เพื�อสิที่ธิัสตั้ร้ จัากผู้ลุการดืำาเนินงานอย่าง
ต่ั้อเนื�องที่ำาให้ได้ืรับัชัั่ยชั่นะซ่�งได้ืมาอย่างยากลุำาบัาก 
ภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่ที่ำาให้เห็นอย่างชัั่ดืเจันถ่ง
ผู้ลุกระที่บัด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่น ในช่ั่วงหลุายปีีของ
วิกฤติั้ที่างการเมืองแลุะการเงิน แลุะข้อบักพร่องของ
ระบับัธัรรมาภิบัาลุแลุะความร่วมมือระดัืบัโลุก โดืย
บัางปีระเที่ศไดื้ที่ำาให้สถานการณ์เลุวร้ายลุง ด้ืวยการ
ลุดืความรับัผิู้ดืชั่อบัของตั้นเอง หรือโจัมต้ั้หน่วยงาน
พหุภาค้ พลุวัตั้เหลุ่าน้�สะท้ี่อนให้เห็นถ่งแนวโน้มใน 
สามด้ืาน ได้ืแก่ การลุะเมิดืสิที่ธิัท้ี่�จัะม้ช้ั่วิตั้ สิที่ธิัด้ืาน
สุขภาพแลุะการคุ้มครองดื้านสังคม ความรุนแรง 
อันเนื�องจัากเหตัุ้แห่งเพศสภาพ แลุะภัยคุกคาม
ต่ั้อสิที่ธิัที่างเพศแลุะอนามัยเจัริญพันธ์ุั แลุะการ 
ปีราบัปีรามเส้ยงท้ี่�เห็นต่ั้าง

ในเวลุาเด้ืยวกัน ท่ี่ามกลุางสงครามท้ี่�ยืดืเยื�อแลุะ
สงครามครั�งใหม่ กองกำาลัุงของรัฐบัาลุแลุะกลุุ่ม 
ติั้ดือาวุธัได้ืที่ำาการโจัมต้ั้ ทัี่�งอย่างไม่เลืุอกเป้ีาหมาย
แลุะม้เป้ีาหมายเป็ีนพลุเรือน สังหารบุัคคลุไปีหลุาย 
พันคน แลุะส่งผู้ลุให้เกิดืการย้ายถิ�นฐานแลุะวิกฤติั้
ด้ืานมนุษยธัรรมในวงกว้างแลุะต่ั้อเนื�อง แม้จัะม้คำาสั�ง
ศาลุตัั้ดืสินว่าม้ความผิู้ดืในคด้ือาชั่ญากรรมสงคราม 
แลุะอาชั่ญากรรมต่ั้อมนุษยชั่าติั้บัางคด้ื แต่ั้การ
ลุอยนวลุพ้นผิู้ดืในช่ั่วงเวลุาของสงครามแลุะสันติั้ภาพ 
ยังคงเป็ีนเรื�องปีรกติั้ แลุะในบัางปีระเที่ศ หลัุกนิติั้ธัรรม
อ่อนแอลุง ปีระชั่าชั่นหลุายลุ้านคนปีระสบัปัีญหา 

จัากภัยพิบััติั้อันม้สาเหตุั้มาจัากวิกฤติั้จัากสภาพ 
ภูมิอากาศ 

ภาพรวมจ่ังเป็ีนปีีที่้�โลุกสับัสนอลุหม่าน อย่างไรก็ด้ื 
การกำาหนดืมาตั้รการท้ี่�ม้เป้ีาหมายเพื�อการฟ้ื้�นฟูื้จัาก
ภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่แลุะวิกฤติั้ด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่น
อื�นๆ ย่อมเป็ีนโอกาสให้ผูู้้นำาสามารถสนับัสนุนความ
ร่วมมือระหว่างปีระเที่ศ แลุะสนับัสนุนให้เกิดือนาคตั้ 
ท้ี่�เป็ีนธัรรมมากข่�น

ช้ั่วิตี้ สุขภาพ และการคุ้มครองด้านส่งคม

โรคโควิดื-19 เป็ีนเหตุั้ให้ม้ผูู้้เส้ยช้ั่วิตั้ทัี่�วโลุกอย่างน้อย 
1.8 ลุ้านคนในปีี 2563 ระบับัสุขภาพแลุะการคุ้มครอง
ด้ืานสังคม ซ่�งอ่อนแอลุงในช่ั่วงหลุายที่ศวรรษ อัน
เป็ีนผู้ลุมาจัากการลุดืงบัปีระมาณแลุะขาดืการเตั้ร้ยม
ความพร้อม จันเป็ีนเหตุั้ให้ไม่สามารถรับัมือกับัปัีญหา  
รายได้ืของคนงานได้ืรับัผู้ลุกระที่บัจัากอัตั้ราการ 
ว่างงานท้ี่�เพิ�มข่�น แลุะการไม่ม้งานอื�นรองรับั ในขณะท้ี่� 
จัำานวนปีระชั่าชั่นที่้�ปีระสบัปัีญหาความไม่มั�นคงด้ืาน
อาหารอย่างรุนแรงเพิ�มข่�นสองเท่ี่าเป็ีน 270 ลุ้านคน  

รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ไม่ดืำาเนินการอย่างพอเพ้ยง 
เพื�อคุ้มครองเจ้ัาหน้าท้ี่�สาธัารณสุขแลุะผูู้้ที่ำางานท้ี่� 
จัำาเป็ีนอื�นๆ พวกเขาหลุายพันคนต้ั้องเส้ยช้ั่วิตั้จัากโรค
โควิดื-19 แลุะส่วนอ้กหลุายคนม้อาการปี่วยรุนแรง  
เนื�องจัากการขาดืแคลุนอุปีกรณ์ป้ีองกันตั้นเอง (PPE) 
แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุได้ืบัันท่ี่กข้อมูลุการ 
กลุ่าวหาว่า หน่วยงานของรัฐได้ืคุกคามหรือข่มขู่ 
เจ้ัาหน้าท้ี่�สาธัารณสุขแลุะผูู้้ที่ำางานท้ี่�จัำาเป็ีนอื�นๆ ใน
ช่ั่วงท้ี่�เกิดืภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่ใน 42 จัาก 149 
ปีระเที่ศ บัางส่วนถูกตั้อบัโต้ั้ด้ืวยการจัับักุมแลุะถูก
ไลุ่ออก เนื�องจัากแสดืงความกังวลุเก้�ยวกับัความ
ปีลุอดืภัยหรือสภาพการที่ำางาน เจ้ัาหน้าท้ี่�สาธัารณสุข
แลุะผูู้้ที่ำาหน้าท้ี่�ดูืแลุท้ี่�เป็ีนผูู้้หญิงได้ืรับัผู้ลุกระที่บัอย่าง
มาก เพราะม้สัดืส่วนถ่ง  70% ของแรงงานในด้ืาน
สาธัารณสุขแลุะสังคมทัี่�วโลุก ซ่�งอันท้ี่�จัริงพวกเขาม้
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ปัีญหาความเหลืุ�อมลุำ�าด้ืานค่าแรงเนื�องจัากเพศสภาพ
อยู่แลุ้ว  

มาตั้รการบัางส่วนท้ี่�รัฐบัาลุนำามาใช้ั่รับัมือกับัโรค 
โควิดื-19 ส่งผู้ลุกระที่บัในการเลืุอกปีฏิิบััติั้ต่ั้อกลุุ่ม
ชั่ายขอบั การปีระกาศล็ุอกดืาวน์แลุะเคอร์ฟิื้ว ส่งผู้ลุ
ให้แรงงานนอกระบับัจัำานวนมาก สูญเส้ยรายไดื้แลุะ 
ไม่ได้ืรับัการคุ้มครองดื้านสังคมอย่างเพ้ยงพอ 
เนื�องจัากคนงานนอกระบับัเหลุ่าน้�ส่วนใหญ่เป็ีนผูู้้หญิง
แลุะเดื็กผูู้้หญิง พวกเธัอจ่ังไดื้รับัผู้ลุกระที่บัมากกว่า 
กลุุ่มอื�น อ้กมาตั้รการหน่�งท้ี่�นำามาใช้ั่คือการจััดืการเร้ยน 
การสอนออนไลุน์ โดืยไม่ม้การดูืแลุให้ปีระชั่าชั่นเข้าถ่ง 
เที่คโนโลุย้อย่างเหมาะสม ส่งผู้ลุให้เกิดืความเส้ยเปีร้ยบั 
กับักลุุ่มชั่ายขอบัจัำานวนมาก โดืยเฉพาะผูู้้หญิงท้ี่�
ต้ั้องแบักรับัภาระในการสอนลูุกท้ี่�บ้ัาน รวมทัี่�งการ
ที่ำางานดูืแลุท้ี่�ไม่ได้ืรับัค่าตั้อบัแที่น แลุะการดูืแลุญาติั้ท้ี่� 
เจ็ับัป่ีวย อันเป็ีนผู้ลุมาจัากการสั�งปิีดืบัริการสาธัารณะ 

นอกจัากนั�น โรคโควิดื-19 ยังที่ำาให้สถานการณ์ของ 
ผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพที่้�ม้ความเปีราะบัางอยู่แลุ้วยิ�ง 
เลุวร้ายลุงไปีอ้ก ส่งผู้ลุให้พวกเขาถูกกักตัั้วในค่าย
หรือสถานกักตัั้วท้ี่�ม้สภาพเลุวร้าย ส่วนอ้กหลุายคน
ถูกที่อดืทิี่�ง เนื�องจัากม้การสั�งปิีดืพรมแดืน ใน 42 จัาก 
149 ปีระเที่ศที่้�แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุติั้ดืตั้าม
ข้อมูลุ ม้รายงานผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้อพยพถูกบัังคับัส่งกลัุบั 
ในขณะท้ี่�รัฐบัาลุบัางปีระเที่ศดืำาเนินมาตั้รการปีลุ่อยตัั้ว 
ผูู้้ต้ั้องกัก เพื�อควบัคุมการระบัาดืของโรคโควิดื-19 
แต่ั้การกักตัั้วบุัคคลุในสภาพแออัดืแลุะขาดือนามัยใน
สถานกักตัั้วอ้กหลุายแห่ง เป็ีนอันตั้รายต่ั้อผูู้้ต้ั้องกัก  
ยังคงม้การบัังคับัไลุ่รื�อบุัคคลุออกจัากท้ี่�อยู่อาศัยต่ั้อไปี  
(แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุบัันท่ี่กข้อกลุ่าวหาน้� 
ใน 42 จัาก 149 ปีระเที่ศที่้�ติั้ดืตั้ามข้อมูลุ) ส่งผู้ลุให้
ปีระชั่าชั่นเส้�ยงต่ั้อการติั้ดืไวรัสมากข่�นเพราะตั้้อง
กลุายเป็ีนคนไร้บ้ัาน

ในหลุายปีระเที่ศ ชั่นกลุุ่มน้อยที่างชั่าติั้พันธ์ุัแลุะ 
ชั่นพื�นเมืองเป็ีนกลุุ่มท้ี่�ม้ความเส้�ยงระดัืบัสูงต่ั้อการ 
ติั้ดืเชืั่�อแลุะเส้ยช้ั่วิตั้ ส่วนหน่�งเป็ีนผู้ลุมาจัากความ 
ไม่เท่ี่าเท้ี่ยมแลุะเข้าไม่ถ่งบัริการด้ืานสุขภาพท้ี่�เป็ีน
ปัีญหาอยู่แลุ้ว นักการเมืองแลุะผูู้้นำาศาสนายังสร้าง 
ตั้ราบัาปีให้กลุุ่มชั่ายขอบั ปีระณามว่าพวกเขา 
เป็ีนต้ั้นเหตุั้การแพร่ระบัาดืของไวรัส มุสลิุมในปีระเที่ศ
เอเช้ั่ยใต้ั้บัางแห่งแลุะผูู้้ท้ี่�ม้ความหลุากหลุายที่างเพศ

ในปีระเที่ศที่างแอฟื้ริกาแลุะยุโรปีบัางแห่ง ก็ตั้กเป็ีนเป้ีา
ของการโจัมต้ั้เช่ั่นกัน 

เมื�อม้การปีระกาศให้โรคโควิดื-19 เป็ีนภาวะการระบัาดื
ใหญ่ ปีระเที่ศต่ั้างๆ พากันอ้างความจัำาเป็ีนเร่งด่ืวนท้ี่� 
จัะตั้้องควบัคุม บัรรเที่า แลุะเอาชั่นะภาวะการระบัาดื
ใหญ่ครั�งน้� พร้อมกับัการเคารพสิที่ธิัมนุษยชั่นอย่าง
เต็ั้มท้ี่� ในขณะท้ี่�องค์กรโคแวกซ์ (COVAX) ภายใต้ั้
องค์การอนามัยโลุกสะท้ี่อนถ่งกิจักรรมระดัืบัโลุก 
ในเชิั่งบัวก ซ่�งม้เป้ีาหมายเพื�อปีระกันให้ปีระเที่ศต่ั้างๆ  
เข้าถ่งวัคซ้นได้ืมากข่�น แต่ั้โครงการน้�ก็ได้ืรับัผู้ลุกระที่บั 
จัากการไม่เข้าร่วมโครงการของร่สเซ้ยและสหร่ฐฯ 
การกักตุั้นวัคซ้นของปีระเที่ศรำ�ารวย แลุะความ 
ลุ้มเหลุวของบัริษัที่ในการเอื�อเฟ้ื้�อที่รัพย์สินที่าง
ปัีญญา กว่า 90 ปีระเที่ศได้ืออกมาตั้รการจัำากัดืการ 
ส่งออกอุปีกรณ์ที่างการแพที่ย์ อุปีกรณ์ป้ีองกันตัั้ว 
ผู้ลิุตั้ภัณฑ์์ยาแลุะอาหาร  

ปีระเที่ศรำ�ารวยยังขัดืขวางไม่ให้องค์การการค้าโลุก 
รับัรองข้อเสนอให้ระงับัการบัังคับัใช้ั่สิที่ธิัในที่รัพย์สิน
ที่างปัีญญาสำาหรับัผู้ลิุตั้ภัณฑ์์ท้ี่�ใช้ั่รักษาโรคโควิดื-19  
เพื�อสนับัสนุนการเข้าถ่งอย่างเท่ี่าเท้ี่ยม ความเห็น 
ท้ี่� ไ ม่ลุงรอยกันในคณะมนตั้ร้ความมั�นคงแห่ง
สหปีระชั่าชั่าติั้ ระหว่างสหรัฐฯ แลุะจ้ัน เก้�ยวกับั 
ข้อเสนอขององค์การอนามัยโลุก ที่ำาให้การลุงมติั้
เพื�อหยุดืยิงระดัืบัโลุกในภาวะท้ี่�เกิดืโรคโควิดื-19 เกิดื
ความลุ่าช้ั่าไปีอ้กสามเดืือนในขณะท้ี่�กลุุ่มปีระเที่ศ G20  
เห็นชั่อบัต่ั้อการชั่ะลุอการชั่ำาระหน้�จัากปีระเที่ศยากจัน
ท้ี่�สุดืในวงเงินท้ี่�จัำากัดื แต่ั้ก็ไม่ได้ืดืำาเนินการปีระสาน
งานเพื�อรับัมือในวงกว้างตั้ามท้ี่�ปีระกาศไว้ 

เพื�อยืนย่นความร่วมมือระหว่างประเทศัและปฏิิบั่ติี้
ตี้ามพ่นธิกรณ้์ด้านสิทธิิมนุษยชั่น  ร่ฐบัาลประเทศั
ต่ี้าง ๆ ควรประก่นให้ทุกคนสามารถเข้าถ้งว่คซ้น 
โควิด-19 และให้เข้าถ้งบัริการโดยไม่เส้ยค่าใช้ั่จ่ำาย 
ท่�งย่งควรสน่บัสนุนการจ่ำดต่ี้�งกองทุนการคุ้มครอง
ด้านส่งคมระด่บัโลกท้�ม้พื�นฐานจำากมาตี้รฐาน
ด้านสิทธิิมนุษยชั่น ประเทศัรำ�ารวยและสถาบ่ัน 
การเงินระหว่างประเทศั ควรประก่นว่าทุกประเทศั 
ม้ทร่พยากรท้�จำำาเป็นเพื�อร่บัมือและฟ้�นฟ้ตี้นเองจำาก
ภาวะการระบัาดคร่�งใหญ่่ รวมท่�งการพ่กชั่ำาระและ
การยกเลิกหน้�
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ความรุนแรงอ่นเนื�องด้วยเหตุี้ 
แห่งเพศัสภาพ

ม้การออกกฎหมายใหม่เพื�อต่ั้อต้ั้านการใช้ั่ความ
รุนแรงต่ั้อผูู้้หญิงแลุะเด็ืกผูู้้หญิงในค้เวตี้ เกาหล้ใต้ี้ 
และซ้ดาน บัางปีระเที่ศรวมทัี่�งโครเอเช้ั่ย เดนมาร์ก 
เนเธิอร์แลนด์ และสเปน ดืำาเนินการเพื�อปีรับัปีรุง
กฎหมายการข่มขืน โดืยกำาหนดืเงื�อนไขเรื�องความ
ยินยอม หลุายปีระเที่ศในแอฟื้ริกาได้ืเกิดืพัฒนาการ
อย่างไม่เคยเป็ีนมาก่อนในด้ืานการพิจัารณาคด้ืของ
ศาลุ โดืยม้เป้ีาหมายเพื�อยุติั้การลุอยนวลุพ้นผิู้ดืต่ั้อ
ความผิู้ดืฐานข่มขืนแลุะความรุนแรงที่างเพศอื�นๆ 
ในระหว่างสันติั้ภาพแลุะสงคราม สหภาพแอฟริกา
กำาลัุงจัะม้สนธิัสัญญาภูมิภาคฉบัับัใหม่ เพื�อต่ั้อต้ั้าน
การใช้ั่ความรุนแรงต่ั้อผูู้้หญิง อย่างไรก็ด้ื การดืำาเนิน
งานตั้ามอนุสัญญาอิสตัั้ลุบูัลุ ซ่�งม้สถานะทัี่ดืเท้ี่ยมกับั
อนุสัญญาของคณะมนตั้ร้ยุโรปีถูกขัดืขวางจัากรัฐ
ภาค้สามปีระเที่ศ 

ในที่างปีฏิิบััติั้แลุ้ว ความรุนแรงด้ืวยเหตุั้แห่งเพศสภาพ  
รวมทัี่�ง “การฆ่่าเพื�อร่กษาเก้ยรติี้” แลุะความรุนแรง
ด้ืวยเหตุั้จัากวรรณะ ความรุนแรงในครอบัครัวแลุะ
ความรุนแรงที่างเพศ ยังคงเกิดืข่�นในระดืับัสูงทัี่�วโลุก  
แลุะที่างการมักไม่ดืำาเนินการอย่างเพ้ยงพอเพื�อป้ีองกัน 
ปัีญหาน้� ไม่ดืำาเนินการเพื�อฟ้ื้องคด้ืต่ั้อผูู้้ลุะเมิดื แลุะ
ช่ั่วยให้ผูู้้เส้ยหายเข้าถ่งการเย้ยวยา ที่างการบัางแห่ง
กลัุบัเป็ีนคนท้ี่�ก่อความรุนแรงเชั่่นน้�เส้ยเอง ตัั้วอย่าง 
เช่ั่น ม้การสั�งลุงโที่ษผูู้้หญิงท้ี่�ถูกมองว่าลุะเมิดื
กฎหมายอิสลุาม หรือการจัับัผูู้้ชั่ายมาตั้รวจัที่างที่วาร 
ซ่�งเข้าข่ายเป็ีนการที่รมาน  

การเลืุอกปีฏิิบััตั้ิท้ี่� เกิดืข่�นอย่างยาวนานทัี่�งที่าง
กฎหมายแลุะในที่างปีฏิิบััตั้ิ เป็ีนพื�นฐานของความ
รุนแรงแลุะปีรากฏิให้เห็นในรูปีแบับัต่ั้างๆ แอมเนสต้ั้� 
อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุบัันท่ี่กข้อกลุ่าวหาว่า ผูู้้ท้ี่�ม้ความ
หลุากหลุายที่างเพศถูกจัับักุมแลุะควบัคุมตัั้วในปีี 
2563 เพ้ยงเพราะรสนิยมที่างเพศหรืออัตั้ลัุกษณ์ 
ที่างเพศของตั้นใน 24 จัาก 149 ปีระเที่ศท้ี่�ได้ืติั้ดืตั้าม
ข้อมูลุ 

 สถานการณ์เลุวร้ายลุงเนื�องจัากมาตั้รการควบัคุม 
โรคโควิดื-19 หน่วยงานสนับัสนุนทัี่�วโลุกรายงานการ
เพิ�มข่�นอย่างชัั่ดืเจันของความรุนแรงอันเนื�องด้ืวยเหตุั้

แห่งเพศภาพแลุะความรุนแรงในครอบัครัว ผูู้้หญิงแลุะ
ผูู้้ท้ี่�ม้ความหลุากหลุายที่างเพศหลุายคนถูกกักตัั้ว
ให้อยู่ร่วมกับัผูู้้ท้ี่�กระที่ำาการลุะเมิดืในช่ั่วงล็ุอกดืาวน์ 
รัฐบัาลุบัางปีระเที่ศใช้ั่มาตั้รการฉุกเฉินเพื�อช่ั่วยเหลืุอ
ผูู้้ท้ี่�รอดืช้ั่วิตั้ อย่างไรก็ตั้าม ยังม้รัฐบัาลุอื�นๆ อ้กมาก
ท้ี่�จััดืปีระเภที่การสนับัสนุนในเรื�องอนามัยเจัริญพันธ์ุั
แลุะสุขภาพที่างเพศ แลุะบัริการให้คำาปีร่กษา ว่าเป็ีน 
บัริการท้ี่�ไม่จัำาเป็ีน ที่ำาให้ม้การระงับัการให้บัริการ 
เหลุ่าน้�ในช่ั่วงล็ุอกดืาวน์

