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ค�ำปรำรภของ แอนน์ ซี ริชำร์ด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ส�ำนักงำนประชำกร ผู้ลี้ภัยและกำรโยกย้ำยถิ่น ที่มีต่อแนวปฏิบัติโครงกำร MICIC

การพิมพ์แนวปฏิบัติโครงการผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติ (MICIC) เพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลัง
ประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ ในนิวยอร์คและเจนีวา ในเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นจุด
สูงสุดของขั้นตอนการให้ค�าปรึกษาในระดับนานาชาติอันมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว ท่ีน�าโดยสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ สองปีที่
ผ่านมา ในแต่ละก้าวของขั้นตอน ข้าพเจ้าประทับใจในภารกิจของหลายฝ่าย รวมถึงผู้แทนของสหรัฐอเมริกา ประชาสังคม 
องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน ที่ได้แบ่งปันวิธีปฏิบัติท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ แบ่งปันแนวคิดและรับทราบถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ และเสนอให้ความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบที่จ�าเป็นต่อการปรับปรุงการตอบสนองโดยรวมของ
เรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ความร่วมมอืทีป่ระเมนิค่ามไิด้ขององค์กรประชาสงัคมทีน่�าโดยองค์กรพนัธมติรโลกด้านการโยกย้ายถิน่ 
(Global Coalition on Migration) และคณะกรรมการการโยกย้ายถิ่นของแคธอลิคนานาชาติ (International Catholic 
Migration Commission) ที่ท�าให้ผลลัพธ์ของโครงการนี้ดีขึ้นเป็นอันมากด้วยความร่วมมือที่มุ่งมั่นและแนวคิดที่สร้างสรรค์

วิกฤตการณ์ซีเรียในปี 2554 เป็นแรงกระตุ้นส�าคัญของโครงการ MICIC แต่วิกฤตการณ์อื่น ๆ เช่น เฮอริเคนแซนดีใน
สหรฐัอเมริกา ภยัพิบติัสามชนิดทีโ่ตโฮกใุนญ่ีปุน่ วกิฤตการณ์ในเยเมนในขณะน้ี เตอืนให้เราระลกึว่าไม่มปีระเทศใดท่ีมภูีมคิุม้กัน
ต่อผลกระทบของความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์หายนะเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้โดยแทบจะไม่มีสัญญาณเตือน
ใด ๆ  เราได้เหน็ผูค้นจ�านวนมากในทกุส่วนของโลกท่ีก�าหลงัหลบหนไีปจากความขดัแย้งทีย่ดืเยือ้ การทารณุสทิธมินษุยชนอย่าง
โหดร้าย ภยัพิบติัทางธรรมชาติทีรุ่นแรง และความยากจนข้นแค้น ผูค้นเป็นจ�านวนมากทีเ่สีย่งชวีติในการเดนิทางทีโ่หดร้ายไม่
ถอืว่าเป็นผูล้ีภ้ยัตามค�าจ�ากดัความในการประชมุเรือ่งผูล้ีภ้ยัทีเ่ก่ียวข้องกบัสถานะของผูล้ีภ้ยัในปี 2494 พวกเขาเป็นผูย้้ายถิน่ 
เราหวังว่าแนวปฏิบัตินีจ้ะได้รบัการต้อนรบัในวงกว้าง และท่ีส�าคญักว่านัน้คือ ได้น�าไปใช้ในวงกว้างเพือ่ปรับปรงุการตอบสนอง
โดยรวมของเราให้ได้ตามความต้องการของผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ

โครงการ MICIC สนบัสนนุเป้าหมายแผนปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 2573 เพือ่ลดความไม่เท่าเทียมกนั (จดุหมายที่ 
10) รวมถงึ (เป้าหมาย 10.7) การอ�านวยความสะดวกแก่การโยกย้ายถ่ินท่ีเป็นระเบียบเป็นปกตแิละปลอดภยัผ่านนโยบายการ
โยกย้ายถิน่ทีม่กีารจัดการทีดี่ เราหวงัว่าจะมีการใช้โครงการนีเ้ป็นแผนต้นแบบว่า ความพยายามทีน่�าโดยฝ่ายรฐัทีม่กีารพฒันา
ด้วยการประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมที่ส�าคัญ จะสามารถน�าไปสู่การน�าไปใช้แก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นที่
เป็นจริงและเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับโครงการนันเซน (Nansen Initiative) เป็นในเรื่องการอพยพข้ามชายแดนอันเป็นผล
จากภยัพิบตัแิละความเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ในขณะทีโ่ครงการ MICIC ไม่ได้มผีลก่อให้เกดิสนธสิญัญาใหม่ กฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือผสานความต้องการต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับรัฐต่าง ๆ แต่ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถช่วยเหลือทุก
ประเทศและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรักษาชีวิตและปรับปรุงการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น ในขณะที่โครงการนี้มุ่งไปที่ความขัดแย้งและ
ภยัธรรมชาตแิต่อย่างเดยีว แต่ยงัน�าเสนอหลกัการ แนวปฏบิตัแิละวธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ  ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีร่วม ทีส่ามารถน�า
ไปใช้ปรบัปรงุการคุม้ครองและการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูย้้ายถิน่ในขอบเขตปัญหาหลากหลายทีก่ว้างขวางขึน้ทีเ่ราเผชญิอยู่
ในปัจจบุนั ดงันัน้ ข้าพเจ้าขอสนบัสนนุให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายได้อ่านโครงการและแนวปฏบิตันิีเ้พือ่เป็นจุดเริม่ต้นงานของเราท่ี
จะค้นหาและใช้เครื่องมือ นโยบายและรูปแบบของความร่วมมือใหม่ ๆ อย่างสม�่าเสมอ ที่จะสามารถคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้ย้ายถิ่นโดยตรงและอย่างมีมนุษยธรรม ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด
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ค�ำปรำรภของ อิเมลดำ เอ็ม นิโคลำส รัฐมนตรี ประธำนคณะกรรมกำรชำวฟิลิปปินส์โพ้นทะเล  
ที่มีต่อแนวปฏิบัติโครงกำร MICIC

เมื่อครบวาระการท�างานของประธานาธิบดี เบนิโญ่ เอส อากิโน ทีส่าม สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พวกเราที่เป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เป็นทางการของท่านประธานาธิบดี มีความยินดีที่มีแนวปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศท่ี
ก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ เหลือทิ้งไว้เป็นมรดกของท่านประธานาธิบดีให้กับประชาคมโลก

แท้ที่จริงแล้ว จุดก�าเนิดของแนวปฏิบัตินี้มีมาเป็นเวลานานก่อนการประกาศโครงการผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ประสบภาวะ
วกิฤตทิีอ่งค์การสหประชาชาต ิ(MICIC) เมือ่สามปีก่อน การมส่ีวนร่วมต่อแนวปฏิบตัน้ีิของฟิลิปปินส์ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของการ
เคลื่อนที่ของผู้คนในช่วงเวลาสี่ทศวรรษของเราเอง ที่มีคนฟิลิปปินส์ราวสิบล้านคน หรือร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดของ
เรา ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 200 ประเทศ 

ชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเลจ�านวนมากมีเรื่องราวสะเทือนใจของความปวดร้าวและทุกข์ทรมานที่มีสาเหตุมาจากสงครามและ
ภัยธรรมชาติ ที่พวกเขาประสบในฐานะผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ความทุกข์ทรมานของผู้คนท่ีสัมพันธ์กับการโยกย้ายถิ่นนี้
อธิบายว่าเหตใุดความปลอดภยั ความเป็นอยูท่ีด่แีละสทิธต่ิาง ๆ  ของชาวฟิลปิปินส์โพ้นทะเลจงึถอืว่ามคีวามส�าคญัเป็นอนัดบั
แรกในประเทศของเรา

รัฐบาลของเราได้สร้างกลไล นโยบายและแผนงานต่าง ๆ เพื่อจัดการกับสถานการณ์วิกฤติเหล่านี้ เราได้ตระหนักว่าผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียร่วมทั้งหมด รวมถึงผู้ย้ายถิ่น ชุมชนผู้ย้ายถิ่นในประเทศเจ้าบ้าน ประชาสังคม และภาคเอกชนทั้งหมดทุกฝ่ายต่าง
มีบทบาทเกี่ยวข้องที่ส�าคัญยิ่งยวด

จากภูมิหลังนี้ เรากล่าวได้ว่าแนวคิดของประเทศของเราที่น�าเสนอในแนวปฏิบัติโครงการ MICIC โดยเฉพาะวิธิปฏิบัติต่าง ๆ 
เหล่านี ้เป็นผลพลอยได้จากเลอืด เหงือ่และน�า้ตาของผูย้้ายถิน่ชาวฟิลปิปินส์ของเราเอง และจากบทเรยีนทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากฝ่าย
ทีท่�างานในแนวหน้า นบัแต่กระทรวงการต่างประเทศ ถงึกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน จากกระทรวงสวสัดกิารและการ
พัฒนาสังคมจนถึงคณะเตรียมการและตอบสนองโพ้นทะเลที่ประธานาธิบดีอากิโนได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554

ความพยายามเหล่านี้ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ และยังมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่จะต้องท�า ฟิลิปปินส์ยังคงมุ่งมั่นในการ
สร้างโอกาสการจ้างงานและการลงทุนในประเทศที่กว้างขวางมากขึ้น เพื่อที่การโยกย้ายถิ่นจะเป็นเพียงทางเลือกมากกว่า
ความจ�าเป็น เราจะยงัคงท�างานเพือ่ก่อให้เกดิผลประโยชน์ของการโยกย้ายถ่ินเพือ่คนของเรามากท่ีสดุ และท�าให้ต้นทุนต�า่ทีสุ่ด

ในขณะที่เกิดวิกฤติการณ์ เราตระหนักซ�้าแล้วซ�้าอีกว่าเราไม่สามารถจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง รัฐบาล องค์การระหว่าง
ประเทศ ภาคเอกชนและประชาสงัคมจะต้องท�างานร่วมกนัเพือ่ช่วยเหลอืผู้ย้ายถิน่อย่างรวดเรว็และเข้ากบัสถานการณ์ได้ เพือ่
ที่จะรักษาชีวิต เพิ่มการคุ้มครอง ลดความสูญเสีย และปรับปรุงการตอบสนองให้ดีขึ้น เหล่านี้คือคาถาของโครงการ MICIC

ท้ายที่สุดน้ี ข้าพเจ้าขออ้างข้อความที่กล่าวในพิธีรับปริญญาเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ ลิน-มานูเอล มิแรนดา ผู้สร้างสรรค์ละคร
บรอดเวย์ทีไ่ด้รบัความนยิมเรือ่ง แฮมลิตัน ว่า “ในปีหนึง่เม่ือนกัการเมอืงได้ค้ามนษุย์ในค�าพดูชวนเช่ือเรือ่งการต่อต้านผูย้้ายถ่ิน 
ยงัมลีะครบรอดเวย์เรือ่งหนึง่ทีท่�าให้เราได้คดิว่าผูย้้ายถิน่ก�าพร้าและยากจนจากเวสต์อนิดีส์้คนหนึง่ ได้สร้างระบบการเงนิของ
เราขึ้นมา เรื่อง ๆ หนึ่งที่ท�าให้เราได้คิดว่านับแต่การเริ่มต้นของเพลงซิมโฟนี่ที่ยิ่งใหญ่ที่ยังประพันธ์ไม่เสร็จนั่นคือการทดลอง
แบบอเมริกันของเรา ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เหล่าผู้ย้ายถิ่นเป็นฝ่ายที่ท�าให้งานนั้นส�าเร็จลงได้”

MICIC Initiative Guidelines
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ค�ำปรำรภของ ปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์ ผู้แทนพิเศษของส�ำนักงำนเลขำธิกำรเพื่อกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
ระหว่ำงประเทศขององค์กำรสหประชำชำติ ที่มีต่อแนวปฏิบัติโครงกำร MICIC

เมือ่ข้าพเจ้าได้เสนอโครงการนีภ้ายหลงัทีส่งครามกลางเมอืงในลเิบยีเพิง่เร่ิมปะทขุึน้ในปี 2554 ข้าพเจ้าทราบดีว่าสหรฐัอเมริกา
และฟิลิปปินส์จะเป็นคู่ท�างานที่สมบูรณ์แบบที่จะเป็นผู้น�าโครงการนี้ แต่ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าประหลาดใจกับความยอด
เยี่ยม ความรวดเร็วและการเจรจาทางการฑูตที่แท้จริง อันแสดงลักษณะเฉพาะของขั้นตอนที่ทั้งสองประเทศกระท�าและสิ่ง
ที่ทั้งสองประเทศสร้างสรรค์ขึ้นมา โครงการ MICIC และแนวปฏิบัติท่ีโครงการได้ผลิตข้ึนมาส�าคัญอย่างมากต่อข้าพเจ้าใน
หลายประการ ข้าพเจ้าขออนุญาตพูดถึงเหตุผลสามข้อ ได้แก่

ข้อแรก แนวปฏิบัตินี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานท่ีลึกซึ้งของสามัญส�านึก เป็นคุณค่าท่ีขาดหายไปอย่างน่าเจ็บปวดจากการอภิปราย
ทางการเมืองทั่วไปเรื่องการโยกย้ายถิ่น แนวปฏิบัตินี้เป็นข้อพิสูจน์ว่ากลุ่มของประเทศท่ีมีความตั้งใจดีและบุคคลที่มีความ
มุ่งมั่นนั้น จะสามารถประสบผลส�าเร็จได้เมื่อตั้งใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในโลก การท�างานร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายนั้น 
ท�าให้รัฐ นายจ้าง องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคม ได้ผลิตแนวปฏิบัติที่ กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าช่วยลดความทุกข์
ทรมานของผู้คน

ข้อสอง แนวปฏิบัติน้ีเป็นหลักฐานที่ท�าให้เกิดก�าลังใจในคุณค่าของสิ่งท่ีข้าพเจ้าเรียกว่า ความเป็นพหุภาคีย่อย (mini-
multilateralism) แทนที่จะรอให้เกิดฉันทามติในระหว่างประเทศสมาชิก 193 ประเทศ กลุ่มผู้ริเริ่มกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง 
ตดัสนิใจรับผิดชอบในการสร้างความก้าวหน้าในปัญหาท่ีทัว่โลกกงัวล แม่แบบของความเป็นพหุภาคนีี ้เป็นสิง่ทีข้่าพเจ้าเชือ่ว่า 
จะต้องเป็นแกนหลักของความก้าวหน้าในความร่วมมือระหว่างประเทศ ในทศวรรษที่ก�าลังจะมาถึง โดยที่รัฐบาลหลาย ๆ 
ประเทศ ดูเหมือนว่าถ้าไม่ลังเลที่จะร่วมมือในระดับโลก ก็ไม่กล้าขยับเขยื้อนด้วยกลัวในการจัดการกับการโยกย้ายถิ่น

ข้อสาม เหนือสิง่ใดแล้วนัน้ ข้าพเจ้ารูส้กึประทบัใจในข้อเท็จจรงิทีว่่า แนวปฏบิตันิีเ้ริม่ต้นจากค�าทีท่�าให้เกดิพลงัง่าย ๆ  สามค�า 
“ช่วยชีวิตก่อน” ค�าสั่งที่ฟังดูคมคายน้ี จับต้องที่จิตวิญญาณของความมานะอุสาหะและมนุษยธรรมที่มีความส�าคัญที่คงจะ
อธบิายงานของเราได้ทัง้หมด สามค�าดงักล่าวนีย้งัท�าหน้าทีเ่ป็นแสงสว่างในช่วงเวลาแห่งแนวคดิการใช้ความรนุแรงอย่างช่วง
เวลาน้ี เมือ่ผู้ย้ายถิน่ถกูแสวงหาผลประโยชน์อย่างโหดเหีย้มจากพวกทีเ่รยีกร้องอ�านาจของประชาชน ทีเ่ป็นกลุม่ทีมุ่ง่จะท�าให้
สังคมของเราแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายโดยการล่อลวงและท�าลาย ท�าให้เราหลีกเลี่ยง “พวกเขา” และเลือกปฏิบัติโดยใช้สีผิว 
ชาติพันธุ์หรือความเชื่อเป็นเกณฑ์ ในช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์ เราถูกเตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่เราทุกฝ่ายต่างมี นั่นคือ สิ่งที่มา
ก่อนสิง่ใดคอื เราต่างเป็นสมาชกิของมนุษยชาติ ซึง่เป็นอตัลักษณ์ขัน้พืน้ฐานทีจ่ะต้องชีแ้นวการปฏบัิตกิารและปฏกิริยิาของเรา

แนวปฏิบตัขิองโครงการ MICIC เพือ่คุ้มครองผูย้้ายถ่ินในประเทศท่ีก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรอืภยัธรรมชาตน้ีิ ควรจะ
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ยิ่งใหญ่ ที่จ�าเป็นจะต้องอุดช่องว่างการคุ้มครองที่ยิ่งใหญ่กว่า ที่ผู้ย้าย
ถิน่ก�าลังเผชญิหน้าอยูด้่วยความเสีย่ง ข้าพเจ้าใคร่ขอแสดงความยนิดแีก่สหรฐัอเมรกิาและฟิลิปปินส์ ตลอดจนคณะท�างานใน
การรวบรวมและท�าให้แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมและใช้ได้จริงเล่มนี้เกิดขึ้น ในเวลานี้จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกฝ่ายที่จะไม่ให้แนว
ปฏิบัตินี้ถูกฝุ่นจับอยู่บนชั้นหนังสือ แต่ต้องน�าแนวปฏิบัตินี้ไปใช้จริงทั่วไปในโลก เพื่อลดความทุกข์ทรมานและความสิ้นหวัง
ของผู้ย้ายถ่ินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์แห่งความสิ้นหวังอย่างแท้จริง ที่เราต่างเห็นเป็น
พยานมามากครั้งเกินไปในช่วงปีหลัง ๆ นี้

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอชมเชยส�านักงานเลขาธิการโครงการ MICIC แห่งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 
(International Organization for Migration IOM) ในการจัดหาความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพที่ส�าคัญยิ่ง ใน
การสนับสนุนโครงการที่น�าโดยรัฐบาลโครงการน้ี การสนับสนุนจากฝ่ายข้าราชการระหว่างประเทศดังกล่าวนั้นถือเป็นส่ิงท่ี
เราคาดหวงั ในฐานะชมุชนระหว่างประเทศจากสถาบนัต่าง ๆ  ทีเ่ราได้เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพือ่ท�างานในนามของผู้ย้ายถิน่และ
ประเทศสมาชิกที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราสามารถพึ่งพา IOM ต่อไปได้ใน
ฐานะเพื่อนร่วมงานที่มีความช�านาญและไว้วางใจได้ ในการท�างานเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ย้ายถ่ินและช่วยเหลือรัฐประเทศ
ต่าง ๆ ในการจัดการกับการโยกย้ายถิ่นอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น   

ค�ำปรำรภ
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ค�ำปรำรภของ วิลเลียม เลซีย์ สวิง ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน 
(International Organization for Migration IOM) ที่มีต่อแนวปฏิบัติโครงกำร MICIC

โครงการผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติ (MICIC) และแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลังประสบ
ปัญหาความขดัแย้งหรอืภยัธรรมชาตนิี ้มคีวามส�าคญัและเหมาะสมกบัช่วงเวลา การโยกย้ายถิน่เป็นแนวโน้มขนาดมหมึาของ
ประเทศน้ี ทกุประเทศทีใ่ห้ทีพ่�านกัแก่ผูย้้ายถิน่และทกุประเทศทีม่ปีระชากรอาศยัอยูใ่นต่างแดน การโยกย้ายถิน่ ไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือระหว่างประเทศ จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากโลกได้กลายมาเป็นโลกาภิวัฒน์มากขึ้น ผู้ย้ายถิ่นต่างติด
อยู่ในระหว่างความขัดแย้งและภัยธรรมชาติทั้งหลายอย่างแท้จริง และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

ผู้ย้ายถิ่นตกอยู่ในช่องว่างระหว่างกลไกการคุ้มครองที่มีอยู่ และไม่ได้รับความส�าคัญในกรอบการท�างานและแผนการ
การเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัความขดัแย้งและการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิแต่อย่างใด แม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกบัความเส่ียง
ทัง้หลายมากกว่าทีป่ระชากรในประเทศทีก่�าลงัประสบปัญหาความขดัแย้งก�าลงัเสีย่งเสยีอกี จากประสบการณ์ของ ไอโอเอม็ 
ในการน�าผูย้้ายถิน่มากกว่า 230,000 คนทีต่กอยู่ภายใต้ความขัดแย้งในลเิบียไปสูส่ถานทีป่ลอดภยัแล้ว เราได้ก้าวต่ออย่างเป็น
รูปธรรมในการตระเตรียมการให้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต เราได้พัฒนากรอบการท�างานในการด�าเนินการเรื่องภาวะวิกฤติของ
การโยกย้ายถิ่นขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการท�างานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ ไอโอเอ็ม เพื่อสนับสนุนรัฐและผู้มีส่วน
ร่วมอื่น ๆ ในการตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง เรายังได้สร้าง
กลไลการให้ทุนฉุกเฉินเพื่อการโยกย้ายถิ่น ที่ท�าให้ ไอโอเอ็ม สามารถจัดหาความช่วยเหลือในการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนได้ใน
ทันที อย่างไรก็ตาม เรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องด�าเนินการ รวมถึงการรวมเอาผู้ย้ายถิ่นและความต้องการของพวกเขาเข้าไป
อยู่ในนโยบายและแผนมนุษยธรรมและการพัฒนาด้วย แนวปฏิบัตินี้ได้มีค�าแนะน�าท่ีปฏิบัติได้จริงเพ่ือให้พวกเราทุกฝ่ายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดการมิติต่าง ๆ ของภาวะวิกฤติที่โยกย้ายได้และในการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น

การโยกย้ายถิ่นก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศต้นก�าเนิดและประเทศที่ให้ที่พ�านัก และท�าให้
โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนต่าง ๆ  ของเรามคีวามมัง่คัง่มากขึน้ อย่างไรก็ตาม เมือ่เกดิความขดัแย้งกอ็าจจะ
ขัดขวางไม่ให้เกิดผลดีเหล่านี้ขึ้น เศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติอาจจะได้รับผลกระทบหากผู้ย้ายถิ่นย้ายออกไปเนื่องจาก
เกิดความขัดแย้ง อันจะท�าให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นยากเพิ่มข้ึนไปอีก ชุมชนท่ีต้องเผชิญกับการกลับมาของผู้ย้ายถิ่น
จ�านวนมากที่หนีออกจากประเทศที่ก�าลังประสบภาวะวิกฤตินั้น อาจประสบกับความตึงเครียดทางสังคม และปัญหาเกี่ยว
กับทรัพยากรและการให้บริการในท้องถิ่น แนวปฏิบัตินี้ได้มีข้อแนะน�าว่าการโยกย้ายถ่ินสามารถท�าให้เกิดความสามารถใน
การกลับสู่สภาพเดิม การฟื้นตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมของเรา

ข้าพเจ้าขอขอบคุณรัฐบาลฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา และสมาชิกฝ่ายอื่น ๆ ของคณะท�างานโครงการ MICIC ผู้ได้แสดงให้
เหน็ถงึความเป็นผูน้�าทีเ่ข้มแขง็ผ่านโครงการนี ้ข้าพเจ้าขอขอบคณุพวกท่านทีใ่ห้ความเชือ่มัน่และเชือ่ถือให้ ไอโอเอม็ ได้ท�างาน
เป็นส�านักงานเลขาธิการ โครงการ MICIC เป็นตัวอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีแสดงให้เห็นว่ารัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถ
ท�างานร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นในการจัดการการโยกย้ายถิ่น โดยตั้งอยู่บนมุมมอง ความช�านาญ และประสบการณ์
ต่าง ๆ ของทุกฝ่ายทั้งหลายทั้งมวลที่เกี่ยวข้องที่ท�างานกับและท�างานแทนเหล่าผู้ย้ายถิ่น

ขั้นตอนด้านค�าปรึกษาที่ครอบคลุมที่ใช้พัฒนาแนวปฏิบัตินี้ แสดงให้เห็นว่าทุกรัฐบาลในทุกภูมิภาคของโลก คณะบุคคลรัฐ
ระหว่างประเทศที่ท�างานร่วมกัน ภาคเอกชน รวมถึงผู้จ้างงานและผู้คัดเลือกผู้ย้ายถิ่น ประชาสังคม รวมถึงสมาคมผู้ย้ายถิ่น
และผู้พลัดถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย้ายถิ่นเอง ทั้งหมดทุกฝ่ายมีส่วนท�าให้เกิดรูปแบบแบบเปิดไปสู่การปภิปรายและการพัฒนา
ของแนวปฏิบัตินี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือแนวปฏิบัตินี้ที่เป็นทั้งหลักการและปฏิบัติได้จริง แนวปฏิบัตินี้สามารถและควรต้องพัฒนา
เป็นการปฏิบัติการ

เราต่างมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะปรับปรุงการปฏิบัติการของเรา และลดความเสี่ยงของผู้ย้ายถ่ิน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอ
ผลักดันให้ทุกท่านใช้แนวปฏิบัติน้ีเพ่ือช่วยชีวิต เพิ่มการคุ้มครอง และตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ ในทางท่ีจะท�าให้เกิดความ
ปลอดภัย ศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ย้ายถิ่นและสังคม
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ควำมเป็นมำของโครงกำรผู้ย้ำยถิ่นในประเทศที่ประสบภำวะวิกฤติ
 
เมื่อความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติประทุขึ้น มันสามารถส่งผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันต่อผู้ย้ายถิ่นที่ก�าลังอยู ่
อาศัย ท�างาน ศึกษา เดินทาง หรือก�าลังรอเปลี่ยนประเทศ ในประเทศที่ก�าลังประสบภาวะวิกฤติ แผ่นดินไหวและคล่ืน
สึนามิที่โตโฮกุ ญี่ปุ่น (2554) อุทกภัยที่ประเทศไทย (2554) เฮอริเคนแซนดี้ที่สหรัฐอเมริกา (2555) และความขัดแย้งท่ี
แพร่กระจายในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและในเยเมนในช่วงสองสามปีหลังนี้ เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างจากหลาย ๆ อย่าง
ของวิกฤตการณ์ที่ผู้ย้ายถิ่นเป็นฝ่ายหนึ่งในท่ามกลางฝ่ายต่าง ๆ  ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในขณะที่พวกเขาสามารถ
ปรับตัวให้กลับคืนสภาพเดิมและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ยังมีอีกหลากหลายปัจจัยท่ีสร้างความอ่อนแอให้พวก
ผู้ย้ายถิ่นในขณะที่เผชิญกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ นั้น อุปสรรคทางภาษา ข้อจ�ากัดในการเคลื่อนย้าย สถานภาพการโยกย้าย
ถิ่นท่ีไม่มีการจดทะเบียน การสูญเสียหรือถูกยืดเอกสารประจ�าตัวหรือเอกสารเดินทาง เครือข่ายทางสังคมท่ีจ�ากัด การ
ถูกโดดเดี่ยว และการถูกโจมตีและการถูกเลือกปฏิบัติ ต่างเป็นปัจจัยบางส่วน ที่ขัดขวางความสามารถของผู้ย้ายถ่ิน ให้
เข้าถึงการคุ้มครอง ย้ายออกจากเส้นทางที่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออื่น ๆ ที่รับประกันความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของพวกเขา โครงการผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติได้ถือก�าเนิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

ปัจจุบันน้ี มีคนเป็นจ�านวนมากกว่าสมัยก่อนที่อยู่อาศัยในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ตนเอง ในปี 2558 จ�านวนผู้ย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศมีมากกว่า 244 ล้านคน เติบโตในอัตราที่เร็วกว่าประชากรโลก มีอีกเป็นจ�านวนมากที่เป็นผู้ย้ายถิ่นแบบ
ชั่วคราว ส่วนใหญ่มีสถานภาพการโยกย้ายถิ่นแบบปกติ ในขณะที่คนอื่น ๆ  อาจจะอยู่ในสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นที่ไม่มี
การจดทะเบียน ส่วนใหญ่ท�างาน ศึกษาหรือพักอยู่กับครอบครัวของตนเอง บางรายก�าลังรอเปลี่ยนประเทศไปสู่ท่ีหมาย
อื่น ๆ บางรายเดินทางไปท�าธุรกิจหรือท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ บางรายถูกใช้เป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ แรงงานท่ีถูก
ผูกมัด หรืออยู่ในการจัดเตรียมการอื่น ๆ ที่มีการประทุษร้ายร่างกายผู้ย้ายถิ่น บางรายถูกกักขัง บางรายหนีภัยธรรมชาติ
หรือความรุนแรงในรัฐที่ตนถือก�าเนิด กลุ่มอื่น ๆ เป็นกลุ่มท่ีไร้แหล่งท่ีอยู่อาศัยแบบถาวร กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์แบบร่อนเร่ 
หรือประชากรพื้นเมือง ที่โยกย้ายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน

มีผู้ย้ายถิ่นอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก ในปี 2558 ผู้ย้ายถิ่นเกือบสองในสามของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดอาศัยอยู่ในทวีปยุโรป (76 
ล้านคน) หรือเอเชีย (75 ล้านคน) ทวีปอเมริกาเหนือให้ท่ีพักพิงผู้ย้ายถ่ินระหว่างประเทศเป็นจ�านวนมากเป็นอันดับที่สาม 
(54 ล้านคน) ตามมาด้วยแอฟริกา (21 ล้านคน) ละตินอเมริกาและแคริบเบียน (9 ล้านคน) และโอเชียนเนีย (8 ล้านคน) 
ในระหว่างปี 2543 และ 2558 ทวีปเอเชียและโอเชียนเนียประสบกับจ�านวนของผู้ย้ายถิ่นเติบโตต่อปีโดยเฉลี่ยเร็วท่ีสุด 
ตามมาด้วยละตินอเมริกาและแคริบเบียน และแอฟริกา

ไม่มีประเทศใดมีภูมิคุ้มกันความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้และที่ก�าลังด�าเนินอยู่ในลิเบีย 
เยเมน ยูเครน ซูดานใต้ ซีเรีย และที่อื่น ๆ  แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้สามารถส่งผลกระทบให้กับประเทศต่าง ๆ  ใน
ระดับต่าง ๆ ได้ ตามแถบของการพัฒนา ภัยธรรมชาตินั้นยิ่งคาดคะเนได้ยากยิ่งกว่า อุทกภัย เฮอริเคน แผ่นดินไหว และ
อื่น ๆ  มีผลก่อให้เกิดหายนะที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่เลือกปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ  รอบโลก นับจากสหรัฐอเมริกา
ถึงคอสตา ริกา ฟิลิปปินส์ถึงบังคลาเทศ ฝรั่งเศสถึงทาจิกิสถาน เอธิโอเปียถึงเคนยา และออสเตรเลียถึงฟิจิ

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นของบุคคลทุกคน รวมถึงผู้ย้ายถิ่น และรัฐต่าง ๆ มีหน้าที่ต้องให้ความเคารพ คุ้มครอง
และเติมเต็มสิทธิมนุษยชน แต่ผู้ย้ายถิ่นในประเทศท่ีก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติอาจได้รับการตอบ
สนองแบบมองข้ามไป ฝ่ายของรัฐที่ให้ที่พักพิงหรือผู้ที่ตอบสนองอื่น ๆ ไม่อาจจ�าแนกหรือเข้าใจความต้องการเฉพาะตัว
ของผู้ย้ายถิ่นได้อยู่ตลอดเวลา การตอบสนองทางมนุษยธรรมแบบเดิมไม่ได้ให้การเข้าถึงความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ
แก่ผู้ย้ายถิ่นอย่างสม�่าเสมอ แทบจะไม่มีแนวปฏิบัติที่จ�าแนกบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะต่าง ๆ อย่างชัดเจนของ
รัฐและผู้มีส่วนร่วมส�าคัญ ที่จะคุ้มครองผู้ย้ายถ่ินในประเทศท่ีก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ ในบริบท
สถานการณ์เช่นนี้เอง ที่ผู้ย้ายถิ่นดังกล่าว ตกอยู่ในร่องรอยแตก ช่องว่างนี้เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้ทุกประเทศ

MICIC Initiative Guidelines
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การปฏิวัติในลิเบียที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งในปี 2554 และบีบบังคับให้ผู้ย้ายถิ่นราวแปดแสนคนต้องอพยพหนีข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นจุดพลิกผัน ที่เรียกร้องความสนใจอย่างกว้างขวาง
ให้กับช่องว่างนี้ได้ มันน�าไปสู่การเรียกร้องการปฏิบัติการอันหลากหลายโดยรัฐต่าง ๆ  ผู้แทนองค์การสหประชาติ องค์การ
ระหว่างประเทศ และประชาสังคม ให้จัดการการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในบริบทสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ
ให้ดียิ่งขึ้น โครงการ MICIC จึงถึงก�าเนิดด้วยแรงกระตุ้นดังกล่าวนี้

ขั้นตอนโครงกำร MICIC

โครงการ MICIC เริ่มต้นโครงการในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่การประชุมระดับโลกเรื่องการโยกย้ายถิ่นและการพัฒนา 
(Global Forum on Migration and Development GFMD) ภายหลังการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติในระหว่างการสาน
เสวนาระดับสูงเรื่องการโยกย้ายถิ่นระหว่างประเทศและการพัฒนาในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โครงการ 
MICIC เป็นข้ันตอนที่น�าโดยรัฐบาลอันมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์เป็นประธานร่วมกัน โครงการต้องการปรับปรุง
ความสามารถของรัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคม ให้เตรียมและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ รวมถึงโดยการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรี
และโดยการบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ย้ายถ่ิน ประธานร่วมได้รับความช่วยเหลือจากคณะท�างานท่ีประกอบด้วย
รัฐบาลออสเตรเลีย บัคลาเทศ คอสตาริกา และเอธิโอเปีย จากคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ส�านักงานผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนานโยบายการโยกย้ายถ่ินฐาน 
(ICMPD) และสถานบันเพื่อการศึกษาเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ โดยมี IOM 
ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขาธิการ

ภายหลังการเริ่มต้นโครงการ MICIC ประธานร่วมและคณะท�างานได้ติดตามการเก็บหลักฐานและขั้นตอนการประชุม
ปรึกษาหารือแบบกว้างและโดยรวม การปรึกษาหารือระดับภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ได้จัดขึ้นโดยมีผู้ร่วมคือรัฐต่าง ๆ และผู้แทนหลักจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป
ตะวันออกและเอเชียกลาง แอฟริกาตะวันตกและกลาง ละตินอเมริกาและแคริบเบียน แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาตะวันออกและใต้ ประชาสังคมได้จัดหาข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวที่รวบรวมจากการประชุมปรึกษาหารือประชา
สังคมระดับภูมิภาคที่จัดคู่ขนานกันไปหลายครั้ง สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้สนับสนุนการเงินในการจัดประชุม
การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบไปด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แบบกว้าง ๆ จาก
ประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน และกับรัฐที่ร่วมในโครงการและ ‘กลุ่มเพื่อน’ ของการประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาลในเร่ืองการโยกย้ายถ่ินฐาน การลี้ภัยและผู้ลี้ภัย (IGC) กิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการท่ีจัดขึ้นใน
การประชุมระดับโลก เช่น การประชุมระดับโลกที่เซ็นไดเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในปี 2558 การประชุม GFMD 
ที่กรุงอิสตันบูลในปี 2558 และการประชุมสุดยอดมนุษยธรรมระดับโลกท่ีกรุงอิสตันบูลในปี 2559 ได้รวบรวมมุมมอง
เพิ่มเติมอีกหลายประการ การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การสรุปปัญหา และวิธีการอื่น ๆ เพื่อการแบ่งปันวิธีปฏิบัติ ได้ก่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่ส�าคัญต่าง ๆ สนับสนุนพื้นฐานหลักฐาน และช่วยจ�าแนกบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนร่วมหลัก ๆ และมาตรการที่ปฏิบัติได้จริง ที่แต่ละฝ่ายสามารถน�าไปใช้คุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลัง
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้งได้

ค�ำน�ำ
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หลักกำร แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติของโครงกำร MICIC 

หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ที่เป็นไปด้วยความสมัครใจและไม่บีบบังคับนี้ เป็นจุดสุดยอดของความพยายามท่ีได้
กล่าวถึงไว้แล้วข้างต้น มันสะท้อนหลักการที่รัฐต่าง ๆ มีความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศท่ี
ก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ รัฐท่ีก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติมีหน้าที่รับผิด
ชอบต่อผู้ที่อยู่ในอาณาเขตตน รวมถึงผู้ย้ายถ่ินโดยไม่ค�านึงถึงสถานภาพการโยกย้ายถิ่นฐานของพวกเขา รัฐต้นทางมีหน้าท่ี
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสวัสดิการของพลเมืองของตน แม้ว่าพลเมืองเหล่านั้นจะอยู่อาศัย ท�างาน ท่องเที่ยวหรือ
รอเดินทางเปลี่ยนประเทศในประเทศอื่น ๆ รัฐอื่น ๆ รวมถึงรัฐในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศที่ก�าลังประสบภาวะวิกฤติ
อาจถูกร้องขอให้จัดการการสนับสนุนด้วย

อย่างไรก็ตาม ดังที่วิกฤตการณ์ในอดีตได้แสดงให้เห็นแล้วว่า รัฐไม่สามารถท�าได้เพียงล�าพัง นายจ้างและผู้คัดเลือก
ผู้ย้ายถิ่นมีบทบาทส�าคัญในการคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ และในการปรับประสบการณ์ของพวกแรงงาน
ก่อน ในระหว่างและภายหลังเกิดวิกฤติการณ์ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชนมีส่วนช่วยเหลือที่ส�าคัญในฐานะผู้ให้บริการที่จ�าเป็น 
ผู้สร้างนวัตกรรม และหุ้นส่วนในการเตรียมพร้อม ตอบสนองและฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤติ องค์การระหว่างประเทศมีความ
ช�านาญและความสามารถทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น กรอบการท�างานการด�าเนินการวิกฤตการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน
ของไอโอเอ็ม จ�าแนกส่วนต่าง ๆ ของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม การพัฒนาและความช่วยเหลือด้านการจัดการ
การโยกย้ายถิ่นฐานออกเป็น 15 ส่วน ที่สามารถจะจัดหาให้ได้ในระหว่างทุกระยะของภาวะวิกฤติ องค์การระหว่างประเทศ
ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อเคลื่อนย้ายทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนและช่วยเหลือรัฐและผู้ย้ายถิ่น ผู้มี
ส่วนร่วมภาคประชาสังคมเป็นสะพานที่ส�าคัญที่เชื่อมระหว่างรัฐบาลและผู้ย้ายถิ่น เป็นกลุ่มที่ตอบสนองกลุ่มแรก ๆ และ
ถือว่าเป็นพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ย้ายถิ่น เป็นกลุ่มที่รวบรวมและแบ่งปันข้อมูล ความรู้และ
ข่าวสาร และจัดหาให้มีความช่วยเหลือทางตรง ตัวผู้ย้ายถิ่นเองก็รวมอยู่ในกลุ่มผู้มีส่วนร่วมและผู้น�าภาคประชาสังคม 
เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของตนเองข้ึน เป็นผู้ท่ีแจ้งให้รัฐและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ทราบถึงความต้องการของตน เป็นผู้ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
ให้เข้าถึงประชากรผู้ย้ายถิ่น สมรรถนะและความแข็งแกร่งของแต่ละภาคดังกล่าวนี้ควรจะได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้ย้ายถิ่นและสังคม

การตอบสนองที่ดีจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถท�าให้ทุกฝ่ายคุ้มครองสิทธิของผู้ย้ายถิ่นได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ย้ายถ่ินเองและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคมของพวกเขา ในระหว่าง
ภาวะฉุกเฉินที่อาจท�าให้สูญเสียชีวิตและในช่วงของการฟื้นฟู โครงการ MICIC ที่มีข้อมูลที่ได้รับมาอย่างกว้างขวาง ได้
พัฒนาหลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ นี้ในฐานะก้าวแรกท่ีส�าคัญในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติการระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้ง
หรือภัยธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ นี้อาจเป็นประโยชน์หากได้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ภาวะ
วิกฤติอื่น ๆ รวมถึงภัยพิบัติที่เกิดจากอันตรายที่มนุษย์ก่อขึ้น เช่น อุบัติเหตุนิวเคลียร์

เป้าหมายโดยรวมของเราที่มีโดยตลอดคือช่วยชีวิต เพิ่มการคุ้มครอง ลดความเสี่ยงและพัฒนาการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้น
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หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัตินี้ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ย้ายถิ่นอยู่ในประเทศที่ก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้ง
หรือภัยธรรมชาติ โดยเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติ การตอบความภาวะฉุกเฉิน และการปฏิบัติการภาย
หลังภาวะวิกฤติ

ส�าหรับจุดประสงค์ของ หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ นี้ ค�าว่า “ผู้ย้ายถิ่น” หมายถึง ผู้ที่มิใช่พลเมืองที่อยู่ในประเทศ
ใด ๆ ระหว่างความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ โดยไม่ค�านึงถึง (ก) วิธีการหรือเหตุผลในการเข้ามาในประเทศ (ข) สถานภาพ
การเข้าเมือง หรือ (ค) ระยะเวลาหรือเหตุของการพักอาศัย ค�าว่า “ผู้ย้ายถิ่น” ไม่ได้หมายถึงผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และ
คนไร้รัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่หลักเกณฑ์การคุ้มครองเฉพาะด้านมีอยู่แล้วภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าได้มีการ
อ้างถึงคนกลุ่มนี้ในบางแห่งในหลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ นี้และอ้างถึงก็ตาม

หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัตินี้จัดหาให้มีแนวทางที่สมัครใจ ไม่เป็นการบีบบังคับและปฏิบัติได้จริง ส�าหรับรัฐ ผู้มีส่วน
ร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคมเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น นอกเหนือไปจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่าง ๆ นี้แล้ว ผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ อาจจะได้รับประโยชน์จากแนวทางเล่มนี้ด้วย หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ นี้อาจใช้
เพื่อวางแผน ตระเตรียมและประเมินการปฏิบัติการ และเพื่อปรับปรุงการตอบสนองต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ย้ายถิ่น 
ครอบครัวและสังคมของพวกเขา

แต่ละส่วนของ หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ นี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างกัน 

 ■ หลักการ เป็นกฎขั้นพื้นฐานที่รวมเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ที่ได้ร่างขึ้นมาจาก กฎหมายระหว่างประเทศเป็นต้น โดย
หลักการนี้มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบ สนับสนุนและแนะแนวทางการปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น 

 ■ แนวปฏิบัต ิเป็นค�าแนะน�าที่ตั้งเป้าหมายไว้ จัดระบบตามประเด็นหลัก ที่จ�าแนกโดยค�ากว้าง ๆ ถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ 
ที่จ�าเป็นต่อการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้แนวปฏิบัตินี้เพื่อรายงานและท�าให้การเตรียม
พร้อมรับมือมือภาวะวิกฤติ การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน และการปฏิบัติการภายหลังภาวะวิกฤติเป็นรูปร่างขึ้น

 ■ วธีิปฏิบัต ิเป็นการเลอืกตัวอย่างบางส่วนทีอ่ธบิายวธิกีารน�าแนวปฏบิตัไิปใช้และจัดการกบัความต้องการของผูย้้ายถิน่ โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับค�าแนะน�าและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
และล�าดับความส�าคัญเฉพาะด้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแบ่งไปวิธีการปฏิบัติจริง ๆ  ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ MICIC 
ที่: http://micicinitiative.iom.int/

พื้นที่หลายส่วนในกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้ย้ายถ่ินในประเทศที่ก�าลังประสบกับปัญหาความ
ขดัแย้งหรอืภยัธรรมชาต ิรวมถงึสิทธมินษุยชน ความช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรมและกฎหมายแรงงานทีม่อียู ่ไม่มข้ีอใดใน 
หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติน้ีจะตีความว่าเป็นการสร้างข้อบังคับทางกฎหมายระหว่างประเทศข้ึนใหม่ บรรทัดฐาน
ใหม่ หรือเป็นการจ�ากัดหรือท�าลายล้างข้อบังคับทางกฎหมายใด ๆ ท่ีรัฐ ๆ หนึ่งอาจบังคับใช้อยู่ หรือมีเง่ือนไขอยู่ภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศใหม่ เช่นเดียวกัน ไม่มีข้อใดใน หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ นี้ควรจะตีความว่าจ�ากัด ท�าลาย
ล้างหรือเบี่ยงเบนไปจากข้อบังคับทางกฎหมายท้องถ่ิน หรือมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีใช้กับรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ผู้มีส่วน
ร่วมภาคเอกชน หรือประชาสังคมเพ่ือคุ้มครองผู้ย้ายถ่ินให้ดียิ่งข้ึน

หลักการ แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ น้ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจว่ารัฐยังคงมีอ�านาจอธิปไตยสูงสุดในการตัดสินว่าผู้ท่ี
มิใช่พลเมืองคนใดอาจจะเดินทางเข้ามาในประเทศและอยู่อาศัยในอาณาเขตของตนได้ และอยู่ใต้เงื่อนไขใด อันเป็นไปตาม
กฎข้อบังคับภายในกฎหมายระหว่างประเทศ
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โครงการ MICIC ไม่ได้มีมุ่งหมายจะแทนท่ีหรือแย่งท่ีกรอบการท�างานด้านกฎหมายท่ีมีใช้อยู่ท่ีจัดการกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัย
และคนไร้รัฐแต่อย่างใด หากแต่โครงการ MICIC กลับมีส่วนเสริมกรอบการท�างานการคุ้มครองท่ีมีใช้อยู่ การประชุมในปี 
2494 ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ลี้ภัยและพิธีสาร 2510 ได้ก�าหนดการคุ้มครองและความช่วยเหลือท่ีรัฐต้องจัดหาให้
ผู้ลี้ภัยผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับ นอกเหนือไปจากนี้ การประชุมในปี 2497 ท่ีเก่ียวข้องกับสถานภาพของคนไร้รัฐ และการประชุมใน
ปี 2504 เรื่องการลดความไร้รัฐ ได้สร้างกรอบการท�างานด้านกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐจัดการการคุ้มครองคน
ไร้รัฐ ความช่วยเหลือท่ีรัฐจัดหาให้กับบุคคลที่มิใช่พลเมือง ในระหว่างปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ ควรจะจ�าแนกผู้
ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิงและคนไร้รัฐ รัฐควรจะสร้างกลไกการส่งต่อร่วมกันท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาท่ีพักพิงและ
คนไร้รัฐ เช่นเดียวกับส�าหรับผู้ย้ายถิ่น ยิ่งไปกว่านี้ โดยไม่ค�านึงถึงว่าไม่ว่าพวกเขาจะเป็นภาคีหนึ่งในการประชุมหรือพิธีสาร
ผู้ล้ีภัย รัฐควรจะน�าการคุ้มครองเฉพาะด้านไปปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาท่ีพักพิงได้รับการคุ้มครองจากการ
ส่งผู้ลี้ภัยกลับไปยังถิ่นท่ีพวกเขาอาจได้รับอันตราย รวมถึงในบริบทสถานการณ์การส่งกลับท่ีมีการจัดเตรียม ความเส่ียงภัย
ที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เดินทางเข้าไปยังประเทศในฐานผู้ย้ายถิ่น แต่เป็นบุคคลที่อาจจะไม่สามารถเดินทางกลับไป
ยังประเทศต้นทางของตนได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เนื่องจากพวกเขาได้กลาย
มาเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะแน่ใจว่าข้อมูลและความช่วยเหลือในการสมัครเพื่อหาท่ีพัก
พิงหรือรูปแบบการคุ้มครองอื่น ๆ น้ัน ได้สื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเข้าได้ถึงบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ

ขอบเขตและเป้ำหมำย
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หลักการเหล่านี้เป็นกฎขั้นพื้นฐานที่รวมเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ที่ได้ร่างขึ้นมาจาก เช่น กฎหมายระหว่างประเทศ 
หลักการนี้มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบ สนับสนุนและแนะแนวทางการปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลัง
ประสบปัญหาความขดัแย้งหรอืภยัธรรมชาติ โดยรวมถึงการน�าแนวปฏบัิตแิละวธิปีฏบัิตนิีไ้ปใช้โดยรฐั ผูม้ส่ีวนร่วมภาคเอกชน 
องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคม เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือมือภาวะวิกฤติ การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและ
ขั้นตอนต่าง ๆ หลังภาวะวิกฤติ

1. ข้อแรก ช่วยชีวิต การเคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวผู้ย้ายถิ่น หมายถึงควรใช้ความพยายามทุกวิถีทาง
เพ่ือช่วยชวีติพวกเขา ความขดัแย้งและภยัธรรมชาตแิสดงให้เหน็ปัญหาทีซ่บัซ้อนและมลีกัษณะเฉพาะ แต่อย่างนัน้กต็าม 
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมควรจะต้องถกูค�านงึถงึเป็นอนัดบัแรกและจดัให้มด้ีวยวธิกีารทีป่ระนปีระนอมและไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ควรใช้สถานภาพของการเข้าเมืองของผู้ย้ายถ่ินเป็นหลักในการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 
การท�าให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ และสามารถใช้สิทธิของตนในการออกจากประเทศนั้น ๆ ตาม
สิทธิภาพใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อการช่วยชีวิตและคุ้มครองศักดิ์ศรีของผู้ย้ายถิ่นเอง  

2. ในฐานะมนษุย์ ผูย้้ายถิน่ทกุรายมสีทิธใินสทิธิมนษุยชน โดยไม่ค�านงึถึงสถานภาพการเข้าเมือง สทิธมินษุยชนของผู้ย้ายถิน่
ควรจะได้รบัการเคารพ คุม้ครองและท�าให้สมบรูณ์อยูต่ลอดด้วยวธิกีารทีไ่ม่เลอืกปฏบิตัแิละเป็นไปตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศทีม่อียู ่ หมายความว่าการกระท�าทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกับการเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัความขดัแย้ง การตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน และหลังภาวะวิกฤตินั้น ควรจะกระท�าในวิธีที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่น การคุ้มครอง
สทิธมินษุยชนของผูย้้ายถิน่ทีม่ปีระสทิธภิาพต้องการความเข้าใจว่าการเลอืกปฏบิตัแิละความแตกต่างทัง้หลาย รวมถงึสิง่ที่
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของสถานภาพการเข้าเมอืง เพศ วยั ความพกิาร รสนยิมทางเพศ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิหรอืลกัษณะเฉพาะอืน่ ๆ  
น้ัน สามารถทีจ่ะจ�ากดัการเข้าถงึแหล่งทรพัยากรและความปลอดภยัได้ วธิกีารปฏบิตัทิีค่�านงึถงึสทิธใินนโยบายและการ
วางแผนการต้องการให้ผู้ย้ายถิ่นได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพอเพียง และสามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนและกรอบการ
ท�างานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วพนักบัตน หลกัการของการไม่ส่งตวัผูย้้ายถิน่กลบัไปยงัดนิแดนทีพ่วกเขาอาจได้รบัอนัตรายได้ ควร
จะได้รับความเคารพอย่างเต็มทีอ่ยูต่ลอดเวลา

3. รฐัมหีน้าท่ีรบัผดิชอบหลกัทีจ่ะคุม้ครองผูย้้ายถิน่ภายในดินแดนของตน และรวมถงึพลเมอืงของตนท่ีเดินทางไปต่างแดน 
รัฐปลายทางและรัฐที่ผู้ย้ายถิ่นรอการเปลี่ยนประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคคลทุกคนภายในดินแดนของตน รวมถึง
ผู้ย้ายถิ่น โดยไม่ค�านึงถึงสถานภาพการเข้าเมืองของพวกเขา รัฐต้นทางมีหน้าที่รับผิดชอบต่อพลเมืองของตน แม้ว่าพวก
เขานั้นจะก�าลังอยู่อาศัย ท�างาน ศึกษา เดินทาง หรือรอเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ก็ตาม

4. ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคมมีส่วนส�าคัญในการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นและใน
การสนับสนุนรัฐให้คุ้มครองผู้ย้ายถิ่น เพื่อจะเล็งเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความเป็นไปได้นี้ วิธีการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้ย้ายถิ่นควรเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่เป็นเอกลัษณ์ของผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การ
ระหว่างประเทศ และประชาสังคม อุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จากการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นควรจะถูก
ก�าจัดไปหรือท�าให้ลดน้อยที่สุด การอธิบายบทบาทที่ส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้ชัดเจนก่อนที่วิกฤตการณ์
ครั้งต่อไปจะประทุขึ้นนั้น ช่วยเสริมสร้างความสามารถของรัฐที่จะด�าเนินหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ย้ายถิ่น 
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5. การปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นนั้น ควรจะใช้แนวทางตามหลักการ
ต่าง ๆ ของมนุษยธรรม ความเป็นกลาง ความยุติธรรม และความเป็นอิสรภาพ จุดประสงค์ของการปฏิบัติการเพื่อ
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และท�าให้มีการเคารพความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม
หมายความว่า ปัญหาความทกุข์ยากของมนษุย์จะต้องถูกจดัการในทกุทีท่ีพ่บ ความเป็นกลางหมายความว่า ผูม้ส่ีวนร่วม
ด้านการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมจะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ทีเ่ป็นศตัรกูนั หรอืเกีย่วข้องกบัการโต้แย้งที่
มีอยู่ในด้านการเมือง เชื้อชาติ ศาสนาและแนวความคิด ความยุติธรรมหมายความว่า การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมจะต้องด�าเนินบนพื้นฐานของความต้องการเท่านั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีการให้ความส�าคัญ
กับกรณีที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนท่ีสุด และไม่สร้างความแตกต่างบนพื้นฐานของสถานภาพการเข้าเมือง
หรือเหตุผลอื่น ๆ ความเป็นอิสรภาพหมายความว่า การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะต้องเป็นอิสระ
จากวัตถุประสงค์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ทหาร หรืออื่น ๆ ของผู้มีส่วนร่วมที่ปฏิบัติหน้าที่นั้น

6. ผูย้้ายถิน่เป็นผูท้ีม่สีทิธแิละเป็นผูม้ส่ีวนร่วมทีม่คีวามสามารถ สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาพเดมิได้และมีความสร้างสรรค์ในขณะ
ทีเ่ผชญิกบัภัยพบัิติต่าง ๆ  พวกเขาไม่ใช่เป็นเหยือ่หรอืผูร้อรบัความช่วยเหลอืเท่านัน้ ในขณะภาวะวกิฤตต่ิาง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อผูย้้ายถิน่แต่ละรายแตกต่างกนั ผูย้้ายถิน่ต่างมคีวามสามารถในการควบคมุดแูลความปลอดภัยและสวสัดภิาพของตนเองได้ 
และควรจะรับหน้าทีใ่ห้ท�าเช่นน้ันด้วย หากพวกเขาเข้าได้ถึงข้อมลูและการสนบัสนนุท่ีจ�าเป็น ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีควรจะสร้าง
เงือ่นไขต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต่อผูย้้ายถ่ินทีจ่ะตระหนกัถึงศกัยภาพนี ้และช่วยให้พวกเขาได้รบัสทิธิทีค่วรได้ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียควร
จะส่งเสรมิความร่วมมอืและการสร้างความแขง็แกร่งของผูย้้ายถิน่ท้ังหมด รวมถึงผูย้้ายถิน่ทีม่คีวามแตกต่างในเรือ่งของวยั 
เพศและความสามารถในความพยายามทีเ่กีย่วข้องกับการเตรยีมพร้อมรบัมือ การตอบสนองและการฟ้ืนตวัจากภาวะวิกฤติ 
ดงันัน้ ผูย้้ายถิน่จึงจะสามารถลดความเสีย่งและจดัการดูแลความเป็นอยูท่ี่ดขีองตนเองได้

7. ผูย้้ายถิน่เพ่ิมความมีชีวติชีวาของท้ังรฐัปลายทางและรฐัต้นทางให้มมีากขึน้ในหลาย ๆ  ทาง ในฐานะของมารดา บดิา พี่
ชายน้องชาย พ่ีสาวน้องสาว บตุรชาย บตุรสาว นกัเรยีนและแรงงานในทกุระดบัทกัษะฝีมอื ผูย้้ายถิน่จัดหาให้และช่วยเหลือ
ครอบครวั ชมุชนและสังคมของตน ค�าพดูต่อต้านผู้ย้ายถ่ินอาจมเีพิม่ข้ึนในเวลาของความขัดแย้ง และผูย้้ายถ่ินอาจจะเผชิญ
กบัระดบัของการเลอืกปฏบิตั ิความไม่เป็นมติรและความเกลยีดกลวัชาวต่างชาตท่ีิเพิม่ข้ึน การสือ่สารเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกบั
ผูย้้ายถิน่จะช่วยส่งเสริมความอดทนต่อความแตกต่าง การไม่เลอืกปฏบิตั ิ การรวมเอาทกุฝ่ายและความเคารพผูย้้ายถิน่ให้
มากข้ึน อาจรวมถงึ ตัวอย่างเช่น ท�าให้แน่ใจว่าค�าท่ีใช้อ้างถึงผูย้้ายถ่ินนัน้ไม่ใช่ค�าว่า “ผดิกฎหมาย” ผูย้้ายถ่ินคือประชาชน 
และประชาชนไม่เคย “ผดิกฎหมาย” ถงึแม้ว่าพวกเขาอยูใ่นสถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบยีนกต็าม การชปูระเดน็
ในการทีผู่ย้้ายถ่ินท�าให้เกดิเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมดีข้ึนนัน้ สามารถจ�ากดัการอภปิรายของสาธารณะให้อยูใ่นความ
เป็นจรงิ และต่อต้านทศันคติเหมารวมด้านลบและท่ีไม่เป็นธรรม และทัศนคตคิวามเกลยีดกลวัชาวต่างชาตแิละการเลือก
ปฏบิตัลิงได้ การใช้ความสามารถในการฟ้ืนตวัของผูย้้ายถิน่และการส่งเสรมิความสามารถในการปรบัตวัให้เข้ากบัชมุชน
เจ้าบ้านได้อย่างมปีระสทิธิภาพน้ัน สามารถเสริมสร้างการตอบสนองต่อภาวะวกิฤตไิด้ดข้ึีนได้
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8. การปฏิบัติการในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างชาตินั้น จ�าเป็นต่อการปรับปรุงการ
ตอบสนองต่าง ๆ  การตอบสนองทีม่ปีระสทิธภิาพต้องการให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายลงมอืปฏบิตักิาร ไม่เพยีงแต่ในระดบั
ชาตแิละระหว่างชาตเิท่านัน้ แต่ในระดบัท้องถิน่และภมูภิาคอกีด้วย หน่วยงานของรฐัในระดบัท้องถิน่และผูม้ส่ีวนร่วมระดบั
ท้องถิน่ทีไ่ม่ใช่หน่วยงานรฐั รวมถงึชมุชนท้องถิน่และผูน้�าชมุชนนัน้ อยูใ่นต�าแหน่งทีด่เีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเข้าใจและจดัการ
กับความต้องการต่าง ๆ ในระหว่างภาวะวกิฤต ิ เนือ่งจากความใกล้ชิดของคนกลุม่นีก้บัผูย้้ายถ่ิน และการเข้าถึงในฐานะ
ผู้ให้การตอบสนองเป็นกลุม่แรก การมส่ีวนร่วมในระดบัภมูภิาคสร้างโอกาสในการจดัการล�าดบัความส�าคญัและพลวตัใน
ระดบัภมูภิาคท่ีเกีย่วข้องกบัการคุ้มครองผู้ย้ายถ่ิน รวมถึงกลุม่ประชากรท่ีเคลือ่นย้ายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอันเป็น
ส่วนหนึง่ของวถีิชวีติด้ังเดิม

9. การเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมอืและการประสานงานนัน้จ�าเป็นระหว่างและในหมูร่ฐั ผูม้ส่ีวนร่วมภาคเอกชน องค์การ
ระหว่างประเทศ ประชาสงัคม ชมุชนท้องถ่ินและผูย้้ายถิน่ การเป็นหุ้นส่วนท�าให้เกดิความเช่ือมัน่ ส่งเสรมิประสิทธิภาพ
ของแหล่งทรัพยากรและความสามารถที่จ�ากัด และปรับปรุงการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้น

10. การค้นคว้าวิจัย การเรียนรู้และนวัตกรรมท่ีด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงการตอบสนองโดยรวมของเราให้
ดียิ่งขึ้น การประเมินและการวัดผลอย่างสม�่าเสมอของประสบการณ์ในอดีตในการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลัง
ประสบปัญหาความขดัแย้งหรอืภยัธรรมชาตนิัน้ สามารถท�าให้มกีารวางแผน การเตรยีมพร้อมและการตอบสนองต่าง ๆ  
โดยการค้นคว้าวิจัย การเรียนรู้และนวัตกรรมที่ท�าร่วมกันและด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้น จะท�าให้รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาค
เอกชน องค์การระหว่างประเทศและประชาสังคมสามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ นโยบายและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะ
คุ้มครองผู้ย้ายถิ่นได้ดียิ่งขึ้น
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แนวปฏิบัตินี้เป็นค�าแนะน�าที่ตั้งเป้าหมายไว้และจัดระบบตามประเด็นหลัก ที่จ�าแนกโดยค�ากว้าง ๆ ถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ 
ทีจ่�าเป็นต่อการคุม้ครองผูย้้ายถิน่ในประเทศทีก่�าลงัประสบภาวะวกิฤตใิห้ดยีิง่ขึน้ รฐั ผูม้ส่ีวนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่าง
ประเทศ และประชาสังคมสามารถใช้แนวปฏิบัติเหล่านี้นี้เพื่อจัดท�าและท�าให้การเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติ การตอบ
สนองต่อภาวะฉุกเฉิน และการปฏิบัติการภายหลังภาวะวิกฤติเป็นรูปร่างขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้เป็นตัวอย่างต่อจากแนวปฏิบัติแต่ละข้อ เป็นการคัดเลือกตัวอย่างสั้น ๆ บางส่วนที่แสดง
วิธีการน�าแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ แนวปฏิบัตินี้อยู่บนพื้นฐานของค�าแนะน�า เช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติที่ใช้อยู่ที่จ�าแนกจากการประชุม
ปรึกษาหารือที่จัดขึ้นโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และได้อธิบายในรายละเอียดในหัวข้อวิธีการปฏิบัติ

I. กำรเตรียมพร้อมรับมือภำวะวิกฤติ
ความพยายามที่จะคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศท่ีก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติให้ดียิ่งข้ึนนั้น ต้องการ
มาตรการการเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติที่ได้ผ่านการทดสอบแล้ว มีการปรับแต่งให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์และ
ครอบคลุมทุกด้าน การเตรียมพร้อมที่ดีจะช่วยลดขอบข่ายและขนาดของกระบวนการการเข้าไปเกี่ยวข้องที่ต้องการในช่วง
ระยะภาวะฉุกเฉินและเหตุการณ์หลังจากนั้น กระบวนการการเข้าไปเก่ียวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤติ 
ต้องครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ เพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงในการได้รับอันตรายและความต้องการต่าง ๆ ของผู้ย้ายถิ่น 
ส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวของผู้ย้ายถิ่น และยกระดับความเข็มแข็งและความสามารถทางกายและใจของผู้ย้ายถิ่น 

แนวปฏิบัต ิ1: เก็บข้อมูลควำมขัดแย้งและภยัธรรมชำติ 
   และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ย้ำยถิ่น

เพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคมต่างจ�าเป็นต้องเข้าใจความ
เสี่ยงและโอกาสเสี่ยงกับภาวะวิกฤติในภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่นต่าง ๆ  ทุกฝ่ายยังจ�าเป็นต้องเข้าใจวิธีการต่าง ๆ ที่ภาวะ
วกิฤตสิามารถส่งผลกระทบให้กับผูค้น รวมถงึผูย้้ายถิน่ และสนิทรพัย์ของพวกเขา ช่วงเวลาก่อนการเกดิความขดัแย้งหรือภยั
ธรรมชาตเิตม็รปูแบบน้ันเป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัยิง่ ทีจ่ะด�าเนนิความพยายามคุม้ครองและช่วยเหลอืผูค้น รวมถงึผูย้้ายถิน่ และ
รักษาแหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ได้รับความปลอดภัย

ใช่ว่าความขัดแย้งและภัยธรรมชาติทั้งหมดจะไม่สามารถคาดเดาการเกิดข้ึนได้ ก่อนเกิดความขัดแย้งอาจมีสัญญาณต่าง ๆ 
เกดิขึน้ก่อน รวมถงึการประท้วง ความรนุแรงในเรือ่งความเกลยีดกลวัชาวต่างชาตแิละความไม่สงบในเมอืงทีเ่กดิจากกลุ่มคน 
ผูม้ส่ีวนร่วมในระดับท้องถิน่ทีใ่กล้ชดิกบัแหล่งทีใ่กล้จะเกดิความขดัแย้งขึน้มา และด้วยประสบการณ์ทีจ่ะตคีวามสญัญาณและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้น มักจะมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลา ผู้มีส่วนร่วมกลุ่มนี้จะเป็นแหล่งที่ส�าคัญที่จะให้
ข้อมูลความรู้แก่ฝ่ายอื่นได้

การเข้าใจความเสีย่งจากภยัธรรมชาตใินระดบัภมูภิาค ประเทศและท้องถ่ิน และการครอบคลมุข้อมลูนีด้้วยข้อมลูเก่ียวกับต�าแหน่ง
และลกัษณะเฉพาะของผูย้้ายถิน่ สามารถท�าให้มกีารเตรยีมตวัและความพยายามในการตอบสนองขึน้ได้ ในสถานการณ์ของ
ความขดัแย้ง แหล่งความรูใ้นระดับท้องถ่ินน้ันอาจส�าคญัด้วยเช่นกนั ในขณะท่ีภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ เกดิข้ึนอย่างฉบัพลนั ภมูภิาค 
ประเทศและท้องถิน่ต่าง ๆ ต่างมแีนวโน้มทีจ่ะเกิดภยัธรรมชาตชินดิใดชนดิหน่ึงข้ึนได้ ภยัธรรมชาตท่ีิเกีย่วข้องกบัสภาพอากาศ
มกัเกิดขึน้หลงัจากทีมี่การเตือนล่วงหน้า ภยัธรรมชาตบิางชนดิเกดิข้ึนเป็นวงจรและเกดิข้ึนซ�า้ และสญัญาณการเตอืนจะเป็นสิง่

แนวปฏิบัติ
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ทีผู่ค้นทีเ่คยมปีระสบการณ์กบัภยัธรรมชาติน้ัน ๆ มาก่อนคุน้เคย ระบบการเตอืนภยัล่วงหน้าหลายระบบมใีช้เพือ่พยากรณ์และ
ตดิตามภยัธรรมชาติและเตือนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียและชุมชนให้ทราบถึงภาวะวกิฤตท่ีิก�าลงัใกล้เข้ามา 

ตวัอย่างวธิปีฏิบัติ

 ■ ปรบัใช้และทดสอบระบบเตือนภยัธรรมชาตล่ิวงหน้าให้ผูย้้ายถ่ินในหลายภาษา
 ■ การประเมนิต่าง ๆ  เพ่ือเข้าใจผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได้จากภยัธรรมชาตกิบัชมุชนผูย้้ายถิน่และทรพัย์สนิของพวกเขา
 ■ การครอบคลุมลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของผู้ย้ายถ่ินไว้ในการประเมินการเกิดความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจาก
ภยัพบิตั ิโดยการวเิคราะห์ว่าปัจจัยต่าง ๆ  เช่น สถานภาพการเดนิทางเข้าเมอืง ความสามารถทางภาษา หรอืเพศ ช่วย
ลดการเข้าถงึข้อมลู แหล่งทรัพยากร หรือการคุม้ครองผูย้้ายถ่ินได้อย่างไร

 ■ การประเมนิความเสีย่งบนพ้ืนฐานของชมุชนท่ีมส่ีวนให้ผูย้้ายถ่ินเข้าร่วมในการจ�าแนกภยัธรรมชาต ิความเสีย่งในการ
ได้รบัอนัตราย และความสามารถของตน 

 ■ โครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเรือ่งการเริม่ข้ึนของความไม่สงบหรือความขัดแย้งท่ีเกิดจากกลุม่บุคคล

แนวปฏิบัติ 2:  เก็บและแบ่งปันข้อมูลของผู้ย้ำยถิ่น ตำมเงือ่นไขควำมเป็นส่วนตัว 
   กำรรักษำควำมลับ ควำมปลอดภัยและสวสัดภิำพของผูย้้ำยถิน่

เพ่ือคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นเมื่อความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติปะทุข้ึน รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและ
ประชาสังคมต่างต้องการข้อมูลเกี่ยวประชากรผู้ย้ายถิ่น ข้อมูลสรุปรวมในระดับเทศบาล ชาติ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
ของผู้ย้ายถิ่น และลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ย้ายถิ่น เช่น เพศ วัยและสัญชาติ จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจ
ธรรมชาตแิละขอบข่ายความต้องการของผูย้้ายถิน่ในกรณท่ีีเกดิภาวะวกิฤต ิข้อมลูโดยรวมของชมุชนผูย้้ายถิน่ในระดบัท้องถิน่
จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพุ่งเป้าไปที่การตอบสนองต่าง ๆ  ได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางฝ่ายเก็บสะสมข้อมูลอย่างละเอียดใน
เรื่องต�าแหน่งที่อยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่น จะติดต่อกับผู้ย้ายถิ่นแต่ละรายอย่างไร การติดต่อฉุกเฉินและกับครอบครัว และความ
เสี่ยงในการได้รับอันตรายและความต้องการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง บริษัทจัดหางานและบริษัทหาแรงงานชั่วคราวสะสม
ข้อมูลในเร่ืองต�าแหน่งที่อยู่และสถานการณ์ของแรงงานต่างชาติท่ีตนจ้างให้ไปท�างานในประเทศอื่นนั้น สามารถเป็นแหล่ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้

ผู้ย้ายถิ่นมีส่วนส�าคัญยิ่งในการแบ่งปันและปรับข้อมูลของตนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อและช่วยเหลือ
ตนได้ในกรณีเกิดความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติขึ้น สิ่งที่กล่าวนี้ ส�าหรับผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพการเดินทางเข้าเมืองโดย
ไม่ได้ลงทะเบียนนั้น อาจมีข้อสงสัยในเรื่องการท�าให้ตัวเองมีความเสี่ยง โดยการท�าให้ตัวเอง “มองเห็นได้” มากขึ้น และ
เกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ  ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ย้ายถิ่นกลุ่ม
น้ีมีแนวโน้มสูงท่ีจะโยกย้ายและย้ายจากสถานที่พักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง ความพยายามที่จะเก็บสะสมและ
แบ่งปันข้อมูลโดยรวมของผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้น ควรจะจัดการเกี่ยวกับอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย 
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยท�าให้ปัญหาต่าง ๆ นี้เบาบางลง

ในกรณีที่รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและประชาสังคม เก็บสะสมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ย้ายถิ่น ทุก
ฝ่ายควรเคารพสทิธส่ิวนบคุคลและความลบัด้วยแนวคดิเพือ่การรกัษาความปลอดภยัและสวสัดภิาพของผูย้้ายถิน่ (และในบาง
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กรณีที่เกี่ยวข้อง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ) ที่ตนได้เก็บและแบ่งปันข้อมูล ในการเก็บและจัดการข้อมูลที่มีรายละเอียด
ส่วนตัวของผู้ย้ายถิ่นด้วยนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�าเป็นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ  ที่มีบังคับใช้
อยู ่ในเรือ่งการคุม้ครองและความเป็นส่วนตวัของข้อมลูส่วนบคุคล ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีควรจะแน่ใจว่ามกีารอนญุาตอย่างเป็น
ลายลักษณ์อกัษร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถใช้แนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเหล่านีท้ีจ่�าแนกชนดิของข้อมลูส่วนบคุคลทีจ่ะเก็บ และวิธี
การต่าง ๆ ที่จะจัดการกับข้อมูลนั้น รวมถึงในสถานการณ์ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลนั้นได้

ตวัอย่างวธิปีฏิบัติ

 ■ ระบบการลงทะเบยีนให้พลเมอืงในต่างประเทศทีท่�าให้รฐัต้นทาง (หรอืครอบครวั ชมุชนหรอืประชาสงัคม ตามที่
ปฏิบตัไิด้จรงิและเหมาะสม) ติดต่อผูย้้ายถ่ินในกรณทีีเ่กดิความขดัแย้ง และจดัหาข้อมลูเรือ่งความขดัแย้งนัน้ และ
ความช่วยเหลอืท่ีมใีห้ 

 ■ มาตรการต่าง ๆ ทีจ่ะส่งเสรมิให้พลเมอืงลงทะเบียน เช่น ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ท่ีใช้ง่ายท่ีช้ีให้เห็นประโยชน์
และการบริการทีจ่ะได้รับจากการลงทะเบยีน. 

 ■ ระบบการลงทะเบยีนของรฐัปลายทางเพ่ือเกบ็ข้อมลูของผูย้้ายถ่ินขณะท่ีเดนิทางมาถึง
 ■ ข้อมลูรวมและงานวจิยัในด้านแนวโน้มการโยกย้ายถิน่และด้านประชากรศาสตร์ ทีร่วมถึงจดุประสงค์และเส้นทางของ
การโยกย้ายถิน่ และธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของผูย้้ายถ่ิน

 ■ ข้อมลูของข้อมลูโดยรวมของชมุชนผูย้้ายถิน่ เครอืข่ายของผูย้้ายถ่ินและจดุเน้นท่ีส�าคญั
 ■ ฐานข้อมูลของแรงงานต่างชาติทีร่วมถงึข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวท่ีตดิตามมาด้วย

แนวปฏิบัติ 3: เพิ่มควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ย้ำยถิ่นเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
   และชุมชนของตนในช่วงและภำยหลังกำรเกิดภำวะวิกฤติ

เพือ่ทีจ่ะช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ืน่ และใช้สทิธขิองตนเองได้อย่างเตม็ที ่ผูย้้ายถิน่จ�าเป็นต้องเข้าถงึเอกสารแสดงตวัตน บริการ
สาธารณะข้ันพื้นฐาน และแหล่งทรัพยากรทางการเงินและด้านอ่ืน ๆ ได้ ความสามารถของผู้ย้ายถ่ินท่ีจะช่วยเหลือตนเอง
และใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่นั้น สามารถถูกท�าให้ลดน้อยลงได้โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าเมือง
และที่พ�านักของตน วิธีการเดินทางเข้าเมือง การมีความสัมพันธ์กับประชากรในท้องถิ่น และเงื่อนไขต่าง ๆ ในรัฐปลายทาง 
รวมถึงในสถานที่ท�างาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารถท�าให้การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและความพยายามในการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมด้อยลงไปอีกด้วย

รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและประชาสังคม สามารถส่งเสริมความสามารถในการคืนสู่สภาพเดิม
ของผูย้้ายถิน่ และเพิม่ความเข้มแขง็ให้ผูย้้ายถิน่ได้ช่วยเหลอืตนเองได้ ในช่วงและภายหลงัการเกดิภาวะวกิฤต ิโดยการจดัการ
กับสภาวะของความเสี่ยงในการได้รับอันตรายที่ส�าคัญ ๆ การให้ความเคารพ การคุ้มครองและการท�าให้สิทธิมนุษยชนและ
แรงงานของผูย้้ายถิน่มคีวามสมบรูณ์ในช่วงเวลาปกตนิัน้ ช่วยท�าให้เป้าหมายต่าง ๆ  เหล่านีก้้าวหน้าได้มากขึน้ เช่นเดยีวกนักบั
ช่วยให้ความพยายามทีจ่ะท�าให้แน่ใจว่าผูย้้ายถิน่สามารถเข้าถงึข้อมลู บรกิารขัน้พืน้ฐานและกลไกการบรหิาร ระบบยตุธิรรม
และการชดเชยต่าง ๆ ก้าวหน้าได้มากขึ้นเช่นกัน

ปัจจัยทางกฎหมาย นโยบายและการด�าเนินการที่ขัดขวางการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นควรได้รับการจัดการ ตัวอย่างของอุปสรรค
ต่าง ๆ  รวมถึงตัวกฎหมาย นโยบายและอุปสรรคในทางปฏิบัติต่าง ๆ  ที่ถืออ�านาจจ�ากัดการเคลื่อนที่ของผู้ย้ายถิ่น ท�าให้มีการ
กักตัวผู้ย้ายถิ่นโดยพลการ เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ย้ายถิ่นและพลเมืองที่อยู่ในเงื่อนไขของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม 
หรืออนุญาตให้มีวิธีปฏิบัติการจ้างงานหรือคัดเลือกคนที่เอารัดเอาเปรียบ

แนวปฏิบัติ
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ในช่วงเวลาของวิกฤตการณ์ ความกลัวการบังคับใช้กฎหมายการเดินทางเข้าเมืองอาจจะยับยั้งผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายทีม่สีถานภาพการเข้าเมอืงทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีน จากการเข้าถงึความช่วยเหลอืทีจ่�าเป็น ในบรบิทนีจ้งึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะต้อง
แยกการปฏิบตักิารบงัคับใช้กฎหมายการเดินทางเข้าเมอืงออกจากการปฏบัิตกิารท่ีช่วยส่งเสรมิผูย้้ายถ่ินให้เข้าถึงบรกิารต่าง ๆ  
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม เอกสารแสดงตัวตนและการโยกย้าย

ก่อนการเดินทางออกจากรฐัต้นทาง ในขณะท่ีเดนิทางถงึรฐัปลายทาง และระหว่างทีพ่�านกัในรฐัปลายทางนัน้ ผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียสามารถจัดหาข้อมูลที่ตรงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประเทศนั้นโดยเฉพาะ หรือจุดที่มีแนวโน้มการเกิดภัย
ธรรมชาติ สิทธิและการละเมิดหรือการกระท�าผิดสิทธิท่ีอาจเกิดข้ึนได้ วิธีการเข้าถึงข้อมูลท่ัวไปท่ีทันช่วงเวลาและเช่ือถือได้ 
จุดการติดต่อในภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องกระท�าและที่ที่ต้องไปขณะเกิดภาวะวิกฤติขึ้น การสร้างทักษะให้กับผู้ย้ายถิ่นใน
การส่ือสารด้วยภาษาของรฐัปลายทาง และการเพิม่การรู้ด้านการเงนิขัน้พืน้ฐานอาจจะกระตุน้ให้ผูย้้ายถิน่มกีารเกบ็ออม ซือ้
ประกันชีวิตขนาดเล็ก และเตรียมตัวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดโดยไม่คาดคิดมาก่อนได้ดียิ่งขึ้น

ตวัอย่างวธิปีฏิบัติ

 ■ การฝึกอบรมผู้ย้ายถิน่ท้ังก่อนการเดนิทางและภายหลงัทีเ่ดนิทางถงึแล้วในเร่ืองทีร่วมถงึข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะวกิฤติ
 ■ การสือ่สารในเชงิบวกเกีย่วกับผูย้้ายถิน่ รวมถึงผูย้้ายถ่ินท่ีเป็นแบบอย่างและการรณรงค์เพือ่ส่งเสรมิความอดทนต่อ
ความแตกต่าง การไม่เลือกปฏบัิติ การไม่แบ่งแยกและความเคารพ

 ■ ผลิตภณัฑ์ทางการเงนิ รวมถงึการประกนัชวีติ บญัชอีอมทรพัย์และเงนิกูด่้วนทีม่เีป้าหมายเพือ่สนองความต้องการของ
ผูย้้ายถิน่ รวมถึงผูย้้ายถิน่ท่ีมรีายได้ต�า่

 ■ มาตรการทีเ่คารพ คุ้มครองและท�าให้สทิธมินุษยชนและแรงงานของผู้ย้ายถ่ินสมบูรณ์ รวมถึงการจดัการกบัอุปสรรค
ทีก่ดีขวางความสามารถของผูย้้ายถ่ินทีจ่ะใช้สิทธขิองพวกเขาอย่างเตม็ท่ี

 ■ บตัรประจ�าตัวผูย้้ายถิน่ท่ีมสีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบียนเพือ่ส่งเสรมิให้พวกเขาเข้าถึงบรกิารต่าง ๆ
 ■ กระบวนการและการประกนัคุณภาพการสรรหาแรงงานท่ีมคีณุธรรม และแผนการมอบประกาศนยีบัตรแห่งความมศีลีธรรม
 ■ ทางเลือกอืน่ ๆ ทีข่ึน้อยูก่บัชมุชนในการกักตวัผูย้้ายถ่ิน 

แนวปฏิบัติ 4:  รวมผู้ย้ำยถิ่นไว้เป็นส่วนหนึ่งในกำรป้องกัน กำรเตรียมพร้อม 
   และในระบบกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน

รัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มีกฎหมาย นโยบายและโปรแกรมในการป้องกัน การเตรียมพร้อมและการตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินเพ่ือลดผลกระทบของภาวะวิกฤติต่าง ๆ การพิจารณาถึงการมีอยู่ของผู้ย้ายถ่ิน ความเสี่ยงต่อการได้รับ
อนัตรายและความต้องการทีเ่ป็นไปได้ในด้านการมีกรอบการท�างานด้านการป้องกัน การเตรยีมพร้อมและการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk reduction หรือ DRR) สามารถส่งเสริมความสามารถใน
การฟื้นตัวในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติหรือภัยธรรมชาติข้ึน กฎหมายและนโยบายท่ีชัดเจนเรื่องการมีสิทธิของผู้ย้ายถ่ินในการ
ได้รับความช่วยเหลือชนิดต่าง ๆ  ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นขึ้น หากการมีอยู่ของผู้ย้ายถิ่นไม่เป็นที่
ทราบกัน หรือไม่ได้รวมไว้อยู่ในการวางแผนอย่างพอเพียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็อาจจะมองข้ามผู้ย้ายถิ่นที่ตนต้องตอบสนอง 
หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่อาจจะตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�าให้ผู้ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายได้ เช่น อุปสรรค
ด้านภาษา สภาพการท�างานที่โดดเดี่ยว สถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน หรือความไม่ไว้วางใจหน่วยงานรัฐแล้ว 
การตอบสนองอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อกฎหมายและนโยบายไม่มีความชัดเจน การตอบสนองต่อผู้ย้ายถิ่นอาจเป็นสิ่งที่
ไม่อาจคาดเดาได้และไม่พอเพียง
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ผู้ย้ายถิ่นเองและประชาสังคมอาจอยู่ในฐานะท่ีดีที่สุดท่ีจะช่วยเหลือรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ให้ได้ตระหนักถึงการมี
อยู่ของผู้ย้ายถิ่น ความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและความต้องการของตน ในลักษณะดังกล่าวนี้ การรวมเอาผู้ย้ายถิ่นและ
ประชาสังคมไว้ในการพัฒนามาตรการการป้องกัน การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินอาจจะเป็นประโยชน์
ได้ การปฏบิตักิารดังกล่าวยงัจะก่อให้เกดิความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างประชากรผูย้้ายถิน่และรฐัและผูม้ส่ีวนร่วมทีไ่ม่ใช่รฐัทีเ่ป็น
ผู้จัดหาการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น

ผูย้้ายถิน่และประชาสงัคมยงัมคีวามสามารถและทรพัยากรท่ีพวกเขาสามารถก่อประโยชน์ให้กบัการเตรยีมพร้อมและการตอบ
สนองต่อภาวะฉกุเฉนิ ความสามารถทางภาษา ความรูเ้รือ่งประชากรผูย้้ายถิน่โดยตรง ความเข้าใจบรรทดัฐานทางวฒันธรรม
ภายในชมุชนของตน และความสามารถทีท่�าให้เกดิความเชือ่มัน่ต่อองค์กรรฐัและผู้มส่ีวนร่วมอ่ืน ๆ  ทีเ่พิม่ข้ึน เป็นสิง่ทีส่ามารถ
เสริมให้มากขึ้นได้ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ระบบและแผนการที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตวัอย่างวธิปีฏิบัติ

 ■ หลักการที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของผู้ย้ายถิ่นในการออกแบบและการน�าระบบการป้องกัน 
การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินไปปฏิบัติ

 ■ การพิจารณารวมเอาผู้ย้ายถิ่นไว้ในกรอบการท�างานระดับชาติและท้องถิ่นในการป้องกัน การเตรียมพร้อมและ
การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการตระหนักถึงผู้ย้ายถิ่นในฐานะกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงที่มีความต้องการและ
ความสามารถ 

 ■ การรบัสมคัรผูย้้ายถิน่ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีห่รอือาสาสมคัรในกลไลการป้องกนั การเตรยีมพร้อมและการตอบ
สนองต่อภาวะฉุกเฉิน

แนวปฏิบัติ 5: ให้ผู้ย้ำยถิน่มส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนรองรับภำวะฉกุเฉนิทีอ่ำจเกดิขึน้  
   และบูรณำกำรควำมต้องกำรและควำมสำมำรถของผู้ย้ำยถิ่น 

รัฐ นายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว องค์การระหว่างประเทศและประชาสังคมมีแผนและกระบวนการ
รองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อและบรรเทาความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติ รัฐต้นทางหลาย
รฐัมแีผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่ช่วยเหลอืพลเมอืงของตนทีอ่ยูต่่างแดน หากไม่มแีผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิทีอ่าจ
เกิดข้ึนมาก่อน ก็ควรจะพัฒนาแผนนี้ขึ้นในช่วงระยะก่อนภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มีเวลามากพอเพียงท่ีจะพิจารณาและทดสอบ
ทางเลือกต่าง ๆ 

แผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้อาจน�าขึน้มาพจิารณา ความต้องการอาจเป็นไปได้และความสามารถของผูย้้ายถ่ิน แผน
ควรคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในเรื่องความต้องการในการย้ายที่พักอาศัย การอพยพ การสื่อสาร ที่พักพิงฉุกเฉิน การช่วยเหลือ
ด้านอาหารและสิ่งของอ่ืน การดูแลด้านสุขภาพ และการช่วยเหลือด้านจิตใจของผู้ย้ายถ่ิน แผนควรกล่าวถึงวิธีการจ�าแนก
และตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประชากรที่มีความเสี่ยงในการได้รับอันตราย เช่น บุตรของผู้
ย้ายถิ่น ซึ่งรวมถึง เด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลอยู่ด้วยหรือที่ถูกแยกจากผู้ปกครอง บุตรของผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพการเข้าเมืองโดย
ไม่ได้ลงทะเบียน ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นสูงวัย และผู้ย้ายถิ่นที่ทุพพลภาพ แผนควรจะกล่าวถึงการ
คุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ภายใต้การคุมตัว แผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นควรจะยืดหยุ่น ปฏิบัติการได้ ชัดเจนและน�าไป
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ใช้กับแรงผลักดันที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ประดับประเทศและระดับท้องถิ่น

การรวมเอาผู้ย้ายถิน่และประชาสงัคมไว้เป็นส่วนหนึง่ในการเตรยีมแผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิทีอ่าจเกิดขึน้อาจจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ผู้ย้ายถิ่นและประชาสังคมสามารถจ�าแนกสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีวิธีการปฏิบัติท่ีมีเป้าหมาย เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นในการ
จัดการกับความต้องการเฉพาะด้านของผู้ย้ายถิ่น เช่น ความสามารถด้านภาษาที่ต้องการ นายจ้างและบริษัทจัดหางานและ
จดัหาแรงงานชัว่คราว ควรจะถูกรวมเป็นส่วนหนึง่ในแผนรองรบัภาวะฉุกเฉนิท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือแรงงานต่างชาติและครอบครวั
ของพวกเขา

การปรับและทดสอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนให้ทันสมัยอยู่เสมอนั้น สามารถเป็นประโยชน์ในการจ�าแนก
ช่องโหว่และข้อบกพร่องในการปฏิบัติการต่อผู้ย้ายถ่ินได้ และเพื่อท�าให้แน่ใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบกับการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นมี
อ�านาจและความสามารถจรงิ การวางแผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีก่ระท�าร่วมกนัระหว่างผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการตอบ
สนองต่อภาวะฉุกเฉนิกับฝ่ายทีท่�างานกบัประชากรผูย้้ายถิน่เป็นหลักนัน้ สามารถส่งเสรมิการแบ่งปันทรพัยากรและความเข้าใจ
เรือ่งความเส่ียง ประชากรผู้ย้ายถิน่และสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานในท้องถิน่ร่วมกนั แผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้อาจ
รวมเอาโครงสร้างการจัดการภาวะวิกฤติ ที่จ�าแนกหน้าที่รับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้มีส่วนร่วมฝ่ายต่าง ๆ ไว้

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ แผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิท่ีอาจเกดิขึน้ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่ายทีจ่ะแบ่งปันทรัพยากรและความสามารถใน
การช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น รวมถึงการด�าเนินการท�าแผนที่สินทรัพย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

 ■ ระบบการเตือนภาวะฉกุเฉนิทีเ่ฝ้าสงัเกตภาวะฉกุเฉนิต่าง ๆ  ในรฐัปลายทาง และสัง่การให้หน่วยงานรฐัลงมอืปฏบิตัิ
การบนพื้นฐานของความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน เช่น หน้าที่ในการอบยพผู้ย้ายถิ่น 

 ■ แผนการอพยพที่มีกฎและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการด�าเนินการอพยพ เช่น เอกสารท่ีต้องการและคุณสมบัติใน
การอพยพ

 ■ การทดสอบภาวะฉุกเฉินที่รวมผู้ย้ายถิ่น เพื่อทดสอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉินฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน และจ�าแนก
อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ

 ■ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นของระหว่างหน่วยงาน ที่พิจารณาถึงความต้องการที่อาจเกิดขึ้นได้
ของผู้ย้ายถิ่นในภาวะวิกฤต

แนวปฏิบัติ 6: สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพกับผู้ย้ำยถิ่น

ผู้ย้ายถิ่นจ�าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ท่ีเก่ียวข้องกับภาวะฉุกเฉิน สถานท่ีและวิธีการรับความช่วยเหลือ และ
วิธีการแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความต้องการของตน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรหาช่องทางที่เหมาะสมเพื่อติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ย้ายถิ่น และเพื่อจ�าแนกความต้องการและความสามารถของผู้ย้ายถิ่น การที่จะสามารถท�าสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
รัฐ ผู้มส่ีวนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและประชาสงัคมควรจดัการเรือ่งอปุสรรคด้านภาษา วฒันธรรมและด้าน
อื่น ๆ ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะฉุกเฉิน เช่น กระแสไฟฟ้าดับ ระบบอินเตอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
ล่ม และแม้กระทัง่การข้อมลูลวงไตร่ตรองไว้ก่อน (เช่น จากพวกลกัลอบขนคนเข้าประเทศ) อาจขดัขวางหรอืจ�ากัดการตดิต่อ
สื่อสารกับผู้ย้ายถิ่น
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ความพยายามในการติดต่อสือ่สารควรจะพจิารณาเรือ่งความหลากหลายของผูย้้ายถิน่ทีอ่าศยัอยูใ่นรฐัปลายทาง วธิกีารตดิต่อ
สื่อสารที่หลากหลาย หลายครั้ง ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถช่วยให้ข้ามอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้มีการติดต่อ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผู้ย้ายถิ่น ผู้ย้ายถ่ินเพศหญิงถือเป็นแรงงานท่ีท�างานบ้านท่ีเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ัวโลก เน่ืองจาก
ธรรมชาติของงานที่โดดเดี่ยว สตรีที่ท�างานบ้านมีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายเรื่องการถูกทารุณกรรมและถูกแสวงหา
ผลประโยชน์ในระดับสูงมาก ซึ่งรวมถึงการทารุณกรรมทางเพศและทางร่างกาย แรงงานที่ถูกบังคับและการถูกกักขังหน่วง
เหนี่ยว ในช่วงเวลาของภาวะฉุกเฉิน ความเสี่ยงในการได้รับอันตรายยิ่งรุนแรงมากข้ึน และอาจเป็นเรื่องยากในการติดต่อ
กับพวกเขาด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบเดิม ๆ ความกลัวที่จะถูกจับตัวได้ ถูกกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับประเทศ อาจ
จะยับยั้งผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์การเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียนจากการเข้าถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีมีอยู่ บุตร
ของผู้ย้ายถิ่นอาจไม่มีผู้ปกครองดูแลหรือถูกแยกตัวจากผู้ปกครอง พวกเขาได้รับข้อมูลและสื่อสารความต้องการได้หลายวิธี
การมากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ย้ายถิ่นสูงวัยบางครั้งขาดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาของรัฐปลายทาง ผู้ย้ายถิ่นที่พิการอาจ
ต้องการอักษรเบลล์ เสียงช่วยบอกข้อมูล และที่ค�านึงถึงความพิการ ในช่วงเวลาท่ีวุ่นวายท่ีตามมาในช่วงเวลาภาวะฉุกเฉิน 
ผูย้้ายถิน่ทีถ่กูกกัตวัอาจถกูมองข้าม ความพยายามต่าง ๆ  ในการตดิต่อสือ่สารกบัผูย้้ายถิน่ ควรจะค�านงึถงึสภาพทีย่ากล�าบาก
ของผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารอาจใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทางศาสนา และการเชื่อมโยงของผู้ย้ายถิ่นกับ
ครอบครัวของตนและชุมชนในรัฐต้นทาง การท�ารายการและรวมเอาผู้ย้ายถิ่นและประชาสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ
ทางศาสนาและอื่น ๆ ในการสร้างวิธีการติดต่อสื่อสาร และส่งเสริมความสามารถของผู้ย้ายถิ่นในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน สามารถช่วยอ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้ย้ายถ่ิน ซ่ึงรวมถึงกลุ่มผู้ย้ายถ่ินท่ีเข้าถึงได้ยากและเข้าร่วมได้
ยาก แรงงานด้านสุขภาพหรือแรงงานที่ให้บริการช่วยเหลือภายในชุมชนผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนั้น อาจจะสามารถ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันกับผู้ย้ายถิ่น และเข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ ในชุมชนนั้น การให้พวกเขามีส่วนร่วมและการฝึก
อบรมพวกเขาอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลไปยังชุมชนต่าง ๆ ของผู้ย้ายถิ่น

ตวัอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ท่ีท�าหลายช่องทาง เพื่อเข้าถึงประชากรผู้ย้ายถ่ินท่ีมีความ
หลากหลาย และลดผลกระทบการรบกวนการติดต่อสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นได้ให้น้อยที่สุด

 ■ สื่อหลายสื่อในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาที่ผู้ย้ายถิ่นพูด ในระดับความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกัน เพื่อช่วย
ให้มีวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้ย้ายถิ่นจะรับเอาข้อมูลไว้ได้ รวมถึงวิธีการที่บุคคลที่มีความทุพพลภาพจะเข้าถึงได้

