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*สงวนลิขสิทธิ์ ใช้ประกอบการเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วยแนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ : พิจารณา
ปทัสถาน R2P ในบริบทของไทย ห้ามเผยแพร่และอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดร. ปราณี ทิพย์รัตน์ ผู้แปลและเรียบเรียง

กรอบการทางานของสหประชาชาติในการวิเคราะห์ อาชญากรรม
การทาลายล้ างชีวติ มนุษย์ จานวนมหาศาล:

เครื่องมือในการป้ องกันการฆ่ าล้ างจานวนมหาศาล
(The UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes:
A Tool for Atrocity Prevention)1

ดร. ปราณี ทิพย์ รัตน์ แปลและเรี ยบเรี ยง*

กรอบการวิเคราะห์ คอื เครื่องมือเพือ่ :
1. กรอบการทางานของ
สหประชาชาติ ใ นการ
วิ เ คราะห์ อ าชญากรรม
ท าลายล้ า งชี วิ ต มนุ ษ ย์
จ า น ว น ม ห า ศ า ล คื อ
อะไร?

 ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงอันจะนาไปสู่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การชาระล้างชาติ
พันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติท้ งั หลาย
 เพื่อช่ วยให้สามารถระบุประเทศที่อยู่ในความเสี่ ยงสู งที่จะเกิ ดอาชญากรรมสี่
ประเภทข้างต้น และเพื่อให้สามารถป้ องกันการเกิ ดอาชญากรรมดังกล่ าวได้
อย่างทันการณ์
 เพื่อที่รัฐบาลและผูท้ ี่มีบทบาททั้งในระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่าง
ประเทศจะได้ใช้เครื่ องมือนี้ในการป้องกันมิให้ เกิดอาชญากรรมดังกล่ าว และ
เป็ นการแสดงถึงการทาหน้าที่ในการปกป้ องประชาชนของตนจากอาชญากรรม
ข้างต้นตามที่ระบุไว้ในหลักการความรับผิดชอบเพื่อการปกป้ อง (R2P)

คาตอบคือ มี อย่างแน่นอน พันธกรณี ทางกฎหมายในการป้ องกันมิให้เกิดอาชญากรรม
ทั้ง 4 ประเภทข้างต้นและในการปกป้ องพลเมืองจากอาชญากรรมดังกล่าวปรากฏอยูใ่ น
 กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรม
 กฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ
 อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้ องกันและการลงโทษอาชญากรรมอันเกิด
จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
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2. ความรับผิดชอบใน
การป้ องกั น มิ ใ ห้ เกิ ด
อาชญากรรมต่ อ มวล
มนุ ษ ยชาติ นี้ มี ก รอบ
ทางกฎหมายรองรั บ
หรือไม่ ?
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Source: The UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes: A Tool for Atrocity Prevention [online] available from:
www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/framework%20of%20analysis%20for%20atrocity%20crimes_en.pdf, accessed by 20 March 2017.

*สงวนลิขสิทธิ์ ใช้ ประกอบการเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้ วยแนวทางยับยังและป
้
้ องกันอาชญากรรมทาลายล้ างชีวิตมนุษย์จานวนมหาศาล: พิจารณาปทัสถาน R2P ในบริบทของไทย ห้ ามเผยแพร่และอ้ างอิงโดยไม่ได้ รับอนุญาต

3. ใครคือผู้ตกเป็ นเหยือ่ จากอาชญากรรมอันร้ ายแรงเหล่ านี?้

ผูเ้ คราะห์ร้าย/เหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมทั้ง 4 ประเภทข้างต้น จะมีความแตกต่างกัน
ไป ดังนี้
 ผูท้ ี่เป็ นเหยื่อจากอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (“กลุ่มที่ตอ้ งได้รับความคุม้ ครอง”) นั้น ตก
เป็ นเป้ าหมายของการทาลายล้างเพราะเขาเหล่านั้นเป็ นสมาชิกของกลุ่มศาสนา กลุ่มเชื้อชาติ
หรื อ กลุ่มสี ผวิ
 ผูเ้ คราะห์ ร้าย/เหยื่อจากอาชญากรรมต่อมวลมนุ ษยชาติ ถูกกระทาอันเนื่ องมาจากการที่ เขา
เหล่านั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของการมุ่งโจมตีอย่างเป็ นระบบและกว้างขวางต่อ “ประชาชนที่เป็ นพล
เรื อน”
 ผู ้ที่ เ ป็ นเหยื่ อ จากอาชญากรรมสงครามก็ คื อ “ผู ้ที่ ไ ด้รั บ การคุ ้ม ครองภายใต้ ก ฎหมาย
มนุ ษยธรรม” และ “ผูท้ ี่ มิได้มีส่วนร่ วมในการเป็ นคู่ขดั แย้งในสงคราม” เช่ น ผูท้ ี่ได้รับการ
คุม้ ครองภายใต้อนุ สัญญาเจนี วา 4 ฉบับในปี ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปี ค.ศ.
1977
**อย่างไรก็ดี เนื่ องจากกรณี การชาระล้างชาติพนั ธุ์ (Ethnic Cleansing) นั้นมิได้มีการให้คาจากัด
ความที่มีลกั ษณะเฉพาะในทางกฎหมาย แต่ถือเป็ นอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการสังหาร
และการทาลายล้างเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ี ผูเ้ คราะห์ร้ายจากอาชญากรรมประเภทนี้ จึงถูกนับรวมไว้ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงอันอาจนาไปสู่อาชญากรรมร้ายแรงข้างต้นด้วย
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4. ทีป่ รึกษาพิเศษด้ านการป้องกันการฆ่ าล้ างเผ่ าพันธุ์และหลักการ

ความรับผิดชอบในการปกป้ องของสหประชาชาติ
มีบทบาทอย่ างไร?

แม้ว่าบทบาทของที่ปรึ กษาพิเศษของเลขาธิ การสหประชาชาติท้ งั 2 ตาแหน่งจะมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน แต่ที่ปรึ กษาทั้ง 2 ตาแหน่งนี้มีเป้ าหมายร่ วมกันและใช้ทรัพยากรหลายด้านร่ วมกัน ดังนี้
ที่ ปรึ กษาด้านการป้ องกันมิ ให้เกิ ด
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ส่ วนที่เกีย่ วกับกลไกในการเตือนภัย
ล่ วงหน้ าเพื่ อ แจ้ งให้ เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติ รั บ ทราบถึ ง ความ
เสี่ ย งที่ จ ะเกิด การฆ่ า ล้ า งเผ่ า พัน ธุ์
เพื่อที่ เลขาธิ การสหประชาชาติ จ ะ
ได้ร ะดมก าลัง จากผูม้ ี บ ทบาทใน
ภาคส่ วนต่างๆ ให้ใช้มาตรการใน
การป้ องกันและเฝ้ าระวังล่วงหน้า

ที่ปรึ กษาทั้งสองฝ่ าย
มีอานาจร่ วมกันและทางานร่ วมกัน
ในการสนับสนุนความพยายามทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เพื่อที่จะปกป้ องประชาชนจากการ
ฆ่าล้างจานวนมหาศาลดังกล่าว
นอกจากนี้ สานักงานนี้ยงั ทาหน้าที่
รวบรวมข้อมูล ประเมินภัยคุกคาม
อันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรม
ร้ายแรง ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุ/
แรงกระตุน้ ที่จะนาไปสู่
อาชญากรรมดังกล่าวทัว่ โลกด้วย
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ที่ปรึ กษาพิเศษด้านความรับผิดชอบ
ในการปกป้ อง (Responsibility to
Protect) ปฏิ บ ั ติ ง านในด้ า นการ
พัฒนาและการนาเอาหลักการและ
บรรทัดฐาน R2P ไปใช้ปฏิบตั ิได้
อย่ า งจริ ง จัง ตลอดจนระดมแนว
ร่ ว มจากตัว แสดงทั้งในระดับชาติ
และระหว่างประเทศในการปกป้ อง
ประชาชนจากอาชญากรรมทั้ง 4
ประเภท

5. เราจะใช้ กรอบใน
การวิ เ คราะห์ ของ
สหประชาชาติ นี้
อย่ างไร?