บัางปีระเที่ศจััดืให้บัริการที่ำาแท้ี่งเป็ีนเป็ีนบัริการท้ี่� 
ไม่จัำาเป็ีน ส่งผู้ลุกระที่บัอย่างรุนแรงต่ั้อกลุุ่มชั่ายขอบั 
ในที่างตั้รงข้าม ปีระเที่ศอื�นๆ ใช้ั่นโยบัายในเชิั่งก้าวหน้า 
รวมทัี่�งการสนับัสนุนให้เข้าถ่งการที่ำาแท้ี่งด้ืวยการ
กินยา โดืยให้บัริการการแพที่ย์ที่างไกลุเพื�อบัรรเที่า
ความเส้�ยงต่ั้อการติั้ดืเชืั่�อ พัฒนาการในเชิั่งบัวก 
นอกเหนือจัากบัริบัที่ของภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่คือ 
การกำาหนดืให้การที่ำาแท้ี่งไม่เป็ีนความผิู้ดืที่างอาญา
ในอาร์เจำนติี้นา ไอร์แลนด์เหนือและเกาหล้ใต้ี้ อย่างไร
ก็ด้ื ปีระเที่ศส่วนใหญ่ในทว้ปอเมริกา ยังคงม้กฎหมาย
เอาผิู้ดืกับัการที่ำาแท้ี่ง แลุะในร่ฐของสหภาพยุโรป 
หน่�งแห่ง ศาลุม้คำาพิพากษาซ่�งจัำากัดืการเข้าถ่งการ
ที่ำาแท้ี่งมากข่�น 

ในระดัืบัสากลุ รัฐภาค้สหปีระชั่าชั่าติั้ฉลุองครบัรอบั 
25 ปีีของปีฏิิญญาแลุะแผู้นปีฏิิบััติั้การปัีกกิ�งเพื�อความ
ก้าวหน้าของสตั้ร้ ด้ืวยการปีระกาศรับัรองปีฏิิญญา
ที่างการเมือง เพื�อยืนยันพันธักิจัในการส่งเสริมสิที่ธิั
มนุษยชั่นของผูู้้หญิงแลุะขจััดื “ความรุนแรงและ
การปฏิิบ่ัติี้ท้�เป็นอ่นตี้รายในทุกร้ปแบับัต่ี้อผู้้้หญิ่ง
และเด็กผู้้้หญิ่งทุกคน” อย่างไรก็ด้ื พวกเขาไม่ได้ื
กลุ่าวโดืยตั้รงถ่งปีระเด็ืนเรื�องอนามัยเจัริญพันธ์ุัแลุะ
สุขภาพที่างเพศแลุะสิที่ธิัท้ี่�เก้�ยวข้องอื�นๆ ในอ้กด้ืาน
หน่�ง รัฐบัาลุบัางปีระเที่ศหาที่างที่ำาลุายความเห็นชั่อบั
ร่วมกันเก้�ยวกับัสิที่ธิัสตั้ร้แลุะความเที่่าเท้ี่ยมระหว่าง
เพศ โดืยยังคงหาที่างกำาจััดื “สิทธิิทางเพศัและ
สิทธิิอนาม่ยเจำริญ่พ่นธ์ุิ” ออกจัากพันธักิจัระหว่าง 
ปีระเที่ศท้ี่�ม้อย่างยาวนาน รวมทัี่�งการเห็นชั่อบัต่ั้อวาระ 
ด้ืานสตั้ร้ สันติั้ภาพแลุะความมั�นคงขององค์การ
สหปีระชั่าชั่าติั้ 

ร่ฐบัาลประเทศัตี้่าง ๆ ต้ี้องดำาเนินการร่วมก่นอย่าง
เร่งด่วน เพื�อหยุดย่�งผู้ลกระทบัต่ี้อสิทธิิสตี้ร้และผู้้้ท้� 
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ม้ความหลากหลายทางเพศั และปฏิิบ่ัติี้ตี้ามมาตี้รการ 
อย่างเป็นร้ปธิรรม เพื�อให้เกิดความยุติี้ธิรรมทาง
เพศัสภาพ ท่�งย่งต้ี้องนำาแนวคิดระด่บัโลกต่ี้างๆ 
เช่ั่นปฏิิญ่ญ่าและแผู้นปฏิิบ่ัติี้การปักกิ�งเพื�อความ
ก้าวหน้าของสตี้ร้ และวาระด้านสตี้ร้ ส่นติี้ภาพและ
ความม่�นคง ให้เป็นมาตี้รการอย่างเป็นร้ปธิรรม เพื�อ
ขจ่ำดความรุนแรงอ่นเนื�องด้วยเหตุี้แห่งเพศัสภาพ 
แก้ปัญ่หาท้�รากเหง้า รวมท่�งการเลือกปฏิิบ่ัติี้ และ
การประก่นในสิทธิิอนาม่ยเจำริญ่พ่นธ์ุิและสุขภาพ 
ทางเพศัและสิทธิิอื�นๆ ท้�เก้�ยวข้องสำาหร่บัทุกคน 

การปราบัปรามผู้้้เห็นต่ี้าง

หลุายรัฐบัาลุม้การปีราบัปีรามผูู้้เห็นต่ั้าง แลุะจัำากัดื
พื�นท้ี่�ภาคปีระชั่าชั่น เพื�อตั้อบัโต้ั้กับัการชุั่มนุมต่ั้อต้ั้าน
ผูู้้ปีกครองท้ี่�ไม่ยอมรับัผิู้ดื ความอ่อนแอด้ืานสิที่ธิัที่าง
สังคมแลุะเศรษฐกิจั แลุะการเหย้ยดืส้ผิู้วเชิั่งโครงสร้าง 
(รวมทัี่�งการชุั่มนุมปีระท้ี่วงของขบัวนการ Black 
Lives Matter ) เจ้ัาหน้าท้ี่�ยังคงใช้ั่อาวุธัป้ีนแลุะใช้ั่ 
อาวุธัท้ี่�เป็ีนอันตั้รายท้ี่�ไม่ถ่งแก่ช้ั่วิตั้รวมทัี่�งแก๊สนำ�าตั้า
อย่างมิชั่อบั ส่งผู้ลุให้เกิดืการสังหารบุัคคลุ แลุะที่ำาให้
ได้ืรับับัาดืเจ็ับัอย่างไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมาย พวกเขายัง
พุ่งเป้ีาโจัมต้ั้นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น ผูู้้สื�อข่าว แลุะ
ฝ่่ายตั้รงข้ามที่างการเมือง ทัี่�งผู่้านการข่มขู่แลุะการ
ควบัคุมตัั้วโดืยพลุการ บัางส่วนเปี็นคนที่้�ที่ำางานเพื�อ
เปิีดืโปีงการทุี่จัริตั้หรือการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่น บัาง
ส่วนถูกคุกคามในบัริบัที่ของการเลืุอกตัั้�งท้ี่�เต็ั้มไปีด้ืวย 
ข้อกลุ่าวหาท้ี่�น่าเชืั่�อถือว่าม้การทุี่จัริตั้ หรือม้การ 
ปิีดืกั�นเสร้ภาพขั�นพื�นฐาน ผูู้้หญิงนักปีกป้ีองสิที่ธิั
มนุษยชั่นมักต้ั้องเผู้ชิั่ญความเส้�ยงเพิ�มเติั้มเนื�องจัาก
เพศสภาพของตั้นเอง 

ในบัางปีระเที่ศ โดืยเฉพาะในเอเช้ั่ย และตี้ะว่นออก 
กลางและแอฟริกาเหนือ ที่างการฟ้ื้องคด้ืแลุะถ่งขั�น
จัำาคุกนักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะผูู้้สื�อข่าว โดืยใช้ั่
ข้อหาท้ี่�ม้เนื�อหากำากวม เช่ั่น การเผู้ยแพร่ข้อมูลุท้ี่� 
ไม่ถูกต้ั้อง การเปิีดืเผู้ยความลัุบัที่างราชั่การ แลุะการ
ดูืหมิ�นเจ้ัาพนักงาน หรือม้การตั้ราหน้าว่าพวกเขา
เป็ีน “ผู้้้ก่อการร้าย” รัฐบัาลุบัางปีระเที่ศลุงทุี่นติั้ดืตัั้�ง 
อุปีกรณ์สอดืแนมที่างดืิจิัทัี่ลุโดืยม้เป้ีาหมายเปี็น 
พวกเขา บัางปีระเที่ศจัำากัดืการดืำาเนินงานขององค์กร
สิที่ธิัมนุษยชั่นรวมทัี่�งแอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ  

ในละติี้นอเมริกาและแคริบัเบ้ัยน ซ่�งยังคงเป็ีนภูมิภาค
ท้ี่�รุนแรงมากท้ี่�สุดืสำาหรับันักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น  
ม้ผูู้้ท้ี่�ถูกกลุุ่มอาชั่ญากรรมสังหารเป็ีนจัำานวนมาก  
ในกรณ้ท้ี่�เก้�ยวกับัผู้ลุปีระโยชั่น์ของรัฐหรือธุัรกิจั 

หน่วยงานบัางแห่งในทว้ปอเมริกา แลุะตี้ะว่นออก 
กลางและแอฟริกาเหนือ ออกกฎหมายเอาผิู้ดืที่าง
อาญากับัการวิจัารณ์ท้ี่�เก้�ยวข้องกับัภาวะการระบัาดื
ครั�งใหญ่ ส่งผู้ลุให้ม้การดืำาเนินคด้ืกับับุัคคลุฐาน 
เผู้ยแพร่ข่าวท้ี่�เป็ีนเท็ี่จั หรือขัดืขวางการตั้ัดืสินใจัของ
รัฐบัาลุ ปีระเที่ศอื�นๆ ในยุโรปเอาปัีญหาสาธัารณสุข
มาปีะปีนกับัข้อกังวลุด้ืานความมั�นคงของรัฐ แลุะ 
ได้ืเร่งออกกฎหมายความมั�นคง หรือเพิ�มหรือขู่จัะ 
เพิ�มมาตั้รการสอดืแนมข้อมูลุ 

เพื�อควบัคุมการชัุ่มนุมในระหว่างภาวะการระบัาดื 
ครั�งใหญ่ หลุายรัฐบัาลุออกข้อห้ามแบับัเหมารวมตั้่อ 
การจััดืการชุั่มนุม หรือใช้ั่กำาลัุงอย่างไม่ชั่อบัด้ืวย
กฎหมาย โดืยเฉพาะในทว้ปแอฟริกาและอเมริกา  
นอกจัากนั�น ที่างการยังได้ืลุงโที่ษผูู้้วิจัารณ์มาตั้รการ 
ท้ี่�เก้�ยวกับัโรคโควิดื-19 ของรัฐบัาลุ ลุงโที่ษคนที่้�
เปิีดืโปีงการลุะเมิดืท้ี่�เกิดืข่�นระหว่างการใช้ั่มาตั้รการ
ในรับัมือกับัโรคโควิดื-19 หรือคนท้ี่�ตัั้�งคำาถามกับั 
คำาอธิับัายของรัฐ โดืยเฉพาะในเอเช้ั่ย และตี้ะว่นออก 
กลางและแอฟริกาเหนือ ปีระชั่าชั่นหลุายร้อยคนถูก
ควบัคุมตัั้วโดืยพลุการ แลุะในบัางกรณ้ยังถูกดืำาเนิน
คด้ืแลุะถูกสั�งฟ้ื้อง ในบัางปีระเที่ศ รัฐบัาลุได้ือ้างภาวะ
การระบัาดืครั�งใหญ่เป็ีนเหตุั้ผู้ลุเพื�อปีราบัปีรามการ
วิจัารณ์ท้ี่�ไม่เก้�ยวข้องกับัโรค

ในระด่บัสากล ได้ืเกิดืความก้าวหน้าเมื�อคณะมนตั้ร้
สิที่ธิัมนุษยชั่นแห่งสหปีระชั่าชั่าติั้ ได้ืหาที่างแก้ไข
วิกฤติั้สิที่ธิัมนุษยชั่นรวมทัี่�งในลิเบ้ัย เวเนซุเอลา และ
เยเมน โดืยการสั�งให้จััดืตัั้�ง สนับัสนุน แลุะเพิ�มความ
สามารถของกลุไกสอบัสวน ซ่�งอาจันำาไปีสู่การฟ้ื้อง
คด้ืที่างอาญา อย่างไรก็ด้ื ร่ฐภาค้สหประชั่าชั่าติี้กลัุบั 
ไม่สามารถดืำาเนินการอย่างน่าเชืั่�อถือต่ั้อการ 
ปีราบัปีรามผูู้้ที่้�เห็นต่ั้าง หรือสถานการณ์ดื้านสิที่ธิั
มนุษยชั่นท้ี่�เลุวร้ายอื�นๆ ในหลุายปีระเที่ศ รวมทัี่�ง
จ้ำน อ้ยิปต์ี้ และอินเด้ย รัฐบัาลุบัางปีระเที่ศยังที่ำาให้
ปัีญหาที่ว้ความรุนแรงข่�น โดืยยังคงขายอุปีกรณ์
ควบัคุมฝู่งชั่นแลุะยุที่ธัภัณฑ์์ ให้กับัปีระเที่ศท้ี่�ม้แนวโน้ม 
สูงว่าจัะใช้ั่อาวุธัเหลุ่าน้�กระที่ำาการลุะเมิดืกฎหมาย
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ระหว่างปีระเที่ศระหว่างการบัังคับัใช้ั่กฎหมาย รวมทัี่�ง 
ในสภาวะสงคราม หลุายปีระเที่ศได้ืลุะเมิดืข้อห้าม
การซื�อขายอาวุธัของคณะมนตั้ร้ความมั�นคงแห่ง
สหปีระชั่าชั่าติั้อย่างชัั่ดืเจัน

ศาลุอาญาระหว่างปีระเที่ศ (ICC) เริ�มการไต่ั้สวน
ในอ่ฟกานิสถาน แลุะดืำาเนินการอย่างต่ั้อเนื�องใน 
เม้ยนมา/บ่ังกลาเทศั ม้การไต่ั้สวนเบืั�องต้ั้นในไนจ้ำเร้ย
และย้เครน โดืยพนักงานอัยการปีระกาศเจัตั้จัำานงท้ี่�จัะ
สอบัสวนข้อกลุ่าวหาเก้�ยวกับัอาชั่ญากรรมสงคราม
แลุะอาชั่ญากรรมตั้่อมนุษยชั่าตั้ิ พนักงานอัยการยัง
ร้องขอคำาวินิจัฉัยเก้�ยวกับัเขตั้อำานาจัของศาลุอาญา
ระหว่างปีระเที่ศในดืินแดืนปาเลสไตี้น์ท้ี่�ถูกย่ดืครอง 
โดืยม้เป้ีาหมายเพื�อเปิีดืการสอบัสวนท้ี่�นั�น  

อย่างไรก็ด้ื ปีระเที่ศมหาอำานาจัยังคงหาที่างขัดืขวาง 
ไม่ให้เกิดืความรับัผิู้ดื แลุะที่ำาลุายการดืำาเนินการ
ร่วมกัน เพื�อรับัมือกับัการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่น 
ร้ายแรงอย่างเป็ีนรูปีแบับั สหร่ฐฯ ม้คำาสั�งควำ�าบัาตั้ร
ต่ั้อพนักงานของศาลุอาญาระหว่างปีระเที่ศ การ 
ขัดืขวางของสหราชั่อาณ์าจ่ำกร เป็ีนปัีจัจััยสำาคัญซ่�ง
ที่ำาให้สำานักงานอัยการม้คำาสั�งท้ี่�น่าเส้ยใจัท้ี่�ไม่สอบัสวน
ตั้ามข้อกลุ่าวหาว่า กองทัี่พสหราชั่อาณาจัักรที่ำาการ
ลุะเมิดืในอิร่ก จ้ำนและร่สเซ้ยยังคงโจัมต้ั้กรอบั 
สิที่ธิัมนุษยชั่นระหว่างปีระเที่ศ แลุะหน่วยงานกำากับั
ดูืแลุสิที่ธิัมนุษยชั่นของสหปีระชั่าชั่าติั้ ปัีญหาที่าง 
การเมืองท้ี่�ไร้ที่างออกในคณะมนตั้ร้ความมั�นคงแห่ง
สหปีระชั่าชั่าติั้ ที่ำาให้ที่างหน่วยงานไม่สามารถรับัมือ
อย่างเหมาะสมแลุะอย่างม้ปีระสิที่ธิัภาพเมื�อเกิดืวิกฤติั้
ด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่น 

กลุ่าวโดืยทัี่�วไปี รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ขัดืขวางการ 
ม้ส่วนร่วมของหน่วยงานภาคปีระชั่าสังคมผู่้าน
องค์การสหปีระชั่าชั่าตั้ิ ม้ทัี่�งการตั้อบัโตั้้แลุะการข่มขู่ 
กลุไกแลุะสถาบัันสิที่ธิัมนุษยชั่นแห่งสหปีระชั่าชั่าติั้เอง
ก็ต้ั้องเผู้ชั่ิญกับัวิกฤติั้ด้ืานการเงินแลุะความคลุ่องตัั้ว
ด้ืานเงินทุี่น อันเป็ีนผู้ลุมาจัากการชั่ำาระเงินลุ่าช้ั่าหรือ
การไม่ชั่ำาระเงินของปีระเที่ศสมาชิั่ก ปัีญหาท้ี่าที่าย
เหลุ่าน้�รุนแรงข่�นเนื�องจัากภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่

ในการสร้างอนาคตี้ท้�สถาบ่ันซ้�งม้อำานาจำหน้าท้�
คุ้มครองกฎหมายระหว่างประเทศั จำะสามารถ
ป้องก่น ร่บัมือ และติี้ดตี้ามให้เกิดความร่บัผิู้ดต่ี้อการ
ปราบัปรามผู้้้ท้�เห็นต่ี้าง และการละเมิดสิทธิิมนุษยชั่น 
ร้ายแรงอย่างเป็นร้ปแบับั ประเทศัต่ี้างๆ ควรสน่บัสนุน 
ทางการเงินให้มากข้�นและอย่างเต็ี้มท้�ต่ี้อกลไกและ
สถาบ่ันสิทธิิมนุษยชั่นแห่งสหประชั่าชั่าติี้ ท่�งย่งควร
ร่วมมืออย่างเต็ี้มท้�ก่บัศัาลอาญ่าระหว่างประเทศั 
ในคด้ท้�อย่้ระหว่างการพิจำารณ์า และวิจำารณ์์เมื�อม้
การแทรกแซงทางการเมือง
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ภาพรวมของภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิิก

การแพร่ระบัาดือย่างต่ั้อเนื�องของโรคโควิดื-19 ที่ำาให้ 
สถานการณ์ด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่นในภูมิภาคเอเช้ั่ย
แปีซิฟิื้กเลุวร้ายลุง แลุะนับัเป็ีนภูมิภาคแรกท้ี่�ได้ืรับั 
ผู้ลุกระที่บัจัากการแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 
เนื�องจัากม้รายงานผูู้้ติั้ดืเชืั่�อรายแรก ๆ ในเมืองอู่ฮั�น 
ปีระเที่ศจ้ัน เมื�อเดืือนธัันวาคม 2562 ที่างการจ้ันได้ืที่ำา
ภาคทัี่ณฑ์์เจ้ัาหน้าท้ี่�สาธัารณสุขท้ี่�ออกมาแจ้ังเตืั้อน
เก้�ยวกับัไวรัสตัั้วใหม่น้� ที่ำาให้เกิดืเส้ยงเร้ยกร้องเรื�อง
ความโปีร่งใส ไม่เพ้ยงจัากปีระชั่าชั่นในปีระเที่ศจ้ัน 
หากยังมาจัากปีระเที่ศอื� ๆ ในภูมิภาคอ้กด้ืวย นับัเป็ีน
ครั�งแรกๆ ของปีีท้ี่�รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ได้ือ้างภาวะ 
การระบัาดืใหญ่ครั�งน้� เป็ีนเหตุั้ในการปิีดืปีากผูู้้วิจัารณ์ 
แลุะจัำากัดืสิที่ธิัท้ี่�จัะม้สิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออก
อย่างสมเหตุั้สมผู้ลุ รวมทัี่�งสิที่ธิัท้ี่�จัะได้ืรับัแลุะเผู้ยแพร่
ข้อมูลุเก้�ยวกับัโรคโควิดื-19

หลุายรัฐบัาลุในภูมิภาคน้� ได้ืออกกฎหมายแลุะมาตั้รการ 
เพื�อลุงโที่ษการเผู้ยแพร่ “ข้อม้ลผิู้ด” หรือ “ข้อม้ล 
เท็จำ” เก้�ยวกับัโรคโควิดื-19 ในหลุายปีระเที่ศซ่�งที่างการ 
ม้ปีระวัติั้การใช้ั่อำานาจัอย่างมิชั่อบั กฎหมายเหลุ่าน้� 
ถูกใช้ั่เพื�อเร่งการปีราบัปีรามท้ี่�ยังคงดืำาเนินการอยู่ 
โดืยเฉพาะเสร้ภาพในการแสดืงออก การสมาคม 
แลุะการชุั่มนุมโดืยสงบั ม้การจัำากัดือย่างเข้มงวดืต่ั้อ 
การอภิปีรายแลุะการวิจัารณ์ของสาธัารณะ ต่ั้อการ
ดืำาเนินงานของรัฐบัาลุเก้�ยวกับัภาวะของการระบัาดื
ครั�งใหญ่ รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ตั้ลุอดืทัี่�งภูมิภาค
ที่ำาการโจัมต้ั้ รวมทัี่�งการลุะเมิดื ข่มขู่ คุกคาม ใช้ั่ความ
รุนแรง แลุะการจัับักุมโดืยพลุการต่ั้อนักปีกป้ีอง 
สิที่ธิัมนุษยชั่น ผูู้้สื�อข่าว ที่นายความ แลุะสมาชิั่ก
พรรคฝ่่ายค้าน เพ้ยงเพราะการแสดืงความเห็นต่ั้าง
แลุะการวิจัารณ์อย่างชั่อบัธัรรมต่ั้อการดืำาเนินงาน
ของรัฐบัาลุ  

เพื�อป้ีองกันการระบัาดืเพิ�มเติั้มของโรคโควิดื-19 
รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้าง ๆ ได้ืนำามาตั้รการลุ็อกดืาวน์แลุะ
การจัำากัดืการเดิืนที่างในระดัืบัต่ั้างๆ มาใช้ั่ ส่วนใหญ่
มักห้ามการชุั่มนุมสาธัารณะ ม้มาตั้รการเข้มงวดื