 ■ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและส่ือสังคมออนไลน์ในฐานะกลไกลท่ีประหยัด เป็นมิตรต่อผู้ใช้และเข้าถึงได้
กว้างขวาง เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินวิกฤต

 ■ หมายเลขโทรศพัท์ทีใ่ห้ความช่วยเหลอื สายด่วนและศนูย์บรกิารในฐานะวธิกีารแบบดัง้เดมิทีเ่ข้าถงึได้ อาจเป็นการ
ช่วยอ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทางกับผู้ย้ายถิ่นได้

 ■ การตดิต่อสือ่สารโดยประชาสงัคม โดยเฉพาะโดยเครอืข่ายผูย้้ายถิน่ ผูพ้ลดัถิน่ และผูม้ส่ีวนร่วมทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ความเชื่อทางศาสนากับผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียนและสถานภาพอื่น ๆ ผู้ซึ่งอาจเข้า
ถึงได้ยาก

แนวปฏิบัติ
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แนวปฏิบัติ 7:  เสริมสร้ำงข้อตกลงควำมร่วมมือล่วงหน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ของ
   ควำมเข้มแข็งและส่งเสริมควำมไว้วำงใจ

รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์ระหว่างประเทศและประชาสังคมมักท�างานกับทรัพยากรน้อยกว่าที่จ�าเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละฝ่ายเหล่านี้มีทักษะ ทรัพยากรและความแข็งแกร่งท่ีไม่เหมือนใคร การท�างานร่วมกันช่วยสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
การจัดทข้อตกลงและก่อตั้งความร่วมมือที่เป็นกิจวัตรที่ปรับปรุงการตอบสนองโดยรวมต่อผู้ย้ายถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และลดความ
พยายามที่ซ�้าซ้อนลง การเตรียมการลักษณะนี้ควรจะมีการด�าเนินงานตกลงกันก่อนภาวะวิกฤติหรือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นใน
ครั้งต่อไป เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสที่จะคาดคะเนความท้ายทายที่อาจเกิดขึ้น และยกระดับทักษะและความแข็งแกร่ง
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละฝ่ายขึ้น การวางแผนและการท�างานร่วมกันจะช่วยท�าให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้น ช่วย
ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิด
ขึน้ การรวมเอาผู้ย้ายถิน่และประชาสงัคมไว้เป็นส่วนหน่ึงด้วยเนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีวามรูต้รงในเรือ่งความต้องการเรือ่งใดเรือ่ง
หนึ่งโดยเฉพาะและปัญหาที่ผู้ย้ายถิ่นต้องเผชิญ สามารถปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของความพยายามที่จะคุ้มครองผู้ย้าย
ถิ่นในประเทศที่ก�าลังประสบภาวะวิกฤติ ซึ่งรวมทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ ภูมิภาคและนานาชาติได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเตรียมบริการและทรัพยากรที่ส�าคัญที่จะเป็นท่ีต้องการอย่างสูงในภาวะวิกฤติไว้ล่วงหน้าได้ 
อันได้แก่การขนส่ง ที่พักพิง อาหาร บริการด้านสุขภาพ และข้อมูลข่าวสารที่ทันท่วงทีและถูกต้อง การสร้างและดูแลรักษา
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานท�าการทางกงสุลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐปลายทางนั้นถือเป็นสิ่งส�าคัญ ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในระหว่างเกิดวิกฤตการณ์

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ การเตรียมการในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน เช่น รัฐและองค์การระหว่างประเทศในเรื่องการตรวจสอบ  
การแบ่งปันการใช้ทรัพย์สิน การติดตามหาครอบครัว และการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ และบุคลากรที่ให ้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

 ■ ข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในเรื่องการโยกย้ายที่พักและการอพยพ ที่มีการวางบทบาทและ
หน้าที่ให้ผู้ร่วมท�างานฝ่ายต่าง ๆ และมีการวางแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

 ■ ความร่วมมือข้ามแดนในด้านการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินวิกฤติ โดยพิจารณาเรื่องความต้องการเฉพาะ
ด้านของผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเพื่อชุมชนที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของสองประเทศ 

 ■ ข้อตกลงด้านความช่วยเหลือและการเป็นตัวแทนด้านกงสุลร่วมกัน เพื่อจัดการกับช่องโหว่งในสถานการณ์ที่รัฐ
ไม่มีนักการทูตหรือกงสุลอยู่ในประเทศหรือมีความสามารถที่จ�ากัด 
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 แนวปฏิบัติ 8: สร้ำงควำมสำมำรถและเรียนรู้บทเรียนต่ำง ๆ เพื่อกำรตอบสนอง
   ต่อภำวะฉุกเฉินและกำรปฏิบัติกำรภำยหลังภำวะวิกฤติ

ทรัพยากร เงินทุนและทักษะด้านเทคนิคที่มีจ�ากัดต่างส่งผลต่อความแข็งแรงทนทานของการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะหลงัวกิฤตไิด้ ความเข้าใจและการประเมนิข้อจ�ากดัเหล่านีเ้ป็นขัน้แรกทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการก�าจดัปัญหาเหล่านี ้การ
ลงทุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความสามารถของตนท่ีจะปรับปรุงการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและการฟื้นตัวหลังภาวะ
วิกฤติของผู้ย้ายถิ่นนั้นเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

การสร้างความสามารถอาจเกีย่วข้องกบัหลายฝ่ายเช่น บรกิารการกงสลุ การฝึกอบรมผูใ้ห้การตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิ การ
จดัสรรทรพัยากร กลไกเงนิทนุ แผนการประกนัภยั สินค้าและบรกิารเพือ่ช่วยเหลอืผูย้้ายถิน่ การจดัการด้านการเข้าเมอืงและ
การข้ามพรมแดน และการโยกย้ายท่ีพกัและการอพยพ หลาย ๆ  ฝ่ายนีเ้ก่ียวข้องกับทัง้ในขัน้ตอนทีก่�าลงัเกดิภาวะฉกุเฉนิและ
หลังเกิดภาวะวิกฤติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรพิจารณาถึงการด�าเนินการจัดการปัญหาท่ีอาจเกิดการบูรณาการข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง
กับผู้ย้ายถิ่น ครอบครัวและชุมชนของผู้ย้ายถิ่น การอ�านวยความสะดวกเรื่องการเข้าไปท�างาน การจัดการด้านรายได้และ
การเดินทางกลับเข้าเมืองอย่างปลอดภัย และสนับสนุนผู้ย้ายถ่ินให้เข้าถึงเงินค่าจ้าง ทรัพย์สินและสินทรัพย์ท่ียังคงมีเหลือ
อยู่ในรัฐปลายทาง
รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์ระหว่างประเทศและประชาสังคมควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงความสามารถ
ในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของตน การด�าเนินการสนับสนุน การติดตามและการประเมินผล การสร้างเสริมความ
ตระหนักรู้ รวมถึงการฝึกอบรม การแบ่งปันข้อมูล การสร้างการวิจัยและความรู้ และการสนับสนุนและการเรียนรู้จากกัน
และกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยปรับปรุงความพยายามโดยรวมที่จะคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นได้

ตวัอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ การฝึกอบรมและการสร้างความสามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น วิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะเข้าถึงผู้ย้ายถิ่นและ
จ�าแนกความเสี่ยงในการได้รับอันตรายและความต้องการของผู้ย้ายถิ่น

 ■ การให้ทุนสนับสนุนเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น รวมถึงเงินงบประมาณ เงินกู้ยืมและแนวนโยบายการให้เงินทุน 
 ■ กลไกการส่งต่อที่แสดงรายละเอียดรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการกับความต้องการของผู้ย้ายถิ่นที่แตกต่าง
กันได้ 

 ■ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ท�างานในการสร้างความสามารถและการเรียนรู้ในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น 

 ■ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เช่น ด้านการเก็บข้อมูลของพลเมืองและการจัดการด้านภาวะวิกฤติ รวม
ถึงการอพยพ

 ■ การติดตามเฝ้าดูและการประเมนิผลการตอบสนองต่อภาวะวกิฤตท่ีิรวมถึงการวเิคราะห์การตอบสนองต่อผู้ย้ายถ่ิน

แนวปฏิบัติ
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II. กำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน
ระหว่างระยะภาวะฉกุเฉนิ ตามทฤษฎแีล้วผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียจะเริม่ปฏบัิตกิารตามมาตรการการเตรยีมพร้อมรบัมอืภาวะวกิฤติ
ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ แต่ถึงจะได้เริ่มแล้วก็ตาม รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์ระหว่างประเทศและประชา
สังคมอาจจะจ�าเป็นต้องตัดสนิใจและจัดการกบัการเตรยีมพร้อมเฉพาะหน้าในการจดัการกบัความซบัซ้อนทีเ่กดิขึน้โดยไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน และตอบสนองต่อความต้องการต่าง ๆ ในขณะที่ภาวะฉุกเฉินวิกฤติก่อตัวขึ้น

แนวปฏิบัติ 9: สื่อสำรอย่ำงเปิดกว้ำง มีประสิทธิภำพและเป็นระยะกับผู้ย้ำยถิ่น 

ควรมกีารเริม่ต้นระบบการสือ่สารทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการหลาย ๆ  ครัง้ เมือ่ภาวะวกิฤตหิรอืภยัธรรมชาตปิะทขุึน้ ผูย้้ายถิน่ 
ควรได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องลักษณะของภาวะวิกฤติที่ก�าลังก่อตัวขึ้นและเร่ืองวิธีการที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือ นอกจากนี้  
ผู้ย้ายถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแย้งหรอืภยัธรรมชาตมิาก่อน มกัจะมคีวามคดิทีช่ดัเจนว่าจะปรบัปรงุความปลอดภยัและ
สวสัดภิาพของตนได้อย่างไรในภาวะฉุกเฉนิ พวกเขาสามารถให้ข้อมลูส�าคัญเกีย่วกับความเสีย่ง ความต้องการของท้องถิน่ และ
ช่องโหว่งในการคุ้มครองผูย้้ายถิน่

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถสือ่สารข้อมลูไปถงึ และรบัข้อมลูจากผูย้้ายถ่ินและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีฝ่ายอืน่ การส่งข้อความซ�า้โดย
การใช้ช่องทางหลากหลายและโดยใช้ส่ือต่าง ๆ (ภาพการ์ตนู เสยีงและแผ่นพมิพ์) สามารถช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้กว้างข้ึน สิง่นี้
เป็นสิง่ส�าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัการเข้าถงึผูย้้ายถ่ินท่ีมสีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบียน ผูย้้ายถ่ินท่ีท�างานอยูใ่น
สภาพโดดเดีย่วและห่างไกล และผูย้้ายถิน่ทีข่าดการเข้าถึงทางเครอืข่ายสังคมออนไลน์หรอืเครอืข่ายอ่ืน ๆ การสือ่สารและการ
มส่ีวนร่วมกบัตวัแทนผูย้้ายถ่ินทีห่ลากหลาย รวมถงึกลุม่ผู้ย้ายถ่ินชายขอบจะช่วยปรบัปรงุการประเมินความต้องการให้ดขีึน้ได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายยังได้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารท่ีทันเวลา ในขณะท่ีภาวะวิกฤติก่อตัวข้ึนและปัญหาใหม่เกิดขึ้น 
ตวัอย่างเช่น ในปัญหาความขดัแย้ง อาจเกดิการต่อสูข้ึ้นในพืน้ท่ีใหม่ ๆ และส่งผลกระทบต่อประชากรผูย้้ายถ่ินอืน่ ๆ ในภาวะ
ภยัธรรมชาต ิเช่นแผ่นดินไหว การเกดิแผ่นดินไหวตามอาจก่อให้เกดิความเสยีหายใหม่ตามมา เป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะต้องประเมนิรปู
แบบภัยทีเ่ปลีย่นไปน้ีต่อ และปรบัการตอบสนองต่อความต้องการท่ีเปลีย่นไป

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่าง ๆ มกัจะได้รบัข้อมลูแบบส่วนตวัท่ีไม่เหมอืนใคร การแบ่งปันข้อมลูและความรูเ้รือ่งการก่อตวัของภาวะ
วกิฤตแิละความช่วยเหลอืทีมี่นัน้ สามารถสนบัสนนุความพยายามของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายทีจ่ะคุม้ครองผู้ย้ายถิน่ และ
สามารถลดความสับสนทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ตัวอย่างเช่น บางรฐัอาจได้รับข้อมลูข่าวสารบางด้านของความขัดแย้งหรือภยัธรรมชาติ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการแจ้งให้มีการปฏิบติัการโดยมฝ่ีายอ่ืน ๆ รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนษุยธรรม ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอาจเหน็คุณประโยชน์ในการพฒันาการส่งข่าวสารท่ีสม�า่เสมอเรือ่งความเสีย่งและการปรบัข้อมลู
ด้านสถานภาพให้ทนัสมยัในระหว่างเกิดภาวะวิกฤติ

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ การปรบัข้อมลูภาวะวกิฤตอิย่างสม�า่เสมอในเรือ่งสถานทีแ่ละวธิกีารเข้าถงึความช่วยเหลอืผ่านช่องทางการสือ่สาร
หลายช่องทางด้วยภาษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ■ ศูนย์กลางการให้บริการแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงที่มีพนักงานพูดได้หลายภาษา และพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมในการ
ให้ข้อมูลและบริการ 
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 ■ การอทุศิการบรกิารในชมุชนผ่านอาสาสมคัรและผูม้ส่ีวนร่วมระดบัรากหญ้าเพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเรือ่งความเสีย่ง 
การขนส่งและความช่วยเหลอืให้กับผูท้ีม่สีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบยีนหรอืผูท้ีท่�างานในสภาพโดดเด่ียว

 ■ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ย้ายถิ่น 
 ■ ผู้ย้ายถิ่นในฐานะแหล่งข้อมูลข่าวสารถึงสภาพในท้องถิ่น ถึงแหล่งของการให้ความช่วยเหลือและปัญหา
 ■ การสรุปและการปรับปรุงข้อมูลด้านสถานการณ์ให้ทันเวลาโดยผู้รับผิดชอบฝ่ายรัฐ

แนวปฏิบัติ 10:  อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ย้ำยถิ่นในกำรย้ำยไปสู่ที่ปลอดภัย

ในความเร่งด่วนของภาวะวิกฤติหรือภัยธรรมชาติ ผู้ย้ายถิ่นก็เช่นเดียวกันกับประชากรอื่นอีกมากมายที่ได้รับก�าลังได้ผลกระ
ทบที่จะหาทางหลบหนีไปที่ที่ปลอดภัย โดยการย้ายที่พักภายในรัฐปลายทางไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ 
โดยการข้ามชายแดนไปยังรัฐทางผ่านเพื่อพักพิงช่ัวคราว หรือเดินทางกลับไปยังรัฐต้นทาง ภาวะวิกฤติจะส่งผลกระทบต่อ
การเข้าเมืองปกติ และรัฐอาจจะต้องแจ้งให้ทราบโดยชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเข้าเมืองอย่างไรบ้าง 
ผู้ย้ายถิ่นอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อไปถึงยังสถานท่ีปลอดภัย เอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางอาจถูกท�าลาย 
สญูหายหรือทิง้ไว้ ในช่วงความวุน่วายหรอืร้ายแรงของภาวะวิกฤต ิผูย้้ายถ่ินบางราย โดยเฉพาะอย่างยิง่เหยือ่ของการค้ามนษุย์
หรอืผู้ย้ายถิน่ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบอืน่ ๆ  อาจถกูยดึเอกสารประจ�าตวัและเอกสารเดนิทางไว้ ยิง่ไปกว่านัน้
ผู้ย้ายถิ่นบางรายอาจเดินทางมายังรัฐปลายทางโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเอกสารที่ถูกต้องใด ๆ

การเข้าถงึเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ต่อผูย้้ายถิน่ในการแสวงหาการข้ามชายแดนระหว่างประเทศ
เพื่อหลบหนีอันตราย ผู้ย้ายถิ่นอาจต้องแสดงเอกสารนี้เพื่อท่ีจะหนีไปยังสถานท่ีปลอดภัยภายในรัฐปลายทาง หรือเพื่อการ
ได้รับความช่วยเหลือ รัฐต้นทางอาศัยเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางเพื่อระบุความเป็นพลเมือง และเพ่ือช่วยเหลือ
พลเมืองนั้นให้อพยพหรือเดินทางกลับบ้านเกิดของตน

ผู้ย้ายถิ่นที่มองหาสถานที่ปลอดภัยอาจพบกับอุปสรรคในการมีเอกสารครบตามความต้องการในการขอวีซ่า การมีวีซ่าเดิน
ทางออกนอกประเทศ การช�าระค่าเดินทางเข้าเมอืงหรอืการช�าระค่าปรบัในกรณทีีพ่กัอาศยัเกนิได้รบัอนญุาต และท�าตามความ
ต้องการในการเข้าประเทศได้ (โดยเฉพาะในรัฐทางผ่าน) ความสามารถของผู้ย้ายถิ่นที่จะย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัย อาจถูก
จ�ากดัโดยวซ่ีาทีไ่ด้และการอนญุาตให้ท�างานท่ีอนญุาตให้จ�ากดัผูย้้ายถ่ินให้อยูใ่นพืน้ทีเ่ฉพาะบางพืน้ทีห่รอืนายจ้างเฉพาะราย 
การยกเว้นข้อจ�ากัดหรือยกเว้นค่าปรับในกรณีที่ละเมิดข้อจ�ากัดในระหว่างความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ สามารถช่วยชีวิตผู้
ย้ายถิ่นและปรับปรุงการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ย้ายถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

นอกเหนือไปจากอันตรายในภาวะวิกฤติที่ขัดขวางประชากรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจากการอพยพหนี (จากพื้นที่ที่ไม่
ปลอดภัย ท่าออกนอกประเทศที่ถูกปิด ระบบสาธารณูปโภคในการคมนาคมขนส่งที่ถูกท�าลาย) ผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักตัวนั้น
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายอย่างย่ิง หากผู้คุมของสถานท่ีต้องขังหนีออกไปจากท่ีคุมของ ผู้ย้ายถ่ินท่ีถูกกักขัง
อยู่อาจไม่สามารถหนีจากอันตรายและเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้

ตวัอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ การละเว้นหรือยกเว้นเอกสารที่ต้องใช้ในการออก พักหรือเข้าเมือง 

แนวปฏิบัติ
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 ■ การออกเอกสารให้ผ่านแดนได้และเอกสารแทนเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางได้อย่างทันเวลา 
 ■ การใช้ทีมให้ความช่วยเหลือจากกงสุลที่บริเวณด่านชายแดน สนามบินหรือสถานที่รอเปลี่ยนการเดินทางอื่น ๆ
 ■ การจัดหาสถานภาพที่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองทางด้านมนุษยธรรมเพื่อผู้ย้ายถิ่น
 ■ แผนการอพยพส�าหรับสถานที่คุมของและสถานที่พักพิงผู้ย้ายถิ่น
 ■ การสนับสนุนกับและระหว่างรัฐในการเปิดด่านชายแดนเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการโยกย้ายไปยังสถานที่
ปลอดภยั 

แนวปฏิบัติ 11:  ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมแก่ผู้ย้ำยถิ่นโดยปรำศจำก 
   กำรเลือกปฏิบัติ

ความพยายามร่วมกนัทีจ่ะคุม้ครองผูย้้ายถิน่ทีต่ดิอยูใ่นประเทศทีก่�าลงัประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภยัธรรมชาต ิไม่มสีิง่ใดส�าคญัไป
กว่าการช่วยชวีติและบรรเทาความทกุข์ยาก ควรมกีารจดัหาความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมให้คนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหาความ
ขดัแย้งหรือภยัธรรมชาต ิซึง่รวมถงึผูย้้ายถิน่ บนพืน้ฐานของความต้องการปราศจากการเลอืกปฏบัิต ิและโดยไม่ค�านงึถึงสถานภาพ
การเข้าเมอืง สญัชาต ิกลุม่ชาตพินัธุ ์เพศ วยั ความพกิาร หรอืคณุลกัษณะท่ีแตกต่างอืน่ ๆ 

ผูย้้ายถิน่บางราย มลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัพลเมอืงทีไ่ด้รบัผลกระทบ คอือาจจะต้องการความช่วยเหลอืเพือ่จัดการกับความต้องการ
และสถานการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึง่ แรงงานทีท่�างานบ้านและแรงงานอืน่ทีท่�างานในสภาพโดดเดีย่ว ผู้ย้ายถิน่ท่ีมสีถานภาพการ
เข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบยีน และผูย้้ายถิน่ทีถ่กูกกัขังนัน้ อาจต้องการความช่วยเหลอืเฉพาะด้านจาก รฐั ผูม้ส่ีวนร่วมภาคเอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศและประชาสงัคม ผูย้้ายถิน่บางรายอาจจะไม่เตม็ใจเดนิทางออกนอกรฐัปลายทางเนือ่งจากภาระทางการ
เงินทีท่�าให้หมดความสามารถ เพราะพวกเขาเป็นลกูหนีข้องผูจั้ดหางานหรอืของนายจ้าง ผูย้้ายถ่ินอืน่อาจขาดการเข้าถึงแหล่งเงนิ
ทนุทีจ่�าเป็นเพือ่การเดนิทางออกนอกประเทศ เพราะถูกยดึเงินค่าจ้าง นายจ้างไม่สามารถหรอืไม่เตม็ใจจ่ายเพือ่ให้เดนิทางกลับ หรอื
พวกเขาท�างานในสถานภาพทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบ สตรมีคีรรภ์ บุคคลทุพพลภาพและคนชราอาจประสบกับปัญหาการเคลือ่นย้าย

ความต้องการของผู้ย้ายถิน่จะต้องไม่ตายตัวในช่วงของการเปลีย่นแปลงสภาพของภาวะวกิฤต ิ เครอืข่ายอาชญากรรมจัดตัง้อาจ
ถอืโอกาสเอาเปรียบผู้ย้ายถิน่ชายขอบในช่วงภาวะวกิฤต ิ ซ่ึงท�าให้ความเสีย่งต่อการได้รบัอนัตรายของพวกเขามมีากยิง่ขึน้ การ
เปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทีรั่ฐต้นทางของผูย้้ายถ่ินอาจบังคับให้พวกเขาต้องการลีภ้ยัมากกว่าท่ีจะเดนิทางกลบั ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีควรจะแน่ใจว่ามกีารเข้าถงึกระบวนการขอลีภ้ยัในรฐัปลายทางหรอืในรฐัทางผ่าน รฐัอาจพจิารณาจดัหารปูแบบการคุม้ครอง
ช่วยเหลือทางด้านมนษุยธรรมแบบชัว่คราวหรอืแบบอืน่ในระหว่างหรอืในการตอบสนองต่อปัญหาความขัดแย้งหรอืภยัธรรมชาติ

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ กลไกการตดิตามการอพยพย้ายทีเ่พือ่จ�าแนกการเคลือ่นย้ายและความต้องการของผูย้้ายถ่ิน 
 ■ ความช่วยเหลอืผูย้้ายถิน่ตามแต่ละสถานการณ์ท่ีค�านงึถึงความต้องการท่ีอาจเกิดข้ึนจากเพศ วยั ความพกิาร รสนยิมทาง
เพศ อตัลกัษณ์และการแสดงออกทางเพศ สถานภาพการเข้าเมอืง หรอืลกัษณะเฉพาะอืน่ ๆ  

 ■ การประเมนิเครือ่งมอืเพ่ือก�าหนดความเสีย่งต่อการได้รับอนัตรายและความต้องการเฉพาะด้านของผูย้้ายถ่ิน รวมถึงการ
คดักรองเป็นพเิศษหาตัวบ่งช้ีการค้ามนษุย์

 ■ การปฏบิตักิารทีม่เีป้าหมายเพือ่คุม้ครองบตุรของผูย้้ายถ่ิน รวมถึงเดก็ท่ีไม่มผีูป้กครองหรอืถูกแยกจากผูป้กครอง และ
บตุรทีผู้่ปกครองมสีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบียน

 ■ การบรกิารทีจ่ะตดิตามและท�าให้สมาชกิในครอบครวัได้กลบัมาอยูร่่วมกันอกีครัง้ และจ�าแนกร่างของผูย้้ายถ่ินท่ีเสยีชวิีต
และผูย้้ายถิน่ท่ียงัสญูหาย 
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 ■ คณะทีใ่ห้ความช่วยเหลอืเคลือ่นทีท่ีเ่ข้าถงึและจัดหาความช่วยเหลอืให้แก่ผูย้้ายถ่ินท่ีได้รบัผลกระทบ 
 ■ การแยกการบงัคบัใช้กฎหมายการเข้าเมอืงออกจากการเข้าถงึบรกิารด้านความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม เพือ่ส่งเสริม
การเข้าถงึการช่วยเหลอืชีวิต โดยเฉพาะกบัผู้ย้ายถ่ินท่ีอาจไม่สะดวกใจในการตดิต่อหน่วยงานรฐั 

 ■ กลไกฟ้ืนฟคู่าแรงทีย่งัค้างอยูข่องผูย้้ายถิน่ 

แนวปฏิบัติ 12:  ตั้งกระบวนกำรส่งต่อที่ชัดเจนในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายมีอ�านาจและทักษะเฉพาะตัวที่จะจัดการกับความต้องการของผู้ย้ายถิ่นต่าง ๆ กระบวนการส่งต่อ
สามารถช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการเฉพาะได้เข้าถึงทักษะต่าง ๆ นี้

ผู้ย้ายถิน่ทีเ่ปน็เดก็เปน็ตวัอยา่งของกลุม่ทีไ่ดร้บัผลประโยชนจ์ากความช่วยเหลอืของผูท้ีม่ีส่วนร่วมที่มปีระสบการณด้์านสิทธิ
และการคุ้มครองเยาวชน ซึ่งรวมถึงจากการเป็นจุดสนใจในรัฐบาลต่าง ๆ การช่วยเหลือที่พุ่งเป้าไปยังแรงงานที่ท�างานบ้าน
หรือเหยื่อการค้ามนุษย์อาจได้รับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้เชี่ยวชาญในผู้ย้ายถิ่น
กลุ่มน้ี ประชาสงัคมเช่นผูย้้ายถิน่ กลุม่รากหญ้าและผูท้ีม่ส่ีวนร่วมทีต่ัง้อยูบ่นหลกัความเชือ่ทางศาสนา อาจเป็นกลุม่ทีด่ทีีส่ดุที่
ได้รับการวางตัวให้เข้าถงึผู้ย้ายถ่ินทีม่สีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบียน สถานท�าการทางกงสลุและองค์การระหว่าง
ประเทศบางแห่งอาจมอี�านาจและความสามารถในการเข้าถงึข้อมลูประจ�าตวัและออกเอกสารประจ�าตวัและเอกสารเดนิทาง
ได้ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีส่วนร่วมในระดบัท้องถิน่และระดบัชาติของรฐัปลายทางมกัจะเป็นกลุม่ทีด่ทีีส่ดุทีจ่ดัหาบรกิารทีจ่�าเป็น
ต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนร่วมด้านการให้ความช่วยด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรจะพยายามจัดหาความช่วยเหลือผ่าน
ระบบต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรสร้างกระบวนการส่งต่อที่ท�าให้เชื่อมั่นว่า ฝ่ายที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ย้ายถิ่นอ้างถึงการ
เป็นผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัยและคนไร้รัฐต่อกลไกการคุ้มครองกลุ่มประชากรเหล่านี้ในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ บตัรประจ�าตวัผูย้้ายถิน่และการประเมินผลผูย้้ายถิน่ท่ีมคีวามต้องการเฉพาะด้านซ่ึงต้องการการส่งต่อไปยงับรกิาร
และความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

 ■ การส่งต่อผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัยและคนไร้รัฐไปยังกลไลการคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
 ■ การใช้ผู้เชี่ยวชาญไปยังรัฐปลายทางเพื่อจ�าแนก ประเมินและจัดการกับความต้องการของผู้ย้ายถิ่น . 
 ■ การส่งต่อผูย้้ายถ่ินไปยงัองค์การระหว่างประเทศและประชาสงัคมทีม่ปีระสบการณ์เฉพาะด้านในการให้ความช่วย
เหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นเยาวชนและผู้ย้ายถิ่นที่มีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายกลุ่มอื่น

แนวปฏิบัติ
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แนวปฏิบัติ 13: โยกย้ำยและอพยพผู้ย้ำยถิ่นเมื่อจ�ำเป็น

ในระหว่างภาวะวิกฤติบางครั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะสามารถคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยอยู่ในรัฐปลายทางได้ แต่อาจเป็น
ไปไม่ได้เสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์ท่ีผลของความขัดแย้งหรอืภยัธรรมชาตคิรอบคลมุพืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์ขนาด
ใหญ่ ในทีท่ีไ่ม่สามารถจดัหาการคุม้ครองในระดบัท้องถิน่ได้ อาจเป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องโยกย้ายผูย้้ายถิน่ไปยงัส่วนอืน่ ๆ  ของรฐั
ปลายทาง หรืออพยพพวกเขาไปยังรัฐทางผ่านหรือรัฐต้นทาง ผู้ย้ายถิ่นบางรายอาจเดินทางด้วยตัวเอง หลายรายอาจพึ่งพา
รัฐ นายจ้าง ผู้จัดหางานหรือบริษัทหาแรงงานชั่วคราว องค์การระหว่างประเทศ ประชาสังคม และผู้ย้ายถิ่นอื่น ๆ เพื่อการ
สนับสนุนและการช่วยเหลือ

โดยทัว่ไปถอืว่าการอพยพเป็นสิง่สดุท้ายทีจ่ะกระท�า แต่เป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่หากผูย้้ายถิน่ไม่สามารถอยูอ่าศยัได้อย่างปลอดภยั
ในทีท่ีต่นอาศยัอยู ่และไม่สามารถโยกย้ายได้อย่างปลอดภยัไปยงัส่วนอืน่ของรฐัปลายทาง ในทีท่ีแ่ผนรองรบัเหตกุารฉกุเฉินที่
อาจเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์และแนวปฏิบัติที่วางไว้ด้านการอพยพและการโยกย้ายผู้ย้ายถิ่นยังไม่พร้อมใช้ การจัดเตรียมซึ่งหน้า
อาจเป็นสิ่งจ�าเป็นในการสื่อสารข้อมูลการอพยพ ก�าหนดคุณสมบัติในการอพยพ สร้างวิธีการอพยพ และเจรจาต่อรองกับรัฐ
ทางผ่านและผู้ที่มีส่วนร่วมอื่น ๆ  รัฐควรจะน�าวิธีการป้องกันเฉพาะด้านไปปฏิบัติ โดยไม่ค�านึงว่ารัฐนั้นหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่า
บคุคลทีเ่ผชญิกบัการข่มเหงรงัแกหรอือนัตรายร้ายแรงหรอืสถานการณ์ถกูขูเ่อาชวีติและอืน่ ๆ  ในรฐัต้นทางของตนหรอืรฐัอืน่ 
รวมถึงผู้ลี้ภัยด้วย ได้รับการคุ้มครองต่อการถูกส่งตัวกลับไปยังที่ที่อาจได้รับอันตรายได้ คนไร้รัฐอาจต้องการความช่วยเหลือ
เฉพาะด้านเพื่อใช้ประโยชน์จากการเตรียมการอพยพ ความร่วมมือระหว่างรัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์ระหว่างประเทศ
และประชาสังคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินการอพยพผู้ย้ายถ่ิน สามารถ ตัวอย่างเช่น ปรับปรุงทรัพยากรเพื่อขนส่ง
ผู้ย้ายถิ่นไปยังรัฐต้นทางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ การอพยพผู้ย้ายถิ่นไปยังรัฐทางผ่านหรือรัฐต้นทางด้วยการยินยอมที่มีลายลักษณ์อักษร
 ■ การสร้างเกณฑ์คุณสมบัติในการอพยพ 
 ■ ความร่วมมือในการอพยพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
 ■ การอพยพหน่วยครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวจากหลายสัญชาติ 
 ■ การใช้บุคลากรจากสถานท�าการทางกงสุลช่วยเหลือในการอพยพ
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III. กำรปฏิบัติกำรหลังภำวะวิกฤติ
ในขณะที่การปฏิบัติการหลังภาวะวิกฤติมักถูกมองข้ามไปนั้น แต่มันกลับเป็นสิ่งส�าคัญในการรับประกันว่าผู้ย้ายถิ่นสามารถ
กลับคนืสูช่วิีตทีป่ลอดภยั มศีกัด์ิศรแีละท�าประโยชน์ได้อกีครัง้หนึง่ ลกัษณะเฉพาะทางประชากรศาสตร์และลกัษณะเศรษฐกจิ
สังคม ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ประสบการณ์ในรัฐปลายทาง ทรัพย์สินท่ีพวกเขาท้ิงเอาไว้ในพื้นที่ที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤตเิป็นอย่างไรและทิง้ไว้กบัอะไร และเหตผุลทีท่�าให้พวกเขาย้ายถิน่ในตอนแรกนัน้จะส่งอทิธพิลในเรือ่งความต้องการ
เฉพาะหน้าและในระยะยาวของผูย้้ายถิน่ ความสามารถในการฟ้ืนตวัและความสามารถด้านอืน่ ๆ  ความพยายามทีมุ่ง่จดัการ
กับความต้องการของผู้ย้ายถิ่นภายหลังภาวะวิกฤติ ไม่ว่าจะส่งพวกเขากลับรัฐต้นทาง หรือยังคงอยู่ในรัฐปลายทาง หรือเดิน
ทางไปที่อื่นนั้น ควรพิจารณาถึงผลที่จะกระทบกับครอบครัว ชุมชนและสังคมของผู้ย้ายถิ่นเอาไว้ด้วย

แนวปฏิบัติ 14: จัดกำรกับควำมต้องกำรเร่งด่วนของผู้ย้ำยถิ่น  
   และสนับสนุนผู้ย้ำยถิ่นให้สร้ำงชีวิตขึ้นใหม่

การถูกย้ายจากที่อยู ่และการไม่สามารถด�าเนินชีวิตโดยปกติต่อไปได้อันเกิดจากความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติอาจ
มีผลต่อเน่ืองที่ส�าคัญและรุนแรงต่อความสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ย้ายถ่ินและครอบครัว แรงงานต่างชาติ
มักจะเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และเครือญาติ ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันในรัฐปลายทางหรือในรัฐต้นทางก็ตาม 
ความขัดแย้งและภัยธรรมชาติอาจยับยั้งการไหลเข้าของรายได้มายังผู้ย้ายถิ่นท�าให้จ�านวนเงินที่ส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัว
อาจลดลง เครื่องอ�านวยความสะดวกทางเทคนิคในการส่งเงินอาจหยุดชะงัก การลดค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่ง
ผลกระทบต่อการออมและทรัพย์สนิของผูย้้ายถิน่ โอกาสในการศกึษาส�าหรบัผูย้้ายถิน่ทีเ่ป็นนกัเรยีนอาจชะงกัอย่างไม่มกี�าหนด 
ความเกลียดกลวัชาวต่างชาติและการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูย้้ายถิน่อาจเพิม่ข้ึน สภาพภายหลงัภาวะวกิฤตใินรฐัปลายทางและในรฐั
ทางผ่านอาจท�าให้การลักลอบค้ามนุษย์และการเตรียมการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวที่เดินทางกลับไปยังรัฐต้นทางภายหลังการพักอาศัยในรัฐปลายทางมาเป็นเวลานาน อาจประสบ
กับความล�าบากในการหางาน การหาที่พักอาศัยและการกลับเข้าสังคมอีกครั้ง การกลับเข้าสังคมอีกครั้งอาจเป็นเรื่องยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหยื่อการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นที่มีประสบการณ์กับความรุนแรงทางเพศ เด็กที่เกิดจากผู้ย้ายถิ่นใน
รัฐปลายทางทีไ่ม่มปีระสบการณ์ทางวฒันธรรมในรฐัต้นทางของบดิามารดา และผูย้้ายถิน่ทีอ่ยูต่่างแดนมาเป็นระยะเวลานาน 
การช่วยเหลอืทีเ่ป็นไปได้นัน้รวมถึงการช่วยเหลอืทางการเงนิเพือ่จดัการกบัความต้องการขณะนัน้ การให้ค�าปรกึษาด้านจิตใจ
และสังคม การบรกิารด้านสขุภาพ การพกัฟ้ืนทางร่างกาย บรกิารตามหาครอบครวั การช่วยทวงค่าจ้างทีย่งัเหลอือยู ่สนิทรพัย์
และทรพัย์สนิ ค่าชดเชยความสญูเสยี และอืน่ ๆ  อกีมากมาย ความพยายามในการสร้างรายได้ให้กบัผูย้้ายถิน่อกีครัง้หนึง่หลงั
กลับมายังรัฐต้นทางนั้นอาจรวมถึงการให้ประกาศนียบัตรและการให้ความส�าคัญเรื่องทักษะ การศึกษาและการฝึกอบรมท่ี
ได้จากต่างประเทศ ผู้ย้ายถิ่นหลายรายอาจหาโอกาสเรียนรู้ทักษาใหม่ ๆ ภายหลังเดินทางกลับรัฐต้นทาง ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ รวมถึงการมีรายได้อย่างเดิมอีกครั้งหนึ่ง ผู้ย้ายถิ่นรายอื่น ๆ อาจหาโอกาสเดินทางกลับไปยังรัฐปลายทางภายหลัง
ที่ภาวะวิกฤติสงบแล้ว หรือย้ายถิ่นไปยังประเทศอื่น

ผู้ย้ายถิ่นที่ยังพักอาศัยในรัฐปลายทางอาจประสบความล�าบากในการกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมอีกคร้ัง พวกเขาจะต้องการ
บริการให้ความช่วยเหลืออย่างเดียวกันกับผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับไปยังรัฐต้นทาง เช่น ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
การบริการด้านสุขภาพ การให้ค�าปรึกษาด้านจิตใจและสังคมและอื่น ๆ บริการตามหาครอบครัว การช่วยทวงค่าจ้างท่ี
ยังเหลืออยู่ สินทรัพย์และทรัพย์สิน และความพยายามในการสร้างรายได้อีกครั้ง การจ้างงานและโอกาสทางการศึกษา เช่น
เดยีวกันกบัพลเมอืงทัว่ไป ความต้องการของผูย้้ายถิน่ภายหลงัภาวะวกิฤตคิวรจะถอืเป็นปัจจยัหนึง่ในแผนและโปรแกรมฟ้ืนฟู

แนวปฏิบัติ
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ของรัฐปลายทางในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รัฐอาจตัดสินใจทบทวนกฎการเข้าเมืองและการขอวีซ่าเพื่อท�าให้ผู้ย้ายถิ่นที่
ปรารถนาจะพักอาศัยต่อในรัฐปลายทางมีอิสระที่จะกระท�าได้อย่างถูกกฎหมาย ความพยายามท่ีส่งเสริมความสามัคคีของ
ผู้ย้ายถิ่นผู้ที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในรัฐปลายทางที่มีต่อชุมชนและสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ จะช่วยบรรเทาทัศนคติความเกลียดกลัว
ต่างชาติและการเลือกปฏิบัติให้น้อยลง

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ เข้าถงึวธิเียยีวยาทีจ่ะฟ้ืนฟสูนิทรพัย์และทรพัย์สนิทีส่ญูหายไป ค่าแรงทีย่งัค้างอยู่ เงนิบ�านาญและผลประโยชน์อืน่ ๆ
 ■ การให้ผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมในความพยายามฟื้นฟูบูรณะของรัฐปลายทาง
 ■ ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้ย้ายถ่ินสามารถรักษาสถานภาพการเข้าเมืองอย่างถูก
กฎหมายไว้ได้ 

 ■ การลงทะเบียน การประเมินและการให้ความส�าคัญของความต้องการและทักษะของผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับไป
ยังรัฐต้นทาง

 ■ การสนับสนนุช่วยเหลอืการกลบัเข้าสงัคมอกีครัง้หนึง่โดยทันที รวมถึงการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิและการแพทย์
 ■ การให้ความช่วยเหลือการท�าให้มีรายได้และการจ้างงานอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการ
ย้ายถิ่นอีกครั้ง

 ■ กลไกการให้ประกาศนียบัตรด้านทักษะ การศึกษาและการฝึกอบรมที่ได้มาจากต่างประเทศ

แนวปฏิบัติ 15:  สนับสนุนชุมชนที่รับผู้ย้ำยถิ่น 

การดูแลช่วยเหลือควรจะจัดการกับผลกระทบต่อชุมชนในรัฐต้นทางท่ีผู้ย้ายถ่ินเดินทางกลับไป ในรัฐปลายทางท่ีผู้ย้ายถิ่น
อพยพออกมา หรือในรัฐทางผ่านที่ผู้ย้ายถิ่นใช้อพยพผ่าน ชุมชนเหล่านี้อาจขาดทรัพยากร บริการและสาธารณูปโภคที่เพียง
พอทีจ่ะช่วยเหลอืผูย้้ายถิน่ หากผูย้้ายถิน่ได้รบัความช่วยเหลอืทีแ่ยกออกไปจากสมาชกิชมุชนรฐัปลายทาง มมุมองทีเ่กีย่วข้อง
กับการดูแลรักษาที่ให้สิทธิพิเศษอาจก่อให้เกิดหรือท�าให้ความตึงเครียดเพ่ิมข้ึนและน�าไปสู่การเลือกปฏิบัติ การติเตียนหรือ
การแยกออกจากสังคม วิธีการปฏิบัติการหลังภาวะวิกฤติที่รวมเอาความต้องการของชุมชนเจ้าบ้านเข้าไว้ด้วย มักจะประสบ
ผลส�าเร็จมากกว่าการปฏิบัติการที่พุ่งเป้าไปที่ผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นแต่ฝ่ายเดียว วิธีการปฏิบัติการดังกล่าว
สามารถส่งเสริมความมั่นคงและความยึดเหนี่ยวระหว่างสมาชิกในกลุ่มของชุมชนและสังคมในระยะยาวได้ สิ่งนี้อาจเป็นส่ิง
ส�าคัญอย่างยิ่งหากผู้ย้ายถิ่นและชุมชนในรัฐปลายทางยังคงต้องจัดการกับผลกระทบของวิกฤตการณ์อีกเป็นเวลาหลายปีต่อ
จากวิกฤติการณ์นั้นสงบลงแล้ว

การเดินทางกลับไปยังรัฐต้นทางของผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมากนั้น หากไม่ได้มีการจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว อาจน�าไปสู่ผลกระ
ทบด้านการพัฒนาท่ีเป็นผลลบได้ ซึง่รวมถงึการสญูเสยีการส่งเสยีเงนิให้ครอบครวั การว่างงานและการท�างานต�า่ระดับ ความ
กดดันด้านสาธารณูปโภค ทรัพยากร บริการต่าง ๆ (รวมถึง น�้า ไฟฟ้า การจัดการขยะ การศึกษา สุขอนามัย ที่อยู่อาศัยและ
การคมนาคมขนส่ง) และความยากจนทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้หมดนีอ้าจท�าให้เกดิความตงึเครยีดทางสงัคมทีก่ว้างขึน้ได้ เช่นเดยีวกนัเพือ่
ผู้ย้ายถิน่กลุม่ใหญ่อพยพหรอืเดินทางออกจากรฐัปลายทางอย่างเร่งด่วน อาจก่อให้เกดิการขาดแคลนทกัษะและแรงงานขึน้ใน
รัฐปลายทาง ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นพ�านักในรัฐทางผ่าน หากพวกเขาอยู่อย่างไม่ได้ท�าอะไรเป็นระยะเวลานานโดยปราศจากการ
เข้ากลุ่มสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การพ�านักของพวกเขาอาจเป็นภาระกับสาธารณูปโภคและบริการของท้องถิ่นได้

MICIC Initiative Guidelines
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การโยกย้ายถิน่ทีม่กีารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ส�าคญัเมือ่ภยัธรรมชาตหิรอืปัญหาความขดัแย้งเริม่ต้นเกดิข้ึน รฐัปลาย
ทางอาจต้องการสนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และต่อ
ลักษณะนี้อาจท�าให้มีทางเลือกของวีซ่าที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นเดินทางกลับมายังรัฐปลายทาง รัฐต้นทาง
อาจเหน็คณุค่าในการอ�านวยความสะดวกในการจ้างงานผูย้้ายถิน่ในต่างแดนในการปฏบิตักิารและการฟ้ืนฟหูลงัภาวะวกิฤติ

ตัวอย่างวธิปีฏบิตัิ

 ■ การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกจิสังคมในระยะสัน้ กลางและยาวของการกลบัมาภายหลงัภาวะวกิฤต ิในระดบั
ท้องถิ่นและระดับชาติทั้งในรัฐต้นทางและรัฐปลายทาง

 ■ การส่งเสรมิการอทุศิตนให้เกดิประโยชน์ของผูย้้ายถิน่ในต่างแดนผ่านการปฏบิตักิารต่าง ๆ  เช่น การจบัคูก่ารให้เงนิ
ทุนและการละเว้นภาษีศุลกากรเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่การช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินและเป็นสิ่งของ

 ■ การรวมเอาความต้องการของผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับไว้ในแผนการพัฒนารัฐต้นทาง 
 ■ การมส่ีวนร่วมของและการสนบัสนนุช่วยเหลอืแก่ประชากรในรฐัปลายทางผ่านการให้ค�าปรกึษาและการช่วยเหลอื
แบบครอบคลุม

 ■ โปรแกรมการเชื่อมกันทางสังคมที่กล่าวถึงผู้ย้ายถิ่น เครือข่ายผู้ย้ายถิ่น และชุมชนในรัฐปลายทางเพื่อป้องกันและ
บรรเทาความตึงเครียดและส่งเสริมการกลับเข้าร่วมกลุ่มสังคมอีกครั้ง

แนวปฏิบัติ
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วิธีปฏิบัตินี้เป็นการคัดเลือกบางตัวอย่างที่แสดงให้เห็นวิธีที่รัฐ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและประชา
สังคมสามารถน�าแนวปฏิบัติไปใช้ วิธีปฏิบัตินี้ตั้งอยู่บนวิธีปฏิบัติและค�าแนะน�าที่มีอยู่เพื่อการปฏิบัติการใหม่ แนวปฏิบัติ
จัดหาตัวอย่างวิธีการที่แตกต่างกันท่ีจัดการเรื่องการคุ้มครองผู้ย้ายถ่ินในประเทศท่ีก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัย
ธรรมชาติในเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติ การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน และระยะต่างภายหลังภาวะวิกฤติ เช่น
เดียวกับหัวข้อหลักการและแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติเป็นเรื่องของความสมัครใจและไม่มีการบังคับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบท ล�าดับความส�าคัญและความสามารถเฉพาะด้านได้

วธิปีฏบิตันิีค้วรอ่านภายหลงัได้อ่านพจิารณาหวัข้อหลกัการและแนวปฏบิตัแิล้ว วธิปีฏบิตัจิดัหวัข้อตามแนวปฏบิตัทิีจ่ะน�าไป
ใช้ ภายใต้แนวปฏิบัติแต่ละแนว วิธีปฏิบัติจ�าแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนร่วมที่น่าจะเป็นฝ่ายที่น�า
วิธีปฏิบัตินั้น ๆ ไปใช้

มีการจัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเภทดังต่อไปนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย รัฐ รัฐปลายทาง รัฐต้นทาง รัฐทางผ่าน ผู้
มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและประชาสังคม กลุ่ม “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย” ได้รวมเอาวิธีปฏิบัติ
ที่ใช้ได้มากกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่อาจไม่ใช่กับทั้งหมดทุกฝ่าย วิธีปฏิบัติที่อยู่ในกลุ่ม “องค์การระหว่าง
ประเทศ” และ “ประชาสังคม” ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ภายในกลุ่มนี้

ในบางกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกัน วิธีปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันจะรวมกันอยู่ในหลาย ๆ ระยะ หลาย ๆ แนวปฏิบัติ หรือภายในกลุ่ม
ผู้มีส่วนร่วม นอกไปจากนี้ วิธีปฏิบัติหลายวิธีที่ได้อธิบายไว้ในระยะก่อนภาวะวิกฤติไม่ได้กล่าวซ�้าในระยะฉุกเฉินหรือระยะ
หลังภาวะวิกฤติ ตามสมมติฐานว่าจ�าเป็นอยู่เองที่จะต้องเริ่มและน�าวิธีปฏิบัตินั้น ๆ ไปใช้อยู่แล้วในระยะหลัง ๆ เหล่านั้น

โครงการ MICIC ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติที่มีอยู่ในขอบเขตท่ีกว้างท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แบ่งปันประสบการณ์ผ่านการให้ค�า
ปรึกษาหารือหรือในเหตุการณ์อื่นและการน�าเสนอให้พิจารณา วิธีปฏิบัติที่มีอยู่เหล่านี้หลาย ๆ วิธี มีลิงค์และข้อมูลติดต่อ
เพื่อติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายนั้นโดยตรง สามารถดูข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ได้ที่ http://micicinitiative.iom.int/

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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I. วิธีปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกำรเตรียมพร้อมรับมือภำวะวิกฤติ

วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	1	ไปใช้:	
ตำมรอยข้อมูลควำมขัดแย้งและภัยธรรมชำติ และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ย้ำยถิ่น

รัฐ

กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเรื่องภัยธรรมชำติและควำมขัดแย้ง
รัฐเก็บข้อมูล วิเคราะห์และเผยแพร่ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติและความขัดแย้งและเรื่องความเสี่ยงที่ชุมชนต่าง ๆ  ได้เผชิญ รัฐ
สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวพัฒนาและส่งข้อความเตือนไปยังพลเมืองและผู้ย้ายถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมในเหตุการณ์วิกฤติ รัฐอาจ
ได้ข้อมูลจากรัฐอื่น ๆ และพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเรื่องความเสี่ยง โดยการสร้างข้อตกลงความร่วมมือ การเข้าถึงและการ
ใช้ข้อมูลและข่าวสารระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

รัฐปลำยทำง

กำรสร้ำงแผนที่โอกำสเสี่ยงกับภัยธรรมชำติของผู้ย้ำยถิ่น
การเข้าใจผลกระทบของภัยธรรมชาติทีอ่าจเกดิขึน้กบัชมุชนและทรพัยากร รวมถงึชมุชนและสนิทรพัย์ของผูย้้ายถิน่ จะท�าให้
การเตรยีมพร้อมรับมอืมปีระสทิธภิาพและมเีป้าหมายมากขึน้ การเกบ็และการวเิคราะห์ข้อมลูเรือ่งโอกาสเสีย่งกบัภยัธรรมชาติ
ของผู้ย้ายถิ่นอาจตั้งอยู่บนหลักการดังนี้:

 ■ การรวบรวมสะสมแหล่งข้อมูลเรื่องโอกาสเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่มีอยู่ รวมถึงแผนที่ ฐานข้อมูลความสูญเสียจาก
ภัยธรรมชาติ แผนที่ความเสี่ยงและข้อมูลการมีอยู่ของผู้ย้ายถิ่น รวมถึงข้อมูลการเดินทางเข้าเมืองและข้อมูลจากนายจ้าง 
ผู้จัดหางาน บริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราวและบริษัทท่องเที่ยว

 ■ การวิเคราะห์หลายระดับที่รวมถึงการประเมินการกระจายตัวของผู้ย้ายถ่ินท่ัวประเทศและระดับท้องถ่ิน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีการเดินทางเข้าเมืองสูง

 ■ การพิจารณาแนวโน้มทั้งในระยะยาว ตามฤดูกาล ทุกอาทิตย์และทุกวันให้เป็นองค์ประกอบส�าคัญอันหนึ่งของการมีอยู่
และการกระจายตัวของผู้ย้ายถิ่น

 ■ การท�างานร่วมกันในหมู่ผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติ การเดินทางเข้าเมืองและ
การกงสุล

ลักษณะเฉพำะของผู้ย้ำยถิ่นในกำรประเมินโอกำสที่จะได้รับอันตรำยจำกภัยธรรมชำติ
เพื่อที่จะเข้าใจผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ย้ายถิ่น การประเมินความเสี่ยงควรจับเอาลักษณะเฉพาะของ
ผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตรายขณะเผชิญกับภาวะวิกฤตินั้น ๆ อันรวมถึง:

 ■ การเกบ็และการวเิคราะห์ความสญูเสยีจากภยัธรรมชาติในอดตีเพือ่จ�าแนกแบบแผนของโอกาสทีจ่ะได้รบัอนัตรายในชุมชน
ที่มีการเดินทางเข้าเมืองสูงและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

 ■ บรูณาการข้อมลูด้านความสามารถทางภาษา สถานภาพการเข้าเมอืง สถานทีต่ดิต่อสือ่สาร เครือข่ายท้องถิน่ และวธีิปฏบิตัิ
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ที่ผู้ย้ายถิ่นตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการประเมินโอกาสที่จะได้รับอันตรายและความเสี่ยง 
และวิเคราะห์ว่าปัจจัยดังกล่าวช่วยลดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรหรือการคุ้มครองในระหว่างเกิดภัยพิบัติหรือ
ไม่และอย่างไร 

กำรประเมินควำมเสี่ยงที่ใช้ชุมชนเป็นหลัก
ประชากรที่มีความเสี่ยง รวมถึงผู้ย้ายถิ่นนั้นสามารถช่วยก่อให้เกิดการประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ และควรจะ
ถูกรวบรวมไว้ในการจ�าแนกความเสี่ยง โอกาสที่จะได้รับอันตรายและความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ใช้ชุมชนเป็นหลักเพื่อเก็บ
และรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องนั้นใช้ค่าใช้จ่ายต�่า ช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจแบบแผนท้องถิ่นอย่างละเอียด และช่วย
ส่งเสริมความตระหนักเรื่องความเสี่ยงภายในชุมชน ดังกล่าวอาจรวมสิ่งต่อไปนี้:

 ■ จ้างผูย้้ายถิน่หรอืตัวแทนผูย้้ายถิน่ให้ประเมนิความเสีย่งต่อภยัธรรมชาตแิละแน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจและสนบัสนุนจดุประสงค์
ของแบบฝึกหัดนี้

 ■ ส่งเสริมการเจรจาในวงกว้าง โดยเฉพาะกับผู้ย้ายถิ่นและชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นกลุ่มชายขอบ
 ■ พิจารณาและส่งเสริมความสามารถในท้องถิ่นเพื่อลดการเกิดความเสี่ยง
 ■ เคารพมุมมองของชุมชนในการให้ค�านิยามของการปฏิบัติการตามล�าดับความส�าคัญและติดตามผล
 ■ เคารพความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและวิธีการติดต่อสื่อสารในหมู่ผู้ย้ายถิ่น 

กำรรวมเอำกำรสังเกตของผู้ย้ำยถิ่นไว้ในกำรเฝ้ำติดตำมภำวะวิกฤติ 
ในการจัดตั้งระบบการเฝ้าติดตามและพยากรณ์นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถน�าเอาการเฝ้าสังเกตที่ใช้ชุมชนผู้ย้ายถิ่นเป็น
หลัก ในการรวมเอาข้อมูลข่าวสารของผู้ย้ายถิ่นไว้ด้วยนั้น รัฐอาจจะ:

 ■ เดินทางไปยังชุมชนผู้ย้ายถิ่นเพื่ออธิบายถึงระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเชิญชวนให้ผู้ย้ายถิ่นมาเข้าร่วม
 ■ จัดฝึกอบรมเรื่องการตระหนักถึงตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยธรรมชาติและปัญหาความขัดแย้งล่วงหน้า โดยเฉพาะ
ตัวบ่งชี้ที่ผู้ย้ายถิ่นอาจมีความรู้เป็นพิเศษ (เช่น การเพิ่มขึ้นของการท�าร้ายร่างกายชนส่วนน้อยที่เพิ่มมากขึ้น)

 ■ สามารถให้ผู้ย้ายถิ่นจัดหาข้อมูลข่าวสารเตือนภัยล่วงหน้าด้วยภาษาของตนเอง

ระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชำติที่ปรับให้เข้ำถึงผู้ย้ำยถิ่น 
ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าในรัฐปลายทางควรจะปรับให้สามารถแก้ไขสภาพการที่ผู้ย้ายถิ่นมีโอกาสได้รับอันตรายได้ เช่น 
ความสามารถทางภาษาที่มีอยู่จ�ากัด การขาดความเชื่อมั่นในองค์กรของรัฐ ความแตกต่างเรื่องการตระหนักถึงและมุมมอง
ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง และความแตกต่างในการเข้าถึงช่องทางสื่อและการติดต่อส่ือสาร การปรับระบบการเตือนภัย
ล่วงหน้าไปใช้ รัฐสามารถที่จะ:

 ■ แปลค�าเตือนเป็นภาษาต่าง ๆ  ที่ผู้ย้ายถิ่นพูดโดยการแปลอัตโนมัติหรือโดยการใช้แรงงานที่พูดได้สองภาษาหรือใช้นักแปล
 ■ ปรับค�าเตือนให้ใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจน หลีกเลี่ยงค�าและส�านวนท่ีผู้ย้ายถิ่นอาจไม่เข้าใจ และจัดหาข้อมูลข่าวสาร
เฉพาะด้านว่าผู้ย้ายถิ่นสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ ได้อย่างไร

 ■ ใช้ช่องทางสื่อและการติดต่อสื่อสารที่ผู้ย้ายถิ่นใช้และเข้าถึงได้ รวมถึงช่องทางดังกล่าวของรัฐต้นทาง
 ■ เผยแพร่และท�าให้ค�าเตือนถูกต้องในระดับท้องถิ่น รวมถึงการเยี่ยมบ้านหรือการยืนยันค�าเตือนโดยผู้มีส่วนร่วมที่
ผู้ย้ายถิ่นเชื่อถือ

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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รัฐต้นทำง

กลไกกำรแบ่งปันกำรวิเครำะห์เรื่องปัญหำควำมขัดแย้งหรือภัยธรรมชำติในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รัฐต้นทางสามารถเฝ้าติดตามและประเมนิความเสีย่งของพลเมอืงในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิง่การพุง่จดุสนใจไปยงัประเทศ
ทีเ่ป็นจดุหมายหลกั ๆ  กลไกทีจ่ะแบ่งปันและแลกเปลีย่นการวเิคราะห์เรือ่งปัญหาความขดัแย้งหรอืภยัธรรมชาตกิบัผูท้ีม่ส่ีวน
ร่วมอื่น ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชนและประชาสังคมอย่างสม�่าเสมอนั้น สามารถอ�านวยความสะดวกเรื่องการตัดสินใจ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ มาตรการเพื่ออ�านวยความสะดวกเรื่องการแบ่งปันข้อมูลรวมถึง:

 ■ การสร้างเครือข่ายกลางที่รวมเอาหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ นายจ้าง ผู้จัดหางานและผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชนอื่น ๆ และ
ประชาสังคมเพื่อเฝ้าติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องความเสี่ยงในต่างประเทศ

 ■ การจัดการประชุมเสวนาในระดับชาติและระดับภูมิภาคที่รวมเอาบุคลากรกงสุลและผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องฝ่ายอื่น ๆ ที่
มีอยู่ในรัฐปลายทาง เพ่ือแบ่งปันข้อมูลที่ทันเวลาเก่ียวกับปัญหาด้านความปลอดภัยท่ีสร้างความกังวลให้กับสองฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับพลเมืองของตนในต่างแดนในบริบทของภาวะวิกฤติ

 ■ การสร้างเวบ็ไซต์เพือ่จัดหาข้อมลูข่าวสารเรือ่งปัญหาความขดัแย้งและภยัธรรมชาตทิีเ่ชือ่มโยงกบัเว็บไซต์ทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  
เช่น ของกงสุลและระบบการเตือนภัยล่วงหน้า

องค์กำรระหว่ำงประเทศ

กลไกกำรเตือนภัยล่วงหน้ำและกำรปฏิบัติกำรล่วงหน้ำในระหว่ำงองค์กร
การเตือนภัยล่วงหน้า การปฏิบัติการล่วงหน้าและระบบการเฝ้าติดตามภาวะวิกฤติอื่น ๆ ที่องค์การต่าง ๆ น�ามาใช้ สามารถ
บูรณาการข้อมูลเรื่องการมีอยู่และสภาพของผู้ย้ายถิ่นได้อย่างเป็นระบบ ผู้ย้ายถิ่นและกลุ่มของผู้ย้ายถิ่นสามารถมีส่วนท�าให้
เกดิประโยชน์ต่อการเก็บและการวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ข้อมลูนีอ้าจเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์ความเสีย่งต่อประชากร
ผู้ย้ายถิ่นและต่อการเตรียมพร้อมรวมถึงแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึง:

 ■ จ�านวนของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ สัญชาติ
 ■ ที่พ�านักอาศัย
 ■ การแบ่งผลการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ เพศและวัยออกเป็นส่วน ๆ 
 ■ ข้อมูลด้านสถานะการเข้าเมืองของผู้ย้ายถิ่น รวมถึงรายที่มีสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน
 ■ กลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตราย รวมถึงเหยื่อของการค้ามนุษย์ เด็กและผู้ย้ายถิ่นที่ทุพพลภาพ
 ■ ข้อมูลด้านความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น เช่น กลุ่มแรงงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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ประชำสังคม 

ข้อมูลจำกประชำสังคมท้องถิ่น
ผู้มีส่วนร่วมในภาคประชาสังคมท้องถิ่นมักมีความรู้โดยตรงเรื่องความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มตั้งเค้า เช่นเดียวกัน
กบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได้กับผูย้้ายถ่ิน เพือ่ทีจ่ะรวมเอาข้อมลูของประชาสงัคมเข้ากบัระบบการเตอืนภยัล่วงหน้า ผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียควรที่จะ:

 ■ เดนิทางไปยงัประชาสงัคมท้องถิน่เพือ่อธบิายถงึระบบการเตอืนภยัล่วงหน้าและเชญิชวนขอความร่วมมอืในการรบัและส่ง
ข้อมูลของประชาสังคมท้องถิ่นนั้น

 ■ จัดฝึกอบรมเรื่องการจ�าแนกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยธรรมชาติและปัญหาความขัดแย้งล่วงหน้า รวมถึงตัวบ่งชี้
ที่อาจเกิดขึ้นในระดับชุมชน ที่ประชาสังคมอาจมีความรู้เป็นพิเศษ (เช่น การเพิ่มขึ้นของการท�าร้ายร่างกายชนส่วนน้อย
ที่เพิ่มมากขึ้น)

 ■ จัดหาวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะวิกฤติที่ก�าลังเกิดขึ้น
 ■ รวมเอากลไกการป้อนกลับเพ่ือให้แน่ใจว่าประชาสังคมได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องภาวะวิกฤติท่ีมีผลกระทบต่อพวก
เขาและชุมชนผู้ย้ายถิ่น

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	2	ไปใช้:
เก็บและแบ่งปันข้อมูลของผู้ย้ายถิ่น	ตามเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว	ความลับและการ

รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ย้ายถิ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

รวบรวมข้อมูลและกำรวิจัยเรื่องแนวโน้มและประชำกรศำสตร์ผู้ย้ำยถิ่น 
ข้อมูลแนวโน้มและประชากรศาสตร์ผู้ย้ายถิ่นที่เก็บรวบรวมไว้สามารถให้ข้อมูลการเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนอง
ต่าง ๆ ได้ ข้อมูลและการวิจัยอาจรวมถึง:

 ■ จุดประสงค์ของการโยกย้ายถิ่น
 ■ เส้นทางของการโยกย้ายถิ่น
 ■ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของพลเมืองที่เดินทางออกนอกรัฐต้นทาง
 ■ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของผู้ย้ายถิ่นในรัฐปลายทาง
 ■ ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 ■ การมีอยู่และการปฏิบัติการของเครือข่ายการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง

ข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ชุมชนผู้ย้ำยถิ่นและเครือข่ำยผู้ย้ำยถิ่นและผู้พลัดถิ่นและบุคคลศูนย์กลำงของ
กิจกรรม
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ชุมชน เครือข่ายและบุคคลศูนย์กลางของกิจกรรมของผู้ย้ายถิ่นอย่างละเอียดสามารถให้ข้อมูล
การเตรียมพร้อมรับมือ รวมถึงการวางแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและอ�านวยความสะดวกในการให้บริการที่มากก
ว่าเดิม การติดต่อสื่อสารและการตอบสนองที่ระบุเป้าหมาย ข้อมูลที่เก็บได้อาจรวมถึง:

 ■ การกระจายตัวของผู้ย้ายถิ่นตามภูมิศาสตร์ในรัฐปลายทาง
 ■ เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และองค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ของผู้ย้ายถิ่นในแต่ละท้องถิ่น
 ■ สภาพของโอกาสที่จะได้รับอันตราย รวมถึงเพศ วัย ความพิการ สถานภาพการเข้าเมือง ความสามารถทางภาษา

และสภาพการท�างาน
 ■ การกระจายตัวตามภูมิศาสตร์ ทักษะและลักษณะเฉพาะของคนย้ายถิ่น 
 ■ เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นและคนย้ายถิ่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 ■ ข้อมูลด้านผู้น�าของชุมชนผู้ย้ายถิ่นและคนย้ายถิ่น

มำตรฐำนเรื่องกำรคุ้มครองและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เหมำะสม
การเก็บและการใช้ข้อมูลต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษต่อการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมถึงมาตรการตาม
ความเหมาะสมเกี่ยวกับความยินยอมของบุคคลที่ให้ข้อมูล แนวทางการเก็บและการใช้ข้อมูลควรกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ เช่น 
การเก็บข้อมูลที่ถูกกฎหมาย จุดประสงค์ที่จ�าเพาะเจาะจงและถูกต้องตามกฎหมาย การอนุญาต การักษาความลับ การส่ง
ต่อไปบุคคลที่สาม ความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บคงไว้ การควบคุมดูแล การยินยอมตาม วิธีปฏิบัติเยียวยาการใช้ข้อมูล
ในทางที่ผิด และการเก็บข้อมูลในสถานที่ทางกายภาพที่ปลอดภัย รวมถึงหากมีการเก็บแบบอิเล็กทรอนิกแบบไฟล์ข้อมูลเข้า
รหัสในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

MICIC Initiative Guidelines
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กำรเตรียมแบ่งปันข้อมูลด้ำนประชำกรผู้ย้ำยถิ่นที่รวบรวมได้
การแบ่งปันข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมไว้ได้อาจเป็นวธิทีีเ่ป็นประโยชน์ทีท่�าให้แน่ใจว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายนัน้มข้ีอมลูผูย้้ายถิน่ 
สถานที่พักอาศัยโดยทั่วไปของผู้ย้ายถิ่นและความต้องการของผู้ย้ายถ่ินท่ีทันสมัย การเตรียมแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอาจรวม
ข้อก�าหนดเรื่องดังนี้:

 ■ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีการแบ่งปันข้อมูล
 ■ รูปแบบของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ที่จะแบ่งปัน (เช่น ตาราง แผนที่ กราฟและเรื่องเล่า)
 ■ ข้อมูลจะมีการปรับให้ทันกาลบ่อยเพียงใด
 ■ สถานการณ์ที่ข้อมูลพิเศษจะถูกรวบรวมตามความต้องการ
 ■ ข้อยกเว้นในการแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ (เช่น เมื่อจ�านวนผู้ย้ายถิ่นในสถานที่หนึ่งน้อยไปที่จะท�าให้เกิด

ความเป็นลักษณะเฉพาะได้)
 ■ จุดประสงค์ที่ตกลงกันไว้ส�าหรับการน�าข้อมูลที่รวบรวมไปใช้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ที่เปิดให้สำธำรณะ
รฐั องค์การระหว่างประเทศและประชาสังคมเก็บข้อมูลด้านแนวโน้มของผูย้้ายถิน่ ประชากรศาสตร์ของผูย้้ายถิน่ และชมุชน
ของผูย้้ายถิน่ การท�าให้ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้เผยแพร่ไปยงัสาธารณะสามารถท�าให้เกดิความเข้าใจร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียเรื่องขนาดและธรรมชาติของชุมชนของผู้ย้ายถิ่น

รัฐปลำยทำง

ระบบกำรจัดกำรด่ำนพรมแดนและระบบกำรลงทะเบียนเมื่อเดินทำงมำถึง
ข้อมูลของผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางมาถึงยังรัฐ ที่มีการเก็บด้วยระบบการจัดการด่านพรมแดนแบบอิเล็กทรอนิกหรือแบบกระดาษ 
อาจเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในขณะเกิดความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติขึ้น ข้อมูลที่เก็บอาจรวมถึง:

 ■ ข้อมลูส่วนตวั เช่น ชือ่ วนัเกิด สญัชาต ิเพศ และหากจ�าเป็น ข้อมลูทางชวีมติขิองผูย้้ายถ่ินและสมาชิกครอบครวัทีเ่ดนิทางมาด้วย
 ■ ข้อมูลในการติดต่อ
 ■ สถานที่พัก
 ■ การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 ■ ลักษณะของการเดินทาง
 ■ ระยะเวลาพัก รวมถึงวันที่เดินทางเข้าและรายละเอียดการเดินทางอื่น
 ■ ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่า รวมถึงสัญชาติและวันหมดอายุ
 ■ ชื่อนายจ้างและสถานที่จ้างงาน

 
รัฐต้นทำง

ระบบกำรลงทะเบียนส�ำหรับพลเมืองในต่ำงแดน
รัฐก�าหนดสามารถใช้ระบบการลงทะเบยีนเพ่ือติดต่อสือ่สารกบัพลเมอืงในต่างแดนและจัดหาข้อมลูข่าวสารให้ ระบบสามารถ
อนุญาตให้มกีารลงทะเบยีนแบบเข้าได้ครัง้เดยีวหรอืเป็นระบบโต้ตอบสองทางทีอ่นญุาตให้พลเมอืงเหล่านีส้ร้างข้อมลูส่วนตวั
ที่สามารถปรับให้ทันสมัยเมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนไป วิธีการน�าระบบการลงทะเบียนไปใช้รวมถึง:

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ ระบบเขียนกระดาษ มาด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
 ■ การลงทะเบียนก่อนออกเดินทางหรือภายหลังเดินทางมาถึงรัฐปลายทาง
 ■ โดยการแนะน�าด้วยความสมัครใจหรือเป็นระเบียบบังคับ
 ■ ผ่านส�านักงานกงสุลในต่างแดน

 
ข้อมูลที่อาจเก็บรวมถึง:

 ■ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ วันเกิด สัญชาติ เพศ และข้อมูลทางชีวิมิติของพลเมืองและสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามมา
ด้วย หากมีความจ�าเป็น

 ■ รายละเอียดการติดต่อ
 ■ รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงประเทศ สถานที่พักและระยะเวลาของการพักอาศัย
 ■ การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 ■ ข้อมูลของหนังสือเดินทางและวีซ่า รวมถึงวันหมดอายุ

มำตรกำรสนับสนุนพลเมืองให้ลงทะเบียน 
ระบบลงทะเบียนท�างานเมื่อพลเมืองที่เดินทางไปต่างแดนลงทะเบียนและเก็บข้อมูลของตนให้ทันสมัย รัฐสามารถเพิ่มการ
ตระหนักรู้ของระบบลงทะเบียนที่ใช้อยู่และเพิ่มอัตราการลงทะเบียนโดย:

 ■ การออกแบบระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูล มากกว่าแบบกระดาษและ
กระบวนการติดต่อด้วยตนเอง

 ■ การจ�ากัดขอบเขตที่ข้อมูลส่วนตัวจ�าเป็นต้องส่งมอบให้รวมถึงสถานภาพการเข้าเมือง
 ■ การจัดหาข้อมูลจุดประสงค์และความส�าคัญของการลงทะเบียน
 ■ การจัดหาค�าสั่งที่ชัดเจนว่าลงทะเบียนอย่างไรและเมื่อไร (พร้อมกับลิงก์ที่เข้าถึงระบบลงทะเบียนได้) 
 ■ การจัดหาแนวทางที่ชัดเจนว่าข้อมูลและข่าวสารจะได้รับการคุ้มครองและดูแลไว้อย่างไร
 ■ การเสนอผลประโยชน์แก่พลเมืองทีล่งทะเบยีนแล้ว รวมถงึการปรบัปรงุข้อมลูเรือ่งความเสีย่งและสภาพในรฐัปลายทาง
 ■ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล สื่อมวลชน โปสเตอร์ในสนามบิน

และศูนย์การท่องเที่ยว
 ■ การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบในระหว่างการฝึกอบรมก่อนออกเดินทางและการปฐมนิเทศภายหลังที่เดินทางมาถึง

กำรท�ำแผนที่พลเมืองในต่ำงแดน 
ความเข้าใจทีค่รอบคลมุถีถ้่วนและทนัสมยัในเรือ่งจ�านวนและลกัษณะเฉพาะของพลเมอืงในต่างแดนสามารถท�าให้รฐัวางแผน
และตอบสนองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อภาวะวิกฤติเกิดขึ้น แบบฝึกหัดการท�าแผนที่สามารถรวมถึง:

 ■ การเก็บข้อมูลตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐปลายทาง เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมตรวจคนเข้าเมือง 
กระทรวงแรงงาน 

 ■ การท�าแผนที่องค์การ กลุ่มและสโมสรต่าง ๆ ที่ก่อตั้งโดยพลเมืองในต่างแดน
 ■ การพบกับผู้น�าชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ที่มีข้อมูลของพลเมืองในต่างแดน
 ■ การร่วมมือกับตัวแทนนายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว
 ■ การเยี่ยมสถานที่ท�างานในรัฐปลายทาง
 ■ การด�าเนินการท�าแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับท้องถิ่นในรัฐปลายทาง
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ชนิดต่าง ๆ ของข้อมูลที่สามารถเก็บจากพลเมืองในต่างแดนโดยการท�าแผนที่รวมถึง:

 ■ ชื่อและนามสกุล
 ■ หนังสือเดินทาง เอกสารการเดินทาง ถ้ามี หรือเอกสารอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวตน
 ■ รายละเอียดการติดต่อ
 ■ ที่อยู่ในรัฐปลายทาง
 ■ รายละเอียดการหมายเลขติดต่อนายจ้าง
 ■ ที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อในรัฐต้นทาง
 ■ รายละเอียดของการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงในรัฐต้นทาง
 ■ สื่อสังคมออนไลน์และสื่อชนิดอื่น (ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ ข้อความสั้น สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชั่น) ที่ใช้ร่วมกัน

เพื่อเข้าถึงข้อมูล 

ผู้มีส่วนร่วมในภำคเอกชน 

ข้อมูลและฐำนข้อมูลของแรงงำนต่ำงชำติ
นายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราวในรัฐต้นทางมักจะเก็บข้อมูลและรักษาฐานข้อมูลของลูกจ้าง รวมถึง
ลูกจ้างที่กระจายไปยังรัฐอื่น ๆ นายจ้างในรัฐปลายทางเก็บข้อมูลและรักษาฐานข้อมูลของลูกจ้าง รวมถึงแรงงานต่างชาติ 
ข้อมลูเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกบ็ในช่วงเวลาปกติของกิจกรรมทางธุรกจิ เช่น การจ้างงาน การบรกิารจ่ายค่าจ้าง และแผนการประกนั
ภยัในทีท่�างาน ในบรบิทของกจิกรรมการเกบ็ข้อมลูเหล่านี ้นายจ้างผูจ้ดัหางานและบรษิทัจดัหาแรงงานชัว่คราวสามารถเกบ็
รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น นี่อาจรวมถึง:

 ■ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ วันเกิด สัญชาติและเพศของสมาชิกครอบครัวที่ติดตามมาด้วย
 ■ เอกสารประจ�าตัวและเอกสารการเดินทางและข้อมูลวีซ่า รวมถึงรัฐต้นทาง รัฐปลายทาง สัญชาติและวันหมดอายุ
 ■ สถานที่พักในรัฐปลายทาง
 ■ ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อิเล็คทรอนิกของลูกจ้างและสมาชิกครอบครัวที่ติดตามมาด้วย 

และการติดต่อในกรณีฉุกเฉินในรัฐต้นทางและรัฐปลายทาง
 ■ การส�ารองข้อมูลเอกสารโดยระบบอิเล็คทรอนิก โดยเฉพาะเอกสารประจ�าตัว

 

องค์กำรระหว่ำงประเทศ

กำรโยกย้ำยถิ่นและกำรท�ำแผนที่กำรโยกย้ำย 
เพือ่สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและความช�านาญเฉพาะด้านของตน องค์การระหว่างประเทศสามารถสนบัสนนุรฐัและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสยีอืน่ ๆ  ในการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูผูย้้ายถิน่ เครือ่งมอืและวธิกีารท�าแผนทีก่ารโยกย้ายถิน่และการโยกย้ายรวมถงึ:

 ■ การวิจัยเรื่องแนวโน้มของการโยกย้ายถิ่น
 ■ ระบบการลงทะเบียนผู้ย้ายถิ่น 
 ■ ข้อมูลโดยสรุปของชุมชนผู้ย้ายถิ่น
 ■ การส�ารวจการเคลื่อนย้ายโดยเจตนาของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ กลไกการเฝ้าติดตามการโยกย้ายถิ่น

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การสร้างกลไกท้องถิ่นด้านการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ
 ■ รวบรวมและรักษาฐานข้อมูลด้านการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน
 ■ การพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้เฉพาะประเทศเพื่อวัดการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การท�าแผนที่และการประเมินโอกาสที่อาจได้รับอันตรายเฉพาะด้านของผู้ย้ายถิ่น ที่อาจกระทบความสามารถใน

การกลับคืนสู่สภาพเดิมในระหว่างภาวะวิกฤติ เช่น อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม สถานภาพการเข้าเมืองและ
การเข้าถึงบริการทางสังคม

 ■ การก่อตั้งและการน�าคณะท�างานเฉพาะกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค เพื่อ
เฝ้าติดตามการเคลื่อนย้ายภายในประเทศและข้ามพรมแดน

กลไกกำรให้บริกำรที่มำกกว่ำเดิมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อสอดคล้องกับข้อบังคับและความช�านาญเฉพาะด้านของตน องค์การระหว่างประเทศสามารถแสดงความพยายามท่ีจะ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันข้อมูลผู้ย้ายถิ่นที่เกี่ยวข้องตรงประเด็น วิธีการที่สามารถท�าได้รวมถึง:

 ■ การท�าแผนที่และการแสดงความพยายามที่จะสื่อสารกับส�านักงานกงสุล
 ■ การท�าแผนที่และการแสดงความพยายามที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมภาคประชาสังคม รวมถึงสมาคมผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การท�าแผนที่และการแสดงความพยายามที่จะสื่อสารกับนายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว 

และกลุ่มและสมาคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 ■ การสร้างกลไกการแบ่งปันข้อมูล
 ■ การสร้างและปรับปรุงรายชื่อผู้ที่ติดต่ออยู่เสมอ

ประชำสังคม 

เครื่องมือที่จะสนับสนุนผู้ย้ำยถิ่นเพื่อให้ข้อมูลทำงตรง
ผูม้ส่ีวนร่วมภาคประชาสงัคมทีใ่กล้ชดิกบัพลเมอืงผูย้้ายถ่ินและได้ก่อตัง้ความสมัพันธ์ด้านความเช่ือมัน่กบัผูย้้ายถ่ิน อาจมข้ีอมลู
มากกว่าหรืออาจอยู่ในฐานะที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ย้ายถิ่นได้ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นที่แอบซ่อนหรือโดดเดี่ยวและ
กลุ่มที่มีโอกาสได้รับอันตรายกลุ่มอื่น ๆ กิจกรรมในการเก็บข้อมูลของชุมชนผู้ย้ายถิ่นรวมถึง:

 ■ การท�าแผนที่กลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่มองเห็นได้ยากและกลุ่มที่มีโอกาสได้รับอันตรายกลุ่มอื่น ๆ รวมถึงเด็ก ผู้ย้ายถิ่นที่มี
สถานะการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน ผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักขัง และแรงงานที่ถูกใช้ประโยชน์และเหยื่อการค้ามนุษย์

 ■ ก่อตั้งกลุ่มสนทนาที่พุ่งเป้าไปที่ภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มที่ถูกโดดเดี่ยว
 ■ การท�าแผนที่เครือข่ายผู้ย้ายถิ่น
 ■ การด�าเนินการเยี่ยมบ้านและรูปแบบการให้บริการที่มากกว่าปกติแก่กลุ่มรากหญ้า
 ■ การด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้น�า ตัวแทนผู้ย้ายถิ่นและผู้ย้ายถิ่นผู้ให้ข้อมูลหลัก
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	3	ไปใช้:
เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ผู้ย้ายถิ่นเพื่อช่วยเหลือตนเอง	ครอบครัวและชุมชนของตน 

ในช่วงและภายหลังการเกิดภาวะวิกฤติ

ผู้มีส่วนร่วมหลำยฝ่ำย

กำรสื่อสำรเรื่องผู้ย้ำยถิ่นในเชิงบวก 
ผูย้้ายถิน่อาจเผชญิกบัการเลอืกปฏบิตั ิความไม่เป็นมติรและความรู้สกึเกลยีดกลวัชาวต่างชาติในรฐัปลายทางและรฐัทางผ่าน 
การสือ่สารเรือ่งผูย้้ายถิน่ในเชงิบวกช่วยส่งเสริมความอดทนในความแตกต่าง การไม่เลอืกปฏบิตั ิความเป็นกลุม่ก้อนเดียวกนั
และความเคารพผู้ย้ายถิ่น วิธีการสื่อสารเรื่องผู้ย้ายถิ่นในเชิงบวกรวมถึง:

 ■ การท�าข้อมลูผูย้้ายถิน่ทีเ่ป็นบคุคลตวัอย่าง การให้ผูย้้ายถิน่มสีทิธิม์เีสยีง และการใส่ใบหน้าคนไว้บนเรือ่งการโยกย้ายถ่ิน
 ■ ก่อตั้งการรณรงค์ต่อต้านความรู้สึกเกลียดกลัวชาวต่างชาติ
 ■ การเผยแพร่เรื่องราวและภาพพจน์ในเชิงบวกของผู้ย้ายถิ่น รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์
 ■ รวมกับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์เพื่อต่อต้านค�าพูดที่แสดงความเกลียดชัง
 ■ ตั้งให้นักการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นเป้าหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่น
 ■ การเน้นความมีส่วนร่วมของผู้ย้ายถิ่นในชุมชน การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ และการฟื้นฟูสภาพ
 ■ หลีกเลีย่งการพูดถงึผูย้้ายถิน่ว่าเป็นพวก “ผิดกฎหมาย” ถึงแม้พวกเขาจะมสีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบยีน
 ■ การเฉลมิฉลองวนัผูย้้ายถิน่นานาชาตด้ิวยกจิกรรมต่าง ๆ ท่ีเน้นให้เหน็การสร้างประโยชน์ของผูย้้ายถ่ินต่อสงัคมเจ้าบ้าน

กำรปฐมนิเทศก่อนออกเดินทำงและหลังออกเดินทำง
แผนการปฐมนเิทศให้ผูย้้ายถิน่อาจจัดก่อนการเดินทางออกจากรฐัต้นทางหรอืภายหลงัการเดนิทางมาถึงรัฐปลายทาง แผนการ
ปฐมนิเทศอาจเป็นทัง้กจิกรรมบงัคบัหรอืสมคัรใจ อาจตัง้เป้าไว้ทีผู่ย้้ายถิน่หรอืผูย้้ายถิน่และครอบครวั และจดัร่วมกบัผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียอื่น แผนการเหล่านี้อาจรวมถึง:

 ■ ข้อมูลเฉพาะด้านของรัฐปลายทาง รวมถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นต่าง ๆ
 ■ จุดเสี่ยงในการเกิดความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติเฉพาะด้านของรัฐปลายทาง
 ■ สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐปลายทางและสิ่งที่จ�ากัดความสามารถในการใช้สิทธิ
 ■ ความเสี่ยงเรื่องการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์ในรัฐปลายทาง และสถานที่ที่ขอความช่วย

เหลือได้
 ■ การเดินทางเข้าเมือง การจ้างงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐปลายทาง
 ■ กระบวนการภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง (เช่น ควรไปที่ใดและควรท�าอะไร) และการติดต่อในภาวะฉุกเฉิน
 ■ บทบาทหลักของสถานท�าการทางกงสุลและแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและการอพยพของส�านักงานกงสุลที่มีอยู่

กำรเรียนรู้จำกผู้ย้ำยถิ่นถึงผู้ย้ำยถิ่น
ผู้ย้ายถิ่นสามารถได้รับความรู้และทักษะเพ่ือเตรียมตัวเองและลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับภาวะวิกฤตได้ผ่านผู้ย้ายถิ่นถึง
ผูย้้ายถิน่ทีม่กีารปฏบัิตก่ิอนการเดนิทางหรอืเมือ่เดนิทางมาถงึยงัรฐัปลายทาง แผนการนีส้ามารถครอบคลมุการเตรยีมรบัมอื
และการจัดการกับภาวะวิกฤติได้หลากหลาย และสามารถชักชวนผู้ย้ายถิ่นที่เข้าร่วมให้มาเป็นผู้ให้ความรู้ได้เช่นกัน แผนการ
ผู้ย้ายถิ่นถึงผู้ย้ายถิ่นอาจจะเป็นประโยชน์กับ: 
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 ■ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเด็กวัยรุ่น สตรี กลุ่มที่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอาจสร้างก�าแพงอุปสรรค และกลุ่มที่แบ่งปัน
ประสบการณ์หรือความชอกช�้าด้านจิตใจที่เหมือนกันหรือเฉพาะตัว

 ■ ในที่ที่มีการให้เงินช่วยเหลือจ�ากัดหรือไม่มีเลย
 ■ ในชุมชนที่ปิดหรือโดดเดี่ยว
 ■ เมื่อผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ได้เป็นผู้ย้ายถิ่นด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึง

อุปสรรคด้านภาษา
 ■ ในกรณีที่ผู้ย้ายถิ่นเผชิญกับข้อจ�ากัดในการเดินทางไป เช่น ข้อจ�ากัดด้านวีซ่า ข้อจ�ากัดด้านการเงิน หรือสภาพการ

จ้างงานที่มีข้อจ�ากัด

กำรฝึกอบรมด้ำนภำษำ
การฝึกอบรมด้านภาษาในท้องถิ่นสามารถท�าให้ผู้ย้ายถิ่นมีความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิมในขณะที่เกิดวิกฤตกาณ์ขึ้น 
โดยการพัฒนาความสามารถของผู้ย้ายถิ่นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ แผนการดังกล่าวสามารถสอนเรื่อง:

 ■ ค�าศพัท์ทีจ่�าเป็นในการเข้าใจการเตือนภัยล่วงหน้าเร่ืองภยัธรรมชาตหิรอืความขัดแย้ง รวมถึงส�านวนภาษาพดูต่าง ๆ  
ที่ใช้ในรัฐปลายทาง

 ■ ค�าศัพท์ที่จ�าเป็นในการเข้าใจค�าแนะน�าที่มีอยู่ในการเตือนการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
 ■ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่เชื่อถือได้ในเรื่องการเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน

กำรฝึกอบรมด้ำนกำรมีควำมรู้เรื่องทำงกำรเงิน 
การจัดการด้านทรัพยากรและกิจการด้านการเงินท่ีดีจะช่วยส่งเสริมทรัพยากรท่ีผู้ย้ายถ่ินมีในช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์ เมื่อ
ออกแบบหรือน�าแผนการฝึกอบรมไปปฏิบัติกับผู้ย้ายถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะ:

 ■ ร่วมกับธนาคารและสถาบันและผู้จัดหาการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ■ พุ่งเป้าที่การฝึกอบรมที่เหมาะสมกับข้อมูลและลักษณะเฉพาะของประชากรผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการที่ต่างกัน
 ■ ครอบคลุมทางเลือกด้านการประกันภัยและการออมต่าง ๆ 
 ■ ขอความช่วยเหลือจากประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายและสมาคมผู้ย้ายถิ่นในการสนับสนุนความร่วมมือในการเข้า

ฝึกอบรม
 ■ ส่งเสริมการรณรงค์ของรัฐบาลและสถานกงสุลที่มีที่ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินและการคุ้มครองผู้บริโภค
 ■ ร่วมกับประชาสังคมในรัฐต้นทางที่ด�าเนินการฝึกอบรมที่เสริมให้กับครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยในรัฐต้นทาง

ผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนกำรเงิน 
ผลิตภัณฑ์และบรกิารด้านการเงนิท่ีพุง่เป้าทีค่วามต้องการของผูย้้ายถ่ิน รวมถึงผูย้้ายถ่ินรายได้ต�า่ สามารถสร้างความสามารถ
ในการฟื้นตัวและลดการพึ่งพาบริการสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมลงได้ อาจมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ด้านการเงินได้ในรัฐปลายทางหรือรัฐต้นทาง ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินรวมถึง:

 ■ การประกันภัยและการประกันภัยรายย่อย ที่มีการอธิบายโดยละเอียดข้างล่างนี้
 ■ กลไกการออมและการลงทุน
 ■ แผนบ�านาญ
 ■ การให้เงินกู้เงินด่วน
 ■ สินเชื่อรายย่อย

MICIC Initiative Guidelines
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ในการออกแบบและการกระจายผลิตภัณฑ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจพิจารณาถึง: 

 ■ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาวิกฤติ
 ■ ความสามารถในการช�าระได้ ความยืดหยุ่น ความเรียบง่าย และความง่ายในการใช้ผลิตภัณฑ์
 ■ ความต้องการผู้ย้ายถิ่น 
 ■ ท�างานร่วมกับผู้ย้ายถิ่นและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�าความเข้าใจความต้องการของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การปรับข้อก�าหนดด้านเอกสารเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงได้ในแบบข้ามพรมแดน และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ
 ■ การใช้ช่องทางการกระจายที่ไม่เหมือนเดิมเพื่อเข้าถึงผู้ย้ายถิ่น รวมถึงการร่วมกับนายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัท

จัดหาแรงงานชั่วคราว ชุมชนดั้งเดิม หรือกับคนพลัดถิ่น
 ■ ให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ย้ายถิ่นเรื่องบริการด้านการเงินที่มี การใช้งานและผลตอบแทน

กำรประกันภัยและกำรประกันภัยรำยย่อย
การประกนัภยัสามารถมบีทบาทส�าคญัในการลดความเสีย่งของผูย้้ายถิน่ก่อน ระหว่างหรอืภายหลงัภาวะวกิฤติ การประกนัภยัสามารถ
น�าเสนอการครอบคลมุความต้องการเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้องกับภาวะวิกฤต ิเช่น ความเสยีหายของทรพัย์สนิหรอืราคาค่าอพยพ
และสามารถสนับสนุนความต้องการการจัดการความเสี่ยงของผู้ย้ายถิ่นที่กว้างขึ้น เช่น บริการด้านสุขภาพ การเสียชีวิต การ
ทุพพลภาพหรือการว่างงาน ในการออกแบบและการกระจายผลิตภัณฑ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจพิจารณาถึง: 

 ■ การท�าวิจัยส�ารวจเพื่อระบุความเสี่ยงที่โดดเด่นที่สุด ช่องทางหรือวิธีการในการกระจายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
และข้อมูลและการสนับสนุนด้านอื่นที่ผู้ย้ายถิ่นต้องการเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ตนควรได้

 ■ ต้นแบบผลิตภัณฑ์การประกันภัยใดที่จะใช้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตั้งอยู่ในรัฐปลายทางผู้ย้ายถิ่น ในรัฐ
ต้นทางหรือต้นแบบผสมที่ครอบคลุมทั้งรัฐปลายทางและรัฐต้นทาง

 ■ ต้นแบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดที่จะใช้ จะเป็นการขายกับรัฐต้นทางหรือรัฐปลายทาง หรือกับนายจ้าง ผู้จัดหางาน
หรือบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว

 ■ ความหลากหลายของและการส่งผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่เล็ก ง่ายและราคาไม่สูง เมื่อ
ขายตรงให้กับผู้ย้ายถิ่น 

 ■ วิธีการเฝ้าติดตามความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

รัฐ

กำรเคำรพกฎหมำยระหว่ำงชำติ รวมถึงกฎหมำยสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยแรงงำนระหว่ำงชำติ 
การให้ความเคารพ การคุ้มครองและการท�าให้สิทธิมนุษยชนและแรงงานสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมผู้ย้ายถิ่นให้มีอ�านาจที่มากขึ้น 
สามารถท�าได้โดย:
 ■ ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาในระดับนานาชาติและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
 ■ การใช้และปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศ หากจ�าเป็น เพื่อน�าข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างชาติไปใช้ 

รวมถึงสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน
 ■ การปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างชาติในวิธีปฏิบัติปฏิบัติ ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น
 ■ การจัดการและการลดอุปสรรคที่ขัดขวางความสามารถของผู้ย้ายถิ่นในการใช้สิทธิของตน
 ■ การลงทุนในการฝึกอบรม การเฝ้าติดตามและการบังคับใช้เพื่อส่งเสริมการเชื่อฟังและปฏิบัติตาม 

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ



54

กำรปฏิบตักิำรทำงกฎหมำยและนโยบำยเฉพำะด้ำนทีส่่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตวัของผูย้้ำยถิน่
ขอบเขตของการปฏิบัติการอื่น ๆ รวมถึงการน�าบทบัญญัติทางกฎหมายบางอย่างไปใช้สามารถส่งเสริมการท�าให้ผู้ย้ายถิ่นมี
อ�านาจมากขึ้น บทบัญญัติดังกล่าวรวมถึง: 

 ■ อธิบายหน้าที่รับผิดชอบดูแลและข้อผูกพันอื่น ๆ กับนายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว รวมถึง
ในระหว่างภาวะวิกฤติ ต่อลูกจ้างผู้ย้ายถิ่นในการจ้างงานระดับชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 ■ สนับสนุนสิทธิของผู้ย้ายถิ่นในการสมาคม จัดการและร่วมกับสหภาพแรงงานหรือสโมสรอื่น ๆ 
 ■ สนับสนุนสิทธิของผู้ย้ายถิ่นและประชาสังคมเพื่อก่อตั้ง ลงทะเบียนและด�าเนินการองค์การและสโมสร

ขั้นตอนกำรจัดหำงำนที่เป็นธรรมและถูกศีลธรรม
รัฐสามารถก่อตั้งมาตรการเพื่อช่วยให้แน่ใจว่านายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว ให้ความเคารพสิทธิ
มนุษยชน และละเว้นจากวิธีปฏิบัติอาจจะท�าให้แรงงานต่างชาติและครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสได้รับอันตราย 
มาตรการที่จะน�าไปใช้ในขั้นตอนการจัดหางานที่เป็นธรรมและถูกศีลธรรมรวมถึง:

 ■ แนวทางหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดหางาน รวมถึงการห้ามมิให้ผู้ย้ายถิ่นเป็นฝ่ายที่ช�าระค่า
ธรรมเนียมเหล่านี้

 ■ แผนการให้ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพและความซื่อสัตย์ในการจัดหางานและการจ้างงาน
 ■ การส่งเสริมและร่วมกันในแผนการให้ประกาศนียบัตรการจัดหางานระหว่างชาติ
 ■ การจัดอันดับบริษัทจัดหางาน
 ■ ก่อตั้งกลไกการให้ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ ค�าสั่งว่า เนื่องจากเป็นอันตรายมากเกินไปและการกลับเข้าท�าหน้าที่เดิมได้เวลาใด
 ■ การใช้กฎหมายที่มีการลงโทษอาญา แพ่งหรือทางการปกครองกับผู้จัดหางานที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีศีลธรรม

กฎหมำยหน้ำท่ีดแูลส�ำหรบันำยจ้ำง ผู้จดัหำงำนและบรษัิทจดัหำแรงงำนชัว่ครำว และผ่ำนอปุทำนห่วงโซ่
รัฐสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องหน้าที่ดูแลต่อลูกจ้างผู้ย้ายถิ่นในกฎหมายการจ้างงานแห่งชาติ รวมถึงต่อนายจ้าง ผู้จัดหา
งานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว กฎหมายดังกล่าวอาจรวมถึง: 

 ■ แนวทางเรื่องการใช้หน้าที่หลักการดูแลประชากรผู้ย้ายถิ่น
 ■ แนวทางเรื่องการใช้หน้าที่หลักการดูแลเมื่อผู้ย้ายถิ่นแต่ละรายไปประจ�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในต่างแดน
 ■ แนวทางว่าหน้าที่หลักการดูแลจะครอบคลุมถึงสมาชิกครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นหรือไม่และภายใต้สถานการณ์ใด
 ■ วิธีการแก้ไขที่มีเมื่อหน้าที่หลักการดูแลถูกละเมิด
 ■ บทลงโทษที่จะใช้หากข้อบังคับของหน้าที่การดูแลถูกละเมิด

มำตรกำรเฝ้ำติดตำมสภำพกำรจ้ำงงำน 
รัฐสามารถเฝ้าติดตามการยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการจ้างงานของนายจ้าง เพื่อจ�าแนกการละเมิดและ
ด�าเนินการแก้ไขที่จ�าเป็น รัฐควรจะเฝ้าติดตามสภาพการจ้างงานเพื่อจ�าแนกและจัดการเรื่อง:

 ■ การคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างไม่สมเหตุผลจนท�าให้ผู้ย้ายถิ่นมีหนี้สิน
 ■ การยึดหนังสือเดินทางและเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทาง
 ■ ระดับของการให้อิสรภาพและการเคลื่อนย้ายแก่แรงงานต่างชาติ รวมถึงแรงงานที่ท�างานบ้าน
 ■ มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทางอาชีพที่มี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ย้ายถิ่นได้รับข้อมูลเรื่องกระบวนการ

ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
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ควำมสำมำรถในกำรโอนเงินสมทบประกันสังคมและเงินบ�ำนำญ
เงนิสมทบประกนัสงัคมและเงินบ�านาญของผูย้้ายถ่ินมกัจะไม่สามารถโอนได้ ความไม่สามารถในการเข้าถึงเงนิเหล่านีอ้าจท�าให้
ผู้ย้ายถิ่นไม่เต็มใจเดินทางออกจากรัฐปลายทางเพื่อไปยังที่ที่ปลอดภัย หรือตรงกันข้ามจะกระทบการเดินทางกลับ หรือการ
โยกย้ายถิ่นกลับมาอีกครั้ง ความพยายามที่จะท�าให้แน่ใจว่าความสามารถในการโอนเงินรวมถึง:

 ■ การก่อตั้งมาตรการที่เงินสมทบของลูกจ้างเพื่อการบ�านาญและเงินสมทบประกันสังคมอื่น ๆ (บางกรณีเรียกว่าเงิน
สมทบที่ก�าหนดไว้) สามารถโอนได้ในกรณีที่ผู้ย้ายถิ่นเดินทางออกจากรัฐปลายทางเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ

 ■ ข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐปลายทางและรัฐต้นทางที่ระบุเข้าถึงเงินบ�านาญและเงินสมทบประกันสังคม หากผู้ย้าย
ถิ่นเดินทางออกจากรัฐปลายทางขณะเกิดภาวะวิกฤติ

 ■ การอนุญาตให้เข้าถึงเงินบ�านาญและเงินสมทบประกันสังคมจากนอกรัฐปลายทาง
 ■ การเสนอความช่วยเหลือส่งเงินบ�านาญและเงินสมทบประกันสังคมกลับให้ผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การสร้างกองทุนที่จัดหาการสนับสนุนการเกษียณเช่นเดียวกับการศึกษาด้านการเงิน ที่อยู่อาศัยและบริการด้าน

สุขภาพเมื่อผู้ย้ายถิ่นเดินทางกลับรัฐต้นทาง
 ■ แน่ใจว่าผูย้้ายถิน่ท่ีมสีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบียนสามารถได้รับผลประโยชน์จากการเตรยีมการโอนนี้

บัตรประจ�ำตัวผู้ย้ำยถิ่นที่ไม่แสดงสถำนภำพ 
ประชาชนอาจต้องแสดงบัตรประจ�าตัวเพื่อรับการช่วยเหลือและบริการต่างๆ ระหว่างภาวะวิกฤติ แต่การตกแต่งบัตรนี้อาจ
เป็นอุปสรรคต่อผู้ย้ายถิ่นท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยหรือท�างานในรัฐปลายทาง รัฐต้นทางและรัฐปลายทางสามารถท�า
เงื่อนไขพิเศษส�าหรับผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียนให้ได้บัตรประจ�าตัวที่ไม่ได้ระบุสถานภาพการ
เข้าเมืองของตนในรัฐปลายทาง อาจกระท�าได้โดย:

 ■ การให้อ�านาจสถานท�าการกงสุลให้สามารถออกบัตร (รัฐต้นทาง)
 ■ การตรวจสอบที่พ�านักผ่านเอกสารที่มีหลักฐานของการช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าหรือเอกลักษณ์ท่ีเป็น

ลายลักษณ์อักษร
 ■ กฎหมายและนโยบายที่รับรองความถูกต้องของเอกสารอื่น ๆ  เพื่อขอรับบัตรประจ�าตัวและการแสดงบัตรประจ�าตัว

เพื่อขอรับการช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ

บัตรประจ�าตัวอาจรวมถึง:

 ■ สิ่งระบุระบบ เช่น รูปถ่ายหรือลายนิ้วมือ
 ■ ชื่อของบุคคลเจ้าของบัตร
 ■ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์พื้นฐาน เช่น เพศ ส่วนสูงและวันเกิด
 ■ ที่อยู่ในรัฐปลายทาง
 ■ หน่วยงานที่สามารถรับรองการออกบัตรนั้น
 ■ ภาพสามมิติหรือสัญลักษณ์อื่นที่ป้องกันการปลอมแปลงบัตร

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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มำตรกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกกำรบริกำรด้ำนกำรเงิน
รัฐต้นทางสามารถสนบัสนนุการพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีส่นองความต้องการของผูย้้ายถิน่ ด้วยการสนบัสนนุการพฒันา
และการก่อตั้งแผนการประกันภัยที่ท�าโดยภาครัฐ และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตรงยังผู้ย้ายถิ่น อาจรวมถึง: 

 ■ การให้เงินอุดหุนการวิจัยและการส่งเสริมแผนการน�าร่องเพื่อทดสอบแนวคิดและตรวจสอบความอยู่รอดของ
บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ

 ■ การสนับสนุนกลไกเพื่อแผนการออกเงินสมทบของนายจ้างในการออม บ�านาญและการประกันภัยเพื่อผู้ย้ายถิ่นทั้ง
ที่มีสถานภาพการเข้าเมืองปกติและที่เข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน

 ■ ควบคุมและกระตุ้นการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์
 ■ การซื้อหรือการให้เงินช่วยเหลือนโยบายการประกันภัยผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การท�าหน้าที่เป็นผู้รับประกันภัยความเสี่ยง (ได้แก่การรับภาระและรับผิดชอบความเสี่ยง)
 ■ ช่วยอ�านวยความสะดวกการเข้าถึงแบบข้ามแดนได้
 ■ การวางระเบียบการกระจายเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ความสามารถในการกระจายไปยังชุมชนผู้ย้ายถิ่นให้อยู่

รอดได้
 ■ ควบคุมแผนและรูปแบบการประกันภัยผู้ย้ายถิ่นที่อย่างน้อยที่สุดให้สิทธิ์สมาชิกในการรับความช่วยเหลือการ

อพยพและการแพทย์ในภาวะวิกฤติ
 ■ บังคับให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางไปต่างประเทศท�าประกันภัย ที่ครอบคลุมความเสี่ยง เช่น การเสียชีวิต การ

ทุพพลภาพและค่าใช้จ่ายในการอพยพ การรับผิดชอบในการซื้อประกันภัยอาจเป็นหน้าที่ของนายจ้าง ผู้จัดหางาน
และบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราวหรือลูกจ้าง

รัฐปลำยทำง

กำรแยกกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรเข้ำเมืองออกจำกบริกำรสำธำรณะ
การแยกกิจกรรมในการบังคับใช้กฎหมายการเข้าเมืองออกจากการเข้าถึงกลไกความช่วยเหลือ บริการ บริหาร ยุติธรรม
และร้องเรียน และการคุ้มครองสิทธิออกไปนั้น โดยทั่วไปจะช่วยก�าจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงความช่วยเหลือในบริบท
ของภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะกับผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน มาตรการที่สามารถใช้ได้รวมถึง:

 ■ บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานการละเมิดแรงงานไม่ได้น�าไปสู่ผลเสีย
จากการบังคับใช้กฎหมายการเข้าเมือง

 ■ บทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับการเข้าถึงการศึกษาโดยไม่ค�านึงถึงสถานภาพการเข้าเมือง
 ■ การให้ความช่วยเหลือบุตรและครอบครัวของผู้ย้ายถิ่น โดยไม่ค�านึงถึงสถานภาพการเข้าเมือง การสมัครเข้า

โรงเรียน ท�าให้เกิดความรู้สึกภาวะหลังวิกฤติที่เป็นปกติ และบรรเทาความเสี่ยงต่อความรุนแรงและการถูกใช้
ประโยชน์ที่มีสูงขึ้นในเด็กในภาวะฉุกเฉิน

 ■ บทบัญญัติทางการกฎหมายที่บังคับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการดูแลป้องกันที่เร่งด่วนหรือจ�าเป็น โดย
ไม่ค�านึงถึงสถานภาพการเข้าเมือง

 ■ การห้ามการสอบถามถึงสถานภาพการเข้าเมืองในบริบทของการเข้าถึงบริการต่าง ๆ

ผู้ย้ำยถิ่นและกำรกักขัง 
ผู้ย้ายถิ่นผู้ถูกกักขังในรัฐปลายทางต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานที่มีอ�านาจเรื่องความต้องการขั้นพื้นฐาน หากปราศจากการ
วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นที่ดีพอ ผู้ต้องขัง ซึ่งรวมถึงผู้ต้องขังที่เป็นผู้ย้ายถิ่นอาจตกอยู่ในความเสี่ยงที่สูง
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ขึน้ต่อการถกูปฏเิสธความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ  เช่น อาหาร น�า้และยาในช่วงวกิฤตการณ์เมือ่จดุสนใจอยู ่ณ ทีอ่ืน่ พวกเขา
ยงัเส่ียงกับสภาพหรอืการรกัษาทีแ่ย่ลงภายในสภาวะของการกกัขงั รวมถงึการละเมดิสทิธมินษุยชนทีอ่าจด�าเนนิไปโดยหน่วย
งานที่มีอ�านาจโดยไม่มีผู้ใดใส่ใจในช่วงเวลาของความขัดแย้ง การปฏิบัติการที่รัฐปลายทางควรกระท�ารวมถึง:
 
 ■ การจ�ากัดความเชื่อมั่นการกักขังในฐานะเครื่องมือการจัดการเขตแดน โดยเฉพาะข้อหาด้านสถานภาพการเข้าเมือง 

เช่น การเข้าเมืองหรือพักอาศัยโดยไม่ได้ลงทะเบียน
 ■ การเข้าด�าเนินการป้องกันการกักขังผู้ย้ายถิ่นโดยพลการ
 ■ การอ�านวยความสะดวกการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและทนายความของผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักขัง
 ■ การใช้กฎหมายและนโยบายที่ห้ามหรือจัดหาทางเลือกแทนการใช้การกักขังผู้ย้ายถิ่นในกรณีที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานภาพที่มีโอกาสได้รับอันตราย เช่น เด็กและครอบครัว สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร เหยื่อ
การทารุณกรรมกรรม หรือผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการด้านยาและสุขภาพจิต

 ■ การใช้ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการกักขังที่อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นในบริบทที่ไม่ได้ถูกคุมขังและที่ใช้ชุมชนเป็นหลัก 
ในขณะที่สถานภาพการเข้าเมืองของพวกเขาก�าลังได้รับการแก้ไข

 ■ การมีการเฝ้าติดตามสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานที่ที่ผู้ย้ายถิ่นถูกกักขังเป็นประจ�าโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจโดย
ชอบธรรมและหน่วยงานเฝ้าติดตามอิสระ

 ■ การต้องการให้สิ่งอ�านวยความสะดวกในการกักขังผู้ย้ายถิ่นที่บริการโดยภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาแผนรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในระหว่างภาวะวิกฤติ รวมถึงการอพยพหากมีความ
จ�าเป็น

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

ขั้นตอนกำรจัดหำงำนที่มีจริยธรรมและเป็นธรรม 
รูปแบบการจัดหางานที่บังคับให้ผู้ย้ายถิ่นมีพันธะทางการเงินหรือพันธะอื่นท�าให้โอกาสผู้ย้ายถ่ินในการได้รับความเส่ียงมีสูง
ขึ้น ถึงแม้ไม่มีอยู่ในข้อบังคับทางกฎหมายหรือทางอุตสาหกรรม นายจ้างและผู้จัดหางานสามารถส่งเสริมการจัดหางานที่มี
จริยธรรมและเป็นธรรมได้โดย:

 ■ การหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผู้ย้ายถิ่น
 ■ การไม่ยึดเอาเอกสารประจ�าตัวและหนังสือเดินทางของผู้ย้ายถิ่นไว้
 ■ การมีส่วนร่วมในแผนการรับประกันคุณภาพและการให้ประกาศนียบัตร
 ■ การส่งเสริมการจัดหางานที่มีจริยธรรมและเป็นธรรมภายในอุตสาหกรรมของตนและระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
 ■ การใช้จรรยาบรรณของผู้จัดหางาน
 ■ การบังคับใช้มาตรฐานการจัดหางานที่มีจริยธรรมและเป็นธรรมผ่านห่วงโซ่อุปทาน
 ■ การใช้ระบบและข้อมูลที่มีผู้ย้ายถิ่นเป็นผู้ให้คะแนนผู้จัดหางานและนายจ้าง

กำรเข้ำถึงเอกสำรประจ�ำตัว
ผู้ย้ายถิ่นต้องมีทางเข้าถึงเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางของตน เพื่อความปลอดภัยและการได้รับความช่วยเหลือใน
ช่วงภาวะวิกฤติ มาตรการที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางและตรวจสอบ
ความถูกต้องได้นั้นรวมถึง:

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การส่งข้อความเตือนผู้ย้ายถิ่นเรื่องวันหมดอายุของเอกสารต่าง ๆ
 ■ การก่อตั้งระบบการส�ารองข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกเพื่อเก็บข้อมูลและสามารถเข้าถึงส�าเนาเอกสารต่าง ๆ ได้ง่าย

เพื่อเป็นบริการให้แก่ผู้ย้ายถิ่น
 ■ การงดเว้นจากการยึดเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางไว้นานเกินกว่าเวลาที่ต้องการจริง ๆ
 ■ ในรฐัทีน่ายจ้างรบัผิดชอบในการจดัหาเอกสารอนญุาตการให้ความยนิยอมหรอือนญุาตให้ออกไปแก่ลกูจ้างผูย้้ายถิน่ 

การก่อตั้งกลไกเพ่ือการอนุญาตควรจะเตรียมพร้อมในกรณีของภาวะวิกฤติหากลูกจ้างต้องการหรือปรารถนาท่ีจะ
อพยพหรือเดินทางออกนอกรัฐ

หน้ำที่ดูแลของนำยจ้ำง 
นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ต่อลูกจ้างทั้งหมดและรวมถึงแรงงานผู้ย้ายถิ่น ที่เริ่มมาจากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ดูแล เนื่องจากสภานะภาพการไม่ได้เป็นพลเมืองของผู้ย้ายถิ่น การใช้หน้าที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลแรงงานต่างชาติ
อาจจะแตกต่างการให้ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นต่อแรงงานท่ีเป็นพลเมืองรัฐ ถึงแม้จะไม่มีอยู่ในมาตรฐานทางกฎหมายหรือ
อุตสาหกรรม นายจ้างควรจะพิจารณาถึง:

 ■ การปฏิบัติการใดที่อาจจ�าเป็นในบริบทของภาวะวิกฤติเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ดูแลของตน
 ■ วิธีการใดที่รวมเอาข้อก�าหนดในสัญญาลูกจ้างย้ายถิ่นที่จ้างระหว่างชาติและที่จ้างในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ

ภาระหน้าที่ที่เริ่มจากหน้าที่ดูแลของตน
 ■ การพัฒนาจรรยาบรรณของผู้จ�าหน่ายเพื่อขยายนโยบายหน้าที่ดูแลของนายจ้างไปตลอดห่วงโซ่อุปทานด้าน

แรงงาน
 ■ การระบุว่าภายใต้สถานการณ์ใดหรือไม่ที่หน้าที่ดูแลขยายไปยังสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้าง

จรรยำบรรณของผู้จัดหำแรงงำน
หลายบริษทัมจีรรยาบรรณของผูจ้�าหน่าย จรรยาบรรณของผูจ้�าหน่ายสามารถท�าให้แน่ใจได้ว่าผูจ้�าหน่ายบงัคบัให้มสีภาพการ
ท�างานทีป่ลอดภยั และรบัรองสทิธมินษุยชนและสทิธแิรงงานซึง่รวมแรงงานผูย้้ายถิน่ การพจิารณาดงัต่อไปนีอ้าจมีคณุค่าใน
การแก้ไขให้จรรยาบรรณที่มีอยู่หรือในการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้จัดหาแรงงานขึ้นใหม่

 ■ การรวมข้อก�าหนดเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ย้ายถิ่น สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน วิธีปฏิบัติปฏิบัติ
การจัดหางานที่มีจริยธรรมและเป็นธรรม แรงงานที่ถูกบังคับ และการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้
ย้ายถิ่น

 ■ การรวมข้อก�าหนดเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะวิกฤต เช่น แผนรองรับและกระบวนการเหตุฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น วิธีปฏิบัติปฏิบัติต่อเอกสารประจ�าตัว และอิสระภาพของผู้ย้ายถิ่นในการโยกย้าย

 ■ การก่อตั้งกลไกการเฝ้าติดตามและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนในกรณีที่มีการ
ละเมิด

 ■ การก่อตั้งขั้นตอนคุณสมบัติของผู้จัดหาแรงงานเพื่อการคัดเลือกผู้จัดหาแรงงานเพื่อการประเมินที่ด�าเนินอยู่ตลอด
และเพื่อการประเมินผู้จัดหาแรงงาน

 ■ การจัดฝึกอบรมเรื่องจรรยาบรรณของผู้จัดหาแรงงาน

กลไกกำรได้รับจำกค่ำจ้ำงคงค้ำง
แรงงานผู้ย้ายถิ่นที่ต้องอพยพในช่วงภาวะวิกฤติอาจได้ยังมีค่าจ้างคงค้างอยู่ นายจ้างสามารถก่อตั้งกลไกที่ท�าให้สามารถ
รับผิดชอบในการช�าระค่าค้างคงค้างแก่ลูกจ้างย้ายถิ่นได้ ซึ่งรวม:

MICIC Initiative Guidelines
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 ■ การปลดล็อคค่าจ้างล่วงหน้าและการอ�านวยความสะดวกในการรบัค่าจ้างคงค้าง
 ■ การจดัให้มค่ีาเสีย่งภยัเพือ่สนบัสนนุความต้องการของแรงงานต่างชาติในระหว่างภาวะวกิฤตแิละในขณะการย้าย

สถานทีห่รือการอพยพ
 ■ การแน่ใจว่ามกีารฝากค่าจ้างไว้ในบญัชอีอมทรพัย์ทีม่ค่ีาธรรมเนยีมต�า่เพือ่ให้มกีารบนัทกึการฝากทีโ่ปร่งใส
 ■ การสมคัรแผนการประกนัภยัทีช่ดเชยเรือ่งค่าจ้างคงค้าง
 ■ การอ�านวยความสะดวกเรือ่งการส่งเงนิกลบัโดยยกเว้นค่าธรรมเนยีมเพือ่ช่วยส่งเงนิจากญาตหิรอืชมุชนของผูย้้ายถิน่

ในรัฐต้นทางไปยงัผูย้้ายถิน่ในรฐัปลายทาง

องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

กำรสนับสนุน
การสนบัสนนุและการสร้างความตระหนักให้กบัรัฐ นายจ้างและผูจ้ดัหางาน เช่นเดยีวกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ สามารถช่วย
ปรบัปรงุการคุ้มครองสิทธขิองผูย้้ายถิน่ เขตพ้ืนท่ีทีส่�าคญัในการปฏิบัตกิารรวมถึง:

 ■ การน�าสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานไปปฏิบัติ
 ■ การเข้าถึงบริการทางสังคม โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพ การศึกษาและการปรึกษาด้านกฎหมาย
 ■ การถ่ายโอนบ�านาญและสวัสดิการสังคมอื่น ๆ
 ■ การจัดหางานที่มีจริยธรรมและเป็นธรรมและหน้าที่ดูแลนายจ้าง
 ■ การเข้าถึงกลไกความยุติธรรมและการชดเชย
 ■ การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
 ■ แผนการประกันภัยและการออมส�าหรับผู้ย้ายถิ่น

กำรส่งเสริมมำตรฐำนนำนำชำติเรื่องกำรคุ้มครองผู้ย้ำยถิ่น
องค์การระหว่างประเทศสามารถมีบทบาทท่ีส�าคัญในการท�าให้กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศชัดเจนข้ึน และใน
การปฏิบัติอย่างนั้น คือแจ้งและชี้แนวรายละเอียดของกฎหมายและนโยบายระดับชาติและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้ย้ายถิ่นเช่นเดียวกันกับการน�าไปปฏิบัติ ความพยายามนี้สามารถครอบคลุมหลากหลายประเด็นซึ่งรวมถึง:

 ■ สทิธิมนุษยชนของผูย้้ายถิน่
 ■ สทิธิแรงงานของแรงงานผูย้้ายถิน่ 
 ■ การจดัหางานทีม่จีรยิธรรมและเป็นธรรม
 ■ ข้อบงัคบัของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานภาพการเข้าเมอืงของผูย้้ายถิน่ 

การส่งเสริมและการท�าให้มาตรฐานนานาชาติชัดเจนขึ้นสามารถกระท�าได้โดยหลากหลายวิธีซึ่งรวมถึง:

 ■ ตัวอย่างข้อตกลงทางกฎหมายที่รัฐสามารถปรับใช้ในบริบทเฉพาะ
 ■ ข้อตกลงแม่แบบเพื่อสหภาพการค้า
 ■ ระบบการให้ประกาศนียบัตรนานาชาติและการคัดเลือกบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว ผู้จัดหางานและนายจ้าง
 ■ โครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการใช้มาตรฐานร่วม
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งำนวิจัยและโครงกำรเพื่อเพิ่มผู้ย้ำยถิ่น 
องค์การระหว่างประเทศสามารถส่งเสริมการเพิ่มผู้ย้ายถ่ินผ่านการ และผ่านการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายอ่ืน การ
ปฏิบัติการที่องค์การระหว่างประเทศอาจจะพิจารณาน�าไปปฏิบัติรวมถึง:

 ■ การวิจัยและวิเคราะห์เรื่องความร่วมมือของรัฐกับข้อบังคับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การวิจัยและวิเคราะห์เรื่องการรวมผู้ย้ายถิ่นไว้ในกฎหมาย นโยบาย ยุทธการ แผนและแผนงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนองความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ
 ■ การรวบรวมแนวทางที่ดีที่สุดในเขตพื้นที่การปฏิบัติการที่หลากหลายและตรงประเด็น
 ■ แผนการที่จัดหาทรัพยากรที่ช่วยผู้ย้ายถิ่นเตรียมรับมือภาวะวิกฤติซึ่งรวมถึงเครื่องมือสื่อสาร (เช่น โทรศัพท์ เงิน

ส�าหรับโทรศัพท์) และอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ประชำสังคม 

แผนกำรผู้ย้ำยถิ่น 
ประชาสังคมโดยเฉพาะที่ด�าเนินการในระดับท้องถ่ินนั้น อยู่ในต�าแหน่งท่ีเข้าใจและเช่ือมต่ออุปสรรคบางอย่างท่ีผู้ย้ายถ่ิน
เผชิญในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงอุปสรรคที่จะกันไม่ให้ผู้ย้ายถิ่นช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัวหรือผู้อื่นได้ในระหว่างภาวะวิกฤติ 
ประชาสังคมสามารถ:

 ■ แจ้งผู้ย้ายถิ่นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของตน
 ■ จัดการฝึกอบรมในหลากหลายหัวข้อ รวมถึงทักษะด้านภาษาและความรู้ด้านการเงิน
 ■ จัดหาความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกลไกการให้ความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
 ■ ส่งเสริมการก่อตั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เครือข่ายสามารถเชื่อมผู้ย้ายถิ่นเข้ากับทรัพยากร 

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ■ ช่วยรัฐ นายจ้างหรือองค์การระหว่างประเทศจ�าแนกปัญหาที่ผู้ย้ายถิ่นเผชิญภายในชุมชนท้องถิ่น และเสนอ

มาตรการเพื่อจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤติ

กำรเฝ้ำติดตำมสถำนที่กักขัง 
ฝ่ายเฝ้าติดตามอิสระและประชาสังคมอื่นควรได้รับการเข้าถึงเพื่อเฝ้าติดตามสถานที่กักขังได้ตามปกติ เพื่อจัดหาบริการ
ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ถูกกักขัง และเพื่อเข้าใจโอกาสเสี่ยงอันตรายและความต้องการของผู้ท่ีถูกกักขังซ่ึงรวมถึงผู้ย้ายถิ่นด้วย 
การท่ีประชาสังคมสามารถเข้าถึงศูนย์การกักขังในระหว่างภาวะวิกฤติได้สามารถสนับสนุนความพยายามท่ีจะคุ้มครอง
ผู้ต้องกักได้ดียิ่งขึ้น
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วิธีปฏิบัติปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	4	ไปใช้:
รวมผู้ย้ายถิ่นไว้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน	การเตรียมพร้อม	 

และในระบบการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

รัฐปลำยทำง

กำรรวมเอำผู้ย้ำยถิน่ไว้เป็นส่วนหน่ึงในกำรป้องกนั กำรเตรยีมพร้อมและกำรตอบสนองต่อภำวะฉกุเฉนิ
การรวมเอาผูย้้ายถิน่ไว้ในกรอบการท�างานในระดับชาตแิละระดบัท้องถ่ินเรือ่งการป้องกนั การเตรยีมพร้อมและการตอบสนอง
ต่อภาวะฉกุเฉนิซึง่รวมถงึการลดความเสีย่งจากภยัพบิตันิัน้ ช่วยลดโอกาสทีผู่ย้้ายถิน่จะได้รบัอนัตรายและช่วยปรบัปรุงความ
สามารถของชุมชนผู้รับให้ตอบสนองและฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติ กิจกรรมต่าง ๆ อาจรวมถึง:

 ■  การท�าแผนที่และการร่วมกับองค์การผู้ย้ายถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันท�างานเรื่องการป้องกัน การเตรียมพร้อม
และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

 ■  การท�าแผนที่และการร่วมกับสถานท�าการทางกงสุลที่เกี่ยวข้องในรัฐต้นทาง
 ■ การตระหนักว่าผู้ย้ายถิ่นในแผนการป้องกัน การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเป็นกลุ่มเฉพาะ

กลุ่มหน่ึงที่มีโอกาสได้รับอันตราย มีความต้องการและมีความสามารถ
 ■  การห้ามการเลือกปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัญชาติ ความสามารถทางภาษา สถานภาพการเข้าเมือง และ

ลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ในกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติการช่วยเหลือชีวิตและบริการฉุกเฉิน
อื่น ๆ

 ■ การให้ผู้ย้ายถิ่นมีสวนร่วมในการจัดการและการวางแผนในภาวะวิกฤติในระดับท้องถิ่น
 ■ การจัดตั้งและการอ�านวยความสะดวกการประชุมระหว่างผู้แทนผู้ย้ายถิ่นและผู้แทนของหน่วยงานที่มีอ�านาจ

หน้าที่ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
 ■  การจัดสรรทรัพยากรที่พอเพียงต่อการท�ากิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้

กำรปรึกษำหำรือเรื่องแผนกำรป้องกัน กำรเตรียมพร้อมและกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน
การปรึกษาหาเรือที่ทุกกลุ่มสามารถออกความคิดเห็นและแสดงให้เห็นความต้องการได้นั้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
หน่วยงานทีมี่อ�านาจหน้าที ่ชมุชนท้องถิน่และผูย้้ายถิน่ ช่วยให้มัน่ใจว่าความต้องการของทัง้ชมุชนท้องถิน่และผูย้้ายถิน่เป็นที่
ทราบกัน และช่วยสร้างโอกาสในการท�างานร่วมกนัในเรือ่งของวิธกีารปฏบัิติการการแก้ไขปัญหา กจิกรรมท่ีเกีย่วข้องนีร้วมถงึ:

 ■  การจ�าแนกผู้น�าและตัวแทนผู้ย้ายถิ่นที่สามารถพูดให้หรือพูดแทนชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ■ การจัดตั้งพื้นที่การอภิปรายทั้งทางกายภาพและออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง
 ■ การท�าให้มีการร่วมมือกันของทุกลุ่ม รวมถึงการจัดหาการแปลและการจัดตั้งโอกาสเฉพาะให้กับกลุ่มชายขอบ
 ■ การลดต้นทุนในการเข้าร่วม (เช่น เวลาและการเดินทางที่สูญเสียไป)
 ■ การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสาธารณะหรือที่ศาลากลาง รวมถึงพื้นที่ที่ผู้ย้ายถิ่นพบปะกัน

กำรจัดหำผู้ย้ำยถิ่นในฐำนะเจ้ำหน้ำที่หรืออำสำสมัคร 
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่สามารถจัดให้ผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมโดยการจ้างผู้ย้ายถิ่นเป็นลูกจ้างหรือโดยการจัดและให้ผู้ย้ายถิ่น
เป็นอาสาสมคัรเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูย้้ายถิน่และชมุชนผูย้้ายถ่ินโดยตรงในการจดัการและการวางแผนการป้องกนั 
การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่สามารถให้ผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมโดย:

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การด�าเนินการรณรงค์การจัดหางานที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้ย้ายถิ่นกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญ (เช่น กลุ่มที่มี
จ�านวนมากในพื้นที่นั้น หรือกลุ่มที่ไม่ได้มีเป็นตัวแทนในโครงสร้างที่มี)

 ■ การให้ผู้น�าท้องถิ่นผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกลูกจ้างและอาสาสมัครผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การให้บริษัทจัดหางานและบริษัทจ้างงานจ�าแนกผู้ย้ายถิ่นที่มีทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครอง การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ■ การคัดเลือกผู้ย้ายถิ่นบนพื้นฐานความสามารถและทักษะและให้ภาระด้านบทบาทที่ท�าให้พวกเขาเห็นคุณค่า

ของทักษะและความส�าคัญของตัวเอง
 ■ การเน้นผลประโยชน์ที่ชุมชนผู้ย้ายถิ่นอาจได้รับในการเป็นลูกจ้างหรืออาสาสมัคร รวมถึงการพัฒนาทักษะ 

โอกาสในการจ้างงานและการสร้างเครือข่ายและการน�าเสนอตัวเองที่มีมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการคุ้มครอง
ผู้ย้ายถิ่นในบริบทของภาวะวิกฤติได้ดียิ่งขึ้น

 ■ การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัย

กำรยกระดบักำรตระหนกัรูเ้พ่ือกระบวนกำรกำรป้องกนั กำรเตรยีมพร้อมและกำรตอบสนองต่อภำวะฉกุเฉิน 
การรณรงค์ที่ยกระดับการตระหนักรู้เพ่ือกระบวนการป้องกัน การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินสามารถ
จัดหาข้อมูลที่จ�าเป็นต่อผู้ย้ายถ่ินที่จะคุ้มครองตัวเองในระหว่างภาวะวิกฤติ การรวมข้อความท่ีชัดเจนเพื่อผู้ย้ายถ่ินในวัสดุที่
พฒันาขึน้มาเพือ่ให้ความรูส้าธารณชนเกีย่วความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัภยัธรรมชาต ิสามารถช่วยชวีติของผูย้้ายถิน่ได้ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้รวมถึง:

 ■ การจัดท�าเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และเอกสารเพื่อออกอากาศที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้เรื่องภัยธรรมชาติในทุกภาษาท่ี
จ�าเป็น

 ■ การท�าให้เครื่องมือทางภาพและเสียงส่งข้อความในลักษณะที่ท�าให้ประชากรที่ไม่รู้หนังสือเข้าใจได้
 ■ การจ�าแนกและออกแบบข้อความเฉพาะให้ช่องทางสื่อที่ผู้ย้ายถิ่นใช้
 ■ การท�างานรวมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงเรียน นายจ้าง ผู้จัดหางานและประชาสังคมเพื่อพัฒนาเครื่อง

มือที่มีหลายภาษา (เช่น แผ่นพับ หนังสือท่องเที่ยว ป้ายโปสเตอร์และวีดีทัศน์สั้น ๆ ที่สามารถเห็นได้ในพื้นที่
สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานกงสุล ห้างสรรพสินค้าหรือตลาด และสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาก) ที่รวม
เอาความต้องการของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลเรื่องความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ สถานที่ที่ควรไป สิ่งที่ควรท�าและ
หมายเลขติดต่อในภาวะฉุกเฉิน

 ■ การรวมข้อมลูเกีย่วกบัการลดความเสีย่งจากภยัพบัิติและการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิเมือ่มกีารให้วซ่ีากบัผูย้้ายถ่ิน 
 ■ การเผยแผร่ข้อมูลไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้ย้ายถิ่นและผู้มีส่วนร่วมกับผู้ย้ายถิ่น เช่น องค์การศาสนาและองค์กร

ท้องถิ่น กลุ่มผู้ย้ายถิ่น แหล่งสื่อมวลชนที่มีเป้าหมายเป็นผู้ย้ายถิ่นและบริษัทน�าเที่ยว
 ■ การด�าเนินการรณรงค์เรื่องการศึกษาในระดับครอบครัวที่มีเป้าหมายกับชุมชนผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่ที่มีโอกาสหรือท่ี

เสี่ยงกับภัยธรรมชาติ (เช่น ช่วงต้นฤดูพายุเฮอริเคน) หรือเกิดความไม่สงบ
 ■ สนับสนุนนายจ้างและผู้จัดหางานให้กระจายข้อมูลและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติไปยังลูกจ้าง

รวมถึงผู้ย้ายถิ่น
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องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

กำรรวมเอำผู้ย้ำยถิ่นไว้ในระบบกำรตอบสนองต่อควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมระหว่ำงชำติ 
การสร้างกระแสร่วมผู้ย้ายถิ่นไว้ในระบบการตอบสนองต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างชาติและการเตรียม
พร้อมรับมือที่และเคร่ืองมือในการตอบสนองที่เกี่ยวข้องจะช่วยรวมเอาผู้ย้ายถิ่นไว้ในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติด้วย 
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ประเมินโอกาสในการได้รับอันตรายและความต้องการของประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะ
วิกฤติอาจจ�าเป็นต้องมีการปรับเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมในการจ�าแนกประชากรผู้ย้ายถิ่น ลักษณะ
เฉพาะและความต้องการของผู้ย้ายถิ่น และอุปสรรคต่อการช่วยเหลือตนเองและการเข้าถึงความช่วยเหลือ กิจกรรมที่
ส�าคัญอาจรวมถึง:

 ■ การรวมเอาการจ�าแนกประชากรผู้ย้ายถิ่นและความต้องการเฉพาะด้านและโอกาสที่จะได้รับอันตรายไว้ใน
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและโครงสร้างการตอบสนองของระบบกลุ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ 
IASC เพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่ซับซ้อน

 ■ การท�าให้ผู้บริจาค ประชาสังคมและรัฐคุ้นเคยกับความต้องการเฉพาะด้านของผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลัง
ประสบกับปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ

 ■ การฝึกอบรมเจ้าหน้าองค์การระหว่างประเทศในการค�านึงถึงผู้ย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้าย
ไว้ในแผนการตอบสนองต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

แนวทำงหลักและเครื่องมือปฏิบัติกำร
ผู้ย้ายถิ่นควรจะถูกคิดรวมไว้ในเอกสารช้ีแนวเฉพาะด้านท่ีท�าเพื่อการคุ้มครองกลุ่มผู้ย้ายถ่ินเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี เด็ก 
คนชรา คนพิการและการค้ามนุษย์ วิธีการปฏิบัติรวมถึง:

 ■ การรวมการอ้างอิงถึงผู้ย้ายถิ่นไว้ในเครื่องมือและแนวทางที่มีอยู่ อาจจะรวมค�าแนะน�าเรื่องการจ�าแนกประชากร
ผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อาจจะมีโอกาสได้รับอันตรายในระหว่างภาวะวิกฤติ เช่น ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 
ผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียนและผู้ที่ถูกกักขัง

 ■ การรวมการอ้างอิงถึงผู้ย้ายถิ่นในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไว้ในเครื่องมือและแนวทาง IASC รวมถึงวิธีการจ�าแนก
ประชากรผู้ย้ายถิ่น วิธีที่ประสบการณ์ด้านภาวะวิกฤติของผู้ย้ายถิ่นต่างจากของพลเมืองทั่วไป และชนิดของความ
ช่วยเหลือที่ผู้ย้ายถิ่นอาจต้องการ

 ■ การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้องภาวะวิกฤติเพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นก่อนและระหว่างภาวะวิกฤติ รวมถึง
เครื่องมือการส่งข้อความด้วยข้อความที่ได้รับการแปลเป็นภาษาแม่ของผู้ย้ายถิ่น 

กำรบูรณำกำรกำรบรรเทำทุกข์ กำรฟื้นฟูและกำรพัฒนำ
องค์การระหว่างประเทศที่จัดหาความช่วยเหลือด้านการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟูและการพัฒนานั้นสามารถ
ลดผลกระทบของภาวะวิกฤติที่มีต่อผู้ย้ายถิ่น ครอบครัวและชุมชนของพวกเขาได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ได้มากที่สุด โดยรวมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้:

 ■ การร่วมมือกันภายในองค์กร และการท�าให้แน่ใจว่าผู้ย้ายถิ่นและความต้องการของผู้ย้ายถิ่นถูกรวมเข้าไว้ในแผน
และกระบวนการมาตรฐานของการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟูและการพัฒนา

 ■ การกระตุ้นผู้บริจาคและการยกระดับการรับรู้ของผู้บริจาคในเรื่องความต้องการในการรวมผู้ย้ายถิ่นไว้ในการตอบ
สนองต่อภาวะฉุกเฉิน การฟื้นตัวและการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

 ■ การกระตุ้นหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเรื่องบทบาทที่ผู้ย้ายถิ่นมีในการก่อตั้งชุมชน
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กำรช่วยเหลือคุ้มครองผู้ย้ำยถิ่น 
องค์การระหว่างประเทศสามารถจัดหาค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญและการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่รัฐ ผู้จัดหางาน นายจ้าง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นในวิธีที่จะรวมเอาการคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้ย้ายถ่ินเข้าไว้กับระบบการป้องกัน การเตรียม
พร้อมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างไร กิจกรรมที่ส�าคัญบางกิจกรรมรวมถึง:

 ■ การจัดหาการสนับสนุนเพื่อปรับหรือพัฒนานโยบายและกระบวนการระบบการป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือ
ภาวะฉุกเฉินและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อที่จะค�านึงถึงผู้ย้ายถิ่นและความต้องการของผู้ย้ายถิ่น

 ■ การจัดหาการสนับสนุนวิธีการด�าเนินการการบูรณาการผู้ย้ายถิ่นกับระบบการป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือ
ภาวะฉุกเฉินและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมถึงโดยการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือในแนวหน้า

 ■ การช่วยอ�านวยความสะดวกการร่วมมือในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
 ■ การช่วยเหลือชุมชนผู้ย้ายถิ่นสร้างกลุ่มหรือโครงการการน�าเสนอที่สามารถเป็นเพื่อการติดต่อส�าหรับหน่วยงานที่มี

อ�านาจหน้าที่หรือส�าหรับองค์การต่าง ๆ ในระหว่างภาวะวิกฤติ

ประชำสังคม

ควำมเกีย่วข้องของชมุชนผู้ย้ำยถิน่ในแผนกำรป้องกนั กำรเตรยีมพร้อมรบัมอืภำวะฉกุเฉนิและกำรตอบ
สนองต่อภำวะฉุกเฉิน
ประชาสงัคมรวมถงึสมาคมผูย้้ายถิน่ องค์กรชมุชนและกลุม่ศรทัธาสามารถอ�านวยความสะดวกในเรือ่งการมส่ีวนร่วมของผูย้้ายถิน่ 
รวมถงึประชาการทีอ่ยูโ่ดดเด่ียวหรืออยูช่ายขอบในแผนการป้องกนั การเตรยีมพร้อมรบัมอืภาวะฉกุเฉนิและการตอบสนองต่อ
ภาวะฉกุเฉนิ มาตรการทีช่่วยเสรมิการเกีย่วข้องของผูย้้ายถ่ินในการวางแผนระบบการป้องกัน การเตรยีมพร้อมรบัมอืภาวะฉุกเฉิน
และการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิ รวมถงึ:                                                                                                                                                                                                     
 ■ สนับสนุนแนะน�าหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการ

ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินให้รวมเอาผู้ย้ายถิ่นไว้ในการวางแผนการป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและแนะน�าฝ่ายนี้ว่าท�าได้อย่างไร (เช่น การจ�าแนกภาษาที่ผู้ย้ายถิ่นได้พูด การ
อธิบายอุปสรรคทางวัฒนธรรมหรือสังคมที่จ�าเป็นต้องจัดการเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้ พื้นที่
ชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่นเพื่อการพบปะวางแผนในระดับท้องถิ่น)

 ■ การสร้างสรรค์สมาคมสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันผ่านองค์การผู้พลัดถิ่นในประเทศต่าง ๆ
 ■ การพัฒนาเครื่องมือและกลไกวัดสมรรถภาพทางวัฒนธรรมและภาษาเพื่อความร่วมมือของผู้ย้ายถิ่นในการป้องกัน 

การเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ■ การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมเรื่องแผนการเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติที่รวมเอาผู้ย้ายถิ่น

ไว้ด้วย

MICIC Initiative Guidelines
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	5	ไปใช้:
รวมผู้ย้ายถิ่นให้มีส่วนในการวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	 

และบูรณาการความต้องการและความสามารถของผู้ย้ายถิ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กำรตอบสนองและควำมร่วมมือในระดับท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมในและการร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมภาคสถาบันและท่ีไม่ใช่สถาบันท่ีหลากหลายเป็นองค์ประกอบหลักในการ
วางแผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ทีอ่าจเกดิขึน้ การปฏบิตักิารดงักล่าวท�าให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแบ่งปันทรัพยากรและ
ส่งเสริมความสามารถขึ้น ผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องรวมถึง: 

 ■ กงสุลและตัวแทนของรัฐต้นทางของผู้ย้ายถิ่นในรัฐปลายทาง (เช่น ผู้ช่วยทูตแรงงาน)
 ■ องค์กรเอกชน องค์ชุมชนและองค์กรศรัทธาที่ท�างานร่วมกับชุมชนผู้ย้ายถิ่น 
 ■ ผู้น�าและตัวแทนของกลุ่มและสมาคมผู้ย้ายถิ่น
 ■ นายจ้าง ผู้จัดหางาน บริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว สหภาพแรงงานและสมาคมแรงงานที่เกี่ยวข้องกับประชากร

ผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะ
 ■ บริษัทท่องเที่ยว โรงแรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง
 ■ นักแปล ล่ามและตัวกลางทางวัฒนธรรม

กำรสนับสนุนกำรวำงแผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย
องค์การระหว่างประเทศและประชาสงัคมอาจอยูใ่นต�าแหน่งทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะเป็นฝ่ายน�าขัน้ตอนการวางแผนรองรบัเหตกุารณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้ สมาคมอุตสาหกรรมหรือสมาคมนายจ้างอาจมีบทบาทเดียวกันกับนายจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาด
เล็กหรือนายจ้างรายบุคคลผู้มีทรัพยากรจ�ากัดในการวางแผน การสนับสนุนการวางแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายรวมถึง:

 ■ การก่อตั้งฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อร่วมมือกันท�าแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
 ■ น�าการท�าแบบฝึกหัดการวาดแผนที่สินทรัพย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
 ■ การต่อรองข้อตกลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายกับผู้ให้บริการ
 ■ การพัฒนาแผนมาตรฐานที่ผู้มีส่วนร่วมรายบุคคลสามารถร่วมได้หรือน�าไปใช้ได้

กำรฝึกซ้อมและกำรทดสอบผู้ย้ำยถิ่นที่เข้ำร่วม
การฝึกซ้อมเพื่อทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นใช้ส�าหรับหลายจุดประสงค์ กิจกรรมดังกล่าวช่วย
จ�าแนกอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน�าไปปฏิบัติในบริบทของภาวะฉุกเฉินและช่วยเสริมความตระหนักรู้เรื่องมาตรการ
การเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในการทดสอบแผนกับชุมชน
ผู้ย้ายถิ่นนั้น ปัจจัยที่จะต้องค�านึงถึงได้แก่:

 ■ การจัดเวลาการฝึกเพื่ออ�านวยความสะดวกการร่วมมือสูงสุด
 ■ การจัดหารางวัลจูงใจเพื่อการเข้าร่วม
 ■ การร่วมมือระหว่างองค์กรและการโฆษณาการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันต่าง ๆ ที่

ผู้ย้ายถิ่นเชื่อมั่น

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ



66

 ■ การฝึกซ้อมซ�้าเพื่อปรับปรุงความรู้และการเตรียมพร้อมรับมือให้กับผู้ย้ายถิ่นระยะสั้น ผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์รอ
เปลี่ยนประเทศ และผู้มาใหม่

 ■ อุปสรรคที่ผู้ย้ายถิ่นเผชิญในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึงในบริบทที่นายจ้างจ�ากัดความสามารถในการเข้าร่วมของ
ผู้ย้ายถิ่น

แผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นในภูมิภำคและข้ำมพรมแดน 
แผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกิดขึน้ความร่วมมอืด้านวกิฤตการณ์ข้ามพรมแดนระดบัทวภีาคหีรอืพหภุาคสีามารปรบัปรงุการ
ตอบสนองต่าง ๆ ได้ แผนดังกล่าวอาจมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ที่มีประชากรที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น กลุ่ม
ทีเ่ล้ียงปศสัุตว์หรอืชนพืน้เมอืงทีข้่ามพรมแดนระหว่างประเทศอยูเ่สมอเนือ่งจากเป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติ การให้ประชากรที่
ข้ามพรมแดนและชมุชนทีร่องรบัพวกเขามส่ีวนร่วมนัน้ ช่วยปรบัปรงุความรูส้กึของการเป็นเจ้าของแผนและช่วยส่งเสรมิการ
ตอบสนองให้ดขีึน้ การท�าแผนทีท่รพัยากรทีม่อียูแ่ละการใช้สนิทรพัย์ร่วมกนัทีม่มีาก่อนแล้วนัน้สามารถลดการแข่งขนัการใช้
ทรพัยากรในระหว่างภาวะวกิฤตแิละปรบัปรงุทรพัยากรทีม่อียูจ่�ากดั ในการพฒันาแผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ ปัจจยั
ที่ต้องพิจารณาและรวมเข้าไว้รวมถึง:

 ■ แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 ■ ลักษณะเฉพาะของการกระจายและประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของผู้ย้ายถิ่น
 ■ การแสดงภาพประกอบเส้นทางเพื่ออพยพที่เกี่ยวข้อง

รัฐปลำยทำง

แผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนที่ปรับให้พิจำรณำถึงกำรมีอยู่ของผู้ย้ำยถิ่นและควำมต้องกำร 
ที่อำจเกิดขึ้น
แผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีปรับให้ค�านึงถึงลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและประชากรศาสตร์
ของผู้ย้ายถิ่นนั้นสามารถปรับปรุงระดับการเตรียมพร้อมรับมือและอ�านวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นระหว่าง
ภาวะฉุกเฉิน แผนดังกล่าวควรรวมความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องประชากรผู้ย้ายถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจอยู่ในข้อมูลของชุมชนที่
บนัทกึลษัณะทีเ่กีย่วข้องของชมุชนทีม่คีวามเสีย่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีท่ีม่กีารโยกย้ายถิน่และรปูแบบการเคลือ่นย้ายที่
สูง ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึง:

 ■ ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ย้ายถิ่นมักอาศัยและท�างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดภัยธรรมชาติและความ
เสื่อมของสภาพแวดล้อม ถูกแยกตัวออกจากชุมชน หรือขาดสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน

 ■ ปฏิกิริยาตอบภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งและการเตือนภัยที่ผู้ย้ายถิ่นเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 ■ ผู้มีส่วนร่วมฝ่ายใดที่ควรจะอยู่ในต�าแหน่งที่ดีที่สุดในการสื่อสารและโต้ตอบกับผู้ย้ายถิ่น (เช่น หากพวกเขาไม่เชื่อ

มั่นในหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ การพิจารณาวิธีการลดการมีอยู่ของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบในพื้นที่อพยพ)
 ■ บริการการขนส่งเฉพาะ เนื่องจากผู้ย้ายถิ่นอาจมีการเข้าถึงพาหนะส่วนตัวได้อย่างจ�ากัด
 ■ ผู้พูดและป้ายสัญญาณหลายภาษาเพื่อแนะแนวให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงการบริการและความช่วยเหลือ รวมถึงการอพยพ
 ■ การจ�าแนกที่พักพิงที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นพักอาศัย รวมถึงในบริบทของภาวะฉุกเฉิน
 ■ เก็บสะสมแหล่งทรัพยากรที่ค�านึงถึงความต้องการทางอาหาร ศาสนา ความเป็นส่วนตัวและภาษาของผู้ย้ายถิ่น

MICIC Initiative Guidelines
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แผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ย้ำยถิ่นที่ถูกกักขัง
การก่อตั้งแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถ่ินท่ีถูกกักขังในระหว่างเกิดวิกฤตการณ์สามารถท�าให้แน่ใจ
ว่าผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักขังไม่ได้ถูกลืมและได้รับการสนับสนุนท่ีต้องการ ในสถานการณ์วิกฤต ผู้ย้ายถ่ินท่ีถูกกักขังบางรายอาจ
ต้องการติดต่อรฐัต้นทางเพือ่เรยีกร้องการสนบัสนนุการอพยพ รายอ่ืนอาจต้องการย้ายออกไปจากสถานท่ีท่ีอาจได้รบัอนัตราย 
แผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอาจใช้ความได้เปรียบของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกับประชาสังคมหรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่จัดหาบริการให้แก่ผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักขัง

รัฐต้นทำง

ระบบกำรเตือนภำวะวิกฤติ
ระบบการเตือนภัยที่เฝ้าติดตามภาวะวิกฤตในรัฐปลายทางและแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงปฏิบัติการโดยยึด
หลักของความรุนแรงของภาวะวิกฤตินั้น ช่วยท�าให้หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และพลเมืองในต่างแดนเกิดความเชื่อมั่น การ
ปฏิบัติการตอบสนองต่อระดับของภาวะวิกฤติอาจมีช่วงจากข้อจ�ากัดการเดินทางโดยสมัครใจ การเดินทางกลับโดยสมัครใจ
หรือการอพยพหรือการเดินทางกลับโดยการบังคับ ระยะต่าง ๆ ของระบบการเตือนภาวะวิกฤติอาจรวมถึง:

ระยะการระวังที่การตอบสนองอาจรวมถึง:
 ■ การเฝ้าติดตามสถานการณ์
 ■ การเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลของแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
 ■ เริ่มการปฏิบัติการของคณะการจัดการภาวะวิกฤติและโครงสร้างสนับสนุนอื่น ๆ 
 ■ ร่วมมือกับนายจ้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือปฏิบัติตามแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
 ■ การแนะน�าพลเมืองให้มีหรือรู้ที่เก็บเอกสารประจ�าตัว

ระยะการจ�ากัดที่การตอบสนองอาจรวมถึง:
 ■ การแนะน�าพลเมืองในหลบพักในที่ที่เหมาะสมเมื่อเกิดความเสี่ยงสูง
 ■ การเคลื่อนย้ายบุคคลส�าคัญไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
 ■ รักษาความปลอดภัยสถานที่ตรวจผ่านทางการเดินทางและเส้นทางออกนอกรัฐ
 ■ การเตรียมการเดินทางกลับและการกลับเข้ากลุ่มของพลเมือง

ระยะการเดินทางกลับโดยสมัครใจที่การตอบสนองอาจรวมถึง:
 ■ การน�ากระบวนการเปลี่ยนที่พักอาศัยของพลเมืองไปยังที่อื่นภายในรัฐปลายทางไปปฏิบัติ
 ■ เร่งและช่วยเหลือพลเมืองให้เดินทางกลับไปยังรัฐต้นทาง

ระยะเดินทางกลับโดยความจ�าเป็นที่การตอบสนองอาจรวมถึง:
 ■ การน�ากระบวนการอพยพและการเดินทางกลับไปปฏิบัติ

แผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นของตัวแทนฝ่ำยกงสุลท้องถิ่น
รฐัต้นทางอาจมแีผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่ป็นมาตรฐานเพือ่คุ้มครองพลเมอืงในต่างแดน แต่แผนนีอ้าจจ�าเป็นต้อง
ปรับให้เข้ารับบริบทท้องถิ่นของรัฐปลายทาง แผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะแห่งอาจรวมถึง:
 
 ■ ข้อมูลพลเมืองในรัฐปลายทาง (เช่น จ�านวน สถานที่อยู่ ลักษณะเฉพาะ)

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การจัดตั้งคณะการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ หน้าที่ กระบวนการและบทบาทเฉพาะของสมาชิกในคณะในการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน คณะดังกล่าวอาจก่อตั้งอย่างถาวรในระดับการปฏิบัติการ และหากเหมาะสมอาจน�า
โดยเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ และประกอบด้วยผู้ช่วยทูตแรงงาน เจ้าหน้าที่สวัสดิการ ผู้ช่วยทูตสวัสดิการ
สังคม ผู้ช่วยทูตต�ารวจ ผู้ช่วยทูตทหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง

 ■ เส้นทางออกนอกรัฐทางอากาศ บกหรือทะเล
 ■ สถานที่พักพิงชั่วคราวรวมถึงสถานที่ภายในรัฐปลายทาง
 ■ ความต้องการในการขนส่งสินค้าและการประมาณค่าใช้จ่าย
 ■ ผู้ที่ติดต่อได้ในรัฐปลายทางและรัฐทางผ่านและในองค์การระหว่างประเทศ
 ■ ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่และพนักงานตัวแทนกงสุล
 ■ ข้อมูลการติดต่อการขนส่ง ที่พักและผู้ให้บริการรายหลักอื่น ๆ
 ■ ข้อมูลเรื่องความสามารถและแหล่งทรัพยากรเพื่อการย้ายที่พักใหม่หรือการอพยพพลเมือง
 ■ กลไกความร่วมมือกับคณะผู้แทนกงสุลในภูมิภาค
 ■ กลไกความร่วมมือกับคณะผู้แทนกงสุลในรัฐต้นทางอื่น ๆ

แผนและแนวทำงกำรอพยพ
กฎและเกณฑ์ที่ชัดเจนในการด�าเนินการอพยพอาจรวมถึง: 

 ■ เกณฑ์ในการตัดสินใจอพยพ
 ■ เกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะได้อพยพ (เช่น การอพยพครอบคลุมพลเมือง สมาชิกของบุคคลที่ไม่ได้เป็นพลเมือง ผู้จัดหา

งานระหว่างประเทศ หรือผู้จัดหางานระดับชาติหรือไม่)
 ■ ข้อก�าหนดด้านเอกสารเพื่อพิสูจน์สิทธิ์
 ■ กระบวนการจัดหาเอกสารชั่วคราวหากเอกสารประจ�าตัวหรือเอกสารเดินทางสูญหาย ถูกท�าลายหรือถูกยึด
 ■ การสื่อสารกระบวนการอพยพ (เช่น การรวมข้อมูลกระบวนการอพยพในชุดเอกสารที่ประกอบกับการออก

หนังสือเดินทาง ในฐานะที่เป็นขั้นตอนหนึ่งในการลงทะเบียนเดินทางไปต่างประเทศ หรือบนเว็บไซต์สถานท�าการ
ทางกงสุล)

 ■ กลไกที่เรียกร้องขอความช่วยเหลือ
 ■ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 ■ การจ�าแนกสถานที่อพยพในรัฐปลายทางและในรัฐเพื่อนบ้านหรือรัฐอื่น ๆ 
 ■ การเตรียมกลุ่มที่มีโอกาสได้รับอันตรายโดยเฉพาะ เช่น เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง บุคคล

ทุพพลภาพ และการค้ามนุษย์หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์
 ■ กระบวนการขนส่วนบุคคล รวมถึงสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินส่วนบุคคล
 ■ ขั้นตอนการตรวจผ่านทางศุลกากรและอื่น ๆ
 ■ บัตรประจ�าตัวของและการประสานกับบริษัทจัดหางานและจัดหาแรงงานชั่วคราวที่ส่งแรงงานไปต่างประเทศหรือ

นายจ้างที่ส�าคัญในรัฐปลายทาง

คณะกำรตอบสนองภำวะวิกฤติหรือกำรตอบสนองโดยเร็ว 
คณะการตอบสนองภาวะวกิฤติหรอืการตอบสนองโดยเรว็สามารถก่อตัง้เพือ่ปฏบิตัใินการเตอืนในช่วงเวลาสัน้ ๆ  ในเหตกุารณ์
ฉกุเฉนิเพือ่สนบัสนุนโครงสร้างต่าง ๆ  ทีม่ใีนรฐัปลายทาง คณะเหล่านีอ้าจรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญจากกงสลุและเจ้าหน้าท่ีจากองค์กร
ที่เหมาะสมจากรัฐต้นทางที่ได้รับการฝึกอบรมให้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการกงสุล บทบาท
และหน้าที่ของคณะต่าง ๆ อาจรวมถึง:
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 ■ การปรับปรุงข้อมูลและรักษาข้อมูลพลเมืองในรัฐปลายทาง
 ■ รวบรวมรายงานข่าวกรองและจัดหาการประเมินในท้องถิ่นที่ทันเวลาเป็นอิสระและเชื่อถือได้เรื่องสถานการณ์

การเมืองและความปลอดภัยในรัฐปลายทาง
 ■ การช่วยปรับปรุงและน�าแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและแผนการอพยพไปปฏิบัติ
 ■ การเจรจาต่อรองกับรัฐปลายทาง รัฐทางผ่าน นายจ้างหรือผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องตามความจ�าเป็น เพื่อก�าจัด

อุปสรรคเพื่อจัดหาความช่วยเหลือให้แก่พลเมือง
 ■ การช่วยจัดหาที่พักและหาที่พักให้พลเมืองใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมากกว่าเดิม 

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

กำรวำงแผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นของบริษัท
การรวมเอาแรงงานต่างชาติทัง้หมดไว้ในการวางแผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ของบริษทัช่วยท�าให้แน่ใจว่าแรงงานจ�านวน
มากจะได้รับความช่วยเหลอืและคุม้ครองในระหว่างภาวะวกิฤต ิแผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัส�าคญัมากโดย
เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จ้างผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมาก ในขอบเขตที่เป็นไปได้นั้นแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทควร
จะสอดคล้องกับแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนของผู้มีส่วนร่วมภาครัฐ การวางแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นของ
บริษัทอาจรวมถึง:

 ■ การระบุว่าหน่วยและบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองแรงงานต่างชาติ
 ■ เกณฑ์ของคุณสมบัติการย้ายที่พักอาศัยและการอพยพ (เช่น สมาชิกครอบครัวของลูกจ้างย้ายถิ่นมีสิทธิ์หรือไม่)
 ■ การระบุว่าใครมีอ�านาจหน้าที่เริ่มการอพยพ ขบวนการตัดสินใจและวิธีส�าหรับการสื่อสารการตัดสินใจ
 ■ แนวปฏิบัติที่วางไว้ก่อนกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 ■ การเข้าใจแหล่งทรัพยากรและบริการในท้องถิ่นที่มี
 ■ เจ้าหน้าที่หลักของสถานกงสุล
 ■ การฝึกอบรมและการทดสอบแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจ้างรวมถึงแรงงานต่างชาติด้วย
 ■ การก่อตั้งกลไกลเพื่อการสื่อสารกับลูกจ้างรวมถึงแรงงานต่างชาติในระหว่างภาวะวิกฤติ
 ■ การอธิบายกระบวนการและวิธีการเข้าถึงค่าจ้างคงค้าง เงินเดือนและการช่วยเงินด้านการเงินและการประกันภัย

ให้ชัดเจน
 ■ การพัฒนาเกณฑ์เพื่อก�าหนดว่าเมื่อใดจะเป็นเวลาปลอดภัยในการกลับมาท�างานอีกครั้งหนึ่งในรัฐปลายทางและ

ส�าหรับผู้ย้ายถิ่นในการเดินทางกลับมา

องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

กำรวำงแผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นของระหว่ำงหน่วยงำน 
การรวมเอาความต้องการเฉพาะด้านของผู้ย้ายถิ่นในแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของระหว่างหน่วยงานสามารถช่วย
องค์การระหว่างประเทศให้สามารถจดัการกับความต้องการของผูย้้ายถ่ินในระหว่างการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิ กจิกรรม
ที่ส�าคัญอาจรวมถึง:

 ■ การรวมเอาผู้ย้ายถิ่นไว้บนฐานการวางแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระดับชาติและระดับภูมิภาค
 ■ การจัดหาค�าสั่งและแนวทางวิธีปฏิบัติรวมเอาผู้ย้ายถิ่นและความต้องการของผู้ย้ายถิ่นไว้ในการวางแผนรองรับ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเครื่องมือการวางแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
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 ■ การให้ผู้ย้ายถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการค�าให้ปรึกษาเรื่องการวางแผนรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

 ■ การแปลเอกสารการป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการประกาศและ
ค�าสั่งต่าง ๆ ในภาษาแม่ของผู้ย้ายถิ่น

ประชำสังคม

แผนรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นส�ำหรับชุมชนผู้ย้ำยถิ่น  
ผู้มีส่วนร่วมภาคประชาสังคมท้องถิ่นสามารถท�างานร่วมกับชุมชนผู้ย้ายถิ่นเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาแผนรองรับ
เหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ แผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกิดขึน้ทีใ่ช้ชมุชนเป็นหลกัสามารถป้อนไว้ในแผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจ
เกิดขึ้นของสถาบันในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในรัฐปลายทางและรัฐต้นทางได้ มาตรการพัฒนาแผนรองรับเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นส�าหรับชุมชนผู้ย้ายถิ่นสามารถรวมถึง:

 ■ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นโดยแยกกลุ่มตามลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อายุ เพศ สัญชาติ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพและภาษา

 ■ การด�าเนินการประเมินโอกาสที่จะได้รับอันตรายที่เน้นโอกาสที่ผู้ย้ายถิ่นจะได้รับอันตรายในการเตรียมและจัดการ
ภาวะวิกฤติ

 ■ การประเมินระดับและความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤตของชุมชนผู้ย้ายถิ่น รวมถึงการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการต่าง ๆ และภาษา วัฒนธรรมและอุปสรรคอื่น ๆ 

 ■ การท�าแผนที่บริการและความช่วยเหลือที่มีให้กับประชากรผู้ย้ายถิ่น

MICIC Initiative Guidelines



วิธ
ีปฏ

ิบัต
ิเพ

ื่อส
นับ

สน
ุนก

ำร
เต

รีย
มพ

ร้อ
มร

ับม
ือภ

ำว
ะว

ิกฤ
ติ

71

วิธีปฏิบัติปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	6	ไปใช้:
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ย้ายถิ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยช่องทำง 
ช่องทางการสือ่สารหลายช่องทางและมเีป้าหมายสามารถครอบคลมุประชากรผูย้้ายถิน่ทีห่ลากหลายได้กว้างขวางและสามารถ
ลดผลกระทบของการสื่อสารที่อาจหยุดชะงักได้ เช่น ไฟฟ้าดับหรือไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือการเช่ือมต่อกับดาวเทียม 
ช่องทางการสื่อสารอาจเป็นทั้งแบบดั้งเดิมหรือแบบใหม่ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และควรรวมวิธีการให้ผู้ย้ายถิ่นเข้า
ถงึข้อมลูโดยไม่ต้องเปิดเผยอตัลกัษณ์ สถานภาพหรอืสถานทีพ่กั ช่องทางการสือ่สารสามารถรวมถงึทางเลอืกต่อไปนี ้ซึง่หลาย
ทางเลือกได้มีการอธิบายรายละเอียดไว้ในหัวข้อนี้: 

 ■ บริการต่าง ๆ ที่สมัครกับฝ่ายกงสุลและอื่น ๆ
 ■ สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและข้อความบนโทรศัพท์มือถือ
 ■ เว็บไซต์และการลงข่าวบนเว็บไซต์
 ■ วิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในรัฐปลายทางและรัฐต้นทาง รวมถึงสื่อเฉพาะผู้ย้ายถิ่น 
 ■ สายด่วน สายช่วยเหลือและศูนย์บริการทางโทรศัพท์
 ■ เครือข่าย สมาคม บคุคลศูนย์กลางและผูน้�าของผู้ย้ายถ่ิน เช่นเดยีวกบัการเข้าถึงระดับรากหญ้าท่ีบ้านหรือวธิกีารอ่ืน ๆ
 ■ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่ผู้ย้ายถิ่นไปใช้บริการบ่อย ๆ รวมถึงที่พักพิง
 ■ สถานท�าการทางกงสุล
 ■ เครือข่าย สมาคม และบุคคลศูนย์กลาง/ผู้น�าของประชาสังคมอื่น ๆ รวมถึงผู้มีส่วนร่วมบนหลักศรัทธา
 ■ “ต้นไม้สื่อสาร” ที่ก่อตั้งมาก่อน
 ■ เครือข่ายผู้ประสานงานและบุคคลศูนย์กลาง

สื่อกลำงในกำรสื่อสำรหลำยสื่อ 
ข้อมลูทีใ่ห้ผ่านกลไกทีก่ล่าวมาแล้วข้างบนนัน้ควรจะเรยีบง่ายและชดัเจน หลกีเลีย่งส�านวนและค�าย่อ และควรจดัหาในภาษา
ที่ผู้ย้ายถิ่นพูด สะท้อนระดับการอ่านออกเขียนได้ที่หลากหลาย และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ย้ายถิ่นได้ซึมซับข้อมูล รวมถึง
รูปแบบสื่อส�าหรับผู้พิการ ชนิดของสื่อกลางที่อาจจ�าเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้: 
 
 ■ สื่อในรูปแบบการเขียน
 ■ สื่อภาพวิดีโอและเสียง
 ■ รูปภาพ สัญลักษณ์กราฟฟิคและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
 ■ การ์ตูน
 ■ แถบสี
 ■ การสื่อสารแบบเห็นหน้า 
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เนื้อหำของข้อมูล
ข้อมูลที่จัดหาให้อาจรวมถึง:

 ■ สถานที่ตั้ง รายละเอียดการติดต่อและบุคคลศูนย์กลางที่สถานท�าการกงสุลและที่กระทรวงและสถาบันต่าง ๆ ของ
รัฐ รวมถึงบริการบัตรประจ�าตัวและหนังสือเดินทาง

 ■ บุคคลศูนย์กลางและบุคคลที่ติดต่อได้ในภาวะฉุกเฉิน
 ■ ข้อมูลการติดต่อและสถานที่ตั้งของบริการและความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินในรัฐปลายทาง รวมถึงโรงพยาบาล 

สถานีต�ารวจ สายให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ให้ค�าปรึกษา ที่พักพิง และบริการและความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
 ■ รายงานด้านการท่องเที่ยวและรายการส�าหรับตรวจเช็ค
 ■ จดหมายข่าว การแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้า รวมถึงความปลอดภัย สวัสดิการและการข่มขู่ที่

เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติ
 ■ วิธีการปฏิบัติในช่วงเวลาภาวะวิกฤติ (เช่น สถานที่ควรไป บุคคลที่ควรติดต่อ และสิ่งที่ควรท�า) รวมถึงข้อมูลที่ท�ามา

เพื่อการลักษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมและลักษณะอื่น ๆ ของรัฐปลายทาง
 ■ สิทธิและพันธกรณีในรัฐปลายทางบางแห่ง

เว็บไซต์ 
เว็บไซต์ที่จัดหาข้อมูลให้ผู้ย้ายถิ่นด้านการพักอาศัยหรือการเดินทางผ่านในรัฐปลายทางสามารถเป็นเส้นทางสื่อสารข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติ ข้อมูลปริมาณมากอาจได้รับการตีพิมพ์และปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอบนเว็บไซต์เฉพาะด้าน ข้อมูล
เรื่องภัยพิบัติและความเสี่ยงต่ออันตรายและค�าแนะน�าความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินท่ีเป็นประโยชน์อาจรวมไว้บนเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีอยู่ ซึ่งผู้ย้ายถิ่นมักอ้างถึงหรือเข้าไปอ่าน เมื่อก่อตั้งเว็บไซต์ สิ่งที่ต้องพิจารณารวมถึง:

 ■ การใช้สื่อกลางหลายสื่อในเวลาเดียวกัน (เช่น สื่อวิดีทัศน์ เสียง ภาพและข้อเขียน)
 ■ การมีข้อมูลในหลายภาษา
 ■ หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
 ■ ความสม�่าเสมอในการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย
 ■ ลิ้งค์และผู้ที่ติดต่อได้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 ■ มีการเชื่อมกับกลไกอื่น เช่น สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์
ส่ือสังคมออนไลน์มกีารเข้าถงึอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย สือ่สงัคมออนไลน์มคีวามสามารถในการเข้าถึงประชากรผูย้้ายถิน่
ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาจริง ผู้ย้ายถิ่นใช้สื่อสังคมออนไลน์ค้นหาข้อมูลและสื่อสารกันและกับครอบครัวและชุมชนในรัฐต้นทาง
ของตน สือ่สังคมออนไลน์สามารถรกัษาเครอืข่ายผูย้้ายถิน่และท�าให้ผูย้้ายถิน่มบีทบาทส�าคัญในการสร้างและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร สื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เพื่อ:

 ■ ให้ผู้ย้ายถิ่นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติที่มีการใช้เครื่องหมาย # น�าหน้าข้อความ และตอบสนองในภาษา
ของตน 

 ■ จัดหาการเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ■ สร้างสรรค์กลุ่มอภิปรายหรือพูดคุยที่ผู้ย้ายถิ่นสามารถเข้าร่วมหรือติดตามได้
 ■ สร้างสรรค์ไซต์ส�าหรับแบ่งปันรูปภาพและวิดีทัศน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้อัพโหลดและระบุต�าแหน่งของภาพถ่าย
 ■ สนับสนุนโครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากสาธารณะที่น�าข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเสริมไว้ในการท�าแผนที่และ

การวิเคระห์ความต้องการและการมีอยู่ของการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
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แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มอืถอืเป็นกลไกท่ีประหยดั เป็นมติรกบัผูใ้ช้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางเพือ่การสือ่สารกบัผูย้้ายถิน่ 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถพัฒนาแอปพลเิคชนัด้วยตนเองหรอืร่วมมอืกบัฝ่ายอืน่ โดยพุง่เป้าไปทีค่วามต้องการข้อมลูข่าวสาร
ของผู้ย้ายถิ่นได้ เนื้อหาและลักษณะการใช้ที่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสามารถเสนอให้ได้รวมถึง:

 ■ การส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้ย้ายถิ่นเป็นผู้เลือก
 ■ สถานที่ตามระบบ GPS และประสิทธิภาพในการติดตาม
 ■ แผนที่และระบบน�าร่องที่รวมการบริการฉุกเฉินและสถานท�าการกงสุลที่มี
 ■ การดาวน์โหลดข้อมูลและการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์
 ■ แพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและช่วยอ�านวยความสะดวกการสื่อสารสองทาง
 ■ การป้อนข่าวสาร
 ■ การแปลและการเปลี่ยนสกุลเงิน

ข้อควำมบนโทรศัพท์มือถือ
เช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ข้อความบนโทรศัพท์มือถือเป็นกลไกที่ประหยัด เป็นมิตรต่อผู้ใช้และเข้าถึง
ได้อย่างกว้างขวางในการสื่อสารกับผู้ย้ายถิ่น อาจมีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บ้าน แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ 
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และกลไกอื่นที่สามารถส่งข้อความโดยอัตโนมัติหากจ�าเป็น ข้อความบนโทรศัพท์มือถือมี
ประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสือ่สารค�าเตอืน อนัตราย แจ้งเหต ุข้อมลูการตดิต่อในภาวะฉกุเฉนิและข้อมลูเรือ่ง
สถานที่และวิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ 

สำยให้ควำมช่วยเหลือ สำยด่วนและศูนย์บริกำร
สายให้ความช่วยเหลอื สายด่วนและศนูย์บรกิารเป็นวธิกีารทีเ่ข้าถงึได้และไม่ใช้เทคโนโลยสีงู ซ่ึงการสือ่สารด้านเดยีวหรือสอง
ด้านกบัผูย้้ายถิน่สามารถท�าได้ ในการก่อตัง้สายให้ความช่วยเหลอื สายด่วนและศนูย์บรกิารนัน้ ปัจจัยทีต้่องพจิารณารวมถงึ: 

 ■ ชั่วโมงการให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวันหรือน้อยกว่านั้น
 ■ โครงสร้างการคิดค่าใช้จ่ายเป็นแบบการโทรเข้าฟรีหรือเสียค่าโทรเข้า
 ■ ความสามารถทางภาษาของพนักงาน
 ■ ผู้ย้ายถิ่นสามารถรับหรือแจ้งข้อมูลได้หรือไม่
 ■ ขอบเขตและเนื้อหาของข้อมูลที่ให้(และรับ) เป็นแบบข้อมูลเท่านั้น หรือมีบริการ เช่น การให้ค�าปรึกษา การส่งต่อ

โดยตรง การตามหาครอบครัวและข้อร้องเรียน

ศูนย์ให้ควำมช่วยเหลือ
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นสามารถก่อตั้งได้ในรัฐปลายทางและรัฐต้นทาง ศูนย์ดังกล่าวสามารถจัดหาข้อมูลข่าวสาร
และบริการต่าง ๆ ให้ผู้ย้ายถิ่นได้โดยมีขอบเขตกว้างขวาง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือสามารถพุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้ย้ายถิ่นกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียน แรงงานต่างชาติท่ีท�างานบ้านหรือผู้ย้ายถ่ินผู้ตกเป็นเหย่ือการ
ค้ามนุษย์ และจัดหาข้อมูลจ�าเพาะเจาะจงเพื่อลดโอกาสการได้รับอันตรายและความต้องการของกลุ่มดังกล่าว

มำตรกำรเพื่อจ�ำแนกและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมระดับท้องถิ่นเข้ำร่วมในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กับชุมชนผู้ย้ำยถิ่น 
โดยปกติองค์กรท้องถิ่นมีข้อมูลเร่ืองภาวะวิกฤติที่ก�าลังส่งผลกระทบกับชุมชนของตนที่ดีที่สุดและที่ทันสมัยท่ีสุด 
องค์กรท้องถิ่นมีผู้ที่สามารถติดต่อกับประชากรผู้ย้ายถิ่นได้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ย้ายถ่ินที่มีสถานภาพเข้าเมืองโดยไม่

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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ได้ลงทะเบียน องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ตอบสนองกลุ่มแรก ปรากฎอยู่และปฏิบัติการก่อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมในระดับ
ชาติและนานาชาติจะมาถึง กิจกรรมที่เสริมความแข็งแรงขององค์กรท้องถิ่นรวมถึง

 ■ การท�าแผนที่ก่อนเกิดภาวะวิกฤติเพื่อจ�าแนกเขตที่อยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่น องค์กรต่างๆ และผู้น�าที่ผู้ย้ายถิ่นให้
ความเคารพและเป็นตัวแทนของประชากรผู้ย้ายถิ่น

 ■ การก่อตั้งบุคคลที่เชื่อมต่อกับองค์กรและผู้น�าผู้ย้ายถิ่น
 ■ การช่วยเหลือบุคคลที่เชื่อมต่อก่อตั้งแผนผังการติดต่อสื่อสารรูปต้นไม้และวิธีการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ กับผู้ย้ายถิ่น

ภายในชุมชน
 ■ การก่อตั้งการท�างานร่วมกับองค์กรและผู้น�าผู้ย้ายถิ่นและก�าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ในระหว่างภาวะวิกฤติ
 ■ การช่วยเหลือองค์กรผู้ย้ายถิ่นให้ได้รับการอุดหนุนทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติ

เครือข่ำยผู้ประสำนงำน
เครอืข่ายผูป้ระสานงานทีผู่ย้้ายถิน่ กงสลุและบคุคลศนูย์กลางอืน่ ๆ  ร่วมโดยสมคัรใจเพือ่ดแูลกลุม่ผูย้้ายถิน่ต่าง ๆ  และช่วยให้
เขาได้รบัข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องนัน้ สามารถท�าให้ผูย้้ายถิน่ โดยเฉพาะกลุม่ทีม่สีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบยีน
มกีารตดิต่อและได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะวกิฤต ิระบบผู้ประสานงานทีบ่างครัง้เรยีกว่าระบบ “ของผูด้แูล” 
อาจส�าคัญกับผู้ย้ายถิ่นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกลไกการสือ่สารอื่น ๆ  ได้ด้วยสาเหตุหลายประการ รวมถึงช่องทางตดิต่อสื่อสาร
กับกงสุล ในการก่อตั้งเครือข่ายดังกล่าว ปัจจัยที่ต้องพิจารณารวมถึง:
 
 ■ จะเลือกให้ใครเป็นบุคคลศูนย์กลาง เกณฑ์ที่จะพิจารณารวมถึงการเข้าถึงผู้ย้ายถิ่น ความเคารพและความเชื่อมั่นที่

ได้รับ เพศ และความสัมพันธ์กับสถานท�าการทางกงสุล
 ■ ผูย้้ายถิน่ใดทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบในฐานะบคุคลศนูย์กลาง อาจตัง้อยูบ่นหลกัของสถานท่ีต้ังทางภมิูศาสตร์และเกณฑ์อืน่
 ■ บุคคลศูนย์กลางควรจัดหาการปฏิบัติการและบริการใดบ้าง
 ■ การสนับสนุนบคุคลศูนย์กลาง เช่นการฝึกอบรมและความช่วยเหลอืในการพฒันาแผนรองรบัเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน

รัฐต้นทำง

สถำนกงสุล 
สถานกงสุลเป็นช่องทางหลกัในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้และตดิต่อสือ่สารกบัพลเมอืงในต่างแดน เนือ่งจากการตัง้อยูข่อง
สถานกงสุลในรัฐปลายทาง สถานกงสุลที่มีการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะประเทศ กลไกหลายอย่างท่ีระบุไว้ข้างบนนั้นสถานกงสุล
อาจน�ามาใช้ติดต่อสื่อสารกับพลเมืองของตน มาตรการอื่น ๆ ที่สถานกงสุลสามารถใช้เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือพลเมืองของ
ตนได้อย่างมีความกระตือรือร้น รวมถึงการท�าตัวเองให้คุ้นเคยกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในภาวะฉุกเฉิน กับกระบวนการ
ต่าง ๆ และกับแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและการอพยพโดยการจัดกิจกรรมพิเศษที่สถานท�าการกงสุล เช่น ในวัน
ชาต ิเป็นต้น เวบ็ไซต์กงสลุสามารถขยายสือ่สงัคมออนไลน์และวธิกีารอืน่ ๆ  ทีพ่ลเมอืงของตนตดิต่อกบัสมาชกิครอบครวัเพ่ือ
ให้ทราบเรื่องความปลอดภัยและความต้องการได้อย่างทันเวลา
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ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน

นำยจ้ำงและบริษัทจัดหำงำนและจัดหำแรงงำนชั่วครำว 
นายจ้างมักเป็นฝ่ายที่มีการติดต่อกับผู้ย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลา การก่อตั้งกลไกต่าง ๆ เช่น แผนผังการติดต่อสื่อสารรูปต้นไม้ 
เพื่อสื่อสารกับลูกจ้างทั้งหมด รวมถึงแรงงานต่างชาติด้วยในระหว่างภาวะวิกฤติอาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีจะเข้าถึง
คนกลุ่มใหญ่ บริษัทจัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราวอาจมีการติดต่อกับผู้ย้ายถิ่นเช่นกันภายหลังที่ผู้ย้ายถิ่นได้ที่
ท�างานกับนายจ้างแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมภาคเอกชนเหล่านี้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ย้ายถิ่นเรื่องภาวะวิกฤติ
ที่ก�าลังเกิดขึ้น ความเสี่ยงและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้ย้ายถิ่นต้องปฏิบัติเพื่อคุ้มครองตัวเอง สิ่งนี้อาจรวมถึง:

 ■ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ■ แจ้งเหตุสภาพต่าง ๆ ที่ก�าลังค่อย ๆ เกิดขึ้นในรัฐปลายทาง
 ■ ข้อมูลเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติเมื่อจ�าเป็นต้องอพยพ

ประชำสังคม 

เครือข่ำยผู้ย้ำยถิ่นและเครือข่ำยประชำสังคมอื่น ๆ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีส่วนร่วมภาคเอกชนระดับท้องถ่ินท่ีมคีวามเชีย่วชาญอาจมีสายสัมพัน์กบัชมุชนและเครอืข่ายผูย้้ายถิน่ทีเ่ข้ม
แขง็ ซึง่ในบรรดาสิง่ต่าง ๆ  สิง่นีอ้าจช่วยอ�านวยความสะดวกในการสือ่สารแบบสองทางและส่งเสรมิความเข้าใจความต้องการ
ของผูย้้ายถิน่ เครือข่ายผูย้้ายถิน่และเครอืข่ายประชาสงัคมมคีวามสามารถทีจ่ะเข้าถงึผูย้้ายถิน่ทีม่สีถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่
ได้ลงทะเบยีนและผูย้้ายถิน่อืน่ ๆ  ทีอ่าจติดต่อได้ยาก กจิกรรมส�าคญัท่ีช่วยเสริมความเช่ือมโยงและความสามารถเหล่านีร้วมถงึ:

 ■ การท�าแผนที่ระบบและเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ผู้ย้ายถิ่นใช้ในบริบทใดบริบทหนึ่ง
 ■ การพัฒนาแนวทางและกระบวนการเพื่อการสื่อสารข้อความฉุกเฉินไปยังผู้ย้ายถิ่น
 ■ การพัฒนานโยบายในการขอความร่วมมือกับผู้ย้ายถิ่นให้อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
 ■ การจัดกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (การประชุมย่อย การประชุมใหญ่หรือการพบปะพูดคุย) เพื่อ

รักษาการติดต่อกับเครือข่ายผู้ย้ายถิ่นและอภิปรายประเด็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติ
 ■ สนับสนุนและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในเรื่องการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤติกับผู้ย้ายถิ่น
 ■ การท�างานร่วมกับตัวแทนผู้ย้ายถิ่นเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติวิธีการติดต่อสื่อสาร

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	7	ไปใช้:
เสริมสร้างข้อตกลงความร่วมมือล่วงหน้าเพื่อใช้ประโยชน์ของความเข้มแข็ง 

และส่งเสริมความไว้วางใจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

ก่อนข้อตกลงเรื่องบริกำรที่มีกำรเตรียมไว้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียควรเตรียมข้อตกลงเพื่อจัดหาบริการต่าง ๆ ให้กับผู้ย้ายถิ่นไว้ล่วงหน้า ข้อตกลงดังกล่าว
อาจรวมถึง:

 ■ การช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นอพยพ รวมถึงการขนส่งและที่พัก
 ■ จ�าแนกความถูกต้องของบุคคลที่อ้างว่าเป็นพลเมืองของรัฐบางรัฐและการจัดเตรียมเอกสารประจ�าตัวและเอกสาร

เดินทางชั่วคราว
 ■ การใช้สินทรัพย์ร่วมกันเพื่อติดตามภาวะวิกฤติและเพื่อการติดต่อสื่อสาร
 ■ การตามหาครอบครัว
 ■ การขนส่งเพื่อเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภาวะฉุกเฉิน และเพื่อส่งสิ่งของ

บรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงอาหาร ที่พักชั่วคราว การช่วยเหลือ
ทางการแพทย์และเงินสด

 ■ การดูแลด้านสุขภาพในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพอนามัย

ข้อตกลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำยในเรื่องกำรย้ำยที่พักใหม่และกำรอพยพ
ข้อตกลงของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่ายสามารถส่งเสรมิการแบ่งปันหน้าทีร่บัผดิชอบและการย้ายทีพ่กัใหม่และการอพยพที่
ปลอดภัยและเป็นระเบียบให้กับผู้ย้ายถิ่น ตัวอย่างเช่น รัฐอาจต้องการท�างานกับอีกรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ กับองค์การระหว่าง
ประเทศ ประชาสงัคมหรอืนายจ้างและผูจั้ดหางาน เพือ่แบ่งปันและส่งเสรมิทรัพยากร ข้อตกลงดงักล่าวอาจรวมถึงข้อก�าหนดที:่

 ■ ก�าหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของหุ้นส่วนแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
 ■ ก่อตั้งเกณฑ์และเพื่อก�าหนดว่าการย้ายที่พักใหม่และการอพยพของผู้ย้ายถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไร
 ■ เชื่อมต่อการตรวจสอบความถูกต้องของอัตลักษณ์และการออกหนังสือผ่านทางและเอกสารเดินทางชั่วคราว
 ■ ให้แนวทางที่ชัดเจนเรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่าย
 ■ จ�าแนกช่องทางต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านให้ผู้ย้ายถิ่น 
 ■ เชื่อมต่อความต้องการด้านการรายงาน
 ■ ท�าการเตรียมการโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสได้รับอันตรายซ่ึงรวมถึงเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง 

การค้ามนุษย์หรือบุคคลทุพพลภาพ
 ■ อนุญาตให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกฝนเพื่อทดสอบการเตรียมการต่าง ๆ ล่วงหน้าร่วมกัน
 ■ การเฝ้าติดตามและการประเมินการเตรียมการ

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของหุ้นส่วนต่าง ๆ อาจรวมถึง:
 ■ การเฝ้าติดตามสภาพที่อาจจ�าเป็นต่อการย้ายที่พักใหม่หรือการอพยพ
 ■ การเผยแพร่การแจ้งเหตุภาวะวิกฤติและข้อมูลเรื่องการย้ายที่พักใหม่และการอพยพ (เช่น จุดและเส้นทางรวมพล)
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 ■ การเตรียมบริการด้านการขนส่งรวมถึงจุดหมายปลายทางต่าง ๆ 
 ■ การจัดหาการประเมินและการดูแลด้านสุขภาพก่อนและระหว่างการเดินทาง
 ■ การจัดหาอาหาร น�้าและความต้องการพื้นฐานอื่น ๆ ระหว่างการเดินทาง
 ■ บริการด้านการแปล

รัฐ

ควำมร่วมมือข้ำมพรมแดนเรื่องกำรเตรียมพร้อมรับมือภำวะวิกฤติ
รฐัสามารถก่อตัง้ความร่วมมอืข้ามพรมแดนเรือ่งการเตรยีมพร้อมรบัมอืและการจดัการภาวะวกิฤต ิโดยการพจิารณารวมเอา
ความต้องการเฉพาะด้านของผู้ย้ายถิ่นไว้ด้วย รวมถึงชุมชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่คร่อมชายแดน ความร่วมมืออาจรวมถึง:

 ■ การก่อตั้งคณะกรรมระดับสองชาติหรือระดับภูมิภาคของผู้มีส่วนร่วมระดับท้องถ่ินและระดับชาติเพื่อวางแผนและ
ร่วมมือกันเรื่องการตอบสนอง

 ■ การก่อตั้งคณะกรรมการชายแดนแบบไม่เป็นทางการที่ประกอบด้วยผู้น�าท้องถิ่นและตัวแทนหลักของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่ออภิปรายประเด็นเรื่องข้ามพรมแดน

 ■ การก่อตั้งกระบวนการการปฏิบัติการความร่วมมือด้านภาวะวิกฤติข้ามพรมแดนที่เป็นมาตรฐาน
 ■ การด�าเนนิการกระตุ้นร่วมทีม่กีารรวมฝ่ายการตอบสนองภาวะวกิฤตใินระดบัท้องถิน่และระดบัชาต ิการบรกิารบรเิวณ

พรมแดน พนักงานดับเพลิง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 ■ การลงชื่อในบันทึกความเข้าใจระหว่างชุมชนที่จะด�าเนินการเตรียมการรับ เคลื่อนย้ายและจัดการทรัพยากรในกรณี

ภาวะวิกฤติและการเคลื่อนย้ายของผู้ย้ายถิ่นกลุ่มใหญ่
 ■ การก่อตั้งการเข้าถึงทรัพยากรข้ามพรมแดนและการแบ่งปันการเตรียมการระหว่างชุมชนต่าง ๆ
 ■ การท�าให้แน่ใจว่าอปุกรณ์และรบบการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิท่ีท้ังสองฟากของพรมแดนสามารถแลกเปลีย่นกันได้
 ■ การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีส่�าคัญเร่ืองการเตรยีมพร้อมรบัมอืภาวะวกิฤต ิรวมถึงสถานท่ีตัง้ของทีพ่กัพงิ โรงพยาบาล

และสถานกงสุลส�าหรับผู้ย้ายถิ่นและประชากรกลุ่มอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณพรมแดน

ข้อตกลงทวิภำคเรื่องแรงงำนต่ำงชำติ
รัฐต้นทางและรัฐปลายทางสามารถท�าข้อตกลงทวิภาคีหรือบันทึกความเข้าใจเพื่อก�าหนดการคุ้มครองแรงงานต่างชาติใน
เหตกุารณ์ภาวะวกิฤตหิรอืในกระบวนการในภาวะฉกุเฉนิและการอพยพ ลกัษณะต่าง ๆ  ทีข้่อตกลงสามารถก�าหนดได้รวมถงึ:

 ■ สิทธิและหน้าที่ของแรงงานต่างชาติ
 ■ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของแรงงานต่างชาติ
 ■ สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
 ■ การจ้างงานแรงงานต่างชาติที่ยุติธรรม
 ■ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของนายจ้าง ผู้จัดหางานและรัฐเพื่อการจัดหาความช่วยเหลือให้แก่และการอพยพ

ของแรงงานต่างชาติในสถานการณ์วิกฤติ
 ■ ข้อความเรื่องภาวะฉุกเฉินในสัญญาการจ้างงานที่ก�าหนดให้นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอพยพแรงงาน

ต่างชาติในสถานการณ์วิกฤติ

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ



78

รัฐปลำยทำง

ก่อนกำรเตรียมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนท�ำกำรกงสุลและรัฐปลำยทำง
รัฐปลายทางสามารถก่อต้ังโครงสร้างและกลไกความร่วมมือกับสถานท�าการกงสุลเพื่ออ�านวยความสะดวกความร่วมมือ
และการประสานงานกันในการจัดหาความช่วยเหลือให้แก่ผู้ย้ายถิ่นในระหว่างภาวะวิกฤติ มาตรการท่ีอ�านวยความสะดวก
ความร่วมมือรวมถึง:

 ■ การจัดตั้งโครงสร้างความร่วมมือกลางที่ประสานกับเจ้าหน้าที่กงสุล ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กงสุลสม�่าเสมอ 
และสนับสนุนเจ้าหน้าที่กงสุลในการท�าตัวให้เข้ากับท้องถิ่นและการให้ความช่วยเหลือในกรณีของภัยธรรมชาติและ
ภาวะวิกฤติ

 ■ การจัดตั้งกลไกหรือการประชุมความร่วมมือและการสื่อสารอย่างสม�่าเสมอระหว่างหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ของ
รัฐปลายทางและสถานกงสุลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและท�าให้สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น

 ■ การจัดให้มีการสรุปความให้เจ้าหน้าที่กงสุลเรื่องกระบวนการในภาวะฉุกเฉินระดับชาติและระดับท้องถิ่น บุคคล
ของสถาบันและผู้มีส่วนร่วมและกระบวนการในภาวะฉุกเฉินที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ■ การสร้างสรรค์กลไกการช่วยเหลือรวดเร็วที่สามารถท�าให้เกิดขึ้นในระหว่างภาวะวิกฤติเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ภารกิจของกงสุลต่างประเทศในการหาที่ตั้งของพลเมืองของตน

รัฐต้นทำง

ข้อตกลงกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรเป็นตัวแทนระหว่ำงกงสุลด้วยกัน     
ข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือและการเป็นตัวแทนระหว่างกงสุลด้วยกันแบบทวิภาคและพหุภาคีอาจเป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับช่องว่างเมื่อรัฐไม่มีกงสุลตั้งอยู่ในประเทศ หรือมีความสามารถจ�ากัดในการให้ความช่วยเหลือ
พลเมืองของตน ข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือและการเป็นตัวแทนระหว่างกงสุลด้วยกันอาจจัดการเรื่อง: 

 ■ การอพยพ การขนส่งและความช่วยเหลืออื่น
 ■ การใช้สินทรัพย์ในการติดต่อสื่อสารร่วมกัน รวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารคมนาคมและการประชุมทางไกล การขนส่ง 