กรอบในการวิ เ คราะห์ ข องสหประชาชาติ ไ ด้ร ะบุ
ปั จจัยเสี่ ยง 14 ประการอันจะนาไปสู่ อาชญากรรม
ร้ายแรง 4 ประเภท โดยแต่ละปั จจัยก็ยงั ประกอบไป
ด้วยตัวชี้ วดั อีกจานวนหนึ่ ง โดยกรอบดังกล่าวมีไว้
เพื่อใช้เป็ น “แนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อ มู ล ” ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชญากรรมร้ า ยแรง โดย
จาแนกปั จจัยเสี่ ยงเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ปั จจัยเสี่ ยง
ทัว่ ไป (Common Risk Factors) ซึ่งหมายถึงปั จจัย
เสี่ ยงที่อาจนาไปสู่ การก่ออาชญากรรมร้ายแรงทัว่ ไป
ขณะที่ ปั จจัยเสี่ ยงเฉพาะ (Special Risk Factors) นั้น
จะกาหนดปั จจัยที่นาไปสู่ การก่ออาชญากรรมเฉพาะ
อันได้แก่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม (ขณะที่ปัจจัยเสี่ ยง
ในส่ วนของการชาระล้างชาติพนั ธุ์น้ นั ถูกจัดรวมอยู่
ในอาชญากรรมร้ ายแรงอื่ นๆ) ยิ่งมี ปัจจัยเสี่ ยงและ
ตัว ชี้ วัด จ านวนมากเท่ า ใด โอกาสของการเกิ ด
อาชญากรรมร้ายแรงทั้ง 4 ประเภทก็จะมีความเสี่ ยงที่
จะเกิ ด ขึ้ น มากตามไปด้ว ย อย่า งไรก็ดี ความเสี่ ย ง
สู ง สุ ด อาจเกิ ด ขึ้ นได้ เ ช่ น กั น แม้จ ะมิ ไ ด้ ป รากฏ
ตัวชี้วดั ทุกตัว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งพร้อมๆ กัน เพราะ
ปั จ จัย เสี่ ย งและตัว ชี้ วัด นั้น มิ ไ ด้มี ก ารจัด วางตาม
ความสาคัญของแต่ ละปั จ จัย หากแต่ ตอ้ งพิจ ารณา
ประกอบควบคู่ ไ ปกั บ สถานการณ์ ท างสั ง คม
การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
ด้วย
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ปัจจัยเสี่ ยงทั่วไป (Common Risk Factors)
1

2

สถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ หรื อ
รู ปแบบอื่นใดของความไร้เสถียรภาพ

5

การมีประวัติของการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง

ความสามารถในการก่ออาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติ

6

การปราศจากปัจจัยที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์

สถานการณ์ที่ส่งเสริ มให้เกิดอาชญากรรมหรื อ
การเตรี ยมการเพื่อลงมือก่ออาชญากรรม

3

ความเปราะบางอ่อนแอของโครงสร้างของรัฐ

7

4

แรงจูงใจหรื อแรงกระตุน้

8

ปัจจัยที่เป็ นตัวจุดชนวนให้เกิดอาชญากรรม

ปัจจัยเสี่ ยงจาเพาะ (Special Risk Factors)
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
9

อาชญากรรมสงคราม

ความตึงเครี ยดระหว่างกลุ่มหรื อรู ปแบบของ
การเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่มที่ได้รับการ
คุม้ ครอง (Protected Group)

13

14
10

สัญญาณที่แสดงถึงเจตนาที่จะทาลายบาง
ส่ วนหรื อทั้งหมดของกลุ่มที่ได้รับความคุม้ ครอง

อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
11

สัญญาณของการโจมตีอย่างเป็ นระบบและ
กว้างขวางต่อกลุ่มประชากรที่เป็ นพลเรื อน

12

สัญญาณของการวางแผนหรื อนโยบายที่จะ
โจมตีประชากรที่เป็ นพลเรื อนกลุ่มต่างๆ
5

ภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อผูท้ ี่ได้รับการคุม้ ครอง
ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ภัยคุกคามร้ายแรงต่อปฏิบตั ิการเพื่อมนุษยธรรม
และปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ

6. ทาไมการป้องกันอาชญากรรมร้ ายแรงทั้ง 4 ประเภทจึงมีความสาคัญ?
ประการแรก การป้ องกันมิให้เกิ ดการฆ่าล้างจานวนมหาศาลถือเป็ นการรั กษาชี วิตมนุ ษย์
และเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดความทุกข์ยากในหมู่ประชาชน ทั้งนี้ เพราะอาชญากรรมในลักษณะนี้
มักจะก่อให้เกิดความตระหนก ความหวาดกลัว และภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ในขอบเขตที่กว้างขวาง
ด้วยเหตุน้ ี การป้ องกันมิให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าวจึงเท่ากับเป็ นการรักษาชีวิตของผูท้ ี่อาจตกเป็ น
ผูเ้ คราะห์ร้าย จากความทุกข์ทรมานแสนสาหัส ในทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยา นอกจากนี้ การ
ป้ องกันมิให้เกิดอาชญากรรมทั้ง 4 ประเภทยังเป็ นการช่วยประหยัดทรัพยากร เนื่ องจาก การให้ การ
สนับสนุนทั้งทางการเงินและทรั พยากรที่ท่ ุมเทไปในด้ านการป้ องกันอาชญากรรมที่ร้ายแรงนี้ มี
ค่ าใช้ จ่ายทีถ่ กู กว่ าการส่ งกาลังเข้ าไปเพือ่ แทรกแซงเพือ่ ยุติอาชญากรรมทัง้ 4 ประเภท หรื อแม้แต่การ
ทีจ่ ะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายไปในกระบวนการฟื้ นฟู และสร้ างสังคมใหม่ ภายหลังจากการแทรกแซงแล้ ว
อาชญากรรมการทาลายล้างชี วิตผูค้ นจานวนมหาศาลนี้ มกั จะเกิดขึ้นในประเทศที่เผชิญกับ
ความไร้ เ สถี ย รภาพหรื อ วิ ก ฤติ ท างการเมื อ ง ด้ว ยเหตุ น้ ี มาตรการที่ ใ ช้ใ นการป้ องกัน มิ ใ ห้เ กิ ด
อาชญากรรมดังกล่าวจึงต้องประกอบด้วยการดาเนินงานในการส่ งเสริ มสันติภาพและความสงบสุ ข
รวมทั้งเสถี ย รภาพของประเทศด้วย ซึ่ ง หากทาได้ด ังกล่ าวก็เท่ ากับเป็ นการช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้เกิ ด
เสถียรภาพ สันติภาพ และความมัน่ คง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน
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7. ข้ อท้ าทายต่ อการนาเอากรอบการวิเคราะห์ และการนาเอาเครื่องมือในการป้ องกัน

อาชญากรรมร้ ายแรงทั้ง 4 ประเภทของสหประชาชาติไปใช้ ในทางปฏิบัติ
กรอบการวิเคราะห์ในการป้ องกันอาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติของสหประชาชาติน้ นั ต้องเผชิญกับ
ข้อท้าทายเช่นเดียวกับเครื่ องมืออื่นๆ เมื่อนามาใช้ในทางปฏิบตั ิในการป้ องกันมิให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว อัน
ได้แก่
 การให้ความสาคัญกับการตอบสนองต่อความขัดแย้งและอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะเน้น
ไปที่ ก ารป้ องกัน ความขัด แย้งและอาชญากรรม ประเด็น นี้ เป็ นสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ้ าแล้ว ซ้ าเล่ าและเกื อบ
ตลอดเวลา
 การขาดเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political