เพื�อควบัคุมการชุั่มนุมท้ี่�เร้ยกร้องให้ม้การปีฏิิรูปีที่าง 
การเมือง ในช่ั่วงกลุางปีี ปีระชั่าชั่นทัี่�งในอินเด้ย ไทย 
แลุะฮ่่องกง ได้ืเริ�มเดิืนขบัวนมากข่�นเพื�อต่ั้อต้ั้านการ
กดืข้�ของรัฐบัาลุ ตั้ำารวจัได้ืใช้ั่กำาลัุงเกินกว่าเหตุั้แลุะ 
ไม่จัำาเป็ีนเพื�อสลุายการชุั่มนุมเหลุ่านั�น

หลุายรัฐบัาลุยังรับัมือกับัการแพร่ระบัาดืของโรค 
โควิดื-19 โดืยการใช้ั่หรือเปีลุ้�ยนกฎหมายความมั�นคง
หรือกฎหมายต่ั้อต้ั้านการก่อการร้ายให้เป็ีนอาวุธัเพื�อ
การปีราบัปีราม กฎหมายเหลุ่าน้�ได้ืรวมอำานาจัท้ี่�ถูกใช้ั่
โดืยรัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ในภูมิภาคอยู่แลุ้ว ในอินเด้ย 
ม้การลุงโที่ษผูู้้ท้ี่�แสดืงความเห็นต่ั้างอย่างสงบั ม้การ
จัำากัดืการสื�อสารแลุะเสร้ภาพท้ี่�สำาคัญในแคว้นจััมมู
แลุะแคชั่เม้ยร์อย่างต่ั้อเนื�อง ผูู้้สื�อข่าว แลุะนักปีกป้ีอง
สิที่ธิัมนุษยชั่นถูกเร้ยกตัั้วมาสอบัถามเนื�องจัากถูก
มองว่าที่ำากิจักรรมท้ี่� “ต่ี้อต้ี้านร่ฐ” 

ในขณะท้ี่�ภูมิภาคเอเช้ั่ย-แปีซิฟิื้กม้ผูู้้เส้ยช้ั่วิตั้น้อยกว่า
เมื�อเท้ี่ยบักับัภูมิภาคอื�น ๆ ของโลุก แต่ั้ภาวะการระบัาดื
ครั�งใหญ่ก็ส่งผู้ลุกระที่บัที่างเศรษฐกิจัอย่างรุนแรง 
แลุะที่ำาให้ความเหลืุ�อมลุำ�าที่างสังคมท้ี่�ม้อยู่ยิ�งเลุวร้าย
มากข่�นสร้างผู้ลุกระที่บัโดืยเฉพาะกับักลุุ่มท้ี่�เส้ยเปีร้ยบั
อยู่แลุ้ว รวมทัี่�งแรงงานข้ามชั่าติั้ ผูู้้ลุ้�ภัย คนยากจัน 
ชั่นกลุุ่มน้อยที่างชั่าตั้ิพันธ์ุัแลุะศาสนา แลุะผูู้้ท้ี่�ถูก 
คุมขัง

นโยบัายท้ี่�จััดืที่ำาแลุะดืำาเนินการโดืยหลุายรัฐบัาลุ เพื�อ
แก้ไขการระบัาดืของโรคโควิดื-19 สะท้ี่อนให้เห็นถ่ง
บัรรทัี่ดืฐานแบับัชั่ายเป็ีนใหญ่ท้ี่�เลืุอกปีฏิิบััติั้ต่ั้อผูู้้หญิง 
มาตั้รการลุ็อกดืาวน์ยังส่งผู้ลุให้จัำานวนความรุนแรง
ที่างเพศแลุะความรุนแรงด้ืวยเหตุั้ผู้ลุของเพศสภาพ
ต่ั้อผูู้้หญิงแลุะเดื็กผูู้้หญิงเพิ�มข่�น แลุะรัฐบัาลุปีระเที่ศ
ต่ั้าง ๆ ในภูมิภาคน้�ไม่จััดืสรรที่รัพยากรอย่างเพ้ยงพอ
เพื�อแก้ปัีญหาดัืงกลุ่าว 

ชั่นกลุุ่มน้อยที่างชั่าติั้พันธ์ุัแลุะศาสนาถูกโจัมต้ั้ทัี่�วทัี่�ง
ภูมิภาค ที่างการจ้ำนม้การปีราบัปีรามอย่างเป็ีนระบับั
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ต่ั้อชั่าวอุยกูร์แลุะชั่าวมุสลิุมเชืั่�อสายเตั้อร์กิกอื�นๆ  
ในมณฑ์ลุซินเจ้ัยง ชั่าวมุสลิุมในอินเด้ยก็ถูกโจัมต้ั้แลุะ
ถูกปีระณามในช่ั่วงท้ี่�เกิดืภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่ 
แลุะถูกปีฏิิเสธัไม่ให้ได้ืรับัการรักษาพยาบัาลุ กองที่ัพ 
เม้ยนมายังคงหลุ้กเลุ้�ยงการรับัผิู้ดืต่ั้ออาชั่ญากรรม
ท้ี่�เกิดืข่�นกับัชั่าวโรฮิงญา ในอ่ฟกานิสถานและ
ปาก้สถาน สมาชิั่กชุั่มชั่นของชั่นกลุุ่มน้อยยังคงถูก
กลุุ่มติั้ดือาวุธัสังหาร

ภูมิภาคเอเช้ั่ย-แปีซิฟิื้กต้ั้องปีระสบักับัภัยพิบััติั้
ที่างธัรรมชั่าติั้ท้ี่�เก้�ยวข้องกับัการเปีลุ้�ยนแปีลุงที่าง 
ภูมิอากาศอย่างกว้างขวาง ปีระเที่ศต่ั้างๆ ในภูมิภาคน้�
ม้ส่วนรับัผิู้ดืชั่อบัตั้่อการปีลุ่อยก๊าซเรือนกระจักระดืับั
โลุกเป็ีนสัดืส่วนท้ี่�สูง กลัุบัไม่ได้ืกำาหนดืเป้ีาหมายในการ
ลุดืการปีลุ่อยก๊าซอย่างเพ้ยงพอ ซ่�งจัะช่ั่วยให้สามารถ
หลุ้กเลุ้�ยงผู้ลุกระที่บัด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่นท้ี่�ร้ายแรงท้ี่�สุดื
เนื�องจัากการเปีลุ้�ยนแปีลุงที่างภูมิอากาศได้ื

สิทธิิในเสร้ภาพการแสดงออก 

ภายในไม่ก้�วันหลัุงจัากข่าวการระบัาดืของโรคโควิดื 
-19 ได้ืแพร่ออกมา ที่างการในหลุายปีระเที่ศตั้ลุอดืทัี่�ง
ภูมิภาค พยายามปีกปิีดืข้อมูลุ แลุะลุงโที่ษผูู้้วิจัารณ์
การดืำาเนินงานของรัฐบัาลุ ที่างการจ้ำนหาที่างควบัคุม
ข้อมูลุเก้�ยวกับัโรคโควิดื-19 ทัี่�งที่างออนไลุน์แลุะ 
ออฟื้ไลุน์ ม้การปีิดืกั�นค้ย์เวิร์ดืหลุายร้อยคำาเก้�ยวกับั
ไวรัสตัั้วน้� แลุะม้การสั�งลุบัการชุั่มนุมที่างออนไลุน์
เพื�อเร้ยกร้องสิที่ธิัในการรับัแลุะเผู้ยแพร่ข้อมูลุ 
เก้�ยวกับัโรคโควิดื-19  นายแพทย์หล้� เหวินเหล้ยง 
หน่�งในแปีดืคนท้ี่�พยายามเผู้ยแพร่ข้อมูลุเก้�ยวกับัไวรัส
ตัั้วใหม่ก่อนท้ี่�รัฐบัาลุจัะเปิีดืเผู้ยข้อมูลุของการระบัาดืน้�  
ถูกเจ้ัาหน้าท้ี่�ตั้ำารวจัสั�งภาคทัี่ณฑ์์ หลัุงจัากเขาส่ง
ข้อความไปีให้เพื�อนร่วมงานบัอกให้ใส่อุปีกรณ์ป้ีองกัน
ตั้นเองเพื�อป้ีองกันการติั้ดืเชืั่�อ ต่ั้อมาเขาเส้ยช้ั่วิตั้จัาก
การติั้ดืเชืั่�อของโรคโควิดื-19  

หลุายปีระเที่ศในภูมิภาคน้� ใช้ั่มาตั้รการจัำากัดืท้ี่�
คลุ้ายคลุ่งกัน เพื�อควบัคุมสิ�งท้ี่�ปีระชั่าชั่นสามารถ 
พูดืได้ืหรือไม่อาจัพูดืได้ืเก้�ยวกับัโรคโควิดื-19 โดืยมัก
อ้างว่าเพื�อปิีดืกั�นข้อมูลุเท็ี่จัหรือข้อมูลุท้ี่�ไม่ถูกต้ั้อง  
ในเดืือนเมษายน ที่างการอินโดน้เซ้ยสั�งให้ตั้ำารวจั
สำารวจัเครือข่ายอินเที่อร์เน็ตั้ แลุะดืำาเนินคด้ืกับั  

“ผู้้้ปล่อยข่าวเท็จำ” แลุะผูู้้ดูืหมิ�นรัฐบัาลุ ส่งผู้ลุให้
ม้ผูู้้ถูกจัับัอย่างน้อย 57 คน ผูู้้สื�อข่าว นักวิชั่าการ 
นักศ่กษา แลุะนักกิจักรรมตั้กเปี็นเป้ีาการข่มขู่ที่าง
ออนไลุน์ รวมทัี่�งการส่งข้อความเพื�อขู่ที่ำาร้าย
ร่างกาย ในอินเด้ยและเนปาล ที่างการจัับักุมแลุะ
ดืำาเนินคด้ืบุัคคลุหลุายสิบัคน ผูู้้สื�อข่าวหลุายคนถูก
กลุ่าวหาว่าเผู้ยแพร่ “ข้อม้ลผิู้ด” หรือ “ข่าวปลอม” 
เก้�ยวกับัภาวะการระบัาดืครั�งใหญ่

หลุายคนรวมทัี่�งผูู้้สื�อข่าวท้ี่�วิจัารณ์มาตั้รการในรับัมือ
กับัการแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 ของรัฐบัาลุ  
ถูกลุงโที่ษตั้ามกฎหมายท้ี่�เข้มงวดื ในศัร้ล่งกา ตั้ำารวจั
เตืั้อนว่าจัะดืำาเนินคด้ืกับับุัคคลุท้ี่�เผู้ยแพร่โพสต์ั้ที่าง 
โซเช้ั่ยลุม้เด้ืยท้ี่� วิจัารณ์มาตั้รการรับัมือกับัโรค 
โควิดื-19 ของรัฐบัาลุ ผูู้้ให้ความเห็นที่างโซเช้ั่ยลุม้เด้ืย
หลุายคนถูกจัับัภายหลัุงม้ปีระกาศน้� ในบ่ังกลาเทศั 
ปีระชั่าชั่นเกือบั 1,000 ถูกดืำาเนินคด้ืตั้ามพระราชั่-
บััญญัติั้ความมั�นคงปีลุอดืภัยที่างดิืจิัทัี่ลุ ส่วนอ้ก 
353 คนถูกควบัคุมตัั้ว ในบัรรดืาผูู้้ท้ี่�ตั้กเปี็นเป้ีาหมาย 
กลุุ่มแรก ๆ ได้ืแก่ ผูู้้สื�อข่าว รวมทัี่�งมูฮ้ด้ืน ซาร์เกอร์ 
แลุะเตั้าฟิื้ฆ อิมรอซ ฆาลุ้ด้ื ซ่�งทัี่�งคู่เป็ีนบัรรณาธิัการ
สำานักข่าวออนไลุน์ ที่างการได้ืจัับักุมพวกเขาในเดืือน
เมษายน จัากการรายงานตั้ามข้อกลุ่าวหาว่าม้การ
ทุี่จัริตั้งบัปีระมาณท้ี่�ใช้ั่เพื�อเย้ยวยากรณ้โควิดื-19 ใน
ปาก้สถาน ที่างการไดื้ใช้ั่อำานาจัตั้ามพระราชั่บััญญัติั้
อาชั่ญากรรมที่างอิเล็ุกที่รอนิกส์ซำ�าแลุ้วซำ�าอ้กเพื�อ
ดืำาเนินคด้ืหรือจัับักุมผูู้้สื�อข่าวท้ี่�วิพากษ์วิจัารณ์ที่าง
ออนไลุน์ โดืยพวกเขายังมักตั้กเป็ีนเป้ีาโจัมต้ั้ที่าง
ออนไลุน์ท้ี่�โหดืร้ายท้ี่�ม้การปีระสานงานกัน  

ผูู้้สื�อข่าวยังคงเผู้ชิั่ญกับัการตั้อบัโต้ั้เนื�องจัากการ
รายงานข่าวซ่�งไม่ถูกใจัรัฐบัาลุ ในเม้ยนมา ภายหลัุง
จัากรัฐบัาลุปีระกาศให้กองกำาลัุงติั้ดือาวุธัของชั่น 
กลุุ่มน้อยที่างชั่าตั้ิพันธ์ุั กลุุ่มกองที่ัพอาระกัน เป็ีน 
“องค์กรก่อการร้าย” ส่งผู้ลุให้ผูู้้สื�อข่าวอย่างน้อย
สามคนถูกดืำาเนินคด้ืตั้ามกฎหมายตั้่อต้ั้านการ
ก่อการร้าย แลุะพระราชั่บััญญัติั้การสมาคมโดืย 
ไม่ชั่อบัด้ืวยกฎหมาย เนื�องจัากนักข่าวได้ืติั้ดืต่ั้อกับั
กลุุ่มดัืงกลุ่าว ท้ี่�แคว้นจััมมูแลุะแคชั่เม้ยร์ ตั้ำารวจั
อินเด้ยโจัมต้ั้ หรือเร้ยกตัั้วผูู้้สื�อข่าว 18 คนให้มาพบั 
แลุะม้การสั�งปิีดืสำานักงานของหนังสือพิมพ์แคชั่เม้ยร์ 
ไที่มส์ หลัุงจัากบัรรณาธิัการฟ้ื้องรัฐบัาลุท้ี่�สั�งปิีดืกั�น
บัริการอินเที่อร์เน็ตั้แลุะโที่รศัพท์ี่ในภูมิภาค ท้ี่�เนปาล 
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รัฐบัาลุไดื้ออกกฎหมายใหม่หลุายฉบัับั เพื�อคุกคาม
สิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออกที่างออนไลุน์แลุะ 
ออฟื้ไลุน์ ท้ี่�สิงคโปร์ แม้ศาลุจัะม้คำาสั�งห้าม แต่ั้ที่างการ
ก็ยังคงใช้ั่พระราชั่บััญญัติั้ป้ีองกันการเผู้ยแพร่ข้อมูลุ
เท็ี่จัแลุะการบิัดืเบืัอนที่างออนไลุน์ตั้ลุอดืทัี่�งปีี เพื�อ
ปิีดืปีากผูู้้วิจัารณ์รัฐบัาลุแลุะสื�อมวลุชั่นอิสระ ท้ี่�
ฟิลิปปินส์ ผูู้้สื�อข่าวรวมทัี่�งมาเร้ย เรสสา แลุะเรนัลุโดื  
ซานโตั้ส ถูกศาลุตัั้ดืสินว่าม้ความผิู้ดืฐาน “หมิ�น
ปีระมาที่ที่างไซเบัอร์” แลุะรัฐสภาปีฏิิเสธัไม่ต่ั้ออายุ 
ใบัอนุญาตั้ให้สถาน้โที่รทัี่ศน์ ABS-CBN ซ่�งถือเป็ีน
เครือข่ายโที่รทัี่ศน์อิสระท้ี่�ใหญ่สุดืแห่งหน่�งของปีระเที่ศ 

สิทธิิในเสร้ภาพการแสดงออก รวมท่�งสิทธิิท้�จำะ 
ได้ร่บัและเผู้ยแพร่ข้อม้ล เป็นสิ�งจำำาเป็นอย่างยิ�ง 
ในช่ั่วงท้�เกิดวิกฤติี้สาธิารณ์สุข ร่ฐบัาลประเทศัต่ี้าง ๆ  
ต้ี้องเข้าใจำอย่างถ่องแท้ว่า การเข้าถ้งข้อม้ลท้� 
น่าเชืั่�อถือ เป็นกลางและม้หล่กฐานสน่บัสนุนเก้�ยวก่บั 
การแพร่ระบัาดของโรคโควิด-19 จำะช่ั่วยร่กษาช้ั่วิตี้ 
ไว้ได้ ผู้้้สื�อข่าวและสื�อมวลชั่นม้บัทบัาทในการนำาเสนอ 
ข้อม้ลท้�น่าเชืั่�อถือต่ี้อประชั่าชั่นในชั่่วงท้�เกิดวิกฤติี้
สาธิารณ์สุข ซ้�งเป็นสิ�งท้�สำาค่ญ่อย่างยิ�ง พวกเขา 
ย่งม้บัทบัาทสำาค่ญ่ในการกระตุ้ี้นให้เกิดความ
ใส่ใจำต่ี้อประเด็นท้�เป็นประโยชั่น์ทางสาธิารณ์ะและ
การคุ้มครองสิทธิิมนุษยชั่น แทนท้�จำะข่ดขวางการ 
ดำาเนินงานเช่ั่นน้� ร่ฐบัาลประเทศัต่ี้างๆ ต้ี้องสน่บัสนุน 
ส่งเสริม และคุ้มครองสื�อท้�เข้มแข็งและม้อิสระ 
ในภ้มิภาค 

น่กปกป้องสิทธิิมนุษยชั่น

นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น รวมทัี่�งผูู้้สื�อข่าว ที่นายความ 
แลุะสมาชิั่กพรรคฝ่่ายค้าน ยังคงถูกโจัมต้ั้ ลุะเมิดื ข่มขู่  
คุกคาม แลุะถูกสังหาร จัากการที่ำางานอย่างชั่อบัธัรรม 
เพื�อสนับัสนุนสิที่ธิัมนุษยชั่น การแสดืงความเห็นต่ั้าง 
แลุะการวิจัารณ์การดืำาเนินงานแลุะการทุี่จัริตั้ของ
รัฐบัาลุ  

ในปีระเที่ศจ้ำน นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะนักกิจักรรม  
ตั้กเป็ีนเป้ีาหมายการคุกคาม ข่มขู่ การบัังคับัให้
สูญหาย การที่รมานแลุะการปีฏิิบััติั้ท้ี่�โหดืร้าย แลุะ
การควบัคุมตัั้วโดืยพลุการ แลุะไม่ให้ติั้ดืต่ั้อกับัโลุก
ภายนอก พวกเขามักถูกดืำาเนินคด้ืในข้อหาท้ี่�ม้เนื�อหา

กำากวม เชั่่น “เผู้ยแพร่ความล่บัทางราชั่การ” การ
พิจัารณาคด้ืมักเกิดืข่�นแบับัลัุบั แลุะพวกเขาไม่ม้สิที่ธิั 
ติั้ดืต่ั้อที่นายความ ที่นายความหลุายคนของนักปีกป้ีอง 
สิที่ธิัมนุษยชั่นเหลุ่าน้� ถูกปิีดืกั�นไม่ให้ม้สิที่ธิัในเสร้ภาพ
การเดิืนที่าง แลุะไม่สามารถพบักับัลูุกความแลุะเข้าถ่ง
พยานหลัุกฐานในคด้ืได้ื 

ในช่ั่วงปีีน้� หลุายรัฐบัาลุในภูมิภาคน้�พยายามขัดืขวาง
การดืำาเนินงานขององค์กรภาคปีระชั่าสังคมท้ี่�ที่ำางาน 
ด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่น เพื�อไม่ให้นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น 
สามารถที่ำางานเพื�อเปิีดืโปีงการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่น 
ต่ั้อไปีได้ื ที่างการก่มพ้ชั่าใช้ั่กฎหมายว่าด้ืวยการ
สมาคมแลุะองค์กรภาคปีระชั่าสังคม (LANGO) เพื�อ
ปีราบัปีรามแลุะปีระกาศว่านักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น
ท้ี่�เปิีดืโปีงเรื�องการที่ำาลุายสิ�งแวดืลุ้อม เป็ีนกลุุ่มท้ี่�
ผิู้ดืกฎหมาย ในเดืือนกันยายน แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์
เนชัั่�นแนลุ อินเด้ย ถูกกดืดัืนให้ต้ั้องยุติั้การดืำาเนินงาน  
ภายหลัุงท้ี่�ที่างการอินเด้ืยสั�งตั้ร่งบััญช้ั่ธันาคารของ
องค์กร ในช่ั่วงปีีน้� ที่างองค์กรได้ืต้ั้พิมพ์เผู้ยแพร่
รายงานเก้�ยวกับัการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่น ท้ี่�เกิดืข่�นทัี่�ง
ในระหว่างแลุะภายหลัุงเหตุั้จัลุาจัลุในกรุงเดืลุ้เมื�อเดืือน
กุมภาพันธ์ั อันเป็ีนเหตัุ้ให้ม้ผูู้้ถูกสังหาร 53 คนแลุะ 
ได้ืรับับัาดืเจ็ับักว่า 500 คน ส่วนใหญ่เป็ีนชั่าวมุสลิุม 
การจัลุาจัลุครั�งน้�เกิดืข่�นหลัุงจัากการใช้ั่คำาพูดืยั�วยุ 
ของเจั้าหน้าท้ี่�รัฐแลุะสมาชั่ิกรัฐสภา แตั้่แม้ผู่้านไปี
หลุายเดืือนก็ยังไม่ม้การสอบัสวนเหตัุ้การณ์ดัืงกลุ่าว
อย่างม้ปีระสิที่ธิัภาพ รวมทัี่�งการเก็บัข้อมูลุท้ี่�ว่าตั้ำารวจั
เดืลุ้ม้ส่วนร่วมแลุะรู้เห็นเป็ีนใจัในการจัลุาจัลุครั�งนั�น  
แอมเนสต้ั้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ อินเด้ืยยังเผู้ยแพร่
รายงานเก้�ยวกับัแคว้นจััมมูแลุะแคชั่เม้ยร์ ซ่�งบัันท่ี่ก
เหตุั้การณ์ลุะเมิดืท้ี่�เกิดืข่�นในพื�นท้ี่� หลัุงจัากม้การ
ยกเลิุกสถานะพิเศษของดิืนแดืนดัืงกลุ่าวเมื�อเดืือน
สิงหาคม 2562 