ที่พักพิงและการช่วยเหลืออื่น ๆ
 ■ ความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาวิกฤติให้กับพลเมืองของรัฐที่ไม่มีสถาน

กงสุลตั้งอยู่ ผู้เริ่มเกี่ยวข้องกับภารกิจของกงสุล
 ■ การรายงานและกลไกการประสานงานในสถานการณ์วิกฤติ
 ■ บทบัญญัติของความช่วยเหลือของกงสุล รวมถึงความช่วยเหลือของกงสุลที่แนวหน้า และความช่วยเหลือด้านการ

เดินทางออกนอกรัฐของพลเมืองที่รัฐไม่มีสถานกงสุลตั้งอยู่
 ■ กระบวนการการด�าเนินงานตามมาตรฐานเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือ
 ■ ข้อตกลงและแผนที่ชัดเจนเรื่องหน้าทีรับผิดชอบด้านการเงิน

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

กำรเตรยีมกำรระหว่ำงนำยจ้ำงและผูจ้ดัหำงำนและบรกิำรควำมปลอดภยั กำรอพยพและกำรย้ำยทีอ่ยูใ่หม่
นายจ้างและผู้จดัหางานสามารถก่อต้ังหุน้ส่วนกบัพ่อค้าและผูใ้ห้บรกิารก่อนวกิฤตการณ์จะเกดิข้ึนเพือ่ให้แน่ใจเรือ่งการเข้าถงึ
บริการต่าง ๆ ระหว่างภาวะวิกฤติ และเป็นส่วนหนึ่งชองการวางแผนการจัดการภาวะวิกฤติแบบสมบูรณ์ การเตรียมพร้อม
ดังกล่าวอาจรวมถึง:
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 ■ การขนส่งเพื่อการย้ายที่พักใหม่หรือการอพยพของลูกจ้างทางอากาศ ทางบกและทางทะเล
 ■ ที่พักที่ปลอดภัย
 ■ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ติดตาม
 ■ การดแูลด้านสขุภาพทีม่เีคร่ืองอ�านวยความสะดวกและมเีจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ติดตามในรัฐปลายทางและรฐัทางผ่าน
 ■ บริการด้านการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งวิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต
 ■ บริการด้านการเงินเพื่อจัดหาเงินสดที่รวมเงินหลายสกุลไว้ด้วย
 ■ การร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในการเสนอความช่วยเหลือแบบเป็นชุดเพื่อการวางแผน การย้ายที่พักใหม่และการอพยพ
 ■ การร่วมกับนักกฎหมายและล่ามท้องถิ่น

นำยจ้ำงรำยบุคคลและนำยจ้ำงกิจกำรขนำดเล็ก
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและนายจ้างรายบุคคลมีความสามารถจ�ากัดท่ีจะคุ้มครองแรงงานต่างชาติของตน
ในระหว่างภาวะวิกฤติ แม้กระนั้น การน�ามาตรการพื้นฐานต่าง ๆ ที่ไม่ได้ต้องการทรัพยากรมากมายไปปฏิบัติจะช่วยให้
ผู้ย้ายถิ่นตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการก่อตั้งสายสัมพันธ์กับสถานท�าการกงสุลหรือกระทรวง
การต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะช่วยให้นายจ้างและผู้ย้ายถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินและช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่มีผ่านทางรัฐต้นทาง

องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

กำรอพยพและควำมช่วยเหลือด้ำนกำรย้ำยที่พักใหม่
รัฐอาจจ�าเป็นต้องพึ่งพาองค์การระหว่างประเทศให้ย้ายท่ีพักหรืออพยพผู้ย้ายถ่ิน การก่อต้ังการเตรียมการกับรัฐล่วง
หน้าก่อนภาวะวิกฤติสามารถท�าให้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบและเงื่อนไขของการเป็นหุ้นส่วนกันชัดเจนขึ้น และปรับปรุง
การเตรียมความพร้อมขึ้น การเตรียมดังกล่าวอาจรวมถึงเกณฑ์เพื่อการอพยพหรือย้ายที่พักใหม่ หน้าที่รับผิดชอบต่อค่าใช้
จ่ายและกองทุนช่วยเหลือ และข้อมูลข่าวสารเรื่องการบริการต่าง ๆ ที่จะจัดหาให้ (เช่น การคัดกรองเพื่อจ�าแนกผู้ย้ายถิ่นที่
มโีอกาสได้รบัอนัตรายเฉพาะด้านใดด้านหนึง่และการถกูแสวงหาผลประโยชน์ การค้ามนษุย์ การทารณุกรรมกรรมและความ
รุนแรง เช่นเดียวกับบริการส่งต่อหรือบริการผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการเฉพาะด้าน)

รวมศูนย์เว็บไซต์เชื่อมต่อหรือส�ำนักงำนทะเบียนกลำงเพื่อลงทะเบียนค�ำขออพยพโดยผู้ย้ำยถิ่นหรือรัฐ
และช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกควำมร่วมมือหลำยรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำยในกำรอพยพ
รัฐต้นทางไม่ทุกรัฐที่มีความสามารถช่วยเหลือผู้ย้ายถ่ินในประเทศท่ีก�าลังประสบกับภาวะวิกฤติ การจัดการความต้องการที่
เก่ียวข้องกับภาวะวกิฤติระยะสัน้เมือ่ผูย้้ายถิน่สามารถรบัความช่วยเหลอืในรฐัปลายทางอาจเป็นสิง่ท่ีจดัการได้ แต่หากจ�านวน
ผูย้้ายถิน่จ�านวนมากต้องการอพยพ องค์การระหว่างประเทศอาจจ�าเป็นต้องให้ความสนบัสนนุ เพือ่ทีจ่ะจดัการค�าร้องขอจาก
รัฐต้นทาง องค์การระหว่างประเทศสามารถพิจารณาก่อตั้งเว็บไซต์เชื่อมต่อแบบรวมศูนย์เพื่อรัฐในการที่จะ:

 ■ ร้องขอความช่วยเหลือ
 ■ จัดหาข้อมูลผู้ย้ายถิ่นที่จะอพยพ รวมถึงสถานที่อยู่และความต้องการของพวกเขา
 ■ เข้าถึงรายงานการติดต่อกับและสถานที่พักของผู้ย้ายถิ่น
 ■ รับข้อมูลสถานที่ที่ผู้ย้ายถิ่นจะอพยพไป รวมถึงสถานที่ในรัฐต้นทาง
 ■ ร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมส�าหรับผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการเฉพาะด้าน และยืนยันหากผู้ย้ายถิ่นได้รับความ

ช่วยเหลือแล้ว รวมถึงผ่านการส่งต่อไปยังองค์การหรือหน่วยงานที่ช�านาญในรัฐปลายทาง
 ■ ร้องขอบริการตรวจสอบอัตลักษณ์
 ■ ประกาศค�าร้อขอ ข้อความและค�าถามต่าง ๆ ของสมาชิกครอบครัวผู้ย้ายถิ่น

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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ประชำสังคม 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประชำสังคม 
การเตรียมพร้อมระหว่างประชาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติสามารถครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย รวมถึง:

 ■ การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นและความต้องการของผู้ย้ายถิ่น
 ■ การประกาศสนับสนุนร่วมกัน
 ■ การก่อตั้งความสามารถร่วม
 ■ การยกระดับความตระหนักรู้
 ■ ข้อบังคับด้านการบริการ
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	8	ไปใช้:
สร้างความสามารถและเรียนรู้บทเรียนต่าง	ๆ	เพื่อการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

และการปฏิบัติการภายหลังภาวะวิกฤติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กำรฝึกอบรมและกำรสร้ำงควำมสำมำรถของผู้มีส่วนร่วมภำครัฐ
ผู้มีส่วนร่วมภาครัฐผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมและการสร้างความสามารถในหลายลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลังประสบกับปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติให้ดีขึ้น รวมถึง:

 ■ หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ด้านการตรวจคนเข้าเมือง
 ■ กงสุลและสถานทูต
 ■ หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ด้านแรงงาน
 ■ ผู้มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง การเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ■ ผู้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและการก่อสร้างใหม่
 ■ การรักษาความปลอดภัย การจัดการด่านพรมแดน กองก�าลังติดอาวุธและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
 ■ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 ■ หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในท้องถิ่น
 ■ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ประเด็นหลักของกำรฝึกอบรมและกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ผู้มีส่วนร่วมภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นอาจได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมและการสร้างความสามารถในประเด็น
หลักที่หลากหลายรวมถึง: 

 ■ การท�าแผนที่ประวัติชุมชนผู้ย้ายถิ่น
 ■ วิธีการเข้าถึงชุมชนผู้ย้ายถิ่น รวมถึงผู้ที่มีสถานภาพการเข้าเมืองที่ไม่ได้ลงทะเบียน
 ■ การเข้าถึงและการจัดการสภาพของโอกาสที่ได้รับอันตรายและความต้องการของผู้ย้ายถิ่น
 ■ การประมาณขีดความสามารถและความแข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
 ■ การตั้งเป้าไปที่การตอบสนองด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการกับความจ�าเป็นของประชากรผู้ย้ายถิ่นบางกลุ่ม เช่น เหยื่อการ

ค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นทุพพลภาพ ผู้ย้ายถิ่นสูงวัยและผู้ย้ายถิ่นเยาวชน รวมถึงเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลหรือถูกแยก
ออกจากผู้ปกครอง

 ■ การท�าให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าร่วมการเตรียมพร้อมรับและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ
 ■ การพัฒนาแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและการอพยพที่รวมเอาผู้ย้ายถิ่นไว้ด้วย
 ■ การคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นร่วมกับการป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือ การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นตัว

ภายหลังภาวะวิกฤติ รวมถึงการพัฒนาและการท�าให้กฎหมาย นโยบายและกระบวนการภาวะวิกฤติที่อ่อนไหวกับ
ผู้ย้ายถิ่นดีขึ้น

 ■ การสร้างทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารกับและช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในระหว่าง
ภาวะฉุกเฉิน

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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กำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงสองฝ่ำยในกำรสร้ำงและกำรเรียนรู้ควำมสำมำรถ 
การแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายมักถูกออกแบบให้ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้จากผู้มีส่วนร่วมท่ีคล้ายคลึงกันหรือ
ผู้มีส่วนร่วมที่ผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาก่อน การแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายอาจได้รับประโยชน์จาก:

 ■ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ ที่ก�าลังจัดการกับปัญหาความท้าทายที่คล้ายคลึงกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น 
รัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและประชาสังคม

 ■ สายสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความเชื่อมั่นในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายที่เปิด
กว้างและตรงไปตรงมา

 ■ กลไกเพื่อการแบ่งปันบทเรียน

แผนกำรก่อต้ังควำมสำมำรถขององค์กรผูย้้ำยถิน่เพือ่ช่วยเหลอืผูย้้ำยถิน่รวมถงึโดยแผนกำรฝึกอบรม
ผู้ฝึกอบรม
องค์กรผู้ย้ายถิ่นมีความรู้เรื่องชุมชนท้องถิ่นเช่นเดียวกับทักษะทางภาษาและความคุ้นเคยกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของ
ผูย้้ายถิน่ องค์กรเหล่านีม้กีารเช่ือมโยงระดบัท้องถิน่ท่ีท�าให้สามารถเข้าถงึผูย้้ายถิน่ผูซ้ึง่อาจจะถกูฝ่ายอืน่ทอดทิง้ รวมถึงผู้ย้าย
ถิ่นที่มีสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน กิจกรรมที่จะสร้างขีดความสามารถขององค์กรผู้ย้ายถิ่นรวมถึง:

 ■ การเสนอการฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครอง การเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ■ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนการและวิธีปฏิบัติที่น�าไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในระหว่างภาวะวิกฤต
 ■ การจัดหากองทุนเพื่อช่วยให้องค์กรผู้ย้ายถิ่นสามารถพัฒนาแผนการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
 ■ การก่อตั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างองค์การผู้ย้ายถิ่นกับผู้ตอบสนองระดับท้องถิ่นเพื่อท�าให้การสื่อสารข้อมูลเรื่อง

ภาวะวิกฤติท�าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ■ การน�าเสนอ “การฝึกอบรมผูฝึ้กอบรม” เพือ่ท�าให้แน่ใจว่าความรู้ได้ถูกส่งต่อไปภายในองค์กรและเครือข่ายผูย้้ายถ่ิน

กองทุนเฉพำะเพื่อคุ้มครองผู้ย้ำยถิ่น
กองทุนอาจเป็นสิ่งจ�าเป็นในการจัดการกับความต้องการในระยะฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถึงการอพยพ การเดินทางกลับ การรักษา
พยาบาลและการให้ที่พักอาศัยชั่วคราว เช่นเดียวกับความต้องการต่าง ๆ  หลังภาวะวิกฤติ รวมถึงความช่วยเหลือและบริการ
ในการกลับคืนสู่สังคม กองทุนสามารถตั้งได้ผ่าน: 

 ■ กองทุนเฉพาะที่ขอการบริจาคโดยสมัครใจจากนายจ้าง ผู้จัดหางาน บริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว และผู้ย้ายถิ่น 
 ■ แพลตฟอร์มกองทุนออนไลน์ที่อนุญาตให้มีการระดมทุน
 ■ เงินกู้จากสถาบันการเงิน
 ■ การบริจาคหรือให้กู้ยืมทางการเงิน สิ่งของและสินทรัพย์
 ■ เงินกู้จากรัฐหรือธนาคารและสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน
 ■ เงินบริจาคจากผู้พลัดถิ่น
 ■ เงินช่วยเหลือ

กลไกกำรส่งต่อและเข้ำถึงกระบวนกำรขอลี้ภัยในระหว่ำงภำวะวิกฤติ
ในระหว่างภาวะวิกฤติ ผู้ย้ายถิ่นอาจต้องการบริการเฉพาะด้านในรัฐปลายทาง รัฐทางผ่านหรือเมื่อเดินทางมาถึงหากผู้
ย้ายถิ่นถูกย้ายที่พักใหม่หรืออพยพ การสร้างความสามารถท่ีเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติอาจรวมถึงการพัฒนาขีดความ
สามารถที่จะเข้าถึงผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการเฉพาะด้าน และจ�าแนกผู้ให้บริการพิเศษ เช่นเดียวกับการพัฒนากระบวนการ
ที่ชัดเจนในการติดตามเมื่อมีการส่งต่อ ความสามารถในการส่งต่ออาจเป็นสิ่งที่ต้องการส�าหรับผู้ย้ายถิ่นผู้ร้องขอความช่วย

MICIC Initiative Guidelines
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เหลือทางการแพทย์ เยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกออกจากผู้ปกครอง เหยื่อการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถ่ินท่ีทุกข์ทรมาน
ด้วยอาการป่วยทางจิตสังคมและผู้ย้ายถิ่นทุพพลภาพ เป็นต้น ความสัมพันธ์ก่อนการก่อตั้งระหว่างผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ย้ายถิ่นกับระบบการป้องกันผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐในระดับชาติและระดับนานาชาตินั้น ท�าให้
มั่นใจว่ากระบวนการการส่งต่อท�าหน้าที่ได้อย่างดีและราบรื่นในระหว่างภาวะวิกฤติ ในการก่อตั้งระบบการส่งต่อ ปัจจัยท่ี
ต้องพิจารณารวมถึง:

 ■ การท�าบันทึกความเข้าใจหรือกระบวนการด�าเนินงานตามมาตรฐานระหว่างผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีช่วยเหลือ
ผู้ย้ายถิ่นและกลไกการขอลี้ภัยของรัฐ โดยระบุรายละเอียดของบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบและการช่วยอ�านวย
ความสะดวกการปฏิบัติการที่คาดเดาได้

 ■ ก�าหนดบุคคลศูนย์กลางในการส่งต่อเพื่อท�าให้มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
 ■ การมีคัดกรองเบื้องต้นเพื่อช่วยให้มีการจ�าแนกความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 ■ การฝึกอบรมผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องในเรื่องกลไกและกระบวนการส่งต่อ
 ■ การตั้งความคุ้มครองป้องกันเพื่อท�าให้ผลประโยชน์สูงสุดของเยาวชนเป็นสิ่งที่ถูกค�านึงถึงเป็นอันดับแรกในการส่ง

ต่อเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง (เช่น โดยการประเมินผลประโยชน์สูงสุด)
 ■ การตั้งความคุ้มครองป้องกันเพื่อท�าให้กระบวนการส่งต่อเคารพในความลับของข้อมูลข่าวสาร

กำรเฝ้ำติดตำมและกำรประเมินผลกำรตอบสนองต่อภำวะวิกฤติ
การประเมินผลการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้งอาจไม่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์เฉพาะด้านของผู้ย้ายถิ่น 
ดังนั้น การประเมินผลที่ท�าเฉพาะกลุ่มเพื่อวัดความมีประสิทธิภาพของการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ย้ายถิ่นอาจเป็น
ที่ต้องการ ฝ่ายที่ท�าการประเมินผลการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติที่ไวต่อผู้ย้ายถิ่นอาจรวมสิ่งต่อไปนี้:

 ■ การพัฒนาวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพของการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติเนื่องจาก
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ย้ายถิ่นในฐานะกลุ่มประชากรที่มีความต่างและมีความต้องการเฉพาะด้าน

 ■ การรวมเอาประชากรผู้ย้ายถิ่นไว้ในการประเมินผลที่ประเมินการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติโดยรวม เพื่อท�าให้แน่ใจ
ว่าผู้ย้ายถิ่นกลุ่มใหญ่ได้ถูกรวมไว้ในกลุ่มตัวอย่างหรือการส�ารวจ

 ■ การรวมเอากลุ่มผู้ย้ายถิ่นและผู้มีส่วนร่วมภาคประชาสังคมที่ท�างานร่วมกับประชากรผู้ย้ายถิ่นอย่างใกล้ชิดไว้ใน
การฝึกการประเมินผล

 ■ ผลกระทบในระยะสั้น กลางและยาวของการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติที่มีต่อประชากรผู้ย้ายถิ่น รวมถึงความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับการอพยพและการเข้ากลุ่มสังคมอีกครั้งหนึ่ง

 ■ การประเมินการตอบสนองของสถาบันที่มีต่อผู้ย้ายถิ่น รวมถึงความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ

 ■ เชื่อมต่อบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับประชากรผู้ย้ายถิ่น
 ■ การให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของผู้ย้ายถิ่น
 ■ การพัฒนากลไกการเสนอความเห็นกลับและการร้องเรียนที่เรียบง่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ย้าย

ถิ่นในการประเมินผลการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ

รัฐ

กองทุนเฉพำะเพื่อจัดกำรกับควำมต้องกำรฉุกเฉิน
รัฐหลายรัฐมีแหล่งทรัพยากรเฉพาะที่จะใช้ในระหว่างช่วงภัยธรรมชาติและภาวะวิกฤติอื่น ๆ เพื่อสนองความต้องการฉุกเฉิน

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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ของประชากรของตน การมีเงินทุนพอเพียงเพื่อจัดการกับความต้องการของผู้ย้ายถิ่นให้ดีขึ้นจะช่วยท�าให้มั่นใจว่าผู้ย้ายถิ่น
รวมอยู่ในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติและความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้รับการจัดการ ทุนดังกล่าวอาจรวมถึง:

 ■ การแปลเอกสารออกเป็นภาษาต่าง ๆ
 ■ การสนับสนุนด้านการล่ามให้ฝ่ายช่วยเหลือฉุกเฉินที่พบกับผู้ย้ายถิ่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
 ■ สนับสนุนองค์การผู้ย้ายถิ่นและผู้พลัดถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรเหล่านี้ในการเข้าถึงผู้ย้ายถิ่น
 ■ การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากฝ่ายช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล ที่พักพิงและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น รวมถึงผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพเข้าเมือง
โดยไม่ได้ลงทะเบียนนั้นไม่ได้รวมอยู่ในเงินทุนของรัฐหรือเอกชน

 ■ แหล่งทรัพยากรเพื่อการอพยพผู้ย้ายถิ่นที่ไม่สามารถช�าระค่าอพยพได้

กองทุนเฉพำะเพื่อจัดกำรกับควำมต้องกำรหลังภำวะวิกฤติ
การก่อตั้งกลุ่มกองทุนหรืองบประมาณเพ่ือการกลับเข้ากลุ่มสังคมอีกคร้ังเพื่อสนับสนุนความต้องการเร่งด่วนของผู้ย้ายถิ่น
และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยภาวะวิกฤตินั้น สามารถสนับสนุนความพยายามในการบูรณะ การเดินทางกลับและ
การกลบัเข้ากลุม่สงัคมอีกครัง้ กองทนุดังกล่าวเกีย่วข้องอย่างยิง่กบัรฐัต้นทางท่ีมจี�านวนพลเมอืงในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก
และรฐัทีเ่ศรษฐกจิขึน้อยูก่บัการส่งเงนิกลบัประเทศ หากเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะตัง้กองทนุเฉพาะขึน้มา รฐัสามารถจ�าแนกค่าใช้จ่าย
เหล่าน้ีไว้ในการวางแผนการเงนิและใช้มาตรการอืน่ทีจ่ะเข้าถงึกองทนุ รวมถงึผ่านสถาบนัการเงนิระหว่างชาต ิลกัษณะต่าง ๆ  
ที่รัฐอาจพิจารณาในการก่อตั้งกองทุนรวมถึง:

 ■ การใช้เงินทุนสนับสนุนความพยายามในการเดินทางกลับและการกลับเข้ากลุ่มสังคมอีกครั้งของผู้ย้ายถิ่นหรือ
จัดสรรเงินให้ผู้ย้ายถิ่นโดยตรง

 ■ การจัดสรรเงินทุนบนหลักของความต้องการและเกณฑ์ก่อนการคัดเลือกอื่น ๆ หรือตามขบวนการแข่งขัน
 ■ การบริจาคของผู้ย้ายถิ่นแบบสมัครใจหรือแบบจ�าเป็น
 ■ การจับคู่กองทุนที่ทั้งรัฐและผู้ย้ายถิ่นต่างบริจาค
 ■ การจะก่อตั้งการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่ รวมถึงสถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศและระดับภูมิภาค
 ■ ขอบข่ายการครอบคลุมของกองทุน (เช่น การกลับสู่ความเป็นอยู่แบบเดิมหลังเดินทางกลับ ความต้องการที่พัก

อาศัยและความต้องการพื้นฐานอื่น ๆ และการบูรณะปฏิสังขรณ์
 ■ กระบวนการการเฝ้าติดตามและด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

รัฐปลำยทำง

กำรฝึกอบรมผูมี้ส่วนร่วมในกำรคุม้ครอง กำรเตรียมพร้อมรบัมอืและกำรตอบสนองต่อภำวะฉกุเฉนิเรือ่ง
กำรรวมองค์ประกอบท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกับควำมต้องกำรและโอกำสในกำรได้รับอนัตรำยของผูย้้ำยถิน่
ผู้มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง การเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติอาจไม่ได้มีทักษะที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชากรท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ฝ่ายให้การช่วยเหลือฉุกเฉินในท้องถิ่นเป็นฝ่ายที่ต้องมีวิธีการที่สามารถท�าให้ตัวเองสื่อสารได้กับทุกคน รวม
ถึงผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงชีวิต การฝึกอบรมอาจรวมถึง:

 ■ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงแหล่งที่มา ภาษา ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม 
และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่อาจจะมีส่วนโดยตรงกับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

MICIC Initiative Guidelines
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 ■ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผู้ย้ายถิ่น ผู้น�าผู้ย้ายถิ่นในท้องถิ่น องค์กรทางสังคมและวัฒนธรรม และสถาบันศาสนาที่ผู้ย้าย
ถิ่นใช้บริการ

 ■ ข้อมูลเรื่องวิธีการให้บริการที่เหมาะสมทางภาษาและวัฒนธรรมเมื่อให้บริการกับผู้ย้ายถิ่น
 ■ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงบริการล่ามและการแปล
 ■ บทบาทของในการคุ้มครองและช่วยเหลือพลเมืองของตน
 ■ สิทธิของผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานภาพการเข้าเมืองต่างกันตามการบริการชนิดที่แตกต่างกันก่อน ระหว่างและภายหลัง

ภาวะวิกฤติ

รัฐต้นทำง

กฎหมำยและนโยบำยเพื่อคุ้มครองพลเมืองในต่ำงแดน
กฎหมายและนโยบายระดบัชาติทีแ่สดงให้เหน็หน้าทีร่บัผดิชอบของรัฐต่อพลเมืองของตนเมือ่อยูต่่างแดนท�าให้หน่วยงานทีม่ี
อ�านาจหน้าทีมี่แนวทางทีช่ดัเจนในเรือ่งภาระหน้าทีข่องตน ส่วนพลเมอืงจะมคีวามรูส้กึว่าสามารถคาดหวงัสิง่ใดจากหน่วยงาน
ของรฐัต้นทางได้บ้างในขณะทีต่นอยูต่่างแดน กฎหมายและนโยบายไม่จ�าเป็นต้องเฉพาะเจาะจงเพือ่สถานการณ์วิกฤต ิกฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ อาจรวมบทบญัญติัทีว่่า:

 ■ ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่กงสุลช่วยเหลือพลเมืองตามความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐปลายทาง
 ■ ก�าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พลเมืองในต่างแดน
 ■ อธิบายอย่างละเอียดถึงสิทธิของพลเมืองผู้ถือหลายสัญชาติ
 ■ ก�าหนดผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการบริการต่าง ๆ รวมถึงการอพยพ
 ■ ก�าหนดการปฏิบัติการที่พลเมืองสามารถกระท�าได้เมื่อไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลตั้งอยู่ในรัฐปลายทาง

แผนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
แผนการสร้างขดีความสามารถให้แก่หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่เป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่ช่วยให้พวก
เขาเตรียมพลเมืองก่อนออกเดินทางให้พร้อม และรวบรวมพลเมืองเมื่อพวกเขาจ�าเป็นต้องเดินทางกลับในบริบทของภาวะ
วิกฤติ แผนการดังกล่าวอาจรวมถึง:

 ■ การระบบุทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบขององค์กรในการเตรยีมความพร้อมให้กับพลเมอืงก่อนออกเดนิทางและให้รวมกลับ
เข้าสูก่ลุม่อกีครัง้เมือ่เดนิทางกลบั

 ■ การพฒันาแผนรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่การอพยพและการให้รวมกลบัเข้าสูก่ลุม่อกีครัง้
 ■ การวางต�าแหน่งกลไกด้านกองทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการให้รวมกลบัเข้าสูก่ลุม่อกีครัง้
 ■ การก่อตัง้การแลกเปลีย่นระหว่างกนัในกลุม่หน่วยงานท่ีมอี�านาจหน้าท่ีระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน และกับรฐัท่ีก�าลงั

ประสบปัญหาทีค่ล้ายคลงึกนัเพือ่การเจรจาหาแนวปฏบัิตท่ีิเหมาะสม
 ■ การประเมนิการตอบสนองก่อนเพือ่จ�าแนกพืน้ท่ีท่ีจ�าเป็นต่อการปรบัปรงุ
 ■ การพฒันาระบบการส่งต่อเพือ่บริการด้านสขุภาพและการสร้างขีดความสามารถของบรกิารด้านสขุภาพในท้องถ่ินเพือ่

สนบัสนนุความต้องการของพลเมอืงของตน
 ■ การระบ ุการจดัการและการส่งต่อพลเมอืงทีม่โีอกาสได้รบัอนัตรายด้านใดด้านหนึง่
 ■ การข้อมลูของพลเมอืงทีเ่ดนิทางกลบัถิน่แล้วในระดบัท้องถ่ิน รวมถึงด้านประชากรศาสตร์ ท่ีพกั การตดิต่อและข้อมลู

ทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ
 ■ กลยทุธในการจดัการกับพลเมอืงทีต่ดิอยู่

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การให้รวมกลบัเข้าสูก่ลุ่มอกีครัง้ของพลเมอืงทีเ่ดนิทางกลบัแล้ว
 ■ การท�าช่องทางการสอบถามเกีย่วกบับคุคลสญูหายกับสถานกงสลุท่ีพยายามตดิตามพลเมอืงของตน

แผนกำรฝึกอบรมและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถส�ำหรับสถำนกงสุล
แผนการเสริมขีดความสามารถของสถานกงสุลเพื่อคุ้มครองพลเมืองของตนอาจรวมถึง:

 ■ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลเรื่องการเก็บข้อมูลพลเมืองของตนในรัฐปลายทาง
 ■ การฝึกอบรมเรื่องการจัดการภาวะวิกฤติ รวมถึงการพอยพและการเดินทางกลับ และข้อบังคับเรื่อง

เอกสารประจ�าตัวและเอกสารการเดินทางแบบฉุกเฉิน
 ■ การน�าซอฟท์แวร์การจัดการภาวะวิกฤติของสถานกงสุลไปใช้ ที่รวมถึงการลงทะเบียน การติดต่อสื่อสาร และ

กระบวนการฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น การรักษาในโรงพยาบาล การคุมขัง หรือเอกสารสูญหาย
 ■ การพัฒนาแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและการอพยพ
 ■ การรับสมัครคนในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ■ การสร้างและรักษาการติดต่อกับพลเมืองของตน
 ■ การใช้การเข้าร่วมของชุมชนเพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง
 ■ การท�าให้ขีดความสามารถของสถานกงสุล “เพิ่มสูงขึ้น” โดยการใช้เจ้าหน้าที่กงสุลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ช�านาญการ

ระบบกำรจัดกำรของกงสุลด้วยอินเตอร์เน็ต
รฐัใช้ระบบการลงทะเบยีน แผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและการจดัการภาวะวกิฤตด้ิวยระดบัความซบัซ้อนท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อจ�ากัดขอบเขตที่จะท�าให้ระบบดังกล่าวอาจล้าสมัย รัฐสามารถพัฒนาระบบที่ใช้และด�าเนินการบนอินเตอร์เน็ต ที่รัฐจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้ซอฟท์แวร์แทนที่การซื้อสิทธิ์ขาด ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและในลักษณะที่เคารพมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และรัฐสามารถปรับใช้บริการต่าง ๆ ไปตามระยะเวลาที่
ต้องการการเปลี่ยนแปลง ในกรณีของภาวะวิกฤติ อาจมีการเพิ่มความสามารถหรือบริการเสริมได้รวดเร็วตามต้องการ รัฐ
ควรจะพิจารณาเรื่องการร่วมมือและการแบ่งปันระบบดังกล่าวกับรัฐอื่น ๆ  รวมถึงการช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ 
เช่น องค์การระหว่างประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวควรจะมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัว

พันธบัตรและเงินฝำก
มาตรการหนึ่งที่รัฐต้นทางสามารถด�าเนินการได้เพื่อให้มั่นใจว่ามีกองทุนเพื่อการอพยพหรือเพื่อชดเชยความสูญเสีย
พลเมืองของตนที่เป็นผลมาจากการอพยพ คือขอให้นายจ้างหรือผู้จัดหางาน ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ฝากพันธบัตร
หรือฝากกองทุนไว้กับรัฐต้นทางหรือสถานกงสุลท้องถ่ิน พันธบัตรหรือเงินฝากจะถูกใช้ต่อเมื่อพลเมืองต้องการอพยพ และ
มิฉะนั้นจะส่งคืนกลับไปยังนายจ้างเมื่อระยะการจ้างงานจบสิ้นลง จะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในกรณีของนายจ้าง
ส่วนบุคคลหรือนายจ้างธุรกิจขนาดเล็กที่มีแหล่งทรัพยากรจ�ากัดที่จะเสนอการสนับสนุนในระหว่างภาวะวิกฤติ ปัจจัยที่ควร
พิจารณารวมถึง:

 ■ จ�านวนของพันธบัตรหรือเงินฝาก
 ■ สิ่งที่พันธบัตรครอบคลุม (เช่น ค่าอพยพหรือสินทรัพย์และทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหายหรือไม่สามารถเอาคืนได้ 

รวมถึงค่าจ้างคงค้าง)
 ■ สถานการณ์ที่จะสามารถเข้าถึงพันธบัตรได้
 ■ ผู้ใดจะเข้าถึงพันธบัตรได้ (เช่น พลเมืองหรือรัฐต้นทาง)
 ■ พลเมืองจะสมัครหรือรับผลก�าไรจากพันธบัตรได้อย่างไร รวมถึงจะเข้าถึงเกณฑ์และจ�านวนของผลก�าไรได้อย่างไร
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รัฐทำงผ่ำน

กำรฝึกอบรมและกระบวนกำรต่ำง ๆ ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่พรมแดน
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่พรมแดนเพื่อจัดการกับการหลั่งไหลของผู้ย้ายถิ่นอาจรวมถึง:

 ■ แผนและกระบวนการต่าง ๆ ที่จัดการกับการเดินทางมาถึงของผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมหาศาลในช่วงเวลาภาวะวิกฤติ
 ■ วิธีการสังเกต ช่วยเหลือและส่งต่อผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตราย รวมถึงการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นที่ทุพพลภาพ 

ผู้ย้ายถิ่นสูงวัยและผู้ย้ายถิ่นเยาวชน รวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง
 ■ กลไกการส่งต่อ รวมถึงการส่งต่อผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิงและบุคคลไร้รัฐ
 ■ สิทธิของผู้ย้ายถิ่น

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน

แผนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยใน
การสร้างขีดความสามารถอาจรวมถึง:

 ■ การก่อตั้งการฝึกอบรมการจัดการภาวะวิกฤติภาคบังคับส�าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 ■ การพัฒนาระบบเพื่อการจัดหาการชดเชยในสถานการณ์วิกฤติ
 ■ การพัฒนาแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่พิจารณารวมถึงการมีอยู่และความต้องการของผู้ย้ายถิ่น
 ■ การพัฒนาแผนอพยพที่พิจารณารวมถึงลูกจ้างผู้ย้ายถิ่น

องค์กำรระหว่ำงประเทศ

กลไกกองทุนช่วยเหลือผู้ย้ำยถิ่น
สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกองทุนเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นจะท�าให้องค์การระหว่างประเทศสามารถเริ่มการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินและจัดหาความช่วยเหลือแบบทันทีได้ในช่วงเวลาภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้ง เช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือ
ในการกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งแบบเฉพาะราย 

กำรพัฒนำนโยบำยกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน
นโยบายและกระบวนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินควรได้รับการพัฒนาด้วยมุมมองที่จะท�าให้การตอบสนองเป็นมาตรฐาน
เพ่ือช่วยเหลอืผูย้้ายถิน่ในประเทศทีก่�าลงัประสบปัญหาความขัดแย้งหรอืภยัธรรมชาต ิซึง่ควรกงัวลเรือ่งการคุม้ครองผู้ย้ายถิน่ 
การจ�าแนก และการท�าให้กลไกการส่งต่อชัดเจนขึ้นไว้

กำรรวมเอำผู้ย้ำยถิ่นไว้ในกรอบกำรท�ำงำนกำรพัฒนำระดับชำติ
องค์การระหว่างประเทศสามารถช่วยรัฐให้บูรณาการการโยกย้ายถ่ินและการเคล่ือนย้ายกับกรอบการท�างานการพัฒนา
และกรอบการท�างานความช่วยเหลือด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (UNDAFs) และสามารถบูรณาการการ
โยกย้ายถิน่และเอกสารการให้ความช่วยเหลอืและเครือ่งมอืแสดงแนวทางท่ีเกีย่วข้อง องค์การระหว่างประเทศด้วยการปรกึษา
หารอืกับรัฐน้ัน สามารถจ�าแนกการโยกย้ายถิน่ในฐานะความส�าคญัทางยทุธศาสตร์อย่างยิง่ของ UNDAFs และรวมเอาผลลพัธ์
และตัวบ่งชี้ของการโยกย้ายถิ่นจากภาวะวิกฤติหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ส�าคัญอาจรวมถึง:

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การระบุว่าการโยกย้ายถิ่นเป็นประเด็นส�าคัญอันดับแรกที่จะถูกรวมเอาไว้ในกรอบการท�างานด้านการพัฒนา
ระดับชาติและ UNDAFs

 ■ การระบุผลลัพธ์การโยกย้ายถิ่น ตัวบ่งชี้หรือเส้นพื้นฐานหลัก ๆ ที่จะรวมไว้ในผลของ UNDAFs
 ■ การระบุหน่วยงานและหุ้นส่วนที่สามารถน�ามาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ UNDAFs
 ■ การระบุความต้องการสร้างขีดความสามารถเพื่อการจัดหาความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในช่วงเวลาวิกฤต
 ■ การให้ค�าแนะน�าเรื่องการบูรณาการพื้นที่ที่มีการท�าแผนการเข้ากับ UNDAFs
 ■ การจัดหาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นในภาวะวิกฤติให้กับเจ้าหน้าที่

คณะระดับประเทศขององค์การสหประชาชาติที่ท�างานด้านการพัฒนาและการน�า UNDAFs ไปปฏิบัติ

กำรสนับสนุนทำงเทคนิคในกำรเก็บ กำรจัดกำรและกำรแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำร
องค์การระหว่างประเทศสามารถจดัหาการสร้างขีดความสามารถและค�าแนะน�าทางเทคนิคให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและโดย
เฉพาะแก่รัฐ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บ จัดการและแบ่งปันข้อมูลผู้ย้ายถิ่น บางลักษณะของแผนการเหล่านี้รวมถึง:

 ■ ความเข้าใจประชากรผู้ย้ายถิ่นผ่านการเก็บ การวิจัย การท�าแผนที่และสถิติของข้อมูลตัวเลข
 ■ การก่อตั้งเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการแบ่งปันข้อมูลตัวเลขและข้อมูล
 ■ การก่อตั้งและการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนออนไลน์
 ■ การก่อตั้งและการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคเพื่อการลงทะเบียน
 ■ การก่อตั้งหรือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการและเครื่องมือการลงทะเบียนที่พรมแดน
 ■ การยกระดับความตระหนักรู้ของผู้ย้ายถิ่นเรื่องระบบการลงทะเบียนและสนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นลงทะเบียน
 ■ การท�าให้มีความกลมกลืน การคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผ่านแนวปฏิบัติและคู่มือ
 ■ การท�าให้มีความรู้และความสอดคล้องกับกฎหมายที่มีใช้เรื่องการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกฎหมำยและนโยบำย
องค์การระหว่างประเทศสามารถจัดหาความช่วยเหลือทางด้านความเช่ียวชาญและทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้ย้ายถิ่นในกฎหมาย นโยบายและแผนการระดับชาติ รวมถึงความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือและ
การตอบสนองต่อความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ องค์การระหว่างประเทศสามารถมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนามาตรฐาน
และนโยบายต่าง ๆ  ในระดับชาติในพื้นที่ที่ตนมีความช�านาญ พื้นที่ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาทางกฎหมายและนโยบายรวมถึง:

 ■ การก่อตั้งคณะการตอบสนองภาวะวิกฤติของสถานกงสุล
 ■ การสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการเงินเพื่อการให้ความช่วยเหลือการอพยพแก่ผู้ย้ายถิ่น
 ■ การสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการเงินเพื่อเข้าถึงผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับมายังรัฐต้นทางในฐานะผลสืบเนื่อง

ของภาวะวิกฤติ
 ■ กฎระเบียบของนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับพันธะหน้าที่ดูแลแรงงานต่างชาติที่จัดหามาในท้องถิ่นหรือจากต่างประเทศ

ในช่วงเวลาวิกฤติ
 ■ หน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและเฝ้าติดตามมาตรฐานการจัดหาแรงงานที่มีจริยธรรมและเป็นธรรมผ่านห่วงโซ่

อุปทาน

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคแก่นำยจ้ำงและผู้จัดหำงำน
องค์การระหว่างประเทศสามารถจดัหาความช่วยเหลอืและค�าแนะน�าทางเทคนคิให้แก่นายจ้างและผูจ้ดัหางานในการบรูณา
การการคุ้มครองลูกจ้างย้ายถิ่นเข้ากับการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะวิกฤติ การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติและการปฏิบัติ

MICIC Initiative Guidelines
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การหลังภาวะวิกฤติ พื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่อาจครอบคลุมรวมถึง:

 ■ การจัดหางานที่มีจริยธรรมและเป็นธรรม
 ■ การฝึกอบรมแบบเฉพาะรายก่อนการเดินทางและหลังเดินทางถึงแล้วด้วยเกณฑ์การเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติ
 ■ การรวมเอาผู้ย้ายถิ่นไว้ในแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท
 ■ ความร่วมมือและการประสานงานกันเรื่องการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 ■ การก่อตั้งแพลตฟอร์มเพื่อความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคเพื่อกำรพัฒนำนโยบำยผู้พลัดถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภำวะวิกฤติ
องค์การระหว่างประเทศสามารถจัดหาความช่วยเหลือและค�าแนะน�าทางเทคนิคให้แก่รัฐในการพัฒนานโยบายที่รวมเอาผู้
พลัดถิ่นไว้กับการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลังประสบภาวะวิกฤติ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึง:

 ■ การก่อตั้งและการเสริมความแข็งแกร่งแพลตฟอร์มระดับชาติเพื่อการเข้าร่วมของผู้พลัดถิ่น
 ■ การรวมเอาข้อบังคับเรื่องผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติในกิจกรรมการพัฒนานโยบายผู้พลัดถิ่น
 ■ การบูรณาการผู้เดินทางกลับรัฐต้นทางเข้ากับกิจกรรมของผู้พลัดถิ่นเพื่อความคืบหน้าของวาระการพัฒนาระดับ

ชาติ (เช่น การส่งเงินกลับประเทศ การลงทุน หรือการถ่ายโอนความรู้)
 ■ การสนับสนุนการเข้าร่วมของผู้พลัดถิ่นผ่านการเข้าถึงเครือข่ายระหว่างประเทศ
 ■ การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ของการถ่ายโอนความรู้ด้านผู้พลัดถิ่น (เช่น การกลับมาของพลเมืองคุณภาพ)

แผนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยใน
องค์การระหว่างประเทศสามารถลงทุนในความสามารถของตนเพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถ่ินและจัดหาการสนับสนุนทางเทคนิค
และการสร้างขีดความสามารถให้กับผู้มีส่วนร่วมฝ่ายอื่น การสร้างขีดความสามารถภายในอาจรวมถึง:

 ■ การก่อตั้งกลไกกองทุนและสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเริ่มการปฏิบัตการฉุกเฉินและให้ความช่วย
เหลือแบบทันท่วงทีเมื่อภาวะวิกฤติเกิดขึ้น

 ■ การสร้างเว็บไซต์ศูนย์รวมเพื่อตอบค�าถามและประสานความต้องการเพื่อการอพยพและจับคู่เข้ากับการเสนอให้
ความช่วยเหลือที่มี

 ■ การก่อตั้งหน่วยงานหรือแผนกเฉพาะที่จัดให้มีการตอบสนองที่ครอบคลุมและประสานกัน
 ■ การสร้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลและวิธีปฏิบัติ ส่งเสริมมาตรฐานร่วม อ�านวยความสะดวก

การติดต่อสื่อสาร และน�าแผนการร่วมไปปฏิบัติ

แผนกำรสนับสนุนทำงเทคนิคและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมอื่น
แผนการสนับสนุนทางเทคนิคและการสร้างขีดความสามารถเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมอื่นอาจรวมถึง:

 ■ แผนการสร้างขีดความสามารถเพื่อบุคลากรของรัฐ (เช่น เจ้าหน้าที่บริการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กงสุล ผู้ช่วยทูต
แรงงานและเจ้าหน้าที่สวัสดิการ) เพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์วิกฤติผ่านการฝึกอบรมภาคบังคับเรื่องการ
จัดการภาวะวิกฤติ การจัดพิมพ์กระบวนการปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน ละการสร้างเครื่องมือฝึกอบรม (ออนไลน์)

 ■ การฝึกอบรมและการบริการส�าหรับรัฐทางผ่านเพื่อจัดการการเดินทางมาถึงของผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมาก
 ■ การให้ความช่วยเหลอืรฐัในการก่อต้ังและการใช้ระบบการจดัการพรมแดนเพือ่ปรับปรงุขบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ  

ที่พรมแดนในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และท�าให้เชื่อมั่นว่ามีการส่งตัวผู้ย้ายถิ่นที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการคุ้มครองเฉพาะด้าน
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 ■ การฝึกฝนและการฝึกอบรมภาคสนามที่จัดเป็นการเฉพาะเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบของ
ภาวะวิกฤติที่มีกับผู้ย้ายถิ่น รวมถึงการปฐมพยาบาลและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ

 ■ การฝึกอบรมสื่อมวลชนเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤติกับผู้ย้ายถิ่น รวมถึงการใช้ค�าศัพท์เฉพาะทาง

ประชำสังคม

กำรฝึกอบรมประชำสังคมท้องถิ่น 
ข้อได้เปรียบอย่างสูงของผู้มีส่วนร่วมภาคประชาสังคมคือการเข้าถึงและการได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้ย้ายถิ่น การเข้าถึง
พื้นที่ที่ผู้มีส่วนร่วมเข้าไปไม่ถึง และความสามารถในการจัดการกับช่องว่างในการตอบสนองความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเรื่องแผนการสร้างขีดความสามารถนั้นสามารถหลีกเลี่ยงการกระท�าซ�้าและช่วยท�าให้การ
ฝึกอบรมมีความกลมกลืน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรพิจารณารวมถึง:

 ■ การคัดเลือกองค์การหุ้นส่วนอย่างไม่ฝักใฝ่การเมืองและไม่เลือกปฏิบัติ
 ■ การเสนอการฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ได้ส่งผ่านต่อภายในองค์การและในเครือข่าย
 ■ การฝึกอบรมร่วมกับภาคประชาสังคมท้องถิ่น
 ■ การสร้างขีดความสามารถทางเทคนิค รวมถึงการฝึกอบรมหลักการการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กรอบ

การท�างานด้านกฎหมายนานาชาติและระดับชาติ การจ�าแนกผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตราย การยกระดับความ
ตระหนักรู้เรื่องสิทธิและความต้องการของผู้ย้ายถิ่น กลไกการส่งต่อและการช่วยเหลือทางจิตสังคม

 ■ การสนับสนับการสร้างเครือข่ายกับประชาสังคมท้องถิ่นรอบโลกเพื่อแบ่งปันวิธีปฏิบัติและทรัพยากร
 ■ การขอยืมบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนในระดับท้องถิ่น

กำรฝึกอบรมผู้ให้บริกำรที่ไม่เป็นไปตำมธรรมเนียม
ภาคประชาสังคมสามารถเล่นบทการจดัหาการฝึกอบรมเร่ืองความต้องการเฉพาะด้านของผูย้้ายถิน่ในบรบิทของภาวะวกิฤติ
ให้แก่ผูม้ส่ีวนร่วมทีอ่าจจะไม่ได้อยูใ่นฝ่ายบรกิารให้ความช่วยเหลอืผูย้้ายถิน่ แต่อาจอยูใ่นต�าแหน่งทีด่ทีีจ่ะก�าหนดหรอืจดัการ
กับโอกาสได้รับอันตรายของผู้ย้ายถิ่น ท�าการส่งต่อหรือสนับสนุนการตอบสนองต่าง ๆ ผู้มีส่วนร่วมดังกล่าวรวมถึง:

 ■ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ■ สื่อระดับชาติและระดับท้องถิ่นในรัฐต้นทางและรัฐปลายทาง
 ■ ล่ามหรือนักแปล
 ■ ผู้ให้ค�าปรึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพ
 ■ ผู้น�าและเจ้าหน้าที่องค์กรที่ตั้งอยู่บนความศรัทธา
 ■ เจ้าหน้าที่โรงเรียน เนื่องจากลูก ๆ ของผู้ย้ายถิ่นอาจเป็นตัวกลางที่ส�าคัญในการส่งข้อมูลภาวะวิกฤติที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงได้