Will) และภาวะผูน้ า ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการระดม

ทรัพยากรเพื่อใช้ดาเนินมาตรการในการป้ องกันอาชญากรรมร้ายแรงข้างต้น
 การเข้าถึงและการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจากัดที่จะสามารถนาไปใช้ในการเสริ มสร้างมาตรการ
ป้ องกัน ในฐานะที่ เ ป็ นส่ ว นส าคัญ ของยุท ธศาสตร์ ร ะยะยาวในการป้ องกัน อาชญากรรมต่ อ มวล
มนุษยชาติ
 ความอ่อนไหวของรั ฐในการที่ จะยอมรั บว่ามี ปัจ จัยเสี่ ยงหรื อมี ตวั ชี้ วดั อัน อาจนาไปสู่ อาชญากรรม
ร้ายแรงภายในเขตแดนของตน
 การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ในพื้นที่หรื อในประเทศที่ปรากฏปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ซึ่ งส่ งผลต่อการประเมิน
สถานการณ์ ตลอดจนการใช้ ม าตรการในการรั บ มื อ กับ ปั ญ หาดัง กล่ า วอย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
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ปัจจัยเสี่ ยงทั่วไป
1. สถานการณ์ ความขัดแย้ งทางอาวุธหรือรู ปแบบอืน่ ใดของความไร้ เสถียรภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ตัวชี้วดั
ความขัดแย้งทางอาวุธทั้งในระดับระหว่างประเทศและที่ไม่ใช่ระดับระหว่างประเทศ
วิกฤตการณ์ดา้ นความมัน่ คงอันอาจเกิดจากการถอนตัวจากความตกลงสันติภาพ การสู ้
รบในประเทศเพื่อนบ้าน ภัยคุกคามจากการแทรกแซงจากภายนอก หรื อภัยคุกคามจาก
การก่อการร้าย
วิกฤตด้านมนุษยธรรมหรื อการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น อันได้แก่ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ
หรื อการเกิดโรคระบาดร้ายแรง
ความไร้ เ สถี ย รภาพทางการเมื อ งอัน เป็ นผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลอย่า ง
กะทันหัน หรื อการเปลี่ยนรั ฐบาลอย่างไม่ปกติ หรื อมีการเปลี่ยนถ่ายอานาจอย่างไม่
ปกติ
ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอันเป็ นผลมาจากการช่วงชิ งอานาจ หรื อการขยายตัว
ของกลุ่มชาตินิยม หรื อการขยายตัวของขบวนการต่อต้านหัวรุ นแรงและติดอาวุธ
ความตึงเครี ยดทางการเมืองอันเป็ นผลมาจากรัฐบาลเผด็จการ หรื อการปราบปราม การ
กดขี่ทางการเมืองอย่างรุ นแรง
ความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันเป็ นผลมาจากสภาวะการขาดแคลนทรัพยากร หรื อ
ความขัดแย้งในเรื่ องการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
ความไร้ เสถี ยรทางเศรษฐกิ จอันเป็ นผลมาจากวิกฤตการณ์ ร้ายแรงทางเศรษฐกิ จใน
ระดับชาติ
ความไร้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิ จอันเนื่ องมาจากภาวะความยากจนอย่างแสนสาหัส
ภาวะการว่างงานจานวนมหาศาล หรื อช่องว่างทางรายได้ในหมู่ประชาชนที่ขยายกว้าง
ขึ้นเรื่ อยๆ
ความไร้ เ สถี ย รภาพทางสั ง คมอัน เป็ นผลมาจากการต่ อ ต้า นหรื อ การประท้ว งของ
ประชาชนต่อนโยบายรัฐ
8

1.11

ความไร้เสถียรภาพทางสังคมอันเป็ นผลจากการกีดกันหรื อความตึงเครี ยดในประเด็น
เรื่ อง “อัตลักษณ์” การรั บรู้ และการมองอัตลักษณ์ที่แตกต่างในลักษณะที่สุดโต่งและ
รุ นแรง

2. การมีประวัตกิ ารละเมิดสิ ทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศและการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรม
อย่ างร้ ายแรง

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

ตัวชี้วดั
การจากัดการใช้หรื อการละเมิดกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอย่าง
ร้ า ยแรงทั้ง ในอดี ตและปั จ จุ บ ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิ ด สิ ทธิ ม นุ ษยชนที่ มุ่ ง
เจาะจงไปยังกลุ่มที่ได้รับการปกป้ อง (Protected Group) เป็ นการเฉพาะ หรื อมุ่งจากัด
สิ ทธิ มนุษยชนของปั จเจกหรื อประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็ นแบบแผน
การกระทาในอดีตในลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
อาชญากรรมสงคราม และการกระทาอื่นใดที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว
นโยบายหรื อแนวปฏิ บตั ิ ใดๆ ที่ ไม่ นาผูท้ ี่ ฝ่าฝื นหรื อละเมิ ด กฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชน
ระหว่างประเทศหรื อกฎหมายมนุษยธรรมมาลงโทษ รวมถึงการนิ่งเฉยต่อการกระทาที่
เป็ นอาชญากรรมต่อมวลมนุ ษยชาติในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งนิ่ งเฉยต่อปั จจัยที่นาไปสู่
การกระทาดังกล่าวด้วย
การนิ่ งเฉย ไม่เต็มใจ และการปฏิเสธที่จะใช้ทรั พยากรทั้งหลายเท่าที่จะทาได้ในการ
หยุดยั้งการละเมิดกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชน และกฎหมายมนุ ษยธรรม ที่มีการวางแผน
เตรี ยมการ และคาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้น
การให้การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องต่อกลุ่มต่างๆ ที่ ถูกกล่าวหาว่ามี ส่วนร่ วมในการ
ละเมิดกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ตลอดจนการไม่ประนาม
การกระทาดังกล่าว
การอ้างความชอบธรรม และการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นอคติ ตลอดจนการปฏิ เสธว่ามี การ
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2.7

2.8

ละเมิดกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุ ษยธรรมอย่างร้ายแรง
ตลอดจนการให้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นความจริ งในส่ วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงทั้งมวล
การขาดกระบวนการปรองดอง หรื อการทาให้กระบวนการปรองดองและกระบวนการ
ยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านกลายเป็ นประเด็นทางการเมือง ภายหลังจากความขัดแย้งยุติ
ลง
การขาดความน่ าเชื่ อถือและความไว้วางใจอย่างแพร่ หลายและกว้างขวางในสถาบัน/
กลไกต่างๆ ของรัฐ หรื อการขาดความไว้เนื้ อเชื่ อใจระหว่างกลุ่มต่างๆ อันเป็ นผลมา
จากการไม่นาผูก้ ระทาผิด/ผูล้ ะเมิดสิ ทธิมนุษยชนมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม

3. ความเปราะบางของโครงสร้ างรัฐ

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ตัวชี้วดั
กรอบกฎหมายในระดับชาติที่มิได้ให้ความคุม้ ครองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งรวมถึงการ
ไม่ ใ ห้ สั ต ยาบัน และการบัญ ญัติ ก ฎหมายลู ก เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กฎหมายและ
สนธิ สัญญาระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน และกฎหมายมนุ ษยธรรมระหว่าง
ประเทศทั้งมวล
การที่สถาบันในระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันตุลาการ หน่ วยงานที่บงั คับใช้
กฎหมาย และสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนทั้งหลายขาดทรัพยากรและการอบรมทางวิชาการ
ตลอดจนตัวแทนที่เพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
การไร้ซ่ ึงสถาบันตุลาการที่เป็ นอิสระและเป็ นกลาง
การไร้ซ่ ึงการควบคุมกองกาลังความมัน่ คงอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยฝ่ ายพลเรื อน
การมีการคอรัปชัน่ ในระดับสู งและการขาดการตรวจสอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การปราศจากซึ่ งกลไกที่ ท าหน้า ที่ ใ นการตรวจสอบและรั บ ผิ ด ชอยทั้ง ภายในและ
ภายนอก ซึ่ งหมายรวมถึ ง กลไกหรื อสถาบันที่ ผูท้ ี่ ตกเป็ นเหยื่อจะสามารถเรี ยกร้ อง
ความเป็ นธรรมและการชดใช้ค่าเสี ยหายได้
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3.7
3.8
3.9
3.10