ในมาเลเซ้ยและอ่ฟกานิสถาน นักปีกป้ีองสิที่ธิั 
มนุษยชั่นท้ี่�รณรงค์เก้�ยวกับัการทุี่จัริตั้ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ถูกดืำาเนินคด้ืร้ายแรงในปีีน้� ซินเธ้ัย กาเบัร้ยลุ  
จัากศูนย์ปีราบัปีรามการทีุ่จัริตั้แลุะการอุดืหนุน 
พวกพ้อง (Center to Combat Corruption and 
Cronyism) รวมทัี่�งนักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นคนอื�นๆ 
ได้ืแก่ โธัมัส แฟื้น แลุะเซวัน โดืไรซาม้ ถูกที่างการ
มาเลุเซ้ยสอบัสวนจัากการเปีิดืโปีงการทีุ่จัริตั้อื�อฉาว
ท้ี่�เชืั่�อมโยงกับัข้าราชั่การ นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น
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ท้ี่�กลุ่าวหาว่าม้การทุี่จัริตั้ของเจ้ัาหน้าท้ี่�ในมณฑ์ลุ 
เฮลุมาน อัฟื้กานิสถาน ถูกเจ้ัาหน้าท้ี่�ของรัฐที่ำาร้าย
ร่างกายจันได้ืรับับัาดืเจ็ับั แลุะต้ั้องเข้ารักษาตัั้วใน 
โรงพยาบัาลุ นอกจัากนั�น นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น  
นักกิจักรรม ผูู้้สื�อข่าว แลุะหน่วยงานด้ืานศาสนา 
ท้ี่�เป็ีนกลุาง ตั้กเป็ีนเป้ีาโจัมต้ั้แลุะการสังหารของกลุุ่ม
ติั้ดือาวุธั  

รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ นำามาตั้รการต่ั้อต้ั้านการก่อการ
ร้ายมาใช้ั่กับันักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น หรือม้การ
ปีระกาศว่าพวกเขาเป็ีน “ผู้้้ก่อการร้าย” ในปีระเที่ศ 
รวมทัี่�งท้ี่�เกิดืข่�นในฟิลิปปินส์ และอินเด้ย ที่างการ
ฟิื้ลิุปีปิีนส์ยังคงดืำาเนินการตั้ามนโยบัาย “ติี้ดป้าย 
ส้แดง” (“red-tagging”) ให้กับันักปีกป้ีองสิที่ธิั 
มนุษยชั่นแลุะนักกิจักรรมที่้�ถูกกลุ่าวหาว่าเป็ีน “ผูู้้ก่อ 
การร้าย” หรือผูู้้ท้ี่�สนับัสนุนกลุุ่มคอมมิวนิสต์ั้ติั้ดือาวุธั 
ในเดืือนสิงหาคม แรนดัืลุ เอชั่านิส แลุะซารา อัลุวาเรซ
ถูกสังหาร โดืยระยะเวลุาห่างกันเพ้ยงสัปีดืาห์เด้ืยวใน
สองเมือง ก่อนหน้าน้�พวกเขาถูกรัฐบัาลุ “ติั้ดืป้ีาย” 
ว่าเป็ีน “ผูู้้ก่อการร้าย” เนื�องจัากการที่ำากิจักรรมแลุะ
การที่ำางานด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่น ในปีีน้� หน่วยสอบัสวน
แห่งชั่าติั้ (NIA) ซ่�งเป็ีนหน่วยงานหลัุกเพื�อต่ั้อต้ั้าน
การก่อการร้ายของอินเด้ืย ได้ืจัับักุมนักปีกป้ีองสิที่ธิั 
มนุษยชั่นหลุายคน แลุะได้ืบัุกตั้รวจัค้นบ้ัานแลุะ
สำานักงานของพวกเขา ในบัรรดืาผูู้้ท้ี่�ถูกจัับัปีระกอบั
ด้ืวย นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นเจ็ัดืคน ซ่�งที่ำางานกับั
กลุุ่มชั่ายขอบั แลุะนักศ่กษา 9 คนซ่�งได้ืชุั่มนุมอย่าง
สงบัเพื�อต่ั้อต้ั้าน พระราชั่บััญญัติั้ว่าด้ืวยการเป็ีน
พลุเมือง (ฉบัับัแก้ไขเพิ�มเติั้ม) ที่าง NIA ยังบุักเข้าไปี
ตั้รวจัค้นสำานักงานแลุะบ้ัานของฆุมราม ปีาเวซ ชั่าว
แคชั่เม้ยร์ แลุะเพื�อนของเขาอ้กสามคน 

ในขณะที่้�สงครามในอ่ฟกานิสถานย่างเข้าสู่ปีีท้ี่� 12 
นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่นยังคงได้ืรับับัาดืเจ็ับัแลุะ 
เส้ยช้ั่วิตั้จัากคนร้ายท้ี่�ไม่ที่ราบัฝ่่าย ซ่�งเชืั่�อว่าเป็ีนกลุุ่ม
ติั้ดือาวุธั รวมทัี่�งเจ้ัาหน้าท้ี่�สองคนของคณะกรรมการ
สิที่ธิัมนุษยชั่นอิสระแห่งอัฟื้กานิสถาน ซ่�งถูกสังหารใน
รถยนตั้์ท้ี่�กรุงคาบูัลุ ในเดืือนธัันวาคม ปีระธัานาธัิบัด้ื
ฆาน้ได้ืตัั้�งคณะกรรมการร่วมเพื�อคุ้มครองนักปีกป้ีอง
สิที่ธิัมนุษยชั่น ซ่�งที่างหน่วยงานสิที่ธิัมนุษยชั่นเห็นว่า 
เป็ีนก้าวย่างแรกท้ี่�สำาคัญ อย่างไรก็ด้ื ดูืเหมือนว่าจัะ 
เป็ีนพัฒนาการเด้ืยวท้ี่�เกิดืข่�นในภูมิภาคน้� ในการที่ำา
ตั้ามสัญญาเพื�อแก้ไขปัีญหารูปีแบับัการลุะเมิดืสิที่ธิั

มนุษยชั่นอย่างเป็ีนระบับัท้ี่�เกิดืข่�นกับันักปีกป้ีองสิที่ธิั
มนุษยชั่น

ในศัร้ล่งกา รัฐบัาลุใหม่ยังคงปีราบัปีรามนักปีกป้ีอง
สิที่ธิัมนุษยชั่นอย่างต่ั้อเนื�อง รวมทัี่�งนักกิจักรรม  
ผูู้้สื�อข่าว เจ้ัาหน้าท้ี่� ผูู้้บัังคับัใช้ั่กฎหมาย แลุะ
ที่นายความ

ร่ฐบัาลประเทศัต่ี้างๆ ต้ี้องดำาเนินการอย่างเป็นผู้ล 
เพื�อแก้ไขปัญ่หาการใช้ั่ความรุนแรงต่ี้อน่กปกป้อง
สิทธิิมนุษยชั่น และจ่ำดการก่บัผู้้้ละเมิดซ้�งต้ี้องถ้ก 
นำาต่ี้วมาลงโทษ เป็นเรื�องสำาค่ญ่ท้�น่กปกป้องสิทธิิ
มนุษยชั่นต้ี้องสามารถทำางานของตี้นได้อย่างเป็น
อิสระและไม่ต้ี้องกล่วการลงโทษ การตี้อบัโต้ี้ หรือ
การข่มข่้ ท่�งน้�เพื�อช่ั่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถ้งสิทธิิ
มนุษยชั่นท่�งปวงได้อย่างเป็นผู้ล

สิทธิิด้านสุขภาพ

การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 เน้นให้เห็นช่ั่อง
ว่างท้ี่�เลุวร้ายลุงของการเข้าถ่งบัริการด้ืานสุขภาพท้ี่� 
เท่ี่าเท้ี่ยม แลุะความเหลืุ�อมลุำ�าที่างสังคมท้ี่�ดืำารงอยู่
ในภูมิภาคน้� ท้ี่�เกาหล้เหนือ การขาดืแคลุนอุปีกรณ์
ที่างการแพที่ย์ ส่งผู้ลุให้ชั่นชัั่�นกลุางใหม่ หาที่างซื�อ
เวชั่ภัณฑ์์หรือบัริการสุขภาพผู่้านตั้ลุาดืที่้�เร้ยกว่า 
“ตี้ลาดส้เทา” ท้ี่�ปาปัวนิวกิน้ อัตั้ราความยากจันระดัืบั
สูงแลุะอาการเจ็ับัป่ีวยเรื�อรังอื�นๆ ที่ำาให้สถานการณ์
ของผูู้้ติั้ดืเชืั่�อโควิดื-19 เลุวร้ายลุง

การรณรงค์ต่ั้อต้ั้านยาเสพติั้ดืท้ี่�เน้นการเอาผิู้ดืที่าง
อาญา แลุะการควบัคุมตัั้วผูู้้ใช้ั่ยาโดืยพลุการโดืยไม่ม้
การตัั้�งข้อหา ยังคงเกิดืข่�นอย่างต่ั้อเนื�องในก่มพ้ชั่า
และฟิลิปปินส์ ส่งผู้ลุให้เกิดืปีระชั่ากรลุ้นคุกแลุะเกิดื
การลุะเมิดืสิที่ธิัด้ืานสุขภาพของผูู้้ถูกควบัคุมตัั้วอย่าง
ต่ั้อเนื�อง ท้ี่�ฟิลิปปินส์ ศาลุฎ้กาสั�งปีลุ่อยตัั้วนักโที่ษกว่า 
80,000 คน เพื�อป้ีองกันการระบัาดืของโรคโควิดื-19 
ในเรือนจัำา ท้ี่�ก่มพ้ชั่า ที่างการเปิีดืเผู้ยแผู้นลุดืจัำานวน
ปีระชั่ากรในคุก แต่ั้ยังคงม้การดืำาเนินงานอย่างจัำากัดื 

ในมาเลเซ้ย หน่วยตั้รวจัคนเข้าเมืองยังคงบุักตั้รวจัค้น 
พื�นท้ี่� ซ่�งมักเป็ีนท้ี่�อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชั่าติั้ จัับักุม 
แลุะควบัคุมตัั้วผูู้้อพยพแลุะผูู้้ลุ้�ภัยจัำานวนมาก การ
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แพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 เกิดืข่�นในสถานกักตัั้ว
คนต่ั้างด้ืาว ส่งผู้ลุให้ม้ผูู้้ติั้ดืเชืั่�อกว่า 600 คน  

ร่ฐบัาลประเทศัต่ี้าง ๆ ต้ี้องประก่นการเข้าถ้งสถาน
พยาบัาลและบัริการสาธิารณ์สุขโดยไม่เลือกปฏิิบ่ัติี้

การเลือกปฏิิบ่ัติี้ - การโจำมต้ี้ชั่นกลุ่มน้อย
ทางชั่าติี้พ่นธ์ุิและศัาสนา

ตั้ลุอดืทัี่�งภูมิภาค ชั่นกลุุ่มน้อยที่างชั่าติั้พันธ์ุัแลุะ
ศาสนายังคงเผู้ชิั่ญกับัการเลืุอกปีฏิิบััติั้ ความรุนแรง 
แลุะการปีระหัตั้ปีระหารในรูปีแบับัอื�นๆ จัากที่างการ  

ในเดืือนมกราคม ศาลุยุติั้ธัรรมระหว่างปีระเที่ศ สั�งให้ 
รัฐบัาลุเม้ยนมา หาที่างป้ีองกันการสังหารหมู่แลุะการ
ฆ่าลุ้างเผู่้าพันธ์ุัของชั่าวโรฮิงญา แต่ั้ที่างการเม้ยนมา 
ไม่สามารถปีระกันให้เกิดืการรับัผิู้ดืต่ั้อปีฏิิบััติั้การ
ของกองทัี่พในรัฐยะไข่เมื�อปีี 2560 ได้ื ซ่�งส่งผู้ลุให้ชั่าว
โรฮิงญากว่า 700,000 คนต้ั้องหลุบัหน้ไปีบ่ังกลาเทศั 
ที่างกองทัี่พได้ือ้างปีฏิิบััติั้การต่ั้อต้ั้านการก่อความ
ไม่สงบั เพื�อที่ำาการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่น แลุะลุะเมิดื
กฎหมายมนุษยธัรรมระหว่างปีระเที่ศต่ั้อชั่นกลุุ่มน้อย
ที่างชั่าติั้พันธ์ุัในรัฐยะไข่ รัฐฉิน รัฐคะฉิ�น แลุะรัฐฉาน 

ในปีระเที่ศจ้ำน ที่างการม้การเลืุอกปีฏิิบััติั้แลุะปีระหัตั้
ปีระหารชั่าวทิี่เบัตั้แลุะชั่าวอุยกูร์ รวมทัี่�งชั่าวมุสลิุม 
เชืั่�อสายเตั้อร์กิกในมณฑ์ลุซินเจ้ัยง โดืยอ้างว่าเป็ีน
ปีฏิิบััติั้การต่ั้อต้ั้าน “ล่ทธิิแบ่ังแยกดินแดน” “ล่ทธิิ
สุดโต่ี้ง” และ “ล่ทธิิก่อการร้าย” ที่างการจ้ันยังคง
ควบัคุมตัั้วโดืยพลุการตั้่อชั่าวทิี่เบัตั้แลุะชั่าวอุยกูร์  
รวมทัี่�งชั่าวมุสลิุมเชืั่�อสายเตั้อร์กิก โดืยไม่ม้การ
พิจัารณาคด้ื ม้การปีลูุกฝั่งอุดืมการณ์ที่างการเมือง 
แลุะบัังคับัให้ปีรับัตัั้วด้ืานวัฒนธัรรม ที่างการยังคง
ปิีดืกั�นการเข้าถ่งพื�นท้ี่�มณฑ์ลุซินเจ้ัยง แลุะยังคงสร้าง
ค่ายกักกันขนาดืใหญ่ตั้ลุอดืทัี่�งปีี  

อิมินจััน เซดิืน ซ่�งหายตัั้วไปีเมื�อสามปีีท้ี่�แลุ้ว จู่ั ๆ ก็ 
ปีรากฏิตัั้วเมื�อเดืือนพฤษภาคม แลุะกลุ่าวสรรเสริญ 
ที่างการจ้ัน ซ่�งดูืเหมือนจัะเป็ีนการถูกบัังคับัให้พูดื 
เช่ั่นนั�น มาฮิรา ยาคุบั ชั่าวอุยกูร์ซ่�งที่ำางานในบัริษัที่
ปีระกันภัย ถูกดืำาเนินคด้ืในข้อหา “ให้การสน่บัสนุน 
ท้�สำาค่ญ่ต่ี้อปฏิิบ่ัติี้การก่อการร้าย” เนื�องจัากส่งเงิน

ไปีให้พ่อแม่ที่้�ออสเตั้รเลุ้ยเพื�อช่ั่วยพวกเขาซื�อบ้ัาน 
นากิซ มูฮัมหมัดื นักเข้ยนชั่าวคาซัคซ่�งถูกควบัคุมตัั้ว 
ตัั้�งแต่ั้เดืือนม้นาคม 2561 ถูกศาลุตัั้ดืสินในการ
พิจัารณาลัุบัว่าม้ความผิู้ดืตั้ามข้อหา “ล่ทธิิแบ่ังแยก
ดินแดน” จัากการกินข้าวเย็นร่วมกับัเพื�อนในวัน
ปีระกาศเอกราชั่ของคาซัคสถานเมื�อเกือบั 10 ปีีท้ี่�แลุ้ว  

ชั่าวอุยกูร์ยังคงต้ั้องเผู้ชิั่ญแรงกดืดัืนเมื�ออยู่นอก
ปีระเที่ศจ้ำน สถานทูี่ตั้แลุะตัั้วแที่นของรัฐบัาลุจ้ันยังคง 
คุกคามแลุะข่มขู่ผูู้้ท้ี่�เดิืนที่างออกนอกปีระเที่ศแลุะ 
ลุ้�ภัย หน่วยงานความมั�นคงของจ้ันคุกคามชั่าวอุยกูร์
ท้ี่�อาศัยอยู่ในต่ั้างปีระเที่ศ ผู่้านการส่งข้อความที่าง
แอพพลิุเคชัั่�น เร้ยกร้องให้เปิีดืเผู้ยหมายเลุขบััตั้ร
ปีระจัำาตัั้ว ท้ี่�อยู่ในปัีจัจุับััน แลุะรายลุะเอ้ยดือื�นๆ ชั่าว 
อุยกูร์บัางคนได้ืรับัโที่รศัพท์ี่จัากตั้ำารวจัความมั�นคง
ของจ้ัน โดืยขอให้เป็ีนสายเพื�อสืบัข้อมูลุของชุั่มชั่นชั่าว
อุยกูร์ในต่ั้างปีระเที่ศ  

ในเขตั้มองโกเล้ยใน ได้ืเกิดืการชุั่มนุมปีระท้ี่วงเก้�ยวกับั 
นโยบัายใหม่ด้ืานภาษาที่้�ใช้ั่สอนในโรงเร้ยน โดืยจัะ
ม้การเปีลุ้�ยนจัากการใช้ั่ภาษามองโกเลุ้ยเป็ีนภาษา 
จ้ันกลุาง ปีระชั่าชั่นหลุายร้อยคนรวมทัี่�งนักศ่กษา  
พ่อแม่ ครู ผูู้้หญิงตัั้�งครรภ์แลุะเด็ืก ได้ืเข้าร่วมการ
ชุั่มนุมดัืงกลุ่าว แลุะม้รายงานว่าพวกเขาถูกจัับักุม
เพราะ “หาเรื�องทะเลาะและสร้างความวุ่นวาย”  
ม้รายงานว่า หู เป่ีาหลุง ที่นายความสิที่ธิัมนุษยชั่น
ซ่�งได้ืปีราศรัยระหว่างการชุั่มนุม ถูกจัับัแลุะดืำาเนินคด้ื
ในข้อหา “เผู้ยแพร่ความล่บัทางราชั่การไปย่งต่ี้าง
ประเทศั”  

ในบัางปีระเที่ศ ชั่นกลุุ่มน้อยที่างชั่าติั้พันธ์ุัแลุะศาสนา 
ต้ั้องแบักรับัผู้ลุกระที่บัของการแพร่ระบัาดืของโรค 
โควิดื-19 ชั่าวมุสลิุมในอินเด้ยเป็ีนส่วนหน่�งของคนที่้�
ถูกผู้ลัุกให้อยู่ชั่ายขอบัมากข่�น หลัุงม้การกลุ่าวหาว่า  
ชั่าวมุสลิุมกลุุ่มญะมาอัตั้ตัั้บัลุ้ฆ เป็ีนต้ั้นเหตุั้การแพร่
ระบัาดืของไวรัสจัากการรวมตัั้วกันของพวกเขา  
ส่งผู้ลุให้ม้การก้ดืกันไม่ให้ชั่าวมุสลิุมจัำานวนมากได้ืรับั 
บัริการที่างการแพที่ย์แลุะสินค้าท้ี่�จัำาเป็ีน ในโซเช้ั่ยลุ 
ม้เด้ืย ยังม้เส้ยงเร้ยกร้องให้ควำ�าบัาตั้รธุัรกิจัของชั่าว
มุสลิุม ในศัร้ล่งกา ที่างการขัดืขวางไม่ให้ชั่าวมุสลิุม 
ฝั่งศพผูู้้ท้ี่�เส้ยช้ั่วิตั้เพราะโรคโควิดื-19 ตั้ามหลัุกศาสนา 
ของตั้น แต่ั้บัังคับัให้เผู้าแที่น ม้รายงานว่า รัฐบัาลุ 
ศร้ลัุงกาได้ืใช้ั่เหตุั้ผู้ลุด้ืานเชืั่�อชั่าติั้เพื�อก้ดืกันชุั่มชั่น
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ชั่าวมุสลิุมของปีระเที่ศ โดืยระบุัว่าพวกเขาเป็ีนต้ั้นเหตุั้
ให้เกิดืความเส้�ยงระดัืบัสูงในระหว่างภาวะการระบัาดื
ครั�งใหญ่น้�

ในอ่ฟกานิสถาน ม้ผูู้้ถูกสังหารอย่างน้อย 25 คน เมื�อ
กลุุ่มติั้ดือาวุธัท้ี่�เร้ยกตั้นเองว่า “ร่ฐอิสลาม” ได้ืโจัมต้ั้
โบัสถ์ซิกข์ ซ่�งม้อยู่เพ้ยงไม่ก้�แห่งในปีระเที่ศ ชุั่มชั่น
ชั่าวช้ั่อะฮ์ฮาซารา ในปีระเที่ศ ยังถูกโจัมต้ั้จัากกลุุ่ม
ติั้ดือาวุธั รวมทัี่�งการวางระเบัิดืในโรงเร้ยนเมื�อเดืือน
ตุั้ลุาคม ส่งผู้ลุให้ม้ผูู้้เส้ยช้ั่วิตั้ 30 คนที่้�กรุงคาบัูลุ ซ่�ง
ส่วนใหญ่เป็ีนเด็ืก  

ในปาก้สถาน ชุั่มชั่นอามาด้ืยาห์ถูกโจัมต้ั้ ถูกควำ�าบัาตั้ร 
ที่างสังคมแลุะเศรษฐกิจั แลุะม้ผูู้้ถูกสังหารอย่างน้อย
ห้าคน ช่ั่วงเดืือนมุฮัรรอมอันศักดิื�สิที่ธิั� นักเที่ศน์ชั่าว
มุสลิุมได้ืพูดืจัายุยงให้ใช้ั่ความรุนแรงต่ั้อกลุุ่มช้ั่อะฮ์ 
ท้ี่�เป็ีนชั่นกลุุ่มน้อยของปีระเที่ศ ในขณะท้ี่�ม้การฟ้ื้องคด้ื
หมิ�นพระเจ้ัาเกือบั 40 คด้ืต่ั้อผูู้้นำาที่างศาสนานิกาย 
ช้ั่อะฮ์ ในเดืือนกรกฎาคม สืบัเนื�องจัากแรงกดืดืัน
ของนักการเมือง สำานักข่าวแลุะผูู้้นำาศาสนาบัางส่วน 
รัฐบัาลุปีาก้สถานได้ืยุติั้การก่อสร้างวิหารของฮินดูื 
กรุงอิสลุามาบััดื เมืองหลุวงของปีาก้สถาน ซ่�งถือ
เป็ีนการปีฏิิเสธัสิที่ธิัในเสร้ภาพการนับัถือศาสนาแลุะ 
ความเชืั่�อของชุั่มชั่น รัฐบัาลุปีาก้สถานไม่ได้ืดืำาเนินการ 
อย่างเป็ีนผู้ลุเพื�อต่ั้อต้ั้านการบัังคับัให้เข้าร้ตั้ของ
อิสลุาม ท้ี่�เกิดืข่�นกับัผูู้้หญิงแลุะเด็ืกผูู้้หญิงจัากชุั่มชั่น
ชั่าวฮินดูืแลุะชั่าวคริสต์ั้  

ร่ฐบัาลประเทศัตี้่างๆ ต้ี้องประก่นให้ม้การคุ้มครอง
สิทธิิมนุษยชั่นของชั่นกลุ่มน้อยทางชั่าติี้พ่นธ์ุิและ
ศัาสนา นอกจำากน่�น ย่งต้ี้องสน่บัสนุนให้เข้าถ้ง
บัริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเท้ยมสำาหร่บัชั่น 
กลุ่มน้อยทุกกลุ่ม และให้ดำาเนินการเพื�อยุติี้การ 
เลือกปฏิิบ่ัติี้อย่างเป็นระบับัต่ี้อพวกเขา 

ผู้้้หญิ่งและเด็กผู้้้หญิ่ง

การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 เน้นให้เห็น แลุะ
ที่ำาให้ความไม่เท่ี่าเท้ี่ยมท้ี่�เป็ีนอยู่ระหว่างชั่ายแลุะหญิง 
ในภูมิภาคน้�รุนแรงข่�น มาตั้รการในการรับัมือกับัภาวะ 
การระบัาดืใหญ่ของรัฐบัาลุครั�งน้� สะท้ี่อนให้เห็น

บัรรทัี่ดืฐานแบับัชั่ายเป็ีนใหญ่ แลุะการเหมารวม 
ที่างเพศท้ี่�ลุดืที่อนคุณค่าของผูู้้หญิง  

ในภาคแรงงานนอกระบับัซ่�งผูู้้หญิงมักได้ืรับัค่าแรง
น้อยกว่าผูู้้ชั่าย ผูู้้หญิงหลุายพันคนถูกปิีดืกั�นโอกาส 
ท้ี่�จัะไดื้ที่ำางานเพื�อเลุ้�ยงช้ั่พ แลุะถูกบ้ับัให้ต้ั้องรับัผิู้ดื
ชั่อบัการดูืแลุภายในบ้ัานเพิ�มเติั้ม ทัี่�งการสอนหนังสือ
ให้ลูุก แลุะการดืูแลุญาติั้ท้ี่�เจ็ับัป่ีวย ในชั่่วงหลุายปีี 
ท้ี่�ผู่้านมา ผูู้้หญิงทัี่�วทัี่�งภูมิภาคเอเช้ั่ย-แปีซิฟิื้ก ต้ั้อง
ที่ำางานท้ี่�ไม่ได้ืรับัค่าตั้อบัแที่นท้ี่�บ้ัาน มากกว่าผูู้้ชั่าย
กว่าส้�เท่ี่า ตัั้วเลุขน้�เพิ�มข่�นอย่างมากในช่ั่วงภาวะการ
ระบัาดืครั�งใหญ่

ผูู้้หญิงยังเป็ีนแรงงานท้ี่�จัำาเป็ีนส่วนใหญ่ในภาวะ
การระบัาดืครั�งน้� ทัี่�งท้ี่�ที่ำางานเปี็นแพที่ย์ พยาบัาลุ  
เจ้ัาหน้าท้ี่�อนามัย แลุะอื�นๆ ในปาก้สถาน ซ่�งม้การ
ใช้ั่ความรุนแรงต่ั้อเจ้ัาหน้าท้ี่�สาธัารณสุขเมื�อเดืือน
พฤษภาคม บ้ับับัังคับัให้เจ้ัาหน้าท้ี่�สาธัารณสุขหญิง
กลุุ่มหน่�งต้ั้องขังตัั้วเองอยู่ในห้อง เพื�อปีกป้ีองตัั้วเอง
จัากญาตั้ิของคนไข้ท้ี่�ไม่พอใจั แลุะพยายามบัุกเข้ามา
ที่ำาลุายที่รัพย์สินในโรงพยาบัาลุท้ี่�พวกเธัอที่ำางานอยู่  

แรงงานข้ามชั่าติั้ท้ี่�เป็ีนคนที่ำางานบั้านในปีระเที่ศแถบั
อ่าวเปีอร์เซ้ย ส่วนใหญ่จัะเป็ีนคนท้ี่�มาจัากภูมิภาค
เอเช้ั่ย-แปีซิฟิื้ก พวกเขาต้ั้องตั้กงานแลุะถูกบัังคับัให้
ต้ั้องเดิืนที่างกลัุบับ้ัานช่ั่วงท้ี่�เกิดืการระบัาดืครั�งใหญ่ 
ในบัรรดืาโครงการจ่ัายเงินเพื�อชั่ดืเชั่ยเย้ยวยาระดัืบั
ปีระเที่ศในภูมิภาคน้� ไม่ม้การให้เงินเป็ีนพิเศษสำาหรับั
ผูู้้หญิงเหลุ่าน้� รวมทัี่�งไม่ม้การคุ้มครองด้ืานสังคมใดืๆ 

หลุายรัฐบัาลุในภูมิภาคน้�ไม่จััดืว่าการบัริการสำาหรับั
ผูู้้หญิงเป็ีนบัริการท้ี่�จัำาเป็ีน เพื�อให้ม้การบัริการอย่าง
ต่ั้อเนื�องได้ืในช่ั่วงล็ุอกดืาวน์ รวมทัี่�งการบัริการท้ี่�ม้
เป้ีาหมายเพื�อสนับัสนุน หรือช่ั่วยเหลืุอผูู้้หญิงท้ี่�ตั้ก 
เป็ีนเหยื�อของความรุนแรงที่างเพศ หรือความรุนแรง
ด้ืวยเหตุั้ผู้ลุที่างเพศสภาพ ผูู้้หญิงแลุะเด็ืกผูู้้หญิง
ท้ี่�อาศัยอยู่กับัคู่ครองหรือครอบัครัวท้ี่�เป็ีนผูู้้ลุะเมิดื 
อยู่แลุ้ว ม้ความเส้�ยงเพิ�มข่�นท้ี่�จัะถูกกระที่ำาด้ืวยความ
รุนแรง จัำานวนการใชั่้ความรุนแรงในครอบัครัวแลุะ
ความรุนแรงจัากคู่ครองเพิ�มข่�นอย่างมากตั้ลุอดื 
ทัี่�งภูมิภาค ในญ้่�ปุ�น ม้รายงานกรณ้เช่ั่นน้� 13,000 ครั�ง
เฉพาะในเดืือนเมษายน เพิ�มข่�น 29% เมื�อเท้ี่ยบักับั
เดืือนเด้ืยวกันในปีี 2562 
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ผูู้้หญิงยังคงตั้กเป็ีนเหยื�อการโจัมต้ั้ท้ี่� โหดืร้าย 
เกลุ้ยดืชัั่งผูู้้หญิง ในอินโดน้เซ้ย ม้การกำาหนดื 
เป้ีาหมายโจัมต้ั้ที่างดิืจัิที่ัลุเป็ีนสำานักข่าวแนวสตั้ร้นิยม  
ม้การแฮกบััญช้ั่ของนักข่าวคนหน่�ง ที่ำาให้เธัอถูก
คุกคามโดืยผูู้้รุกราน ท้ี่�ส่งภาพลุามกอนาจัารมาให้
เธัอ แลุะส่งข้อความโจัมต้ั้ผูู้้หญิง ในเกาหล้ใต้ี้ การใช้ั่
ความรุนแรงต่ั้อผูู้้หญิงแลุะเด็ืกผูู้้หญิงที่างออนไลุน์ท้ี่�
แพร่หลุาย เป็ีนปีรากฏิการณ์ท้ี่�ปีรากฎชัั่ดืข่�นเรื�อยๆ 
พร้อมกับัการจัับักุมผูู้้ต้ั้องหาท้ี่�ก่ออาชั่ญากรรมที่าง
เพศในระบับัดิืจิัทัี่ลุ จัากการแบัล็ุกเมล์ุผูู้้หญิงแลุะเด็ืก 
ผูู้้หญิงกว่า 70 คน ข่มขู่ให้ส่งวิด้ืโอแลุะภาพนิ�งท้ี่�เป็ีน 
การเอาเปีร้ยบัที่างเพศ ที่ำาให้สามารถนำาไปีเผู้ยแพร่
ต่ั้อผู่้านแอปีส่งข้อความได้ื  

ในก่มพ้ชั่า นายกรัฐมนตั้ร้ฮุนเซนได้ืช้ั่�นำาปีระชั่าชั่น ใน
การโจัมต้ั้สิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออกของผูู้้หญิง 
โดืยการอ้าง “จำาร้ตี้ประเพณ้์” แลุะ “ว่ฒนธิรรม” เป็ีน
เหตุั้ผู้ลุเพื�อควบัคุมร่างกายแลุะที่างเลืุอกของผูู้้หญิง 
ในเดืือนมกราคม เขาสั�งการให้ตั้ำารวจัดืำาเนินคด้ืกับั 
ผูู้้หญิงท้ี่�โฆษณาขายสินค้าที่างเฟื้ซบุ๊ัก โดืยม้การ 
แต่ั้งกายในลัุกษณะ “ย่�วยวน” หลัุงจัากนั�นอ้กไม่ก้�วัน 
ผูู้้ขายสินค้าที่างเฟื้ซบุ๊ักคนหน่�งถูกจัับั แลุะดืำาเนินคด้ื
ในข้อหาผู้ลิุตั้ “ภาพลามกอนาจำาร” เนื�องจัากเสื�อผู้้า
ท้ี่�เธัอสวมใส่ การโจัมต้ั้สิที่ธิัสตั้ร้ในกัมพูชั่ารุนแรง
ข่�นในเดืือนมิถุนายน เมื�อรัฐบัาลุหาที่างเปีลุ้�ยนบัที่
ลุงโที่ษเหลุ่าน้�ให้เป็ีนกฎหมาย ม้การเอาผิู้ดืที่างอาญา
กับัการสวมใส่เสื�อผู้้าท้ี่�ถูกมองว่า “ส่�นเกินไป” หรือ 
“สามารถมองเห็นด้านในได้” ร่างกฎหมายน้�ส่งผู้ลุ
ให้เกิดืการชัุ่มนุมปีระที่้วงที่างออนไลุน์จัากผูู้้หญิงแลุะ
เด็ืกผูู้้หญิงจัำานวนมาก

การใช้ั่ความรุนแรงต่ั้อผูู้้หญิงแลุะการลุอยนวลุพ้นผิู้ดื 
จัากอาชั่ญากรรมเหลุ่าน้� ยังคงเกิดืข่�นในหลุายปีระเที่ศ  
ท้ี่�ปาปัวนิวกิน้ ม้การดืำาเนินคด้ืในข้อหาแม่มดืต่ั้อ 
ผูู้้หญิง ที่ำาให้เกิดืความเส้�ยงท้ี่�จัะเผู้ชิั่ญกับัความรุนแรง 
ในอ่ฟกานิสถาน ผูู้้หญิงยังคงถูกเลืุอกปีฏิิบััติั้แลุะถูก
กระที่ำาด้ืวยความรุนแรงอันเนื�องจัากเหตุั้แห่งเพศ
สภาพ โดืยเฉพาะในเขตั้ท้ี่�อยู่ภายใต้ั้การย่ดืครองของ 
กลุุ่มฏิอลุ้บััน ซ่�งม้การ “ลงโทษ” อย่างรุนแรง หาก
พวกเขาเห็นว่าม้การลุะเมิดืการต้ั้ความตั้ามกฎหมาย
อิสลุามของกลุุ่มติั้ดือาวุธั ม้รายงานการฆาตั้กรรม
กว่า 100 ครั�ง อันเป็ีนผู้ลุมาจัากการใช้ั่ความรุนแรง
ต่ั้อผูู้้หญิงในอัฟื้กานิสถานในปีีน้� แลุะการฆาตั้กรรม

เหลุ่าน้�เน้นให้เห็นความลุ้มเหลุวอย่างต่ั้อเนื�องของ
รัฐบัาลุในการสอบัสวนคด้ืฆาตั้กรรม แลุะแก้ปัีญหา
การใชั่้ความรุนแรงตั้่อผูู้้หญิงอย่างม้ปีระสิที่ธิัภาพ  
ท้ี่�ฟิจิำ อด้ืตั้กัปีตัั้นท้ี่มรักบ้ั�ถูกศาลุตัั้ดืสินว่าม้ความผิู้ดื
ในข้อหาข่มขืน แลุะถูกตัั้ดืสินจัำาคุกแปีดืปีี แต่ั้กลัุบั 
ได้ืรับัอนุญาตั้ให้กลัุบัมาฝึ่กซ้อมใหม่ หลัุงจัากใช้ั่โที่ษ
เพ้ยงไม่ถ่งหน่�งปีี  

ในปาก้สถาน การเดิืนรณรงค์ปีระจัำาปีีเนื�องในวัน
สตั้ร้สากลุ ตั้กเปี็นเป้ีาโจัมต้ั้อย่างต่ั้อเนื�อง เริ�มจัาก
ศาลุ โดืยม้ความพยายามฟื้้องศาลุเพื�อสั�งห้ามไม่ให้
เดิืนขบัวน แลุะเมื�อถ่งวันงานก็ม้กลุุ่มศาสนาขว้าง
ก้อนหินใส่ผูู้้เดิืนขบัวนในกรุงอิสลุามาบััดื ตั้ำารวจั 
ไม่สามารถคุ้มครองผูู้้เข้าร่วมการเดืินขบัวนไดื้เลุย 
ในเดืือนกันยายน เกิดืเหตุั้รุมโที่รมผูู้้หญิงคนหน่�ง
บันที่างหลุวง ซ่�งที่ำาให้เกิดืความโกรธัเคืองของคน 
ทัี่�งชั่าติั้ พร้อมกับัการเร้ยกร้องให้ผูู้้บััญชั่าการตั้ำารวจั
ระดัืบัจัังหวัดืลุาออก แลุะเพิ�มการลุงโที่ษผูู้้ท้ี่�ข่มขืน 
ให้รุนแรงข่�น ในเดืือนธัันวาคม รัฐบัาลุปีระกาศใช้ั่
ระเบ้ัยบัเพื�อเร่งการพิจัารณาคด้ืข่มขืน แลุะการลุงโที่ษ
ผูู้้ถูกกลุ่าวหาด้ืวยการฉ้ดืสารเคม้เพื�อให้หมดืความ
รู้ส่กที่างเพศ แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุแสดืง 
ข้อกังวลุต่ั้อการใชั่้สารเคม้เพื�อให้หมดืความรู้ส่กที่าง
เพศ ซ่�งลุะเมิดืพันธักรณ้ระหว่างปีระเที่ศแลุะพันธักรณ้
ตั้ามรัฐธัรรมนูญ ท้ี่�ห้ามการที่รมานแลุะการปีฏิิบััติั้ 
ท้ี่�โหดืร้าย ไร้มนุษยธัรรม หรือท้ี่�ยำ�าย้ศักดิื�ศร้  

ในอินเด้ยและเนปาล การข่มขืนผูู้้หญิงชั่าวดืาลิุตั้ที่ำาให้
เกิดืความโกรธัแค้น ในเดืือนพฤษภาคม เด็ืกผูู้้หญิง
ชั่าวดืาลิุตั้วัย 12 ขวบัถูกบัังคับัให้แต่ั้งงานกับัคนท้ี่�ถูก
กลุ่าวหาว่าข่มขืนเธัอ โดืยชั่ายคนน้�มาจัากวรรณะท้ี่� 
สูงกว่า ท้ี่�เขตั้รูปัีนเดืฮ้ของเนปาล ในเดืือนกันยายน 
เด็ืกผูู้้หญิงชั่าวดืาลิุตั้อายุ 12 ขวบัอ้กหน่�งคนถูกข่มขืน 
แลุะสังหารท้ี่�เขตั้พัชั่ฮัง ผูู้้ข่มขืนท้ี่�เป็ีนชั่ายเคยก่อคด้ื
ข่มขืนเด็ืกผูู้้หญิงอายุ 14 ขวบัอ้กคนหน่�งเมื�อเดืือน
ก่อนหน้าน้� แต่ั้ไม่ถูกดืำาเนินคด้ื ในเดืือนกันยายน  
ผูู้้หญิงชั่าวดืาลิุตั้ถูกข่มขืนแลุะสังหารโดืยกลุุ่มผูู้้ชั่าย
ท้ี่�มาจัากวรรณะสูงกว่าท้ี่�เมืองหัตั้ราส ในแคว้น 
อุตั้ตั้รปีระเที่ศ อินเด้ย ตั้ำารวจัไดื้เผู้าศพของเธัอโดืย
ยังไม่ได้ืขอความยินยอมจัากครอบัครัว ส่วนกลุุ่ม 
ผูู้้ต้ั้องหาชั่ายถูกจัับั หลัุงจัากม้การชุั่มนุมปีระท้ี่วง
อย่างต่ั้อเนื�องทัี่�วปีระเที่ศ เพื�อเร้ยกร้องความยุติั้ธัรรม
แลุะความรับัผิู้ดืชั่อบั  
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เพื�อแก้ปัีญหาการใช้ั่ความรุนแรงต่ั้อผูู้้หญิงท้ี่�เกิดืข่�น
ในหลุายรูปีแบับั เกาหลุ้ใต้ั้ได้ืดืำาเนินการต่ั้าง ๆ รวมทัี่�ง
การออกกฎหมายเพื�อส่งเสริมการคุ้มครองผูู้้หญิง
แลุะเดื็กผูู้้หญิงจัากการแสวงหาผู้ลุปีระโยชั่น์แลุะ 
การปีฏิิบััติั้มิชั่อบัที่างเพศ สภานิติั้บััญญัติั้ยังเพิ�ม 
บัที่ลุงโที่ษกับัอาชั่ญากรรมที่างเพศที่างดิืจิัทัี่ลุ แลุะ
ม้การเพิ�มอายุขั�นตั้ำ�าท้ี่�ให้ความยินยอมที่้�จัะม้เพศ-
สัมพันธ์ัได้ื จัาก 13 เป็ีน 16 ปีี โดืยไม่ม้การเลืุอกปีฏิิบััติั้ 
แลุะม้การยกเลุิกข้อกำาหนดืดื้านอายุความ สำาหรับั
ความผิู้ดืเก้�ยวกับัการแสวงหาผู้ลุปีระโยชั่น์ที่างเพศ
กับัเด็ืก 

ในการจ่ำดทำามาตี้รการช่ั่วงหล่งภาวะการระบัาด 
คร่�งใหญ่่เพื�อการฟ้�นฟ้ ร่ฐบัาลประเทศัต่ี้าง ๆ ต้ี้อง 
ให้ความสำาค่ญ่ก่บัการส่งเสริมความเท่าเท้ยมทาง
เพศั และขจ่ำดความรุนแรงเนื�องด้วยเหตุี้ผู้ลจำาก
เพศัสภาพ และการเหมารวมทางเพศัท้�เป็นอ่นตี้ราย  
ผู้้้หญิ่งต้ี้องม้ส่วนร่วมในทุกข่�นตี้อนของการออก
กฎหมาย การกำาหนดนโยบัายและงบัประมาณ์ในการ
จ่ำดทำามาตี้รการช่ั่วงหล่งภาวะการระบัาดคร่�งน้�เพื�อ
การฟ้�นฟ้ของร่ฐบัาลประเทศัต่ี้างๆ ในภ้มิภาค 

ความล้มเหลวในการป้องก่นการ
เปล้�ยนแปลงทางภ้มิอากาศั

ภูมิภาคเอเช้ั่ย-แปีซิฟิื้กม้ความเปีราะบัางอย่างยิ�ง
ต่ั้อผู้ลุกระที่บัของวิกฤติั้ด้ืานสภาพภูมิอากาศ ในปีี 
2563 ภัยพิบััติั้ที่างภูมิอากาศท้ี่�เกิดืข่�นหลุายครั�ง  
ส่งผู้ลุกระที่บัต่ั้อสิที่ธิัมนุษยชั่นในภูมิภาค อินเด้ย 
ได้ืรับัความเส้ยหายอย่างหนักจัากพายุไต้ั้ฝุ่่นอำาพัน  
ในขณะที่้�บ่ังกลาเทศั เนปาล และเม้ยนมา เกิดืภาวะ 
นำ�าท่ี่วมอย่างกว้างขวาง ที่ำาให้ม้ผูู้้พลัุดืถิ�นหลุายลุ้าน
คน ออสเตั้รเลุ้ยก็เกิดืเหตุั้ไฟื้ป่ีาจัำานวนมากอย่าง 
ไม่เคยเป็ีนมาก่อน ที่ำาให้เกิดืปัีญหาการพลัุดืถิ�นแลุะ
มลุพิษที่างอากาศ 