การขาดความรู้ ตลอดจนการฝึ กอบรมในส่ วนที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
สิ ทธิ มนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุ ษยธรรมในหน่วยงานทหาร กอง
กาลังติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขาดความสามารถในการให้หลักประกันว่า วิธีการและเครื่ องมือในการทาสงคราม
นั้นจะต้องสอดคล้อง/หรื อไม่ขดั กับมาตรฐานสากลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
การขาดทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิรูปหรื อการสร้ างสถาบันทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศ ตลอดจนการขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากร
การมี ท รั พ ยากรที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในการน าเอามาตรการต่ า งๆที่ จ ะใช้ใ นการปกป้ อง
คุม้ ครองพลเมืองไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4. แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้น

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ตัวชี้วดั
แรงจูงใจทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผทู ้ ี่มีเป้ าหมายในการขึ้นสู่ อานาจหรื อ
ทาให้อานาจที่มีอยูเ่ ข้มแข็งยิง่ ขึ้น
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ อันได้แก่ ผลประโยชน์ในด้านการปกป้ องประโยชน์สุข
ของกลุ่มผูน้ าหรื อกลุ่มอัตลักษณ์ บางกลุ่ม การควบคุมผลประโยชน์อนั เกิ ดจากการ
กระจายทรัพยากรของรัฐ
ผลประโยชน์ทางทหารหรื อทางยุทธศาสตร์ อันได้แก่ การปกป้ องหรื อการเข้ายึดครอง
ดินแดนหรื อทรัพยากร
ผลประโยชน์อื่นๆ อันได้แก่ แรงจูงใจในการยินยอมให้มีการสร้ างพื้นที่ เพื่อให้เกิ ด
ความกลมเกลียวหรื อมีอตั ลักษณ์เดียวกัน
ภัยคุกคามทั้งที่เป็ นภัยคุกคามแท้จริ งหรื อคาดว่าจะเป็ นภัยคุกคามจากกลุ่มที่ได้รับการ
คุม้ ครองหรื อจากประชากร ปั จเจกบุคคล ซึ่ งผูท้ ี่ ทาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน เชื่ อว่า
กลุ่มคนเหล่านี้ จะเป็ นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน ซึ่ งหมายรวมถึงการมอง
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4.6
4.7
4.8
4.9

ว่า กลุ่มคนดังกล่าวปราศจากความจงรักภักดีต่อกลุ่มตนด้วย
การมองว่าสมาชิ ก ของกลุ่ ม ที่ ได้รั บการปกป้ อง หรื อปั จเจกบุ ค คล หรื อ ประชาชน
บางส่ วนให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน
การมีอุดมการณ์ ลัทธิ ความเชื่อว่ากลุ่มคนที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะบางกลุ่มมีความเหนือกว่า
กลุ่มอื่นๆ
การทาให้ความทุก ข์ยากในอดี ต ความตึงเครี ยดและการที่ไม่ตอ้ งรับโทษ (Impunity)
อันเกิดจากการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนกลายเป็ นประเด็นทางการเมือง
การมีความหวาดกลัวทางสังคม (Social Trauma) อันเป็ นผลมาจาก เหตุการณ์ในอดีต
เป็ นการใช้ความรุ นแรงซึ่ งมิได้รับการจัดการหรื อเยียวยา ซึ่ งนาไปสู่ ความรู ้สึกสู ญเสี ย
การไม่ได้รับความเป็ นธรรม อันจะก่อให้เกิดความรู ้สึกที่อยากจะแก้แค้น

5. ความสามารถในการก่ ออาชญากรรมต่ อมวลมนุษยชาติ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ตัวชี้วดั
การมี บุคลากร อาวุธยุทโธปกรณ์ ทรั พยากรทางการเงิ นทั้งของรั ฐและเอกชนเพียง
พอที่จะจัดซื้อจัดหาอาวุธและการจ้างบุคลากรดังกล่าว
มีความสามารถในการขนย้ายบุคลากร และกระจายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ
การมีความสามารถที่จะส่ งเสริ ม สนับสนุ น และเกณฑ์ผสู ้ นับสนุ นจานวนมากในหมู่
ประชากร หรื อจากกลุ่มต่างๆ รวมทั้งมีเครื่ องมือในการระดมกาลังเหล่านั้นด้วย
การมีวฒั นธรรมของการเชื่อฟังต่อผูท้ ี่มีอานาจและวัฒนธรรมของการปฏิบตั ิตามกลุ่ม
อย่างเหนียวแน่น
การมี อยู่หรื อการมีความเชื่ อมโยงกับกองทัพ หรื อกลุ่มกองกาลังติดอาวุธที่มิใช่กอง
กาลังของรัฐบาล
การปรากฏตัวแสดงที่เป็ นบริ ษทั หรื อกลุ่มพ่อค้าที่จะสามารถให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
คนที่จะก่ออาชญากรรมร้ายแรงเหล่านี้ ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดหาสิ นค้า บริ การ หรื อ
การให้การสนับสนุ นทางเทคนิ คในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูก้ ่ ออาชญากรรมร้ ายแรง
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5.7
5.8

เหล่านี้คงอยูไ่ ด้ต่อไป
การมีตวั แสดงที่เป็ นผูท้ รงอิทธิพล มีฐานะทางการเงินที่จะสามารถให้การสนับสนุนทั้ง
ทางการเงินและการเมือง ตลอดจนในเรื่ องอื่นใด
การมีผูแ้ สดงภายนอกไม่ว่าจะเป็ นรั ฐ องค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคหรื อ
ระดับระหว่างประเทศ บริ ษทั เอกชน หรื อกลุ่ มอื่ น ใด ให้ก ารสนับสนุ นทางอาวุธ
การเงิน การฝึ กอบรม การลาเลียงพล และการสนับสนุนอื่นๆ

6. การปราศจากปัจจัยที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ตัวชี้วดั
การปราศจากกระบวนการขับ เคลื่ อ น ทรั พ ยากร พัน ธมิ ต ร หรื อ ปั จ จัย อื่ น ใดที่ จ ะ
ก่ อให้เกิ ดการเสริ มสร้ างศักยภาพของกลุ่มประชากรหรื อปั จเจกบุ คคลที่ ได้รับการ
คุม้ ครอง เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถปกป้ อง/ป้ องกันตนเองได้
การที่ไม่มีตวั แทนของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง และมีการจัดองค์กรอย่างเป็ นระบบ
ตลอดจนการปราศจากซึ่ งสื่ อ มวลชนระดับ ชาติ ที่ เ สรี เป็ นอิ ส ระ และมี ค วาม
หลากหลาย
การที่ ภ าคประชาสั ง คมไม่ ส นใจหรื อไม่ ใ ส่ ใ จต่ อ ประเด็ น ปั ญ หา หรื อการที่ สื่ อ
ต่างประเทศไม่ให้ความสนใจ
การปราศจากหรื อการปรากฏบทบาทขององค์การสหประชาชาติอย่างจากัด รวมถึ ง
การที่ไม่มีตวั แสดงอื่นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศในพื้นที่ และ
สามารถเข้าถึงประชากรของประเทศที่เป็ นปัญหานั้นได้
การที่รัฐมิได้เข้าเป็ นสมาชิก หรื อมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในองค์การระดับภูมิภาค หรื อ
องค์การระหว่างประเทศที่กาหนดให้รัฐต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี ในฐานะสมาชิก
การที่รัฐนั้นๆ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ท้ งั ทางเศรษฐกิจ การเมือง และการติดต่อสมาคมกับรัฐ
หรื อองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ
การที่รัฐให้ความร่ วมมือกับกลไกด้านสิ ทธิ มนุษยชน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับรัฐ
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6.8