แม้ผู้ลุกระที่บัเหลุ่าน้�จัะม้ความรุนแรง แต่ั้ปีระเที่ศต่ั้างๆ 
ในภูมิภาคน้�ซ่�งม้ส่วนรับัผิู้ดืชั่อบัมากท้ี่�สุดืต่ั้อการ 
ปีลุ่อยมลุพิษในระดัืบัโลุก กลัุบัไม่ได้ืม้การกำาหนดื 
เป้ีาหมายในการลุดืการปีลุ่อยมลุพิษอย่างเพ้ยงพอ  
ซ่�งจัะชั่่วยให้สามารถหลุ้กเลุ้�ยงผู้ลุกระที่บัดื้านสิที่ธิั 
มนุษยชั่นท้ี่� ร้ายแรงจัากการเปีลุ้�ยนแปีลุงที่าง 
ภูมิอากาศไดื้ ออสเตี้รเล้ยซ่�งได้ืกลุายเป็ีนปีระเที่ศ
ส่งออกเชืั่�อเพลิุงฟื้อสซิลุรายใหญ่สุดืของโลุก กลัุบั
ไม่ได้ืกำาหนดืเป้ีาหมายในการลุดืการปีลุ่อยมลุพิษ 
ท้ี่�ก้าวหน้าข่�นสำาหรับัปีี 2573 หรือไม่ได้ืแสดืงพันธักิจั 
ท้ี่�จัะบัรรลุุภาวะ การปีลุ่อยมลุพิษสุที่ธิัเป็ีนศูนย์ใน
ระยะยาว แม้ว่าญ้่�ปุ�น และเกาหล้ใต้ี้ปีระกาศเป้ีาหมาย
คาร์บัอนเปี็นกลุางภายในปีี 2593 แลุะจ้ำนภายในปีี 
2603 แต่ั้พวกเขาไม่แสดืงให้เห็นว่าจัะดืำาเนินมาตั้รการ
ท้ี่�เป็ีนไปีได้ื เพื�อบัรรลุุภาวะคาร์บัอนสุที่ธิัเป็ีนศูนย์ 
ก่อนวันท้ี่�ต้ั้องที่ำา เพื�อหลุ้กเลุ้�ยงจัากการสร้างความ
เส้ยหายร้ายแรงต่ั้อสิที่ธิัมนุษยชั่นของปีระชั่าชั่น  
ทัี่�งในแลุะนอกปีระเที่ศของตั้นเอง 

รัฐบัาลุปีระเที่ศต่ั้างๆ ต้ั้องเร่งกำาหนดืแลุะดืำาเนินงาน 
ตั้ามเปี้าหมายแลุะยุที่ธัศาสตั้ร์การลุดืมลุพิษ เพื�อ
คุ้มครองสิที่ธิัมนุษยชั่นจัากวิกฤติั้ด้ืานสภาพ 
ภูมิอากาศ แลุะปีระกันให้เกิดืความยุติั้ธัรรมแลุะสิที่ธิั
มนุษยชั่นท้ี่�สอดืคลุ้องกับัแนวโน้มการพัฒนาไปีสู่
เศรษฐกิจัท้ี่�คาร์บัอนเป็ีนศูนย์ แลุะสังคมท้ี่�แข็งแรง
ยั�งยืน
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ประเทศเมยีนมา
สาธิารณ์ร่ฐแห่งสหภาพเม้ยนมา 
ประมุขของร่ฐและร่ฐบัาล: อู วิน หมินท์ี่

การละเมิดสิทธิิมนุษยชั่นร้ายแรงเกิดข้�นท่�วประเทศั
เม้ยนมา ในขณ์ะท้�ความข่ดแย้งทางอาวุธิระหว่าง
กองท่พและกลุ่มชั่าติี้พ่นธ์ุิติี้ดอาวุธิในประเทศัย่ง
เกิดข้�นอย่างต่ี้อเนื�อง การโจำมต้ี้ทางอากาศัและ
การทิ�งระเบิัดอย่างไม่เลือกเป้าหมายของกองท่พ  
เกิดข้�นในร่ฐยะไข่และร่ฐฉิน ส่งผู้ลให้พลเรือนหลาย
พ่นคนต้ี้องพล่ดถิ�น องค์กรท้�ทำางานด้านมนุษยธิรรม
ถ้กปิดก่�นในการดำาเนินงานอย่างมาก ทำาให้การ 
เข้าถ้งประชั่าชั่นท้� เส้�ยงภ่ยเป็นไปอย่างจำำาก่ด 
ทางการม้คำาส่�งจำำาก่ดอย่างไม่เหมาะสมต่ี้อการ 
เข้าถ้งด้านข้อม้ลในร่ฐยะไข่และร่ฐฉิน ซ้�งส่งผู้ล 
กระทบัด้านลบัต่ี้อความสามารถของชุั่มชั่นในการ
ร่บัร้้ข้อม้ลข่าวสารท้�อาจำช่ั่วยปกป้องช้ั่วิตี้ได้ ท่�ง
ในระหว่างการแพร่ระบัาดของโรคโควิด-19 และ
ความข่ดแย้งทางอาวุธิท้�เกิดข้�นอย่างต่ี้อเนื�อง การ
ประห่ตี้ประหารน่กปกป้องสิทธิิมนุษยชั่นท้�ย่งคง 
เกิดข้�นท่�วประเทศั ทางการจำำาก่ดสิทธิิในเสร้ภาพ 
การแสดงออก การสมาคมและการชุั่มนุมของ
ประชั่าชั่นโดยพลการ

ข้อม้ลพื�นฐาน 

ในวันท้ี่� 23 มกราคม 2563 ศาลุยุติั้ธัรรมระหว่าง
ปีระเที่ศ (ICJ) สั�งให้เม้ยนมาป้ีองกันการสังหารหมู่ 
หรือการฆ่าลุ้างเผู่้าพันธ์ุัต่ั้อชั่าวมุสลิุมโรฮิงญา 
ระหว่างการพิจัารณาคด้ืท้ี่�ฟ้ื้องโดืยปีระเที่ศแกมเบ้ัย 
ศาลุยังสั�งให้เม้ยนมาต้ั้องรายงานข้อมูลุของการ
ดืำาเนินงานตั้ามคำาสั�งอย่างสมำ�าเสมอ

รัฐบัาลุเม้ยนมาได้ืเน้นยำ�าหลุายครั�งว่า ความรับัผิู้ดื
ชั่อบัของผูู้้รับัผิู้ดืชั่อบัต่ั้อการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่น 
เป็ีนปีระเด็ืนภายในปีระเที่ศ การลุอยนวลุพ้นผิู้ดืจ่ังยัง
เกิดืข่�นอย่างกว้างขวาง แลุะรัฐบัาลุไม่ได้ืดืำาเนินการ
อย่างจัริงจัังเพื�อกำาหนดืให้พลุเรือนม้อำานาจัควบัคุม

เหนือกองทัี่พ หรือกำาหนดืให้ม้กลุไกสอบัสวนแลุะ
ตั้รวจัสอบัอย่างม้ปีระสิที่ธิัภาพภายในปีระเที่ศ

การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 ส่งผู้ลุให้ม้การนำา
มาตั้รการลุ็อกดืาวน์มาใชั่้ในระดืับัท้ี่�แตั้กตั้่างกันใน
เมืองสำาคัญต่ั้างๆ  ในขณะท้ี่�จัำานวนผูู้้ติั้ดืเชืั่�อยังคง 
เพิ�มข่�น ระบับัสาธัารณสุขของปีระเที่ศไม่พร้อมจัะ
รับัมือกับัการระบัาดืครั�งใหญ่ในลัุกษณะน้� แลุะผู้ลุ 
กระที่บัด้ืานเศรษฐกิจัจัากการระบัาดืใหญ่ ม้ความ
รุนแรงสำาหรับัปีระชั่ากรกลุุ่มเส้�ยง โดืยเฉพาะ 
ผูู้้พลัุดืถิ�นในปีระเที่ศ แลุะปีระชั่าชั่นท้ี่�ยากจันหลุายลุ้าน
คน

ในการเลุือกตัั้�งทัี่�วไปีเมื�อวันท้ี่� 8 พฤศจิักายน 2563 
พรรคส่นนิบัาตี้แห่งชั่าติี้เพื�อประชั่าธิิปไตี้ย หรือ 
NLD ของอองซาน ซูจ้ัยังคงได้ืรับัเส้ยงส่วนใหญ่ 
ในรัฐสภา

รัฐบัาลุสั�งยกเลิุกการจััดืเลืุอกตัั้�งในพื�นท้ี่�ท้ี่�ม้ความ 
ขัดืแย้ง รวมทัี่�งในพื�นท้ี่�ส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่ ส่งผู้ลุให้
ชั่าวยะไข่กว่า 1.5 ลุ้านคนไม่สามารถใช้ั่สิที่ธิัเลืุอกตัั้�ง
ได้ื ในขณะท้ี่�ปีระชั่ากรส่วนใหญ่เป็ีนชั่าวโรฮิงญาถูกตัั้ดื
สิที่ธิัการเลืุอกตัั้�งอยู่แลุ้ว ตัั้�งแต่ั้ก่อนการเลืุอกตัั้�งในปีี 
2558 จัากการปีระกาศยกเลิุกบััตั้รปีระจัำาตัั้วท้ี่�เร้ยก
ว่า “บ่ัตี้รขาว”

การละเมิดสิทธิิมนุษยชั่นในบัริบัทของ
การข่ดแย้งก่นด้วยอาวุธิในประเทศั

ในระหว่างปีีน้� พลุเรือนถูกสังหารแลุะไดื้รับับัาดืเจั็บั
จัากการโจัมต้ั้ที่างอากาศ แลุะการทิี่�งระเบิัดือย่าง 
ไม่เลืุอกเป้ีาของกองทัี่พในหลุายพื�นท้ี่�ของรัฐยะไข่ แลุะ
ในเมืองพาเลุตั้วา รัฐฉิน
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นับัตัั้�งแต่ั้ความขัดืแย้งระหว่างกองทัี่พเม้ยนมากับั
กองทัี่พอาระกันที่ว้ความรุนแรงข่�นในช่ั่วงต้ั้นปีี 2562 
ส่งผู้ลุให้จัำานวนการบัังคับัใช้ั่แรงงาน การควบัคุมตัั้ว
โดืยพลุการ การที่รมานแลุะการปีฏิิบััติั้ท้ี่�โหดืร้ายต่ั้อ
พลุเรือนท้ี่�เกิดืจัากที่หารฝ่่ายรัฐบัาลุเพิ�มข่�น 

ในรัฐคะฉิ�นแลุะตั้อนเหนือของรัฐฉาน ม้รายงานการ
ลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่นต่ั้อพลุเรือนท้ี่�กระที่ำาโดืยกองทัี่พ 
ซ่�งยังเกิดืข่�นในบัริบัที่ของการขัดืแย้งที่างอาวุธั 
หลุายกรณ้ การปีฏิิบััติั้มิชั่อบัด้ืานสิที่ธิัมนุษยชั่นโดืย
กลุุ่มชั่าติั้พันธ์ุัติั้ดือาวุธัครอบัคลุุมถ่งการลัุกพาตัั้ว  
การสังหาร การควบัคุมตัั้วอย่างผิู้ดืกฎหมาย  
การบัังคับัแลุะเกณฑ์์เด็ืกให้ที่ำางานกับักลุุ่มติั้ดือาวุธั 
การบัังคับัให้ช่ั่วยแบักหาม แลุะการร้ดืไถ 

ในวันท้ี่� 12 มิถุนายน รัฐมนตั้ร้กระที่รวงสวัสดิืการ
สังคม การชั่่วยเหลุือ แลุะการจััดืสรรที่้�อยู่ใหม่ของ
สหภาพ ปีระกาศจััดืตัั้�งสองหน่วยงานเพื�อกวาดืลุ้าง
ทุ่ี่นระเบิัดืสังหารบุัคคลุทัี่�วปีระเที่ศ ซ่�งเป็ีนส่วนหน่�ง
ของแผู้นเพื�อจััดืสรรถิ�นฐานใหม่ให้กับัพลุเรือนท้ี่�ต้ั้อง 
พลัุดืถิ�นเนื�องจัากการขัดืแย้งที่างอาวุธั ทัี่�งกองทัี่พ
แลุะกลุุ่มชั่าติั้พันธ์ุัติั้ดือาวุธัยังคงใช้ั่ทุ่ี่นระเบิัดืสังหาร
บุัคคลุ แลุะระเบิัดืแสวงเครื�องต่ั้อไปี

ผู้้้พล่ดถิ�นในประเทศั 

ม้ผูู้้พลัุดืถิ�นปีระมาณ 300,000 คนในรัฐยะไข่ รัฐฉิน 
รัฐคะฉิ�น แลุะตั้อนเหนือของรัฐฉาน อันเป็ีนผู้ลุมาจัาก 
ความขัดืแย้งที่างอาวุธัระหว่างกองทัี่พเม้ยนมากับั
กลุุ่มชั่าติั้พันธ์ุัติั้ดือาวุธั ตั้ามแนวพรมแดืนไที่ย- 
เม้ยนมา ปีระชั่าชั่นหลุายหมื�นคนยังคงพลุัดืถิ�น
เนื�องจัากความขัดืแย้งท้ี่�เกิดืข่�นมาหลุายที่ศวรรษก่อน
หน้าน้� 

ในปีีน้�ปีระชั่าชั่นหลุายหมื�นคนในรัฐยะไข่ต้ั้องพลัุดืถิ�น 
เนื�องจัากการขัดืแย้งที่างอาวุธั ที่ำาให้วิกฤติั้การ 
พลัุดืถิ�นท้ี่�เป็ีนอยู่ในรัฐแห่งน้�รุนแรงข่�น ส่งผู้ลุให้
ปีระชั่ากรปีระมาณ 130,000 คน ซ่�งส่วนใหญ่เป็ีน
ชั่าวมุสลิุมโรฮิงญา ยังคงถูกกักตัั้วในค่ายผูู้้อพยพ
นับัตัั้�งแต่ั้เกิดืความรุนแรงข่�นเมื�อปีี 2555 ในรัฐคะฉิ�น  
ปีระชั่ากรเกือบั 100,000 ยังคงถูกกักตัั้วในค่าย 
หลัุงต้ั้องพลัุดืถิ�นตัั้�งแต่ั้ปีี 2554 โดืยเป็ีนผู้ลุมาจัาก

การต่ั้อสู้รอบัใหม่ระหว่างกองทัี่พปีลุดืแอกคะฉิ�นกับั
กองทัี่พเม้ยนมา 

รัฐบัาลุวางแผู้นสั�งปิีดืค่ายของผูู้้พลัุดืถิ�นหลุายแห่ง 
แต่ั้ยังไม่ม้การปิีดือย่างเป็ีนที่างการในปีีน้� ยังไม่ม้
การนำาตัั้วผูู้้ลุ้�ภัยชั่าวโรฮิงญาในบัังกลุาเที่ศกลุับั
ปีระเที่ศเม้ยนมา  ซ่�งพวกเขาหลุบัหน้ความโหดืร้ายใน
รัฐยะไข่ไปีตัั้�งแต่ั้ปีี 2559 แลุะ 2560  

การปฏิิเสธิการเข้าถ้งความช่ั่วยเหลือ
ด้านมนุษยธิรรม 

หน่วยงานสหปีระชั่าชั่าตั้ิแลุะองค์กรภาคปีระชั่าสังคม
ระหว่างปีระเที่ศท้ี่�ให้ความช่ั่วยเหลืุอด้ืานมนุษยธัรรม 
แลุะจััดืส่งสิ�งของบัรรเที่าทุี่กข์ ต้ั้องเผู้ชิั่ญกับัอุปีสรรค
สำาคัญในการดืำาเนินงานของตั้น ที่างการได้ืปิีดืกั�นการ
เข้าถ่งพื�นท้ี่�ท้ี่�ได้ืรับัผู้ลุกระที่บัจัากความขัดืแย้ง รวมทัี่�ง
พื�นท้ี่�ท้ี่�ม้การแย่งชิั่งอำานาจัปีกครองระหว่างรัฐบัาลุแลุะ
กลุุ่มชั่าติั้พันธ์ุัติั้ดือาวุธั

การจัำากัดืการที่ำางานของหน่วยงานด้ืานมนุษยธัรรม
เพิ�มข่�นอย่างมากโดืยเฉพาะในรัฐยะไข่ ระบับัราชั่การ
ท้ี่�เชืั่�องช้ั่าแลุะคำาสั�งห้ามของรัฐบัาลุ ส่งผู้ลุให้ม้การ 
ปิีดืกั�นการเข้าไปีช่ั่วยเหลืุอปีระชั่าชั่นท้ี่�ม้ความเส้�ยง 
รวมทัี่�งในพื�นท้ี่�ท้ี่�ม้ความขัดืแย้งแลุะม้การพลัุดืถิ�น 

การเดิืนที่างภายในรัฐยะไข่ของกลุุ่มที่ำางานด้ืาน
มนุษยธัรรมยังม้ความเส้�ยงแลุะอันตั้ราย ในเดืือน
เมษายน รถยนต์ั้ขององค์การอนามัยโลุกท้ี่�บัรรทุี่ก
ตัั้วอย่างการที่ดืสอบัเพื�อตั้รวจัหาโควิดื-19 ท้ี่�เมือง
ม้นบัยา รัฐยะไข่ ถูกโจัมต้ั้ด้ืวยอาวุธัป้ีน ส่งผู้ลุให้คน
ขับัรถเส้ยช้ั่วิตั้ วันท้ี่� 28 ตุั้ลุาคม ชั่ายสองคนได้ืรับั
บัาดืเจ็ับั แลุะอ้กคนหน่�งเส้ยช้ั่วิตั้ระหว่างอยู่ในรถยนต์ั้
รับัจ้ัางขนส่งของคณะกรรมการกาชั่าดืสากลุ (ICRC) 
ท้ี่�เมืองรัตั้ทิี่ด่ือง ในทัี่�งสองกรณ้ กองทัี่พเม้ยนมาแลุะ
กองทัี่พอาระกันต่ั้างปีฏิิเสธัความรับัผิู้ดืชั่อบั 
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สิทธิิในเสร้ภาพการแสดงออก การ
สมาคมและการชุั่มนุมโดยสงบั  

ที่างการใช้ั่กฎหมายท้ี่�จัำากัดืสิที่ธิัแลุะเสร้ภาพหลุาย
ฉบัับัเพื�อจัับักุม ดืำาเนินคด้ื แลุะคุมขังบุัคคลุท้ี่�ใช้ั่สิที่ธิั
ในเสร้ภาพการแสดืงออก การสมาคมแลุะการชัุ่มนุม
โดืยสงบั 

การจัับักุมแลุะการดืำาเนินคด้ืโดืยพลุการแลุะม้ 
เป้ีาหมายที่างการเมือง เกิดืข่�นตั้ลุอดืทัี่�งปีี ส่งผู้ลุให้
ม้ผูู้้ถูกคุมขัง 58 คน ที่างการมักใช้ั่ข้อหาตั้ามมาตั้รา 
66(d) ของพระราชั่บััญญัติั้โที่รคมนาคม พ.ศ. 2556 
แลุะมาตั้รา 505(a) แลุะ 505(b) ของปีระมวลุกฎหมาย
อาญา เพื�อจััดืการกับัผูู้้วิพากษ์วิจัารณ์รัฐบัาลุแลุะ 
นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น 

ที่างการดืำาเนินคด้ืกับัคณะลุะครพ้ค็อกเจัเนอเรชั่ั�น 
(Peacock Generation) ในข้อหา “หมิ�นประมาท
ทางออนไลน์” ตั้ามกฎหมายทัี่�งสองฉบัับัน้� จัาก
การที่ำาการแสดืงต่ี้งย่ด (Thangyat) อย่างสงบั 
เพื�อวิจัารณ์กองทัี่พ ตัั้งยัดืเป็ีนการแสดืงพื�นบ้ัานท้ี่� 
ผู้สมผู้สานบัที่กลุอน บัที่ลุะครแนวตั้ลุก แลุะบัที่เพลุง
ในลัุกษณะเส้ยดืส้ มักแสดืงกันในช่ั่วงเที่ศกาลุรดืนำ�า 
ปีีใหม่ในเดืือนเมษายน สมาชิั่กหกคนของคณะลุะคร
ถูกศาลุตัั้ดืสินจัำาคุกระหว่าง 2-6 ปีี จันถ่งสิ�นปีี ซ่�ง 
ทัี่�งสามคนยังถูกคุมขังอยู่ 

ที่างการใช้ั่กฎหมายความมั�นคงแห่งชั่าติั้ เพื�อจัำากัดื
สิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออกแลุะการเข้าถ่งข้อมูลุ
โดืยพลุการ พระราชั่บััญญัติั้การสมาคมอย่างมิชั่อบั
ด้ืวยกฎหมาย พ.ศ. 2451 มักถูกใช้ั่โดืยม้เป้ีาหมาย 
เพื�อคุกคาม ข่มขู่ แลุะลุงโที่ษนักกิจักรรมแลุะผูู้้สื�อข่าว 
โดืยเฉพาะผูู้้ท้ี่�เป็ีนสมาชิั่กชั่นกลุุ่มน้อยด้ืานชั่าติั้พันธ์ุั
แลุะศาสนา 

ในวันท้ี่� 24 ม้นาคม รัฐบัาลุปีระกาศให้กองท่พ 
อาระก่นเป็ีนองค์กรก่อการร้าย ส่งผู้ลุให้การ
สื�อสารกับักลุุ่มน้�เป็ีนเรื�องผิู้ดืกฎหมาย แลุะม้นักข่าว 
อย่างน้อยสามคนถูกดืำาเนินคด้ืตั้ามพระราชั่บััญญัติั้
ต่ั้อต้ั้านการก่อการร้าย แลุะมาตั้รา 17(1) แลุะ 17(2)  
ของพระราชั่บััญญัติั้การสมาคมอย่างมิชั่อบัด้ืวย 
กฎหมาย จัากการติั้ดืต่ั้อกับักองทัี่พอาระกัน สื�อมวลุชั่น 
ต้ั้องเซ็นเซอร์ตัั้วเอง แลุะมักเปิีดืเผู้ยว่าไม่สามารถ

ติั้ดืต่ั้อเพื�อขอความเห็นจัากกลุุ่มชั่าติั้พันธ์ุัติั้ดือาวุธัได้ื 
เพราะกลัุวจัะถูกดืำาเนินคด้ื 

ตั้ามพระราชั่บััญญัติั้การชุั่มนุมโดืยสงบัแลุะการ 
เดิืนขบัวนโดืยสงบั ผูู้้จััดืการชุั่มนุม รวมทัี่�งการชัุ่มนุม
แลุะการเดิืนขบัวนโดืยสงบั จัำาเป็ีนต้ั้องแจ้ังให้ตั้ำารวจั
ที่ราบัลุ่วงหน้าก่อนจััดืกิจักรรม หากไม่ที่ำาเช่ั่นนั�น  
จัะถูกลุงโที่ษที่างอาญา ในวันท้ี่� 4 กันยายน หม่อง  
สวงคะ กว้แลุะนักกิจักรรมถูกศาลุตัั้ดืสินว่าม้ความผิู้ดื
ตั้ามมาตั้รา 19 ของกฎหมายน้� หลัุงจัากเขานำาป้ีายไปี
ติั้ดืบันถนนหลุวงระหว่างการชุั่มนุม ในโอกาสครบัรอบั
หน่�งปีีของการปิีดืกั�นอินเที่อร์เน็ตั้มือถือ ในบัางพื�นท้ี่�
ของรัฐยะไข่แลุะรัฐฉิน หม่อง สวงคะ  เลืุอกท้ี่�จัะจ่ัาย 
ค่าปีรับัเปี็นเงิน 30,000 จ๊ัาตั้ (657 บัาที่) แที่นที่้�จัะ 
ถูกขัง 15 วัน 

ในระหว่างเดืือนกันยายน ที่างการไดื้จัับักุมสมาชิั่ก
สหพ่นธ์ิสหภาพน่กศ้ักษาแห่งพม่า (All Burma 
Federation of Student Unions - ABFSU) จัำานวน 
15 คน เนื�องจัากเข้าร่วมการชัุ่มนุมโดืยสงบัเพื�อ 
ต่ั้อต้ั้านสงครามท้ี่�เกิดืข่�น แลุะการแจักใบัปีลิุวเพื�อ 
รณรงค์ทัี่�วปีระเที่ศ พวกเขาเร้ยกร้องให้ยุติั้ความ 
ขัดืแย้งในรัฐยะไข่แลุะรัฐฉิน แลุะให้เปีิดืบัริการ
อินเที่อร์เน็ตั้มือถือในพื�นท้ี่�ท้ี่�ได้ืรับัผู้ลุกระที่บัจัากคำาสั�ง 
ของรัฐบัาลุท้ี่�ม้คำาสั�งให้ลุดืความเร็วของอินเที่อร์เน็ตั้  

สมาชิั่กจัำานวนหกคนจัากทัี่�งหมดื 12 คนถูกดืำาเนิน
คด้ืตั้ามมาตั้รา 505(a) แลุะ 505(b) ของปีระมวลุ
กฎหมายอาญา ม้หน่�งคนถูกดืำาเนินคด้ืตั้ามมาตั้รา 
25 ของพระราชั่บััญญัติั้การจััดืการภัยพิบััตั้ิที่าง
ธัรรมชั่าติั้ แลุะอ้กแปีดืคนถูกดืำาเนินคด้ืตั้ามมาตั้รา 19  
ของพระราชั่บััญญัติั้การชุั่มนุมโดืยสงบัแลุะการ 
เดิืนขบัวนโดืยสงบั หลุายคนถูกศาลุสั�งลุงโที่ษจัำาคุก
มากถ่งหกปีี แลุะบัางคด้ืยังอยู่ระหว่างกระบัวนการ 
พิจัารณา ส่วนสมาชั่ิก ABFSU คนอื�น ๆ อยู่ระหว่าง 
การหลุบัหน้ 

การเข้าถ้งข้อม้ล 

ในเดืือนสิงหาคม รัฐบัาลุยกเลิุกการปิีดืกั�น
อินเที่อร์เน็ตั้มือถือในบัางส่วนซ่�งได้ืปีระกาศใช้ั่
มาตัั้�งแต่ั้เดืือนมิถุนายน 2562 ในพื�นท้ี่�ท้ี่�ได้ืรับัผู้ลุ 
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กระที่บัจัากความขัดืแย้งที่างตั้อนเหนือของรัฐยะไข่
แลุะตั้อนใตั้้ของรัฐฉิน พื�นท้ี่�ท้ี่�เริ�มให้บัริการม้ความเร็ว
ของอินเที่อร์เน็ตั้ลุดืลุงอย่างมาก ซ่�งเป็ีนอุปีสรรคต่ั้อ
การเผู้ยแพร่ข้อมูลุ โดืยเฉพาะการบัันท่ี่กข้อมูลุการ
ลุะเมิดืแลุะการปีฏิิบััติั้มิชั่อบัดื้านสิที่ธิัมนุษยชั่น แลุะ
การเผู้ยแพร่ข้อมูลุสำาคัญเก้�ยวกับัสุขภาพในระหว่าง
การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19  

ที่างการไดื้อ้างความมั�นคงแห่งชั่าติั้เพื�อใช้ั่อำานาจั
อย่างกว้างขวาง ปิีดืกั�นเว็บัไซตั้์ท้ี่�วิพากษ์วิจัารณ์
รัฐบัาลุ ม้การออกคำาสั�งสามฉบัับัระหว่างวันท้ี่� 19 แลุะ 
31 ม้นาคม เพื�อปิีดืกั�นเว็บัไซต์ั้จัำานวน 2,147 เว็บัไซต์ั้
ตั้ามมาตั้รา 77 ของพระราชั่บััญญัติั้การโที่รคมนาคม 
ซ่�งให้อำานาจัอย่างกว้างขวางแลุะโดืยพลุการตั้่อ
รัฐบัาลุ ในการระงับัเครือข่ายโที่รคมนาคม  

ที่างการปีิดืกั�นการเข้าถ่งสื�ออิสระแลุะองค์กรด้ืาน 
สิที่ธิัมนุษยชั่น ในพื�นท้ี่�ท้ี่�ได้ืรับัผู้ลุกระที่บัจัากความ
ขัดืแย้ง ผูู้้สื�อข่าวแลุะสำานักข่าวถูกกดืดัืน ข่มขู่ แลุะ
คุกคาม หากรายงานข้อมูลุท้ี่�ลุะเอ้ยดือ่อน ผูู้้ท้ี่�รายงาน
ข่าวเรื�องความขัดืแย้งม้ความเส้�ยงอย่างยิ�งท้ี่�จัะถูก
จัับักุม ส่งผู้ลุกระที่บัอย่างรุนแรงโดืยเฉพาะต่ั้อนักข่าว
ของชั่นกลุุ่มน้อยชั่าติั้พันธ์ุั อ่องมามอ้ บัรรณาธิัการ
บัริหารของสำานักข่าวท้ี่�รัฐยะไข่ ซ่�งรายงานการ
ลุะเมิดืในระหว่างความขัดืแย้งของกองทัี่พเม้ยนมา
กับักองทัี่พอาระกัน ยังคงต้ั้องหลุบัซ่อนตัั้วตัั้�งแต่ั้
เดืือนพฤษภาคม 2562 เขาถูกดืำาเนินคด้ืในข้อหาตั้าม
มาตั้รา 17(2) ของพระราชั่บััญญัติั้การสมาคมอย่าง
มิชั่อบัด้ืวยกฎหมาย ซ่�งกำาหนดืโที่ษจัำาคุกไม่เกินห้าปีี 
สำาหรับัผูู้้บัริหาร ช่ั่วยเหลืุอ หรือส่งเสริมการสมาคม 
ท้ี่�มิชั่อบัด้ืวยกฎหมาย  

ความร่บัผิู้ดชั่อบัของบัรรษ่ท

ในเดืือนกันยายน ม้การเปิีดืโปีงความเชืั่�อมโยงระหว่าง 
หน่วยงานธุัรกิจัระหว่างปีระเที่ศ กับัการให้ทุี่นสนับัสนุน 
กองทัี่พเม้ยนมา รวมทัี่�งหน่วยงานกองทัี่พหลุายแห่ง
ท้ี่�ม้ส่วนรับัผิู้ดืชั่อบัโดืยตั้รงกับัอาชั่ญากรรมตั้าม
กฎหมายระหว่างปีระเที่ศแลุะการลุะเมิดืสิที่ธิัมนุษยชั่น  
เอกสารที่้�รั�วไหลุออกมาเผู้ยให้เห็นว่า กองทัี่พได้ืรับั 
รายได้ืมหาศาลุจัากการถือหุ้นในบัริษัที่เม้ยนมา 
อ้โคโนมิกโฮลุดิื�ง จัำากัดื (Myanmar Economic 

Holdings Limited) ซ่�งเป็ีนบัริษัที่ลัุบัท้ี่�ที่ำากิจัการ
เก้�ยวกับัเหมืองแร่ เบ้ัยร์ ยาสูบั การตัั้ดืเย็บั การผู้ลิุตั้ 
แลุะการธันาคาร  

ผู้้้ท้�ม้ความหลากหลายทางเพศั

มาตั้รา 377 ของปีระมวลุกฎหมายอาญา ม้การเอาผิู้ดื
ที่างอาญากับัการม้ความสัมพันธ์ัระหว่างเพศเด้ืยวกัน
ด้ืวยความยินยอม แม้จัะไม่ค่อยม้การบัังคับัใช้ั่มาตั้รา
น้� แต่ั้การท้ี่�ม้กฎหมายเช่ั่นน้�อยู่ ที่ำาให้เกิดืสภาพท้ี่�เป็ีน
ปีรปัีกษ์ ส่งผู้ลุให้เกิดืการคุกคาม การเลุือกปีฏิิบััติั้ 
แลุะความรุนแรงตั้ามกฎหมาย ที่้�ถูกนำามาใชั่้กับัผูู้้ท้ี่� 
ม้ความหลุากหลุายที่างเพศ ที่ำาให้เส้�ยงจัะถูกโจัมต้ั้แลุะ
ข่มขู่โดืยตั้ำารวจัแลุะหน่วยงานอื�น ๆ 

สิทธิิด้านการศ้ักษา 

ในวันท้ี่� 13 กุมภาพันธ์ัซ่�งเป็ีนวันเด็ืก ม้การยิงป้ีนใหญ่
ใส่โรงเร้ยนมัธัยมขั�นพื�นฐานท้ี่�หม่้บ้ัานคาหม่วยชั่วง 
ตั้ำาบัลุซานหนินวาย ที่ำาให้เด็ืกนักเร้ยนไดื้รับับัาดืเจั็บั
อย่างน้อย 17 คน 

กองทัี่พได้ืบุักย่ดือาคารเร้ยนในรัฐยะไข่ แลุะเปีลุ้�ยน
ให้เป็ีนค่ายที่หารชัั่�วคราว การบุักย่ดือาคารสถานท้ี่�
เร้ยน ไม่เพ้ยงเป็ีนการปีฏิิเสธัสิที่ธิัด้ืานการศ่กษาของ
เด็ืกเท่ี่านั�น หากยังเส้�ยงท้ี่�จัะเปีลุ้�ยนให้โรงเร้ยนกลุาย
เป็ีนเป้ีาหมายที่างที่หาร ที่ำาให้พลุเรือนเกิดืความเส้�ยง
ต่ั้อช้ั่วิตั้แลุะความปีลุอดืภัยของตั้นเอง 

ความรุนแรงต่ี้อผู้้้หญิ่งและเด็กผู้้้หญิ่ง

ร่างกฎหมายความก้าวหน้าเพื�อป้องก่นและคุ้มครอง
ไม่ให้เกิดความรุนแรงต่ี้อผู้้้หญิ่ง (PoVAW) ยังคงม้
ความลุ่าช้ั่า สมาชิั่กรัฐสภายังคงอภิปีรายเก้�ยวกับั
บัที่บััญญัติั้สำาคัญในร่างกฎหมายน้� รวมทัี่�งนิยามของ
คำาว่า การข่มขืน ตั้ามปีระมวลุกฎหมายอาญา การ
ข่มขืนระหว่างคู่สมรสไม่ถือเป็ีนความผิู้ดือาญา แม้ว่า
ในร่างลุ่าสุดืของกฎหมาย PoVAW จัะม้บัที่บััญญัติั้
เอาผู้ิดืที่างอาญากับัการข่มขืนระหว่างคู่สมรส แตั้่
กำาหนดืโที่ษตั้ำ�ากว่าการข่มขืนในกรณ้อื�น ๆ 
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ในวันท้ี่� 21 มกราคม คณะกรรมการสอบัสวนอิสระ 
(ICOE) ซ่�งเป็ีนหน่วยงานในปีระเที่ศที่้�ม้อำานาจัตั้รวจั
สอบัความที่ารุณโหดืร้ายต่ั้อชั่าวโรฮิงญาในรัฐ 
ยะไข่ ระหว่างปีี 2559 แลุะ 2560 ได้ืเผู้ยแพร่บัที่คัดืย่อ
ของผู้ลุการค้นพบั โดืยอ้างว่า “ไม่พบัว่าม้พยาน
หล่กฐานของการรุมโทรมท้�เกิดข้�นจำากกองท่พ
เม้ยนมา” อย่างไรก็ด้ื คณะกรรมการยอมรับัว่า  
ไม่ได้ืสัมภาษณ์ผูู้้เส้ยหายท้ี่�เป็ีนชั่าวมุสลิุมโรฮิงญา 
ซ่�งหลุบัหน้ไปีบัังกลุาเที่ศ ข้ออ้างของคณะกรรมการ
ไม่สอดืคลุ้องกับัข้อค้นพบัของกลุุ่มสิที่ธิัมนุษยชั่น  
เจ้ัาหน้าท้ี่�การแพที่ย์ท้ี่�ให้การรักษา แลุะคณะที่ำางาน
ตั้รวจัสอบัข้อเท็ี่จัจัริงอิสระระหว่างปีระเที่ศกรณ้ 
เม้ยนมาขององค์การสหปีระชั่าชั่าติั้ ซ่�งสามารถบัันท่ี่ก
ข้อมูลุการข่มขืนอย่างกว้างขวางแลุะเป็ีนระบับัต่ั้อ 
ผูู้้หญิงแลุะเด็ืกหญิงชั่าวโรฮิงญา

ในวันท้ี่� 11 กันยายน กองที่ัพยอมรับัว่าม้ที่หาร 
สามนายท้ี่�ข่มขืนผูู้้หญิงชั่าวโรฮิงญา ในระหว่างปีฏิิบััติั้
การท้ี่�เมืองรัตั้ทิี่ด่ืองเมื�อวันท้ี่� 30 มิถุนายน แม้ก่อน
หน้าน้�จัะให้การปีฏิิเสธัก็ตั้าม ตั้อนท้ี่�สื�อมวลุชั่นในพื�นท้ี่�
รายงานข้อกลุ่าวหาน้� หลัุงจัากผูู้้เส้ยหายจัากการ
ข่มขืนได้ืเข้าแจ้ังความดืำาเนินคด้ืเมื�อเดืือนกรกฎาคม 
ในถ้อยแถลุง กองทัี่พระบุัชืั่�อผูู้้เส้ยหายแต่ั้ไม่ระบุัชืั่�อ
ผูู้้กระที่ำาความผู้ิดื ช่ั่วงปีลุายเดืือนธัันวาคม ที่หาร
สามนายถูกลุงโที่ษจัำาคุกคนลุะ 20 ปีี แลุะตั้้องถูก 
ใช้ั่แรงงานอย่างหนัก

1 ศาลุโลุกสั�งเม้ยนมาให้คุ้มครองชั่าวโรฮิงญา (แถลุงการณ์, 
23 มกราคม)

2 เม้ยนมา: การโจัมต้ั้ที่างอากาศอย่างไม่เลืุอกเป้ีาหมาย 
ที่ำาให้พลุเรือนเส้ยช้ั่วิตั้ในขณะท้ี่�ความขัดืแย้งในรัฐยะไข่
เลุวร้ายลุง (แถลุงการณ์, 8 กรกฎาคม) 

3 เม้ยนมา: หมู่บ้ัานถูกเผู้า พลุเรือนบัาดืเจ็ับัแลุะถูกสังหาร 
ในขณะที่้�ความขัดืแย้งในรัฐยะไข่ที่ว้ความรุนแรงข่�น 
(แถลุงการณ์, 12 ตุั้ลุาคม)

4 “ฉันจัะไม่ยอมจัำานน”: การเอาผิู้ดืที่างอาญากับันัก
ปีกปี้องสิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะนักกิจักรรมในเม้ยนมา (ASA 
16/2041/2020)

5 เม้ยนมา: เอกสารท้ี่�รั�วไหลุเผู้ยให้เห็นความสัมพันธ์ั
ของธุัรกิจัระดัืบัโลุกกับัอาชั่ญากรรมของกองทัี่พ 
(แถลุงการณ์, 10 กันยายน)

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/myanmar-world-court-orders-myanmar-protect-rohingya/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/myanmar-world-court-orders-myanmar-protect-rohingya/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/myanmar-villages-burned-civilians-injured-rakhine-state-conflict/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/myanmar-villages-burned-civilians-injured-rakhine-state-conflict/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/myanmar-villages-burned-civilians-injured-rakhine-state-conflict/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2041/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2041/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2041/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/mehl-military-links-to-global-businesses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/mehl-military-links-to-global-businesses/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/mehl-military-links-to-global-businesses/
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ประเทศไทย
ราชั่อาณ์าจ่ำกรไทย
ปีระมุขของปีระเที่ศ: พระบัาทสมเด็จำพระปรเมนทรรามาธิิบัด้ศัร้สินทรมหาวชิั่ราลงกรณ์ 

พระวชิั่รเกล้าเจ้ำาอย่้ห่ว
ปีระมุขของฝ่่ายบัริหาร: พลเอกประยุทธ์ิ จ่ำนทร์โอชั่า 

•  ที่างการได้ืปีราบัปีรามผูู้้ชุั่มนุมโดืยสงบั ควบัคุมตัั้ว แลุะดืำาเนินคด้ือาญากับันักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น  
นักการเมืองฝ่่ายค้าน แลุะผูู้้วิจัารณ์กลุุ่มต่ั้างๆ ท้ี่�เข้าร่วมการชุั่มนุม แสดืงความคิดืเห็นแลุะวิพากษ์วิจัารณ์
รัฐบัาลุ รัฐธัรรมนูญ แลุะสถาบัันพระมหากษัตั้ริย์ ที่ำาให้เกิดืการชุั่มนุมอย่างต่ั้อเนื�องในพื�นท้ี่�กรุงเที่พฯ  
แลุะจัังหวัดือื�น ๆ 

• มาตั้รการของรัฐเพื�อรับัมือกับัการระบัาดืของโรคโควิดื-19 ส่งผู้ลุให้ผูู้้ลุ้�ภัยม้ความเส้�ยงมากข่�นท้ี่�จัะถูกส่งกลัุบั
• ศาลุได้ืกำาหนดืโที่ษปีระหารช้ั่วิตั้ รวมทัี่�งคด้ืฆ่าคนตั้ายโดืยเจัตั้นา แต่ั้ม้พระราชั่ที่านอภัยโที่ษสำาหรับัคำาตัั้ดืสิน

ปีระหารช้ั่วิตั้ในหลุายคด้ื โดืยเปีลุ้�ยนให้เป็ีนการจัำาคุกตั้ลุอดืช้ั่วิตั้แที่น

ข้อม้ลพื�นฐาน 

ตั้ามพระราชั่บััญญัติั้ปีระกอบัรัฐธัรรมนูญว่าด้ืวย
พรรคการเมือง ศาลุรัฐธัรรมนูญม้คำาวินิจัฉัยให้ยุบั
พรรคอนาคตั้ใหม่เมื�อเดืือนกุมภาพันธ์ั 2563 ซ่�งเป็ีน
พรรคฝ่่ายค้านใหม่ท้ี่�ชั่นะเลืุอกตัั้�งได้ืส.ส. 81 ที่้�นั�งใน
การเลืุอกตัั้�งในเดืือนม้นาคม ปีี 2562 คนจัำานวนมาก
มองว่าคำาวินิจัฉัยดัืงกลุ่าวเป็ีนคำาวินิจัฉัยท้ี่�ม้แรงจูังใจั
ที่างการเมือง  คำาสั�งยุบัพรรคอนาคตั้ใหม่ก่อให้เกิดื
เส้ยงวิจัารณ์อย่างกว้างขวางต่ั้อรัฐบัาลุแลุะเส้ยง 
เร้ยกร้องให้ปีฏิิรูปีรัฐธัรรมนูญ ที่างการปีระกาศดืำาเนิน 
คด้ือาญากับัหัวหน้าพรรคแลุะกรรมการบัริหารพรรค 
แลุะยังม้คำาสั�งห้ามไม่ให้พวกเขาทัี่�ง 16 คนลุงสมัครรับั
เลืุอกตัั้�งเป็ีนเวลุา 10 ปีี  

นายกรัฐมนตั้ร้ พลเอกประยุทธ์ิ จ่ำนทร์โอชั่า ปีระกาศ
ใช้ั่พระราชั่กำาหนดืการบัริหารราชั่การในสถานการณ์
ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ตัั้�งแต่ั้เดืือนม้นาคม 2563 ซ่�ง
ให้อำานาจัหน่วยงานราชั่การในการบัังคับัใช้ั่มาตั้รการ
ต่ั้างๆเพื�อรับัมือกับัการระบัาดืของโรคโควิดื-19 

รัฐบัาลุยังปีระกาศใชั่้ข้อห้ามหลุายปีระการโดืยอาศัย
อำานาจัตั้ามพพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทัี่�งมาตั้รการจัำากัดื
สิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออกโดืยม้เนื�อหากำากวม
แลุะกว้างเกินไปี  

ในเบืั�องต้ั้นม้การปีระกาศใช้ั่พพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จันถ่ง 
วันท้ี่� 30 เมษายน 2563 ต่ั้อมารัฐบัาลุขยายเวลุา
ไปีจันถ่งสิ�นเดืือนธัันวาคม ม้การใช้ั่อำานาจัอย่าง 
กว้างขวางของหน่วยงานราชั่การตั้ามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
เพื�อปีราบัปีรามผูู้้เห็นต่ั้างจัากรัฐ แลุะดืำาเนินคด้ืกับั
นักศ่กษาแลุะนักกิจักรรม รวมทัี่�งแกนนำาแลุะผูู้้เข้าร่วม
การชุั่มนุมโดืยสงบั ในเดืือนตัุ้ลุาคม ที่างการปีระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินท้ี่�ม้ความ “ร้ายแรง” ซ่�งเป็ีนการ 
ให้อำานาจัท้ี่�มากข่�นแก่เจ้ัาหน้าท้ี่�ตั้ำารวจั ก่อนจัะยกเลิุก
คำาสั�งน้�ในอ้กสัปีดืาห์ต่ั้อมา ในเดืือนพฤศจิักายน 
รัฐบัาลุจััดืปีระชุั่มรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื�อพิจัารณา
ข้อเสนอร่วมของหลุายพรรค เพื�อหาที่างออกให้กับั 
การชุั่มนุมปีระท้ี่วงอย่างต่ั้อเนื�องแลุะการเจัรจัา 
เก้�ยวกับัการปีฏิิรูปีรัฐธัรรมนูญ
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การบ่ังค่บับุัคคลให้ส้ญ่หาย