6.9

6.10

6.11

อย่างจากัด
การขาดแรงจูงใจ หรื อขาดความเต็มใจของคู่ขดั แย้งที่จะเข้าสู่ กระบวนการเจรจา การ
ยอมผ่อนปรน และการยอมรับความช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศ
การที่สมาชิกขององค์การสหประชาชาติหรื อองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศไม่สนใจหรื อไม่เต็มใจ ตลอดจนล้มเหลวที่จะให้
การสนับสนุ นให้รัฐที่ เป็ นปั ญหานั้นสามารถแสดงความรั บผิดชอบในการปกป้ อง
คุม้ ครองประชาชนของตนจากอาชญากรรมร้ ายแรงดังกล่าว หรื อการที่ ท้ งั องค์การ
สหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นไม่ดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใด
เมื่อรัฐที่เป็ นปัญหาได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถทาหน้าที่ดงั กล่าวได้
การขาดการสนับสนุ นจากรั ฐใกล้เคี ยง/ประเทศเพื่อนบ้านในการทาหน้าที่ ปกป้ อง
ประชาชนของตนที่ตกอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงอันตราย และต้องการที่พกั พิงหลบภัย ด้วยการ
ที่ประเทศเพื่อนบ้านปิ ดพรมแดน หรื อผลักดันผูอ้ พยพเหล่านั้นกลับประเทศที่เป็ นถิ่น
พานักเดิม
การปราศจากกลไกในการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่ งมีความสาคัญต่อการป้ องกันมิ ให้เกิ ด
อาชญากรรมร้ายแรงดังกล่าว

7. สถานการณ์ ทสี่ ่ งเสริมให้ เกิดอาชญากรรมหรือการเตรียมการณ์ เพือ่ นาไปสู่ การลงมือก่ อ
อาชญากรรม

7.1

7.2

ตัวชี้วดั
การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ การประกาศใช้ม าตรการด้า นความมัน่ คงซึ่ ง
ละเมิดต่อสิ ทธิข้ นั พื้นฐานต่างๆ
การระงับ หรื อการแทรกแซงในสถาบันสาคัญของประเทศหรื อการใช้มาตรการต่างๆ
ที่ จะก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในดุ ลอานาจระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการที่นาไปสู่ การขจัดตัวแทนของกลุ่มที่ได้รับความคุม้ ครองมิให้มีส่วนร่ วมใน
สังคม
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7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
7.12

การสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่วยงานความมัน่ คงด้วยการปรับองค์กร หรื อการระดม
สรรพกาลังเพื่อต่อต้านกลุ่มที่ได้รับความคุม้ ครอง ปัจเจกบุคคล หรื อประชากร
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จานวนมาก หรื อวัตถุอื่นใดที่สามารถก่อให้เกิ ดอันตราย
ร้ายแรงได้
การสร้างหรื อการให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ
การกาหนด/ออกมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดในการใช้ช่องทางติดต่อสื่ อสารต่างๆ
รวมทั้งการระงับการเข้าถึงช่องทางเหล่านั้น
การขับไล่หรื อการปฏิ เสธที่ จะให้มีผูแ้ ทนขององค์กรที่ มิใช่ รัฐบาล องค์กรระหว่าง
ประเทศ สื่ อมวลชน หรื อผูม้ ีบทบาทอื่นๆ เข้ามาในประเทศตลอดจนการออกมาตรการ
จากัดการเคลื่อนไหวและการให้บริ การของกลุ่มดังกล่าวอย่างเข้มงวด
มีการละเมิดในสิ ทธิต่อชีวติ ต่อเสรี ภาพ หรื อความปลอดภัยของสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับ
ความคุม้ ครอง หรื อต่อกลุ่มปั จเจกบุคคล ประชากร ตลอดจนการออกมาตรการหรื อ
กฎหมายที่ มีผลกระทบหรื อเจตนาให้เกิ ดการกี ดกันต่ อกลุ่ มคนที่ ได้รับการปกป้ อง
เหล่านั้น
มี การเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการใช้ความรุ นแรงต่อสตรี และเด็ก รวมถึ งการสร้ าง
เงื่อนไขที่นาไปสู่ การใช้ความรุ นแรงทางเพศต่อกลุ่มดังกล่าวซึ่ งรวมถึงการสร้างความ
หวาดกลัว
การก่ อให้เกิ ดการสภาวะที่ เป็ นภัยคุ กคามต่อชี วิต ต่อการดารงชี วิต หรื อการบังคับ
ส่ งกลับ หารเข้ายึดพื้ นที่ การกี ด กัน แบ่ งแยก การอพยพผูค้ น รวมทั้งการบังคับให้
โยกย้ายถิ่นฐาน หรื อการถ่ายโอนลาเลียงกลุ่มคนที่ได้รับการคุม้ ครอง ประชากร ปั จเจก
บุคคลเข้าไปในค่าย ไปยังเขตชนบท แหล่งเสื่ อมโทรม หรื อสถานที่อื่นใดที่กาหนด
การทาลายหรื อปล้นสะดมสิ นค้าที่มีความจาเป็ น หรื อการทาลายที่ พานักของกลุ่มที่
ได้รับการคุม้ ครอง ประชากร หรื อปั จเจกบุคคล รวมทั้งการทาลายทรัพย์สินที่สะท้อน
ถึงอัตลักษณ์หรื อมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรม
มีการหมายหัวประชาชนและทรัพย์สินของคนเหล่านั้นโดยจาแนกตามกลุ่มที่เขาสังกัด
หรื อเป็ นสมาชิก
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7.13
7.14

การเพิ่มขึ้นของการทาให้ประเด็นเรื่ องอัตลักษณ์ หรื อเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความรุ นแรงเป็ นประเด็นทางการเมือง
การเพิ่มขึ้นของการใช้ถอ้ ยคาที่ยวั่ ยุ การโฆษณาชวนเชื่อที่รุนแรง หรื อการใช้ถอ้ ยคาที่
ก่อให้เกิ ดความเกลียดชัง (Hate Speech) ที่มุ่งไปยังกลุ่มคนที่ได้รับความคุม้ ครอง
(Protected Group) หรื อต่อประชากร หรื อต่อปัจเจกบุคคล

8. ปัจจัยทีเ่ ป็ นตัวจุดชนวนให้ เกิดการก่ ออาชญากรรมร้ ายแรง
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

ตัวชี้วดั
การวางกองกาลังด้านความมัน่ คง หรื อการเริ่ มใช้อาวุธอย่างทันทีทนั ใด
การที่ความขัดแย้งที่มีการปะทะและใช้อาวุธ หรื อความตึงเครี ยดในประเทศเพื่อนบ้าน
ขยายเข้ามาในประเทศ (Spill over)
มาตรการต่างๆ ที่ประชาคมระหว่างประเทศนามาใช้ปฏิบตั ิถูกมองว่าเป็ นภัยคุกคามต่อ
อธิปไตยของรัฐที่เป็ นปัญหา
การเปลี่ ยนแปลงรั ฐบาลอย่างกะทันหันและไม่ เป็ นปกติ หรื อการเปลี่ ย นผ่านหรื อ
เปลี่ยนแปลงอานาจทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ
การโจมตีที่มุ่งทาร้ายต่อชี วิต เสรี ภาพ หรื อความปลอดภัยของผูน้ า ของปั จเจกชนที่มี
บทบาททางการเมื อง หรื อสมาชิ กของกลุ่มต่อต้านหรื อฝ่ ายค้าน หรื อมาตรการและ
ปฏิบตั ิการการใช้ความรุ นแรงอื่นใด ดังเช่ นการใช้วิธีการซุ่ มโจมตีแบบผูก้ ่อการร้ าย
ฯลฯ
เหตุการณ์หรื อการแสดงท่าที ทางศาสนาที่ไม่อดทนอดอดกลั้นหรื อการไม่ให้ความ
เคารพต่อศาสนาอื่นทั้งภายในและนอกเขตแดนของตน
การกระทาที่เป็ นการยุยง ปลุกปั่ น หรื อโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดความเกลียดชังต่อปั จเจก
ชนหรื อกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การส ารวจส ามะโนประชากร การเลื อ กตั้ง หรื อ กิ จ กรรมน าร่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ
กระบวนการข้างต้น อันจะก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพในกระบวนการหรื อกิจกรรม
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8.9