ในเดืือนมกราคม 2563 สำานักงานอัยการสูงสุดือ้าง
ว่าพยานหลุักฐานไม่เพ้ยงพอ จ่ังสั�งไม่ฟ้ื้องเจ้ัาหน้าท้ี่�
อุที่ยานแห่งชั่าติั้แก่งกระจัาน ในข้อหาฆ่าคนตั้ายโดืย
เจัตั้นาแลุะควบัคุมตัั้วอย่างผิู้ดืกฎหมาย พวกเขาถูก
กลุ่าวหาว่าเก้�ยวข้องกับัการบัังคับัให้สูญหายท้ี่�เกิดืข่�น
กับันายพอละจ้ำ ร่กจำงเจำริญ่ หรือ “บิัลล้�” นักกิจักรรม
ด้ืานสิ�งแวดืลุ้อมในปีี 2557

ในเดืือนมิถุนายน 2563 ม้บุัคคลุไม่ที่ราบัฝ่่ายได้ื 
ลัุกพาตัั้วนายว่นเฉลิม ส่ตี้ย์ศ่ักดิ�สิทธิิ�์ นักกิจักรรม
ชั่าวไที่ย ซ่�งลุ้�ภัยอยู่ในปีระเที่ศกัมพูชั่า ที่างการไที่ย
ไม่ได้ืเปิีดืเผู้ยว่าม้ความร่วมมือกับัรัฐบัาลุกัมพูชั่าเพื�อ
สอบัสวนการบัังคับัให้สูญหายครั�งน้�หรือไม่ ทัี่�งไม่ได้ื 
ปีระกาศว่าจัะดืำาเนินการใดืเพื�อค้นหาตั้ัวเขา ม้นัก
กิจักรรมไที่ยอ้กอย่างน้อยแปีดืคน ซ่�งเคยลุ้�ภัยอยู่ใน
ปีระเที่ศเพื�อนบ้ัาน แลุะถูกอุ้มหายหรือที่ำาให้สูญหาย
ในระหว่างปีี 2559-2562  

การทรมานและการปฏิิบ่ัติี้ท้�โหดร้าย 

ในเดืือนม้นาคม 2563 แอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ 
ได้ืรายงานแบับัแผู้นการที่รมานแลุะการปีฏิิบััตั้ิท้ี่� 
โหดืร้าย รวมทัี่�งการใช้ั่ความรุนแรงที่างเพศต่ั้อที่หาร
เกณฑ์์ ซ่�งกระที่ำาการโดืยผูู้้บัังคับับััญชั่าของพวกเขา 
ไม่ปีรากฏิว่าฝ่่ายบัังคับับััญชั่าของกองที่ัพได้ืสั�งการ 
ให้ม้การสอบัสวนตั้ามข้อกลุ่าวหานั�นแต่ั้อย่างใดื  

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎ้กาได้ืตั้รวจัร่าง 
พระราชั่บััญญัติั้ป้ีองกันแลุะปีราบัปีรามการที่รมาน
แลุะการกระที่ำาให้บุัคคลุสูญหาย พ.ศ. ....ฉบัับัสุดืท้ี่าย
เมื�อเดืือนกันยายน แต่ั้คณะมนตั้ร้ยังไม่ได้ืเสนอร่าง
กฎหมายเข้าสู่ท้ี่�ปีระชุั่มของรัฐสภา 

บุัคคลุท้ี่�ถูกควบัคุมตัั้วในสามจัังหวัดืชั่ายแดืนใต้ั้  
รวมทัี่�งปัีตั้ตั้าน้ ยะลุา แลุะนราธิัวาส ซ่�งม้การปีระกาศ
ใช้ั่กฎอัยการศ่กแลุะพระราชั่กำาหนดืการบัริหาร
ราชั่การในสถานการณ์ฉุกเฉิน ม้รายงานข้อมูลุว่า 
ม้การที่รมานแลุะการปีฏิิบััตั้ิท้ี่�โหดืร้าย ท่ี่ามกลุางการ
ก่อความไม่สงบัในพื�นท้ี่�เพื�อต่ั้อต้ั้านรัฐบัาลุ 

การปราบัปรามผู้้้เห็นต่ี้างจำากร่ฐ

ในเดืือนกรกฎาคม 2563 นักศ่กษาได้ืข่�นเป็ีนแกนนำา 
จััดืการชุั่มนุมในพื�นท้ี่�กรุงเที่พฯ แลุะตั้ามจัังหวัดืต่ั้าง ๆ  
ทัี่�วปีระเที่ศไที่ย เพื�อเร้ยกร้องให้นายกรัฐมนตั้ร้ลุาออก  
ให้ม้การแก้ไขรัฐธัรรมนูญ แลุะให้ปีฏิิรูปีสถาบััน 
พระมหากษัตั้ริย์ เพื�อให้อยู่ภายใต้ั้การกำากับัดูืแลุ
ที่างกฎหมาย การเมือง แลุะการคลัุง รัฐบัาลุตั้อบัโต้ั้
ด้ืวยการบัังคับัใช้ั่กฎหมายอย่างเข้มงวดื แลุะใช้ั่
อำานาจัอย่างกว้างขวางตั้ามพระราชั่กำาหนดืการ
บัริหารราชั่การในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื�อจัำากัดื 
การชุั่มนุมอย่างสงบัโดืยไม่เหมาะสม

ในเดืือนตุั้ลุาคม 2563 รัฐบัาลุปีระกาศมาตั้รการ
ฉุกเฉินเพิ�มเติั้ม เพื�อแก้ปัีญหาท้ี่�พวกเขาเร้ยกว่า 
“การชุั่มนุมม่�วสุมอย่างผิู้ดกฎหมาย” แลุะข้อกลุ่าว
หาว่าผูู้้ชุั่มนุมได้ืขวางที่างของขบัวนเสด็ืจั คาดืว่า 
ม้บุัคคลุ 220 คน ท้ี่�เข้าร่วมการชุั่มนุม รวมถ่งเยาวชั่น
ท้ี่�ถูกควบัคุมตัั้วหรือถูกดืำาเนินคด้ือาญา ทัี่�งในข้อหา
ยุยงปีลุุกปัี�น หมิ�นพระบัรมเดืชั่านุภาพ ความผู้ิดื
ที่างคอมพิวเตั้อร์ แลุะการลุะเมิดืมาตั้รการฉุกเฉิน  
นักกิจักรรมห้าคนอาจัได้ืรับัโที่ษจัำาคุกตั้ลุอดืช้ั่วิตั้ 
ตั้ามมาตั้รา 110 ของปีระมวลุกฎหมายอาญาใน
ข้อหา “ประทุษร้ายต่ี้อพระองค์ หรือเสร้ภาพของ
พระราชั่ิน้” ปัีจัจุับัันพวกเขาได้ืรับัการปีระกันตัั้ว 
ออกมาแลุ้ว

การชุั่มนุมท้ี่�ผู้่านมาส่วนใหญ่เกิดืข่�นโดืยสงบ่ั แต่ั้ก ็
ม้เหตุั้การณ์ท้ี่�ตั้ำารวจัใช้ั่กำาลัุงเกินขอบัเขตั้แลุะไม่จัำาเป็ีน
เพื�อสลุายการชุั่มนุม ในระหว่างเดืือนตุั้ลุาคมแลุะ
พฤศจิักายน 2563 ตั้ำารวจัได้ืฉ้ดืนำ�าแรงดัืนสูงผู้สม
สารเคม้สร้างความระคายเคือง แลุะขว้างกระป๋ีอง
แก๊สนำ�าตั้าใส่ผูู้้ชุั่มนุมโดืยสงบั

เยาวชั่นท้ี่�เข้าร่วมการชุั่มนุมให้ข้อมูลุว่า ถูกขู่ว่าจัะ 
ไลุ่ออกจัากโรงเร้ยน แลุะต้ั้องเจัอกับัแรงกดืดัืนแลุะ
การคุกคามในรูปีแบับัอื�นจัากครูแลุะผูู้้บัริหาร เพื�อ 
ขัดืขวางไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมการชุั่มนุมอ้ก บัางส่วน
ให้ข้อมูลุว่า ที่างโรงเร้ยนได้ืที่ำาร้ายร่างกายโดืยการต้ั้
พวกเขา ย่ดืที่รัพย์สิน แลุะยังถูกเร้ยกให้มารายงานตัั้ว
กับัเจ้ัาหน้าท้ี่�ด้ืวย
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สิทธิิในเสร้ภาพการแสดงออก 

ในชั่่วงต้ั้นปีี 2563 ศาลุไดื้พิพากษายกฟื้้องคด้ืตั้่อ 
นักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น แลุะผูู้้ให้ความเห็นที่าง 
ออนไลุน์ 14 คน ในส้�คด้ืท้ี่�แตั้กต่ั้างกัน หลัุงการ
พิจัารณาเปี็นเวลุาหลุายปีี ตั้ามคำาฟ้ื้องของที่างการ 
แลุะบัริษัที่ต่ั้อพวกเขาในข้อหาหมิ�นปีระมาที่ที่าง 
ออนไลุน์ ศาลุยืนยันว่าข้อความท้ี่�พวกเขาโพสต์ั้ที่าง 
โซเช้ั่ยลุม้เด้ืยเก้�ยวกับัการปีฏิิบััติั้มิชั่อบัด้ืานแรงงาน 
หรือความเห็นที่างการเมืองเป็ีนการวิพากษ์วิจัารณ์โดืย
ชั่อบัด้ืวยกฎหมาย แลุะเป็ีนไปีเพื�อปีระโยชั่น์สาธัารณะ

ที่างการยังคงดืำาเนินคด้ืกับับุัคคลุหลุายสิบัคน 
ตั้ามข้อหาท้ี่�ม้เนื�อหากำากวมแลุะกว้างเกินไปีของ 
พระราชั่บััญญัติั้ว่าด้ืวยการกระที่ำาความผิู้ดืเก้�ยวกับั
คอมพิวเตั้อร์ จัากการแสดืงความเห็นที่างออนไลุน์
ของพวกเขา โดืยในจัำานวนน้� ที่างการฟื้้องคด้ืตั้่อ
ศิลุปิีนท้ี่�โพสต์ั้ในเฟื้ซบุ๊ักเก้�ยวกับัมาตั้รการคัดืกรอง
โรคโควิดื-19 ท้ี่�สนามบิันสุวรรณภูมิ แลุะผูู้้ใช้ั่โซเช้ั่ยลุ 
ม้เด้ืยท้ี่�ที่ว้ตั้ข้อความเก้�ยวกับัขบัวนเสด็ืจั

ในเดืือนสิงหาคม 2563 เฟื้ซบุ๊ักปีระกาศว่าได้ืปีฏิิบััติั้
ตั้ามคำาขอของที่างการไที่ย แลุะได้ืจัำากัดืการเข้าถ่ง
กลุุ่มรอยัลุลิุสต์ั้มาร์เก็ตั้เพลุส ซ่�งเป็ีนกลุุ่มต่ั้อต้ั้าน
สถาบัันพระมหากษัตั้ริย์ในเฟื้ซบุ๊ัก แม้จัะเห็นว่าคำาสั�งน้�  
“ขัดืกับักฎหมายสิที่ธิัมนุษยชั่นระหว่างปีระเที่ศ” 
ที่างการยังเซ็นเซอร์สื�อ รวมทัี่�งการขอคำาสั�งศาลุ
เพื�อปิีดืกั�นสำานักข่าวออนไลุน์ห้าแห่ง เนื�องจัากการ
รายงานการชุั่มนุมโดืยสงบั

น่กปกป้องสิทธิิมนุษยชั่น 

ในเดืือนกรกฎาคม 2563 ศาลุอาญาม้คำาสั�งรับั
พิจัารณาการฟ้ื้องคด้ืแบับักลุุ่มของชั่าวกัมพูชั่ากว่า 
700 ครอบัครัว ท้ี่�ฟ้ื้องบัริษัที่นำ�าตั้าลุมิตั้รผู้ลุ จัำากัดื
ของไที่ย หลัุงจัากพวกเขาถูกบัังคับัให้ต้ั้องโยกย้าย
ออกจัากบ้ัานเรือนในภาคตั้ะวันตั้กเฉ้ยงเหนือของ
กัมพูชั่าระหว่างปีี 2551-2552

กลุุ่มสิที่ธิัมนุษยชั่นท้ี่�ที่ำาปีระเด็ืนเรื�องชุั่มนุมให้ข้อมูลุว่า  
ได้ืถูกคุกคามแลุะข่มขู่ด้ืวยการดืำาเนินคด้ือาญา 
จัากที่างการ เนื�องจัากวางแผู้นหรือเข้าร่วมในการ
ชุั่มนุมโดืยสงบั

แม้จัะม้การปีระกาศใชั่้แผู้นปีฏิิบััติั้การแห่งชั่าติั้ 
ว่าด้ืวยธุัรกิจักับัสิที่ธิัมนุษยชั่น รัฐบัาลุกลัุบัไม่สามารถ
ป้ีองกันการดืำาเนินคด้ืเชิั่งยุที่ธัศาสตั้ร์เพื�อปิีดืกั�นการ 
ม้ส่วนร่วมสาธัารณะ (SLAPP) หรือ “การฟื้้อง
ปิีดืปีาก” ท้ี่�ฟ้ื้องโดืยบัรรษัที่แลุะหน่วยงานธุัรกิจัอื�น ๆ  
เพื�อปิีดืปีากนักปีกป้ีองสิที่ธิัมนุษยชั่น แม้ศาลุจัะ
พิพากษายกฟื้้องการฟื้้องคด้ืปีิดืปีากตั้่อนักปีกปี้อง
สิที่ธิัมนุษยชั่นไปีหลุายคด้ื แต่ั้ที่างบัรรษัที่ก็ยังฟ้ื้อง
คด้ืใหม่ข่�นมาอ้ก

ผู้้้ล้�ภ่ย ผู้้้ขอล้�ภ่ย และผู้้้อพยพ

ที่างการชั่ะลุอการดืำาเนินงานตั้ามกลุไกคัดืกรอง
ระดัืบัชั่าติั้สำาหรับัผูู้้ลุ้�ภัยแลุะผูู้้ขอลุ้�ภัย ซ่�งม้ผู้ลุบัังคับั
ใช้ั่ตัั้�งแต่ั้เดืือนมิถุนายน 2563

ผูู้้อพยพแลุะผูู้้ลุ้�ภัยยังคงถูกควบัคุมตัั้วโดืยพลุการ
แลุะไม่ม้เวลุากำาหนดื ในสถานกักตัั้วท้ี่�แออัดื ซ่�งเพิ�ม 
ความเส้�ยงต่ั้อการติั้ดืเชืั่�อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิดื-19  
ชั่ายชั่าวอุยกูร์ 50 คน ยังคงถูกกักตัั้วโดืยไม่ม้เวลุา
กำาหนดืในสภาพที่้�เลุวร้ายในสถานกักตัั้วคนต่ั้างด้ืาว 
ระหว่างรอการพิสูจัน์สัญชั่าติั้จัากตุั้รก้แลุะจ้ัน

ในช่ั่วงปีีท้ี่�ผู่้านมา 2563 ม้เรือของผูู้้ลุ้�ภัยชั่าวโรฮิงญา
หลุายร้อยลุำาท้ี่�ลุอยอยู่ในที่ะเลุเปี็นเวลุาหลุายเดืือน 
ในสภาวะท้ี่�ขาดืแคลุนนำ�า อาหาร แลุะการดูืแลุด้ืาน
สุขภาพ ที่างการที่ำาให้เกิดืความเส้�ยงต่ั้อช้ั่วิตั้ของ 
พวกเขา ด้ืวยการขัดืขวางไม่ให้เรือเข้าฝั่�ง แลุะม้
รายงานข่าวว่า ได้ืม้การผู้ลัุกดัืนเรือเหลุ่านั�นกลัุบัไปีสู่
ท้ี่องที่ะเลุ
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6 Thailand: Six years after Billy disappeared,  
authorities must provide justice and protect his 
community’s rights (ASA 39/2155/2020)

7 Cambodia: Investigate whereabouts of missing 
Thai dissident (รายงานข่าว, 5 มิถุนายน) 

8 “We were just toys to them”: Physical, mental 
and sexual abuse of conscripts in Thailand’s 
military (ASA 39/1995/2020)

9 Thailand: Drop unjustified charges and release 
peaceful protesters (รายงานข่าว, 24 ตุั้ลุาคม) 

10 Oppose defamation charges against human 
rights defenders for exposing labour abuses 
(ASA 39/1846/2020)

11 They are always watching”: Restricting freedom  
of expression online in Thailand (ASA 39/2157/ 
2020)

12 Thailand: Facebook caves to abusive censorship 
requests (รายงานข่าว, 25 สิงหาคม)

13 Amicus curiae in the case of Hoy Mai & Others 
vs. Mitr Phol Co. Ltd (ASA 39/2753/2020)

https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2155/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2155/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2155/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/cambodia-investigate-whereabouts-missing-thai-dissident/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/cambodia-investigate-whereabouts-missing-thai-dissident/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1995/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1995/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1995/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/thailand-drop-unjustified-charges-release-peaceful-protesters/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/thailand-drop-unjustified-charges-release-peaceful-protesters/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1846/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1846/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1846/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2157/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2157/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2157/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/thailand-facebook-caves-abusive-censorship-requests/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/thailand-facebook-caves-abusive-censorship-requests/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2753/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2753/2020/en/


รายงานประจำาปี 2563/64
แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล
สถานการณ์์สิทธิิมนุษยชั่นท่�วโลก

รายงานแอมเนสตั้้� อินเตั้อร์เนชัั่�นแนลุ ปีระจัำาปีี 2563/64 รวบัรวมสถานการณ์ด้ืาน 
สิที่ธิัมนุษยชั่นตั้ลุอดืปีี 2563 ใน 149 ปีระเที่ศ รวมถ่งการวิเคราะห์ระดัืบัโลุกแลุะระดัืบั
ภูมิภาค รายงานยังสะท้ี่อนถ่งความกังวลุแลุะข้อเร้ยกร้องไปียังรัฐบัาลุแลุะหน่วยงาน 
ท้ี่�เก้�ยวข้อง ซ่�งม้ข้อมูลุท้ี่�เป็ีนปีระโยชั่น์สำาหรับัผูู้้ท้ี่�ที่ำาหน้าท้ี่�ออกกฎหมายแลุะนโยบัาย 
ของรัฐ นักกิจักรรม หรือผูู้้ท้ี่�ม้ความสนใจัในปีระเด็ืนสิที่ธิัมนุษยชั่น

ในช่ั่วงปีี 2563 โลุกถูกสั�นคลุอนจัากโรคโควิดื-19 การแพร่ระบัาดืแลุะมาตั้รการท้ี่�ใช้ั่ 
ในการรับัมือได้ืส่งผู้ลุกระที่บักับัทุี่กคน นอกจัากนั�นยังแสดืงให้เห็นความไม่เท่ี่าเท้ี่ยมแลุะ
รูปีแบับัการลุะเมิดืท้ี่�ม้อยู่อย่างชัั่ดืเจัน แลุะบัางครั�งก็ที่ว้ความรุนแรงข่�น การล็ุอกดืาวน์
แลุะการกักตัั้วส่งผู้ลุกระที่บักับักลุุ่มคนชั่ายขอบัอย่างมาก เชั่่น ผูู้้สูงอายุแลุะคนยากจัน 
ในขณะท้ี่� ม้การกำาหนดืให้การใช้ั่ความรุนแรงเนื�องจัากเพศสภาวะเป็ีนอาชั่ญากรรม 
ในกฎหมายของแต่ั้ลุะปีระเที่ศอย่างต่ั้อเนื�อง แต่ั้รายงานความรุนแรงต่ั้อผูู้้หญิงก็กลัุบั 
เพิ�มข่�น รัฐบัาลุหลุายปีระเที่ศปีราบัปีรามผูู้้เห็นต่ั้าง บัางครั�งก็ใช้ั่มาตั้รการควบัคุมโรค 
โควิดื-19 เป็ีนข้ออ้าง ม้การใช้ั่กำาลัุงเกินกว่าเหตุั้เพื�อสลุายการชุั่มนุม โดืยเจ้ัาหน้าท้ี่�ตั้ำารวจั
ใช้ั่ความรุนแรงแลุะม้การเลืุอกปีฏิิบััติั้ ม้การขัดืขวางการวิพากษ์วิจัารณ์ของนักปีกป้ีอง
สิที่ธิัมนุษยชั่นแลุะผูู้้เห็นต่ั้างด้ืวยข้อจัำากัดืใหม่ท้ี่�เก้�ยวกับัสิที่ธิัในเสร้ภาพการแสดืงออก 
รวมไปีถ่งการสอดืส่องหรือสอดืแนม

กลุไกการกำากับัดูืแลุทัี่�วโลุกกำาลัุงตั้กอยู่ในภาวะต่ั้งเคร้ยดื ยิ�งถูกที่ำาให้แย่ลุงจัากการโจัมต้ั้
ของรัฐบัาลุท้ี่�ม้อิที่ธิัพลุต่ั้อการที่ำางานของสถาบัันพหุภาค้ อย่างไรก็ตั้าม ด้ืวยมาตั้รการ
ฟ้ื้�นฟูื้แลุะความร่วมมือระหว่างปีระเที่ศในดื้านสิที่ธิัมนุษยชั่น ผูู้้นำาระดืับัโลุกม้โอกาสที่้�จัะ
สร้างอนาคตั้ใหม่หลัุงการแพร่ระบัาดืได้ืมากข่�น

ร่วมมือกับัเรา
www.amnesty.or.th

http://www.amnesty.or.th
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