8.10

8.11

8.12

เหล่านั้น
การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรื อภาวะการ
จ้างงานอย่างกว้างขวาง อาทิ การเกิ ดวิกฤติเศรษฐกิจ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อการ
เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง
การค้นพบทรัพยากรธรรมชาติหรื อการริ เริ่ มโครงการแปรรู ปทรัพยากรธรรมชาติอนั
จะส่ งผลร้ ายแรงต่อชี วิต ความเป็ นอยู่ การคงอยู่ของกลุ่มคนหรื อประชากรที่เป็ นพล
เรื อน
การมีงานเฉลิมฉลองเหตุการณ์อาชญากรรมในอดีต หรื อการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีการทาร้ ายประชาชนหรื อทาให้เกิ ดความหวาดกลัว ซึ่ งการเฉลิ ม
ฉลองดังกล่าวจะยังเป็ นการเติมเชื้ อไฟลงไปในความตึงเครี ยดระหว่างกลุ่มต่างๆ อาทิ
การยกย่องเชิดชูอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอดีต
การกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบและการแสดงความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากการกระทาดังกล่าวถูกมองว่าเป็ นการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม

ปัจจัยเสี่ ยงเฉพาะ
9. ความตึงเครี ยดระหว่ า งกลุ่ มหรื อ รู ป แบบของการเลือ กปฏิบัติต่อกลุ่ มที่ได้ รับความ
คุ้มครอง (Protected Group)

9.1
9.2
9.3
9.4

ตัวชี้วดั : ประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
นโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบตั ิท้ งั ในอดีตและปั จจุบนั ที่มีลกั ษณะแบ่งแยก กี ดกัน
ต่อกลุ่มที่ได้รับความคุม้ ครอง
การปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ การมี อ ยู่ข องกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การปกป้ อง หรื อการไม่ ย อมรั บ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มเหล่านี้
การมี ป ระวัติของการก่ ออาชญากรรมร้ ายแรงต่ อกลุ่ ม ที่ ได้รับการคุ ม้ ครอง แต่ ก าร
กระทาดังกล่าวมิได้รับการลงโทษ
ความตึงเครี ยดและความขัดแย้งอย่างรุ นแรงทั้งในอดีตและปั จจุบนั ระหว่างรัฐและกลุ่ม
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9.5

9.6

ที่รับการปกป้ องในประเด็นต่างๆ อาทิ สิ ทธิ และการเข้าถึงทรัพยากร ความแตกต่างทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การไม่ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ ความมัน่ คง การไม่
สามารถแสดงอัตลักษณ์ ของกลุ่มได้ หรื อการมี มุมมองต่อกลุ่มที่ เป็ นเป้ าหมายของ
อาชญากรรมร้ายแรง
ความตึงเครี ยดหรื อความขัดแย้งอย่างรุ นแรงทั้งในอดีตและปั จจุบนั ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
รู ปแบบอื่นของกลุ่มอื่นๆ (ทั้งทางด้านการเมื อง สังคม วัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์
ฯลฯ) ที่อาจจะพัฒนาไปสู่ การแบ่งแยกหรื อกี ดกันโดยจาแนกตามเชื้ อชาติ สี ผิว หรื อ
ศาสนา
การใช้กลไกในระดับชาติหรื อความริ เริ่ มที่จะรับมือหรื อจัดการกับความขัดแย้งหรื อ
ความตึงเครี ยดที่มีฐานมาจากประเด็นเรื่ องอัตลักษณ์

10. สั ญญาณทีแ่ สดงถึงเจตนาทีจ่ ะทาลายบางส่ วนหรือทั้งหมดของกลุ่มทีไ่ ด้ รับความ
คุ้มครอง

10.1

10.2
10.3
10.4

ตัวชี้วดั : การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เอกสารทางราชการ เอกสารทางการเมือง บันทึ กของสื่ อต่างๆ หรื อเอกสารอื่นใดที่
แสดงถึงเจตนาหรื อการปลุกเร้าที่จะมุ่งทาลายกลุ่มที่ได้รับการปกป้ องนั้นๆ หรื อเป็ นที่
ปรากฏอย่างเป็ นนัยยะสาคัญในลักษณะที่สื่อถึงการใช้ขอ้ ความที่ปลุกเร้า ให้มีการทา
ร้าย และทาลายกลุ่มที่เป็ นเป้ าหมายดังกล่าว
การมุ่ ง ก าจัด สมาชิ ก ของกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การปกป้ องอย่า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป หรื อ อย่า ง
รวดเร็ ว ซึ่งอาจจะมุ่งทาลายบางส่ วนหรื อทาลายทั้งกลุ่มให้หมดสิ้ นไป
การกีดกันอย่างเป็ นระบบและแพร่ หลาย หรื อการใช้ความรุ นแรงอย่างเป็ นระบบและ
แพร่ หลายต่อชีวติ เสรี ภาพ การทาร้ายทั้งทางกายภาพและทางจิตใจต่อกลุ่มที่ได้รับการ
คุม้ ครอง แม้จะยังไม่ถึงขั้นที่ปฏิบตั ิการกาจัดให้สิ้นซากก็ตาม
การใช้มาตรการหรื อนโยบายที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ สตรี ในการสื บสาย
ชาติพนั ธุ์ หรื อการใช้มาตรการในการแยกเด็กหรื อโยกย้ายเด็กออกจากกลุ่มที่ได้รับการ
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10.5

10.6
10.7
10.8

คุม้ ครอง
การใช้วิธีการหรื อแนวปฏิ บตั ิ ที่รุนแรงซึ่ งส่ งผลที่เป็ นอันตรายและการกระทาอันไร้
มนุษยธรรม หรื อปฏิบตั ิต่อกลุ่มผูท้ ี่ได้รับความคุม้ ครองเสมือนหนึ่งว่า เขาเหล่านั้นมิใช่
มนุษย์ โดยมีเจตนาที่จะทาให้เกิดความละอาย ความหวาดกลัว หรื อความตระหนกต่อ
กลุ่มดังกล่าว หรื อการกระทาที่ ส่อเจตนาว่าต้องการเปลี่ ยนแปลงอัตลักษณ์ ของคน
เหล่านั้น
การใช้วิ ธี ก ารที่ มี ค วามรุ น แรงซึ่ งส่ ง ผลเสี ย หาย หรื อ วิ ธี ก ารที่ ล ะเมิ ด ต่ อ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่นการใช้อาวุธบางชนิดที่ตอ้ งห้ามต่อกลุ่มที่ได้รับความคุม้ ครอง
การแสดงความชื่นชมยินดีในที่สาธารณะถึงการที่สามารถควบคุม การคงอยูข่ องกลุ่มที่
ได้รับการคุม้ ครองนี้ได้
การจู่โจมและโจมตี หรื อการทาลายล้างบ้านเรื อน ไร่ นา ธุ รกิจ ตลอดจนการดารงชีวิต
ของกลุ่มที่ ได้รับความคุม้ ครอง และ/หรื อการทาลายสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและ
ทรัพย์สินของกลุ่มดังกล่าว

11. สัญญาณของการโจมตีอย่างเป็ นระบบและแพร่ หลายต่อกลุ่มประชากรที่เป็ นพลเรื อน

11.1

11.2
11.3
11.4

ตัวชี้วดั : อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
มีสัญญาณบ่งชี้ถึงรู ปแบบของการใช้ความรุ นแรงต่อประชากรที่เป็ นพลเรื อน หรื อต่อ
สมาชิ ก ของกลุ่ ม เฉพาะ รวมถึ ง การใช้ ค วามรุ น แรงต่ อ การด ารงชี วิ ต ทรั พ ย์สิ น
สัญลักษณ์ทางศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น
มีการเพิ่มจานวนเป้ าหมายที่จะใช้มาตรการรุ นแรงในการจัดการ ทั้งในกลุ่มพลเรื อน
ทั้งในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และทั้งในระดับความรุ นแรงที่เพิ่มสู งขึ้นในปฏิบตั ิการ
ต่อประชากรที่เป็ นพลเรื อน
มี การเพิ่มระดับการจัดการและการประสานงานเพื่อใช้มาตรการที่ รุนแรง ใช้อาวุธ
ปราบปรามต่อกลุ่มประชากรที่เป็ นพลเรื อน
การใช้สื่อหรื อเครื่ องมืออื่นๆ ในการปลุกระดม ยุยงให้ใช้ความรุ นแรง
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11.5
11.6

11.7

11.8

การมีสัญญาณบ่งชี้ ถึงการเตรี ยมการ การวางแผน และการมีนโยบายที่จะโจมตีกลุ่ม
ประชากรที่เป็ นพลเรื อน
การจัดตั้งโครงสร้ างทางการเมืองเละทางทหารที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ความรุ นแรงใน
การปราบปราม
การเข้าถึงหรื อการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ยะสาคัญของการใช้ทรัพยากรทั้งของภาครัฐและ
เอกชนในการปฏิบตั ิการทางทหาร หรื อในการปฏิบตั ิการที่เป็ นปฏิปักษ์ อาทิ การจัดหา
อาวุธยุทโธปกรณ์ จานวนมหาศาล หรื ออุปกรณ์ อื่นใดที่ สามารถก่ อให้เกิ ดอันตราย
อย่างแสนสาหัส หรื ออันตรายถึงชีวติ
การปรากฏสัญญาณของการเพิ่มขึ้ น หรื อการพัฒนาวิธีการหรื อเครื่ องมื อในการใช้
ความรุ นแรงในลักษณะที่ทาให้ไ ม่สามารถจาแนกหรื อแยกแยะเป้ าหมายที่เป็ นทหาร
หรื อพลเรื อนออกจากกันได้ หรื อเครื่ องมื อที่ สามารถก่ อให้เกิ ดการทาลายล้างชี วิต
มนุ ษย์จานวนมหาศาล หรื อการทาให้ชุ ม ชนอ่ อนแอลง หรื อการสังหารหมู่ คนใน
ชุมชนนั้น

12. การมีสญ
ั ญาณที่บ่งชี้ถึงการวางแผนหรื อนโยบายที่จะมุ่งโจมตีประชากรที่เป็ นพล
เรื อนกลุ่มต่างๆ

12.1
12.2
12.3

ตัวชี้วดั : อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
เอกสารทางการ เอกสารทางการเมือง บันทึกของสื่ อในรู ปแบบต่างๆ หรื อเอกสารอื่น
ใดที่แสดงถึงนโยบายของรั ฐที่มีการวางแผนในการปราบปรามประชาชนที่เป็ นพล
เรื อน หรื อการมุ่งโจมตีกลุ่มที่ได้รับความคุม้ ครองอย่างชัดแจ้งและอ้างอิงได้
การใช้มาตรการด้านความมัน่ คงที่เลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันในหมู่
ประชากรที่เป็ นพลเรื อน
การใช้มาตรการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของประชากรโดยรวมในแง่
ของ ชาติ พนั ธุ์ ศาสนา สี ผิว และอุดมการณ์ ทางการเมื อง อาทิ การขี ดเส้นแบ่งทาง
ภูมิศาสตร์
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12.4
12.5
12.6
12.7

12.8

12.9
12.10

การจัดตั้งสถาบันหรื อหน่วยงานทางการเมืองและทางทหารที่เป็ นอิสระ หรื อการจัดตั้ง
องค์กร เครื อข่ายของกลุ่มผูท้ ี่จะสามารถก่ออาชญากรรมร้ ายแรง ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีชาติ
พันธุ์ ศาสนา เชื้อชาติ สี ผิว และอุดมการณ์ทางการเมืองเฉพาะตัว
การเตรี ยมการและการใช้ทรัพยากรทั้งของภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากร
ทางทหาร หรื อทรัพยากรประเภทอื่นๆ
การเข้าถึงและการใช้อาวุธหรื ออุดมการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ
การเตรี ยมการหรื อการระดมกองกาลังขนาดใหญ่เพื่อปราบปรามประชากรที่เป็ นพล
เรื อน
การอานวยความสะดวกหรื อการยุยงให้มีการใช้ความรุ นแรงต่อประชากรที่ เป็ นพล
เรื อ นหรื อ กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การปกป้ อง หรื อ การอดทนอดกลั้น ต่ อ การกระท าดัง กล่ า ว
ตลอดจนมีเจตนาที่จะไม่ดาเนิ นการใดๆ เพื่อยุติความรุ นแรงหรื อยุติการยุยงดังกล่าว
โดยมุ่งประสงค์ให้มีการใช้ความรุ นแรงมากขึ้น
การใช้ความรุ นแรงอย่างเป็ นระบบและแพร่ หลายต่อประชากรที่เป็ นพลเรื อนหรื อกลุ่ม
ที่ได้รับความคุม้ ครอง ไม่วา่ จะเป็ นการมุ่งทาลายชี วิต ความเป็ นอยู่ ทรัพย์สิน หรื ออัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนเหล่านี้
การที่หน่วยงานของรัฐหรื อผูม้ ีอานาจทางการเมืองและทหารในระดับสู งมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิการที่ใช้ความรุ นแรง

13. ภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ

13.1
13.2

ตัวชี้วดั : อาชญากรรมสงคราม
ความแตกแยกของคู่ขดั แย้ง หรื อการสลายตัวหรื อการปราศจากสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนในคู่ขดั แย้งแต่ละฝ่ าย
การขาดความไว้วางใจระหว่างกลุ่มที่เป็ นคู่ขดั แย้ง อันเป็ นผลมาจากการที่คู่ขดั แย้งมี
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13.3
13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

ประวัติของการละเมิดพันธะสัญญาหรื อข้อตกลงในอดีต
การที่คู่กรณี ในความขัดแย้งเริ่ มมีความโน้มเอียงไปใช้อุดมการณ์อย่างสุ ดโต่ง
การส่ งเสริ มให้มีการใช้เชื้ อชาติหรื อศาสนาเป็ นตัวชี้ วดั ความจงรักภักดีต่อรัฐหรื อต่อ
คู่กรณี ในความขัดแย้ง
การมีพฤติกรรมในลักษณะที่ทาให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งของประชากรหรื อกลุ่มที่เป็ นศัตรู
เสี ยศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หรื อการกระทาที่แสดงถึงการไม่ให้ความเคารพต่อศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี คุณค่า ค่านิ ยมหรื อสถาบัน และวัตถุอื่นใดที่คนกลุ่มดังกล่าวนับ
ถือและให้ความเคารพ
การใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิ ทธิ อย่างร้ายแรงต่อกลุ่มผูท้ ี่ได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้มาตรการดังกล่าว
ต่อกลุ่มที่เป็ นพันธมิตร หรื อถูกมองว่าเป็ นพันธมิตรกับฝ่ ายต่อต้าน แม้กลุ่มดังกล่าวจะ
มิได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความเป็ นศัตรู กต็ าม
การปรากฏหลักฐานของการวางแผนหรื อการเตรี ยมการที่แสดงถึงการข่มขู่คุกคามที่จะ
ใช้ความรุ นแรง หรื อพฤติกรรมและวาทกรรมที่แสดงถึงการใช้กาลังหรื อความรุ นแรง
ต่ อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ การคุ ้ม ครองภายใต้ก ฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่ า งประเทศ อัน ได้แ ก่
มาตรการในการสร้างความหวาดกลัว การข่มขู่คุกคาม การใช้กาลังทหาร การทาลาย
ขวัญกาลังใจ รวมถึงการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อนาไปสู่ การใช้ความรุ นแรงในระดับที่มาก
ขึ้น
การปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทาหรื อพฤติกรรมในลักษณะของการขัดขวางหรื อเข้า
แทรกแซงการเข้าถึงหรื อการนาส่ งอุปกรณ์ อาหาร สิ่ งอานวยความสะดวก วัสดุ หรื อ
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ หรื อการให้ความช่ วยเหลื อด้านมนุ ษยธรรมอื่ นใดที่ มีความ
จาเป็ นต่อการดารงชีพของประชาชนที่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายมนุ ษยธรรม
ระหว่างประเทศ
การปรากฏหลักฐานของการเตรี ยมการทางด้านบุคลากรและการลาเลียงพลเพื่อให้เกิด
การเคลื่อนย้าย ขนย้าย หรื อจากัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนจานวนมาก หรื อการ
เตรี ยมการ/การดาเนินการทดลองทางการแพทย์
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13.10

13.11
13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

การปรากฏหลักฐานของการกระทาที่เกี่ ยวกับการวางแผน การพัฒนา การผลิต การ
จัดหา การจัดเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ หรื อพฤติกรรมที่แสดงถึงการขู่ที่จะใช้อาวุธหรื อ
วัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรื อทาอันตรายต่อประชาชนอย่าง
ร้ายแรง หรื อส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวางร้ายแรงในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
การปฏิ เสธที่ จะไม่ให้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาของพฤติ กรรมดังที่ ปรากฏในข้อ
13.10 โดยหน่ วยงานอิสระที่มีความสามารถ หรื อการปฏิ เสธที่จะหยุดการกระทา
ดังกล่าว
การปฏิเสธและไม่ยอมรับว่ามีการกักกัน กักขัง หรื อมีสถานที่กกั กัน หรื อปฏิ เสธไม่
อนุญาตให้ผแู ้ ทนขององค์การสหประชาชาติเข้าตรวจสอบสถานกักกันดังกล่าว
การออกกฎเกณฑ์หรื อกฎหมายเกี่ ยวกับการเข้าปะทะหรื อการใช้กาลังที่อนุ ญาตให้มี
การใช้ก าลังโดยไม่แยกแยะ หรื อการไม่ ลงมื อปฏิ บตั ิ การใดๆ ที่ จะหลี กเลี่ ยงความ
รุ นแรง และในสัดส่ วนที่ ไม่เหมาะสม ที่ มิให้มีการโจมตี หรื อ มี การปฏิ บตั ิ การทาง
ทหารในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่ น หรื อมุ่งโจมตีต่อเป้ าหมายที่
มิใช่เป้ าหมายทางการทหาร
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณการโจมตี หรื อปฏิ บตั ิการทางทหาร/การใช้กาลังดังที่ระบุใน
13.13
การใช้วธิ ีการในการทาสงครามที่เป็ นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อที่แสดง
ถึงการอาพราง ลวงตา อาทิ การใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์/เครื่ องหมายของบุคลากรที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นมนุษยธรรมหรื อบุคลากรที่ทาหน้าที่รักษาสันติภาพ หรื อการไม่ยอม
ใส่ เครื่ องแบบหรื อไม่ยอมแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็ นหน่ วยปฏิบตั ิการจู่โจมเพื่ออาพราง
ตนว่าเป็ นพลเรื อน มิใช่ฝ่ายทหาร เป็ นต้น
การใช้การขู่คุกคาม การเข้ายึดครอง การบังคับยึด การปล้น หรื อการเจตนาทาลายล้าง
หรื อทาลายทรัพย์สิน หรื อวัตถุอื่นใดที่แสดงถึงหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตลักษณ์ทาง
สั ง คม วัฒ นธรรม หรื อ ศาสนาของกลุ่ ม คนที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองภายใต้ก ฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
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13.17
13.18

การข่มขู่หรื อการออกคาสั่งในการทาสงครามโดยไม่มีการประนี ประนอม หรื อคาสั่งที่
มีเจตนาชัดเจนว่าสงครามดังกล่าวจะไม่ทาให้มีผรู ้ อดชีวติ จากการโจมตี
ปฏิ บ ัติ ก ารที่ เ ป็ นการละเมิ ด กฎหมายหรื อ มาตรการอื่ น ใดที่ จ ะจ ากัด การให้ ค วาม
คุม้ ครองปกป้ องสิ ทธิ ในการมีชีวิต หรื อการคงอยู่ซ่ ึ งได้รับการคุม้ ครองจากกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการปฏิเสธไม่ยอมรับกฎหมายดังกล่าวด้วย

14. ภัยคุกคามร้ายแรงต่อปฏิบตั ิการด้านมนุษยธรรมและปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ

14.1

14.2

14.3
14.4
14.5
14.6

ตัวชี้วดั : อาชญากรรมสงคราม
การมองว่าการปฏิบตั ิการของหน่วยงานรักษาสันติภาพหรื อหน่วยงานด้านมนุษยธรรม
เป็ นการแทรกแซงทางการเมื องและไม่ วางตัวเป็ นกลาง หรื อการมองว่าประชาคม
ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ทั้งส่ วนภูมิภาค นานาชาติ หรื อองค์การใน
ระดับชาติ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ให้การสนับสนุ นหรื อมีส่วนร่ วมในปฏิบตั ิการด้าน
มนุษยธรรมและรักษาสันติภาพเป็ นการเข้าแทรกแซงทางการเมืองและไม่เป็ นธรรม
การเพิ่ ม ขึ้ น ของความขัด แย้ง ที่ มีฐ านมาจากความขัด แย้งทางอัตลัก ษณ์ และมองว่า
ปฏิบตั ิการด้านมนุษยธรรมและปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพนั้นเป็ นฝ่ ายเดียวกับฝ่ ายตรง
ข้าม หรื อมองว่าปฏิ บตั ิ การเหล่านั้นเป็ นอุปสรรคต่อแผนการในการกาจัด โยกย้าย
ตลอดจนการทาให้คนกลุ่มที่ได้รับการคุม้ ครองกลายเป็ นประเด็นที่ไม่สาคัญ
การเพิ่มระดับความเข้มข้นของความขัดแย้ง และการขาดแคลนทรัพยากรที่จาเป็ นต่อ
การดารงชีวิต
การแตกแยกของคู่ ก รณี ใ นความขัด แย้ง หรื อการปราศจากสายการบัง คับบัญชาที่
ชัดเจนภายในกลุ่ม
การเข้าแทรกแซง การจากัด หรื อการห้ามมิให้มีการเข้าถึงปฏิบตั ิการและบุคลากรที่ทา
หน้าที่ดา้ นมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพ
การทาลายหลักฐานหรื อการเคลื่อนย้ายป้ ายหรื อสัญลักษณ์ที่ระบุตวั ตนของกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับความคุม้ ครอง หรื อที่แสดงที่ต้ งั ของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพและหน่ วยงาน
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14.7

14.8

14.9

14.10

ด้านมนุษยธรรม หรื อหน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุนปฏิบตั ิการดังกล่าว
กรณี การใช้ธงหยุดยิงอย่างไม่เหมาะสม หรื อการใช้ธงหรื อสัญลักษณ์ทางทหารหรื อ
เครื่ องแบบของสหประชาชาติ ตลอดจนการใช้ตราสัญลักษณ์ ของอนุ สัญญาเจนี วา
อย่างไม่เหมาะสม
การโจมตีสถานที่ใกล้เคียงกับการปฏิบตั ิการด้านมนุษยธรรมหรื อกองกาลังปฏิบตั ิการ
รั กษาสันติ ภาพ ตลอดจนบุคลากรของหน่ วยงานดังกล่าว หรื อการโจมตี เส้นทางที่
ปฏิบตั ิการเหล่านั้นต้องใช้ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
การปรากฏวาทกรรมหรื อหลักฐานของการวางแผน ที่แสดงถึงการขู่คุกคามหรื อการ
นาไปสู่การขู่คุกคาม หรื อการเมินเฉยต่อการใช้ความรุ นแรงต่อบุคลากรหรื อปฏิบตั ิการ
ด้านมนุษยธรรม หรื อปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ
การไม่ให้ความเคารพ การขู่คุกคาม หรื อการเพิ่มการโจมตีวตั ถุ ทรัพย์สิน หรื อบุคคลที่
ใช้ ต ราสั ญ ลัก ษณ์ ข องอนุ สั ญ ญาเจนี ว า หรื อต่ อ ปฏิ บ ัติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพและ
มนุษยธรรมอื่นใด
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