MICIC Initiative Guidelines



วิธ
ีปฏ

ิบัต
ิเพ

ื่อส
นับ

สน
ุนก

ำร
เต

รีย
มพ

ร้อ
มร

ับม
ือภ

ำว
ะว

ิกฤ
ติ

91วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ



92

II. วิธีปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน 
ตามทฤษฎีแล้วในระหว่างระยะฉุกเฉิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเริ่มต้นและน�าประเภทต่าง ๆ ของวิธีปฏิบัติในการเตรียมความ
พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินที่ระบุไว้ในหัวข้อที่แล้วไปปฏิบัติ ในบริบทนี้จะไม่กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติหลายวิธีที่ขยายออกไป
ในระยะของการเตรียมพร้อมรับมือซ�้าอีก แม้หากว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เริ่มต้นและน�าวิธีปฏิบัติที่จ�าแนกไว้ในระยะของ
การเตรียมพร้อมไปปฏิบัติแล้ว อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่อาจหลีกเลี่ยงที่ต้องท�าการตัดสินใจและน�าวิธีปฏิบัติที่เกิด
ขึ้นเฉพาะหน้าไปใช้เพื่อจัดการกับความซับซ้อนที่ไม่ได้ค�านวณเอาไว้ก่อนและต้องพบกับความต้องการต่าง ๆ  ที่ผุดขึ้นมาเมื่อ
ภาวะฉุกเฉินได้ด�าเนินไป

วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	9	ไปใช้:
สื่อสารอย่างเปิดกว้าง	มีประสิทธิภาพและเป็นระยะกับผู้ย้ายถิ่น 

ในเรื่องภาวะวิกฤติที่ก�าลังก่อตัวขึ้น	และวิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กำรปรับข้อมูลภำวะวิกฤติให้ทันสมัยและข้อมูลกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ผู้ย้ายถิ่นต้องการข้อมูลเพื่อท�าการตัดสินใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างเกิดวิกฤติ รวมถึง: 

 ■ ข้อมูลข่าวสารเรื่องการขยายตัวของวิกฤตการณ์ เช่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบ ความรุนแรงและขนาด
ของวิกฤตการณ์ และความเสียหายและความเสี่ยง

 ■ จุดการติดต่อในภาวะฉุกเฉินและบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือได้
 ■ ความช่วยเหลือที่มีให้และที่ที่เข้าถึงชนิดของบริการที่แตกต่างกัน รวมถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ ที่พักพิง 

และศูนย์การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
 ■ สายด่วน ให้ความช่วยเหลือและศูนย์บริการต่าง ๆ 
 ■ กฎเกี่ยวกับคุณสมบัติของชนิดของบริการและความช่วยเหลือต่าง ๆ
 ■ การแสดงเอกสารประจ�าตัวที่ถูกต้องจ�าเป็นต่อการได้รับบริการและความช่วยเหลือหรือไม่
 ■ ข้อมูลข่าวสารบุคคลที่สามารถติดต่อเพื่อความช่วยเหลือด้านการย้ายที่พักใหม่หรือการอพยพ เช่น สถานกงสุลของ

รัฐต้นทาง กระทรวงการต่างประเทศของรัฐปลายทาง หรือองค์การที่เก็บค�าร้องเหล่านี้

ช่องทำงกำรสื่อสำร
ช่องทางการสื่อสารที่รวมทั้งส่ือแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ไว้สามารถเพิ่มการครอบคลุมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ กลไก
การสื่อสารอาจรวมถึง:

 ■ เว็บไซต์เฉพาะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ในหลายภาษาที่มีข้อมูลข่าวสารและการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติอยู่
เสมอ ลิงค์ ข้อมูลการติดต่อ และการเชื่อมต่อกับสื่ออื่น รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์

 ■ การให้ข่าวบนเวบ็ไซต์พร้อมด้วยแผนทีข่องพ้ืนทีเ่สีย่ง สถานทีอ่พยพและสิง่อ�านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลอื
 ■ สื่อดิจิตอลหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่กระจายข่าวตามเวลาจริง พร้อมด้วยข้อมูลที่มีแหล่งข่าวมาจากสาธารณะที่มี

การเฝ้าติดตามและตรวจสอบความถูกต้องก่อนการพิมพ์เผยแพร่
 ■ SMS และข้อความแจ้งเตือน
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 ■ การสรุปข่าวอยู่เสมอ
 ■ การกระจายภาพและเสียงของข่าวทางเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติและระดับท้องถิ่นในรัฐปลายทางและรัฐ

ต้นทาง
 ■ แผ่นพับและแผนที่หลายภาษาที่เน้นพื้นที่เสี่ยงที่ส�าคัญ สถานที่อพยพ และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้ความ

ช่วยเหลือ
 ■ ข้อความแปลเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารในภาษาที่ผู้ย้ายถิ่นเข้าใจ และการใช้รูปหรือแผนภูมิ

รูปภาพหากเป็นไปได้

กำรส่งข้อควำมที่สอดคล้องกันและร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การส่งข้อความร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยท�าให้เชื่อมั่นว่าผู้ย้ายถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สาธารณชนได้รับและปฏิบัติตามข้อมูลเดียวกัน การส่งข้อความที่สอดคล้องกันยังช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการแพร่
ออกไปของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระหว่างภาวะวิกฤติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้เพื่อท�าให้เกิด
ข้อความที่สอดคล้องกันและถูกต้อง:

 ■ การระบุหน่วยงานผู้น�าเพื่อเริ่มการไหลขอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูลเรื่องการอพยพและการย้ายที่พักใหม่ 
คุณสมบัติของผู้ย้ายถิ่นที่จะได้รับการบริการต่าง ๆ และความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายการเข้าเมืองหรือ
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าในระหว่างภาวะวิกฤติ

 ■ การเข้าถึงสมาคมและประชาสังคมผู้ย้ายถิ่นเพื่อระบุแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ที่ผู้ย้ายถิ่นเชื่อมั่น
 ■ การก่อตั้งหน่วยงานกลางเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนการ

แบ่งปันและการเผยแพร่
 ■ การใช้นักแปลและล่ามที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วผู้ที่สามารถส่งต่อข้อความที่ตกลงกันแล้วอย่างถูกต้องและอย่างมี

ประสิทธิภาพไปยังประชากรผู้ย้ายถิ่น

กำรช่วยเหลือเฉพำะด้ำนเพื่อเผยแร่ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องควำมเสี่ยงกำรขนส่งและควำมช่วยเหลือ
ส�าหรับผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะที่มีสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียนหรือการท�างานในสภาพโดดเดี่ยว อาจมีการเสริม
วธิกีารแบบเดมิเพือ่ตดิต่อสือ่สารด้วยการช่วยเหลอืเฉพาะด้านผ่านบุคคลต่าง ๆ  ทีม่กีารเข้าถงึชุมชนผูย้้ายถิน่ หรอืในสถานที่  
ที่ผู้ย้ายถิ่นมาชุมนุมกัน ลักษณะต่าง ๆ ที่ควรพิจารณาคือ:

 ■ การท�าให้ผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายท่ีใกล้ชิดกับผู้ย้ายถ่ิน อาจกระท�าได้ในฐานะอาสาสมัคร 
หรอืในบางกรณใีนฐานะลกูจ้าง ผูม้ส่ีวนร่วมดงักล่าวรวมถงึ: (1) ชมุชนและองค์การศรทัธาทีจ่ดัหาบรกิารให้แก่ผูย้้าย
ถิ่น (2) ที่พักพิงผู้ย้ายถิ่น (3) สถานที่ที่ผู้ย้ายถิ่นมาชุมนุมกัน เช่น ภัตตาคารหรือศูนย์กลางชุมชน (4) แหล่งกระจาย
ข่าว วทิย ุโทรทศัน์และเว็บไซต์หลกัในรฐัต้นทางหรอืในรฐัปลายทางทีม่เีป้าหมายเป็นประชากรผูย้้ายถิน่ (5) ผูม้ส่ีวน
ร่วมของเอกชนในการคุ้มครองพลเมืองและภาวะฉุกเฉิน (6) นายจ้างหลักของแรงงานต่างชาติ สมาคมธุรกิจหรือ
สหภาพแรงงาน และ (7) บุคคลผู้เป็นศูนย์กลางและผู้น�าของผู้ย้ายถิ่น 

 ■ การจ้างล่ามและนักแปลในภาษาที่ผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบใช้

กำรรับข้อมูลข่ำวสำรจำกผู้ย้ำยถิ่น
ผู้ย้ายถิน่เป็นแหล่งข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสภาพของท้องถิน่ สถานทีเ่พือ่การให้ความช่วยเหลอืและอปุสรรคปัญหาทีผู่ย้้ายถิน่
อื่น ๆ เผชิญ วิธีการรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติจากผู้ย้ายถิ่นรวมถึง:

 ■ การแต่งตั้งบุคคลศูนย์กลางของผู้ย้ายถิ่นผู้ที่สามารถประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดหาข้อมูล

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การจัดหาโทรศัพท์ให้ผู้ย้ายถิ่นเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร
 ■ การก่อตั้งการเชื่อมโยงกับครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นในรัฐต้นทางและสร้างสถานที่ให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับจาก

ผู้ย้ายถิ่น

กำรสื่อสำรเชิงบวกเรื่องผู้ย้ำยถิ่น 
ค�าพูดต่อต้านผู้ย้ายถิ่นอาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาวิกฤติ และผู้ย้ายถิ่นอาจเผชิญกับระดับที่เพิ่มขึ้นของการเลือกปฏิบัติ 
การปองร้ายและความเกลียดกลัวชาวต่างชาติในรัฐปลายทางและรัฐทางผ่าน การสื่อสารเชิงบวกเก่ียวกับผู้ย้ายถ่ินช่วยส่ง
เสริมความรู้สึกอดทนต่อความต่าง การไม่เลือกปฏิบัติ การรวมเป็นพวกเดียวกันและความเคารพผู้ย้ายถ่ิน ส่ิงเหล่านี้อาจ
รวมถึง ตัวอย่างเช่น การท�าให้แน่ใจว่าภาษาที่ใช้พูดถึงผู้ย้ายถิ่นนั้น หลีกเลี่ยงการกระตุ้นการตอบสนองที่เป็นศัตรูหรือความ
เกลียดกลัวชาวต่างชาติ เช่นการใช้ค�าว่า “ผิดกฎหมาย” เมื่อเอ่ยถึงผู้ย้ายถิ่น

ศูนย์บริกำร 24 ชั่วโมงที่มีเจ้ำหน้ำที่ที่ฝึกอบรมและมีควำมหลำกหลำยทำงภำษำ
สายด่วน สายให้บริการช่วยเหลือและศูนย์บริการต่าง ๆ สามารถน�าเสนอการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทาง หาก
เป็นชนิดหลัง อาจมีเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์และจัดหาข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ รับข้อมูลด้านสถานที่และระบุข้อมูล และจัดหา
บริการอื่น ๆ ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ:

 ■ จ�านวนชั่วโมงการท�างาน – 24 ชั่วโมงต่อวันในช่วงระยะที่รุนแรงของภาวะวิกฤติ
 ■ โครงสร้างราคา – โทรฟรีหรือเสียค่าโทร
 ■ การสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทาง – ผู้ย้ายถิ่นสามารถรับและบอกข้อมูลได้หรือไม่
 ■ ความสามารถทางภาษาของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร
 ■ จ�ากัดการใช้เฉพาะผู้ย้ายถิ่น ครอบครัวหรือผู้อื่น หรือการใช้เปิดกว้างให้สาธารณะ
 ■ เนื้อหาของข้อมูลที่จะจัดหาให้หรือรับ ถ้ามีบริการอย่างหลัง
 ■ บริการเสริมที่จัดให้ เช่น การให้ค�าปรึกษา การส่งต่อและการตามหาครอบครัวผู้ย้ายถิ่น

ศูนย์ให้ควำมช่วยเหลือผู้ย้ำยถิ่น 
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นสามารถจัดหาบริการและความช่วยเหลือในขอบเขตที่กว้างขวางแก่ผู้ย้ายถิ่น รวมถึง:

 ■ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติ
 ■ การปฐมพยาบาล
 ■ การเข้าถึงโทรศัพท์ เครดิตการโทร และสถานที่ชาร์จโทรศัพท์
 ■ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

รัฐปลำยทำง

กำรสรปุและกำรปรับข้อมลูของสถำนกำรณ์ให้เป็นปัจจบุนัโดยหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจหน้ำทีข่องรฐัปลำยทำง
ในกรณทีีเ่ป็นไปได้ หน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีข่องรฐัปลายทางสามารถจัดหาข้อสรปุเรือ่งการขยายตวัและขอบเขตของภาวะ
วิกฤต ิการคุกคามทีเ่กีย่วข้อง ความช่วยเหลอืทีม่ ีสถานะของการด�าเนนิการค้นหาและกูภั้ย และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องโดยตรงด้าน
อืน่ของภาวะวกิฤตหิรอืผูย้้ายถิน่อย่างสม�า่เสมอให้กบัเจ้าหน้าทีส่ถานกงสลุ ผูม้ส่ีวนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ
และประชาสังคม ข้อสรุปเหล่านี้อาจอยู่ในหลายรูปแบบ รวมถึง:

MICIC Initiative Guidelines
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 ■ การประชุมกับสาธารณชนและข้อสรุป
 ■ การมีส่วนร่วมโดยตรงกับหน่วยงานกงสุลของรัฐต้นทาง 
 ■ การประชุมความร่วมมือในการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงองค์การระหว่างประเทศและ

ประชาสังคม
 ■ การปรับข้อมูลบนเว็บไซต์และการสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ ให้ทันปัจจุบัน

รัฐต้นทำง

สถำนกงสุลศูนย์กลำงเพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่พลเมืองในต่ำงแดน 
บริการของสถานกงสุลมีบทบาทส�าคัญในการส่งการติดต่อสื่อสารไปยังพลเมืองในต่างแดน ข้อมูลที่สามารถจัดหาให้รวมถึง:

 ■ ระดับการแจ้งเหตุภาวะวิกฤติและค�าแนะน�าเพื่อการปฏิบัติการที่แนะน�าไว้
 ■ การแนะน�า ข้อจ�ากัดและข้อห้ามในการเดินทาง
 ■ การปรับข้อมูลสถานการณ์ให้ทันปัจจุบัน
 ■ แผนและสถานที่อพยพ
 ■ การมีและสถานที่ตั้งของที่พักพิงชั่วคราว
 ■ วิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือที่มี

กำรส่งข้อควำมที่สอดคล้องกันในหมู่รัฐต้นทำง
รัฐต้นทางควรประสานระบบการเตือนภัยล่วงหน้ากันในขอบเขตท่ีเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ค�าแนะน�าท่ีขัดแย้งกันกับ
พลเมืองของตนในรัฐปลายทาง ซึ่งอาจต้องการ ตัวอย่างเช่น การตกลงกันกับรัฐอื่น (ในระดับภูมิภาคหรือรัฐอื่นที่มีประชากร
พลเมืองจ�านวนมากในรัฐปลายทางบางรัฐหรือบางภูมิภาค) เพื่อใช้ระดับการแจ้งเหตุภาวะวิกฤติที่เหมือนกัน
 

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

กลไกที่ท�ำให้ผู้ย้ำยถิ่นสำมำรถติดต่อสื่อสำรกัน 
นายจ้าง พนักงานจัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราวสามารถอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่กงสุล องค์การระหว่างประเทศ ประชาสังคมหรือครอบครัวของตน อาจกระท�าได้
โดยจัดหาการเข้าถึงโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางอินเตอร์เน็ตหรือบริการการสื่อสารอื่น ๆ

กำรส่งเงินกลับและกำรเข้ำถึงกองทุน
บริษัทรับส่งเงินกลับสามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงเงินที่ส่งกลับของผู้ย้ายถิ่นที่ครอบครัวส่งมาให้ในรัฐต้นทาง
และรัฐอื่น เงินส่งกลับเหล่านี้มักจะสามารถท�าให้ผู้ย้ายถิ่นอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย หรือสามารถจ่ายค่าเดินทางออกจากรัฐ
ปลายทาง ก่อนภาวะวกิฤต ิบรษัิทรบัส่งเงินกลบัได้ยกเว้นค่าธรรมเนยีมค่าส่งเงนิไปยงัประเทศทีก่�าลงัประสบปัญหาภาวะวกิฤติ

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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องค์กำรระหว่ำงประเทศ

ศูนย์กลำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ย้ำยถิ่น 
การจัดตั้งศูนย์กลางการสื่อสารแบบสองทาง (เช่น ภายในศูนย์ข้อมูลภาวะวิกฤติที่ด�าเนินการโดยชุมชนผู้ให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการประสานการสื่อสารต่าง ๆ กับประชากรทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ) สามารถจัดหาข้อมูลของการให้
ความช่วยเหลือทีม่อีย่างทนัเวลาและทนัปัจจุบนั ศูนย์กลางดงักล่าวสามารถรองรบัการสือ่สารส�าหรับหลายฝ่ายทีจ่ดัหาข้อมลู
ให้ผู้ย้ายถิ่น รวมถึงบริการด้านกงสุล นายจ้างและผู้จัดหางาน องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคม

กลไกกำรให้ข้อมูลย้อนกลับและกำรร้องเรียน
การท�าให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและท�าการร้องเรียนได้นั้น ช่วยให้ระบุช่องว่างในการให้ความช่วยเหลือ และมี
ส่วนช่วยในการเฝ้าติดตามและการประเมินความพยายามต่าง ๆ ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการก่อตั้งกลไกการให้ข้อมูลย้อน
กลับและการร้องเรียนรวมถึง:

 ■ การสร้างกล่องการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบจริงและแบบเสมือนจริงที่ผู้ย้ายถิ่นสามารถแสดงออกเรื่องความกังวล
ของตนและให้ข้อมูลย้อนกลับ

 ■ การไม่แสดงชื่อและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่มีเรื่องการคุ้มครองและการเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 ■ การตรวจสอบความถูกต้องและขบวนการประเมินที่ยุติธรรมและโปร่งใส
 ■ การติดตามผล รวมถึงในกรณีของการให้ความช่วยเหลือและการชดเชย

กำรสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรัฐ
องค์การระหว่างประเทศสามารถช่วยเชือ่มต่อช่องว่างของการสือ่สารและอปุสรรคปัญหาระหว่างผูย้้ายถิน่และรฐั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นกรณีเมื่อองค์การระหว่างประเทศมีการตั้งอยู่อย่างมั่นคงในรัฐปลายทาง การสนับสนุนอาจรวมถึง:

 ■ การระบุอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมที่ประชากรผู้ย้ายถิ่นเผชิญในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
 ■ การระบุผู้น�าชุมชนที่เป็นตัวแทนและที่ไว้วางใจได้ ผู้น�าที่ใช้ศรัทธาเป็นหลัก หรือผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่สามารถ

ช่วยเหลือได้
 ■ การให้ผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมในฐานะอาสาสมัครหรือลูกจ้างเพื่อค้นหาและรายงานเรื่องประชากรผู้ย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นที่

ติดอยู่ในสถานที่ห่างไกลหรือผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักขัง
 ■ การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ชายขอบและโดดเดี่ยวรวมถึงผ่านการเข้าเยี่ยมที่ศูนย์กักขัง

ประชำสังคม

วิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ข้างบนเพ่ือใช้กับองค์การระหว่างประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับประชาสังคมด้วย

ควำมพยำยำมระดับรำกหญ้ำเพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้ย้ำยถิ่นและสื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภำวะวิกฤติ
ประชาสังคมสามารถอยู่ในต�าแหน่งที่ดีที่จะท�าความพยายามสื่อสารระดับรากหญ้า โดยพุ่งเป้าไปที่ชุมชนผู้ย้ายถิ่นท่ีโดด
เดี่ยวและอยู่ชายขอบโดยเฉพาะ ประชาสังคมสามารถสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  ให้เข้าถึงประชากรผู้ย้ายถ่ินโดย
การจัดหาข้อมูลด้านช่องว่างของความช่วยเหลือ การส่งข้อความท่ีไม่ต่อเนื่อง หรือช่องว่างในกลยุทธการสื่อสาร โครงการ
ต่าง ๆ ที่กลุ่มนี้สามารถน�าไปปฏิบัติได้รวมถึง:
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 ■ การเยี่ยมถึงประตูบ้านเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนที่โดดเดี่ยวที่มีข้อจ�ากัดทางภาษา การเคลื่อนย้ายหรืออื่น ๆ
 ■ สายด่วนที่โทรฟรีและติดต่อง่าย ที่มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีสมรรถนะทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

สื่อสารกับผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
 ■ การเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมเพื่อตระหนักรู้ที่โรงเรียน ภัตตาคาร โบสถ์ และสถานที่อื่น ๆ ที่ผู้ย้ายถิ่นไปบ่อย
 ■ เครือข่ายสังคมและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อสื่อสารกับผู้ย้ายถิ่น
 ■ การใช้ “ผู้มีอิทธิพล” ของผู้ย้ายถิ่นเพื่อการให้ความช่วยเหลือและการสื่อสาร
 ■ การรับสมัครผู้ย้ายถิ่นให้เป็นอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่เพื่อการรณรงค์เรื่องการติดต่อสื่อสาร

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ



98

วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	10	ไปใช้:
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ย้ายถิ่นในการย้ายไปสู่ที่ปลอดภัย

รัฐปลำยทำง

กำรยกเว้นหรือข้อยกเว้นเอกสำรที่ต้องกำรเพื่อเดินทำงออกหรือพักอำศัยในรัฐปลำยทำง 
ภาวะวิกฤติมักต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องเอกสารที่ต้องการเพื่อเดินทางออกนอกประเทศและเพื่อท�าวีซ่า ผู้ย้ายถิ่นที่
ก�าลังหาที่ปลอดภัยในภาวะวิกฤติอาจเผชิญกับอุปสรรคในการมีเอกสารที่ต้องการเพื่อท�าวีซ่า ในการมีวีซ่าออกทางเมือง 
หรือการช�าระค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับในกรณีพักอาศัยเกินที่ได้รับอนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ความสามารถ
ของผู้ย้ายถ่ินท่ีจะย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยอาจถูกจ�ากัดด้วยวีซ่าและการอนุญาตให้ท�างานท่ีจ�ากัดพวกเขาให้อยู่แต่ในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์หนึ่ง ๆ หรือกับนายจ้างรายใดรายหนึ่ง การปฏิบัติการที่รัฐปลายทางสามารถท�าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่าง
ระยะความรุนแรงของวิกฤตินั้น รวมถึง:

 ■ การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางออกนอกประเทศของผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวโดยการยกเว้นหรือการจัดหา
วีซ่าออกนอกประเทศหรือเอกสารที่จ�าเป็นอื่น ๆ ให้อย่างรวดเร็ว

 ■ การยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่เก่ียวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศ การพักอาศัยเกินที่ได้รับอนุญาต 
หรือฝ่าฝืนข้อจ�ากัดเรื่องการย้ายที่

 ■ การให้ใบอนญุาตกลบัเข้าอีกคร้ังแก่ผูย้้ายถิน่ทีไ่ด้รับผลกระทบโดยไม่ยุง่ยาก โดยรวมถงึนกัเรยีนและแรงงานต่างชาติ
 ■ การช่วยอ�านวยความสะดวกและการจดัหาการเข้าถงึบคุลากรกงสลุจากรฐัต้นทางให้เดนิทางมาเยีย่ม ระบแุละจดัหา

ความช่วยเหลือแก่พลเมืองของตน
 ■ การงดเว้นจากการกักขังผู้ย้ายถิ่นในระหว่างภาวะวิกฤติโดยเฉพาะเยาวชน
 ■ การท�าให้แน่ใจว่าครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักขังนั้นยังอยู่ในรัฐปลายทางเหมือนกัน
 ■ การอ�านวยความสะดวกการเข้าถึงและการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกักขัง

เอกสำรกำรเดินทำงให้บุคคลไร้รัฐเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกกำรเดินทำง 
ในกรณีของการอพยพหรือการเดินทางกลับที่จัดให้ บุคคลไร้รัฐอาจมีโอกาสได้รับอันตรายอย่างยิ่ง คนไร้รัฐที่ไม่สามารถเดิน
ทางกลบัทีพ่กัอาศัยเดิมของตนเองได้ จะต้องการเอกสารการเดนิทางเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเดนิทางออกนอกรฐัปลาย
ทาง บางรัฐมีข้อก�าหนดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศให้ออกเอกสารประจ�าตัวและเอกสารการเดินทางให้คนไร้รัฐด้วย

รัฐต้นทำง

กำรออกบัตรผ่ำนแดนและกำรออกเอกสำรแทนเอกสำรประจ�ำตัวและเอกสำรกำรเดินทำงที่ทันเวลำ
พลเมอืงในต่างแดนอาจจ�าเป็นต้องแสดงเอกสารประจ�าตวัเพือ่ทีจ่ะเคลือ่นย้ายไปยงัทีป่ลอดภยัภายในรฐัปลายทาง หรอืเพือ่
ได้รบัความช่วยเหลอืในระดบัท้องถิน่ พลเมืองในต่างแดนต้องมกีารเข้าถงึเอกสารประจ�าตวัและเอกสารการเดนิทางทีถู่กต้อง
เพื่อข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ รัฐต้นทางอาศัยเอกสารประจ�าตัวและเอกสารการเดินทางเพื่อก�าหนดความเป็นพลเมือง
และเพื่อช่วยเหลือพลเมืองของตนอพยพ ย้ายที่อยู่ใหม่หรอืเดินทางกลับบ้านเกิด มาตรการทีร่ัฐต้นทางสามารถท�าได้รวมถงึ:
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 ■ สถานกงสุล จัดหาเอกสารประจ�าตัวหรือเอกสารอื่นใหม่ให้แก่พลเมือง เช่น หนังสือเดินทาง เอกสารประจ�าตัวหรือ
เอกสารการเดินทางชั่วคราวหากมีการสูญหาย ถูกนายจ้างยึด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของแรงงานที่ท�างานบ้าน) 
หรือในกรณีที่ยังไม่เคยมีเอกสารดังกล่าวมาก่อน

 ■ การใช้นโยบาย “ไม่ถาม” ในเรื่องสถานภาพการเข้าเมืองในรัฐปลายทาง
 ■ การร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อจัดหาเอกสารประจ�าตัวให้กับพลเมืองของตน
 ■ การออกบัตรผ่านแดนหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อให้การอพยพและความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่สมาชิกครอบครัวเกิดขึ้นได้ 

หากพวกเขาไม่ได้มีสัญชาติเดียวกับพลเมืองที่สมัครเพื่อขอความช่วยกับรัฐต้นทาง

กำรส่งคณะให้ควำมช่วยเหลือของกงสุลไปยังด่ำนชำยแดน สนำมบิน ท่ำเรือหรือจุดกำรผ่ำนทำงอื่น ๆ
การส่งบุคลากรเชี่ยวชาญพิเศษไปยังรัฐปลายทางหรือรัฐทางผ่านเพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกในการจัดหาเอกสารต่าง ๆ 
สามารถเร่งขบวนการของการเข้าถึงความต้องการและการให้ความช่วยแก่พลเมืองให้เร็วขึ้น มาตรการที่รัฐต้นทางสามารถ
พิจารณารวมถึง:

 ■ การเปิดสถานกงสุลชั่วคราวที่ด่านชายแดน
 ■ การส่งคณะให้ความช่วยเหลือของกงสุลไปยังสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง ด่านชายแดน สนามบินและจุดเดินทางผ่าน
 ■ การส่งคณะทีม่คีวามช�านาญเฉพาะกบัการเข้าถงึและจดัการกบัพลเมอืงทีก่�าลงัต้องการการคุม้ครองเฉพาะด้าน เช่น 

เหยื่อการค้ามนุษย์ แรงงานที่เอกสารถูกนายจ้างยึดไว้ และเยาวชนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้
ปกครอง และการจัดหาการตอบสนองที่ทันเวลา

 ■ การเริ่มข้อตกลงการบริการของกงสุล (หากมี) เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐอื่น ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่
พลเมือง

 ■ การร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและบุคลากรเสริม

กำรเจรจำต่อรองกับรฐัปลำยทำงและรฐัทำงผ่ำนเรือ่งกำรยกเว้นและข้อยกเว้นเรือ่งเอกสำรทีต้่องกำร
ในกำรเดินทำงออกนอกประเทศ กำรพักอำศัยและกำรเข้ำประเทศ
เอกสารทีต้่องการตามกฎหมายและนโยบายในรฐัปลายทางอาจสร้างอปุสรรคต่อการย้ายทีพ่กัอาศยั การอพยพหรอืการเดนิ
ทางผ่านไปยงัทีท่ีป่ลอดภยั หรอืการรบัความช่วยเหลอืเพือ่ความปลอดภยัในชวีติ รฐัต้นทางสามารถระบวุ่าอปุสรรคดงักล่าว
มีอยู่หรือไม่ และเจรจาต่อรอง (รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนกับรัฐต้นทางอื่น) กับรัฐปลายทางและรัฐทางผ่านเพื่อการยกเว้นหรือ
ข้อยกเว้นต่ออุปสรรคนี้เป็นการชั่วคราว

รัฐทำงผ่ำน

กำรยกเว้นหรือข้อยกเว้นเอกสำรที่ต้องกำรเพื่อเดินทำงออกหรือพักอำศัยในรัฐปลำยทำง
ภาวะวิกฤติมักต้องการความยืดหยุ่นในเร่ืองเอกสารท่ีต้องการเพื่อเดินทางออกนอกประเทศและเพ่ือท�าวีซ่า ผู้ย้ายถ่ินอาจ
ต้องการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพือ่หนจีากอนัตรายหรอืได้รับความช่วยเหลอืการช่วยชวีติ รฐัทางผ่านสามารถด�าเนนิ
มาตรการดังต่อไปนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกกับการเคลื่อนย้ายผู้ย้ายถิ่นไปยังที่ปลอดภัย:

 ■ การยกเว้นเอกสารที่ต้องการในการท�าวีซ่าเข้าหรือออก ค่าปรับหรือข้อจ�ากัดที่ขัดขวางการเคลื่อนย้าย
 ■ การจัดหาค�าสั่งและกระบวนการที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ด่านเพื่อการอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงเขตแดน
 ■ การมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอ�านาจหน้าที่และอ�านาจในภาวะฉุกเฉินที่มากพอในการตัดสินใจเร่ือง

ข้อยกเว้นและพิธีการผ่านแดน
 ■ การช่วยอ�านวยความสะดวกและการจัดหาการเข้าถึงจากรัฐต้นทางให้เดินทางมาเยี่ยม ระบุและจัดหา 
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ความช่วยเหลือแก่พลเมืองของตน
 ■ การเคลื่อนย้ายผู้ย้ายถิ่นที่มีการระบุว่าจ�าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองให้อยู่ห่างจากพื้นที่บริเวณพรมแดนเพื่อความ

ปลอดภัยที่มากขึ้นและเพื่อช่วยลดความคับคั่งบริเวณด่านชายแดน
 ■ การลงทะเบยีนผูท้ีเ่ข้าและผู้ทีไ่ม่มเีอกสารประจ�าตวัและเอกสารการเดนิทางทีถ่กูต้อง การจดัหาเอกสารชัว่คราวเพือ่

ยืนยันการลงทะเบียน วันที่และสถานที่เดินทางเข้า ข้อมูลประวัติอย่างย่อ และสัญชาติ
 ■ การจัดหาการขยายวีซ่าหรือใบอนุญาตให้พักอาศัยออกไปชั่วคราว
 ■ การท�าให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการไม่ส่งผู้ย้ายถิ่นกลับไปยังที่ที่มีอันตราย

กำรอนุญำตเข้ำประเทศชั่วครำวกับผู้ย้ำยถ่ินที่ก�ำลังเดินทำงผ่ำนหรือก�ำลังเดินทำงกลับบ้ำนที่ไม่
สำมำรถพิสูจน์อัตลักษณ์ตนเองได้ 
ผู้ย้ายถิ่นที่เอกสารประจ�าตัวสูญหายอาจจะไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และสัญชาติของตนเองแก่เจ้าหน้าที่ที่รัฐทางผ่านได้ 
ข้อก�าหนดเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนเรื่องอัตลักษณ์อาจรวมถึง:

 ■ การให้เข้าเมืองชั่วคราวเพื่อให้เวลาแก่ผู้ย้ายถิ่นในการท�าเอกสารใหม่หรือเอกสารพิสูจน์อัตลักษณ์และสัญชาติใหม่
 ■ การเตรียมหน่วยงานด้านการกงสุลจากรัฐต้นทางให้มีการเข้าถึงพลเมืองของตนท่ีก�าลังขอเดินทางเข้าประเทศที่

สถานที่ท�าการด่านพรมแดนเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกเรื่องการพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ
 ■ การยอมรับทางเลือกของเอกสารประจ�าตัวที่เป็นทางการ รวมถึงบันทึกค�าให้การของผู้ที่เต็มใจท่ีจะสาบานว่า 

ทราบอัตลักษณ์และสัญชาติของผู้ย้ายถิ่น 

สถำนภำพกำรคุ้มครองชั่วครำวและกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม
กลไกต่าง ๆ  ทีจั่ดหารปูแบบการป้องกนัและสถานภาพทีเ่ฉพาะและเหมาะสมแก่ประชาชนท่ีเดนิทางมาจากรฐัปลายทาง รวม
ถึงที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ  ข้อบังคับ “ที่ยกเว้น” ในกฎหมายระดับชาติและความเปลี่ยนแปลงในนโยบาย
สามารถน�ามาใช้เพือ่อนญุาตให้เข้ามาหรอืพกัอาศยัแก่ผูย้้ายถิน่ทีไ่ม่มคีณุสมบตัใินฐานะผูล้ีภ้ยัหรอืไม่สามารถได้ประโยชน์จาก
กลไกที่มีอยู่เพื่อการเดินทางเข้าหรือการพัก สถานภาพที่เป็นไปได้รวมถึง:

 ■ สถานภาพการคุ้มครอง (ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม) ชั่วคราว
 ■ สถานภาพการคุ้มครองความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
 ■ สถานภาพการคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

กำรเข้ำถึงเอกสำรต่ำง ๆ และกำรเคลื่อนย้ำยไปสถำนที่ปลอดภัย 
ลูกจ้างผู้ย้ายถิ่นอาจต้องการเอกสารประจ�าตัวและแหล่งทรัพยากรเพื่อเข้าถึงความช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัย 
นายจ้างและผู้จัดหางานสามารถท�าตามปฏิบัติการดังต่อไปนี้:

 ■ การคืนเอกสารประจ�าตัวใด ๆ ก็ตามให้เร็วที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและปราศจากเงื่อนไข
 ■ การช�าระค่าจ้างคงค้างเมื่อผู้ย้ายถิ่นต้องการเดินทางออกนอกรัฐปลายทางในบริบทของภาวะวิกฤติ
 ■ การย้ายที่พักใหม่ การอพยพหรือการส่งผู้ย้ายถิ่นกลับประเทศ รวมถึงสมาชิกครอบครัวหรือการช่วยเหลือให้

ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้
 ■ การสื่อสารกับสถานท�าการกงสุลเพื่อร่วมมือในการย้ายที่พักใหม่หรือการอพยพ

MICIC Initiative Guidelines
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องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

เอกสำรประจ�ำตัวและเอกสำรกำรเดินทำงชั่วครำว
องค์การระหว่างประเทศสามารถสนับสนุนรัฐในการระบุพลเมืองของตนและการช่วยอ�านวยความสะดวก (หรือหากจ�าเป็น
การจัดหาให้) เรื่องเอกสารประจ�าตัว กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง:

 ■ การสนับสนุนรัฐด้วยการตรวจสอบความถูกต้องเรื่องสัญชาติและกระบวนการคัดกรองที่ด่านชายแดน
 ■ ตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิการพักอาศัยของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การช่วยเหลอืผูย้้ายถิน่ รวมถงึการข้ามชายแดน การติดต่อหน่วยงานกงสลุของรฐัต้นทางของพวกเขาเพือ่ขอเอกสาร

เดินทางที่จ�าเป็นหรือเอกสารผ่านแดน

กำรแนะน�ำกับรัฐเรื่องกำรเปิดพรมแดน 
การแนะน�ากับรัฐเรื่องการเปิดพรมแดนบนพื้นฐานของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกเรื่องการ
เดินทางออกนอกประเทศของผู้ย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและทันเวลาและการเข้าถึงความช่วยเหลือและบริการฉุกเฉิน

ประชำสังคม

กำรแนะน�ำกับรัฐและผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชนเพื่อสร้ำงสภำพของกำรเคลื่อนย้ำยผู้ย้ำยถิ่นที่ปลอดภัย
ประชาสังคมสามารถแนะน�าให้รัฐและนายจ้างเพื่อสนับสนุนสภาพที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ย้ายถิ่นไป
ที่ปลอดภัย และยังสามารถเข้าแทรกโดยตรงเพื่อสนับสนุนผู้ย้ายถ่ินให้เคลื่อนย้าย การปฏิบัติการท่ีประชาสังคมสามารถ
ด�าเนินการได้รวมถึง:

 ■ การแนะน�ากับผู้รับและรัฐทางผ่านให้สนับสนุนการเปิดด่านพรมแดนบนพื้นฐานของการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม

 ■ การแนะน�ากับนายจ้างให้สนับสนุนจัดหาสภาพท่ีช่วยให้ผู้ย้ายถ่ินหนีไปยังท่ีปลอดภัย รวมถึงการเข้าถึงเอกสาร
ต่าง ๆ และค่าจ้างคงค้างและติดต่อกับหน่วยงานกงสุล

 ■ การส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  ในเรื่องความชอบและทางเลือกของผู้ย้ายถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย

 ■ การจัดหาความช่วยเหลือทางตรงให้ผู้ย้ายถิ่นเพื่อเคลื่อนย้าย รวมถึงการขนส่งและที่พักพิงชั่วคราวระหว่างทาง
 ■ การก่อต้ังหรือการเริ่มการตระเตรียมกับหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีระดับชาติหรือระดับท้องถ่ินในรัฐปลายทางเพ่ือ

เข้าถึงศูนย์กักขังเพื่อเข้าถึงความจ�าเป็นด้านใดด้านหนึ่งของผู้ย้ายถ่ินท่ีถูกกักขัง และจัดหาความช่วยเหลือ รวมถึง
การอพยพให้พวกเขาหากเป็นไปได้

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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วิธีปฏิบัติปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	11	ไปใช้:
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ย้ายถิ่นโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กลไกกำรติดตำมกำรถูกขับออกจำกที่อำศัย
ข้อมลูด้านการถกูขบัออกจากท่ีอาศยัช่วยระบตุ�าแหน่งทีอ่ยู ่ลกัษณะประชากรศาสตร์ แหล่งทรพัยากรและความต้องการของ
ประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะวกิฤติ รวมถงึผูย้้ายถิน่ด้วย ซึง่ในทางกลบักนัสามารถชีแ้นวในการเตรยีมความช่วยเหลอื
และความร่วมมอืของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตดิตามการถูกขับออกจากทีอ่าศัยซึ่งขึน้อยู่กับความต้องการและบรบิทนั้น 
อาจประกอบด้วยวิธีการเก็บข้อมูลวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีซึ่งประกอบด้วย:

 ■ การประเมนิสถานทีอ่าศัยเพือ่ท�าความเข้าใจกบัข้อมลูโดยสรปุของประชากร ต�าแหน่งท่ีอยูแ่ละการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
 ■ การเฝ้าติดตามการเคลื่อนย้ายเพื่อท�าความเข้าใจรูปแบบและแนวโน้ม
 ■ การลงทะเบียนเพื่อได้ความเข้าใจเรื่องประชากรอย่างละเอียด
 ■ การส�ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ข้อมูลที่สามารถสร้างขึ้นได้โดยกลไกการติดตามการถูกขับออกจากที่อาศัยนั้น รวมถึง:

 ■ ข้อมูลดิบที่รวมรวมขึ้นมาที่มีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่สามารถน�ามาใช้ได้เพื่อการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป
 ■ ข้อมลูสรปุของสถานทีต่ัง้ทีม่กีารปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพือ่ให้ข้อมลูโดยย่อของสถานทีเ่ฉพาะท่ีมผีูย้้ายถิน่

อาศัยอยู่มาก
 ■ รายงานทางสถิติ เช่น ข้อมูลแบบแผงหน้าปัด ที่มีการให้ข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้ทันกับตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วเพื่อให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง และภาพรวมของแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ในเวลาท่ีสั้นลง (เป็นวัน
หรือเป็นชั่วโมง)

 ■ แผนที่ที่แสดงประเด็นหลัก ๆ เพื่อแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์
 ■ การรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้และน�าเสนอในรูปที่สมบูรณ์
 ■ เวบ็ไซต์หลกัทีใ่ช้เป็นแหล่งข้อมลูกลางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายให้เข้าถงึรายงานและเอกสารทีผ่ลติโดยกลไก

การติดตาม

กำรประเมินควำมต้องกำรของผู้ย้ำยถิ่น
ผูย้้ายถิน่แต่ละรายอาจมคีวามต้องการเฉพาะด้านทีค่วรจะมกีารระบุและกล่าวถงึ ข้อมลูโดยสรปุของประชากรผูย้้ายถิน่ รวม
ถึงข้อมูลด้าน อายุ เพศ ความทุพพลภาพและลักษณะเฉพาะอื่น ๆ  อาจมีการสร้างไว้ก่อนเกิดภาวะวิกฤต และสามารถใช้เพื่อ
เข้าความต้องการเฉพาะด้านของผู้ย้ายถิ่น และเพ่ือปรับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินตามความเหมาะสม หากไม่ได้มีการ
สร้างไว้ก่อนเกดิภาวะวกิฤตแิล้ว ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถท�าข้อมลูสรปุของชุมชนแบบเฉพาะหน้าและไม่มรีายละเอยีดมาก
เพื่อเข้าถึงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะประชากรศาสตร์ของชุมชน ต�าแหน่งที่ตั้งของผู้ย้ายถิ่น (รวมถึงผู้ย้ายถิ่น
ที่ถูกกักขังหรือท�างานหรืออาศัยในที่ที่แยกตัวออกไป) ข้อมูลสรุปด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม และความต้องการอะไรที่ได้รับ
การสนองตอบแล้ว
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กำรมอบควำมช่วยเหลือแบบเฉพำะรำยแก่ควำมต้องกำรของผู้ย้ำยถิ่น 
มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการที่จัดหาให้ผู้ย้ายถ่ินมีการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้านของผู้ย้ายถ่ินแต่ละ
รายนั้น รวมถึง:

 ■ ความช่วยเหลอืผูย้้ายถิน่ด้วยกริยิาท่าททีีเ่หมาะสมกบัและค�านงึถึงศาสนาและวฒันธรรมและจดัการกบัความต้องการ
ของผู้ย้ายถิ่นที่ทุพพลภาพ ผู้ย้ายถิ่นสูงวัย ผู้ย้ายถิ่นเยาวชนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกออกจาก
ผู้ปกครอง และผู้ย้ายถิ่นที่มีรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศทุกรูปแบบ

 ■ มาตรการทีด่�าเนนิการแทรกแซงตามทีต้ั่งเป้าไว้เพ่ือจดัการกับความต้องการและโอกาสทีจ่ะได้รบัอันตรายต่าง ๆ  ของ
ผู้ย้ายถิ่นหญิง ชาย เด็กชายและเด็กหญิง

 ■ กระบวนการที่อ่อนไหวต่อเพศและวัยในการรับสถานที่ ที่พักพิง และศูนย์กลางผู้ย้ายถิ่น หรือศูนย์กลางและการ
บริการเฉพาะเพศหรือเฉพาะวัย

 ■ มาตรการท่ีพิจารณาถึงความต้องการตั้งแต่การท�างานในสภาพท่ีโดดเดี่ยว ขาดเครือข่ายสังคม อุปสรรคทางภาษา
หรือการสื่อสาร และการขาดเอกสารต่าง ๆ

กำรเฝ้ำติดตำมกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมของผู้ย้ำยถิ่น
การรวมเอาผูย้้ายถิน่เข้าไว้ในกลไกและกจิกรรมการเฝ้าตดิตามการเข้าถงึความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแบบไม่เลอืกปฏิบตัิ
นั้น สามารถช่วยประเมินและจัดการกับอุปสรรคที่ผู้ย้ายถิ่นอาจเผชิญในการรับการบรรเทาทุกข์ กลไกการให้ความคิดเห็น
ย้อนกลับและการร้องเรียนสามารถจัดหาโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นได้รายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องอุปสรรคในการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือดังกล่าว

กำรช่วยเหลือเฉพำะส�ำหรับชุมชนผู้ย้ำยถิ่น
การใช้วิธีการที่หลากหลายสามารถเพ่ิมความช่วยเหลือให้มีมากขึ้น และช่วยอ�านวยความสะดวกกับการช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตรายมากที่สุด วิธีการเฉพาะต่าง ๆ  อาจมีความจ�าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ย้ายถิ่นที่อาจจะไม่ได้ระบุ
ตัวตนของตนเองหรือรายที่หาที่พักพิงด้วยตัวเองนั้น ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกัน เช่น การไปพบที่บ้านในท้องถิ่นของชุมชนที่
เป็นผู้รับผู้ย้ายถิ่น สถานที่พักของนายจ้าง หรือการไปพบที่ศูนย์กักขัง

คณะกำรให้กำรตอบสนองแบบเคลือ่นทีเ่พือ่เข้ำถงึและจัดหำควำมช่วยเหลอืแก่ผูย้้ำยถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
เมื่อภาวะวิกฤตเกิดขึ้น ความต้องการของผู้ย้ายถิ่นอาจถูกมองข้ามในท่ามกลางการถูกขับให้ออกจากที่พักอาศัยของผู้ย้าย
ถิ่นจ�านวนมากในความต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท่ีขยายตัวออกไป การส่งคณะการตอบสนองแบบเคลื่อนที่
เฉพาะหน้าสามารถเติมช่องว่างให้เต็ม คณะเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงสถานท่ีตั้งท่ีโดดเดี่ยวท่ีมีผู้ย้ายถ่ินอาศัยอยู่เป็นจ�านวน
มาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคณะการตอบสนองเคลื่อนท่ีแบบเร็วแบบแยกคณะหรือแบบท�างานร่วมกันหลายคณะ
ก็ได้ คณะเหล่านี้ควรประกอบด้วยบุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์และเหมาะสมที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องและตระหนักถึง
ความต้องการและโอกาสได้รับอันตรายเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของผู้ย้ายถ่ิน คณะดังกล่าวสามารถจัดหาบริการต่าง ๆ ที่
กว้างขวางให้กับผู้ย้ายถิ่นได้ รวมถึง:

 ■ การออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทาง หรือการลงทะเบียนผู้ย้ายถิ่นหรือความต้องการของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ การสนับสนุนหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ระดับท้องถิ่นและองค์การระหว่างประเทศที่มีการประเมินความต้องการ

ของผู้ย้ายถิ่นและการร่วมมือกันโดยรวม
 ■ การกระจายสิ่งของที่จ�าเป็นในภาวะฉุกเฉินและการเสนอความช่วยเหลือทางการแพทย์
 ■ การเข้าถึงผู้ย้ายถิ่นที่อยู่โดดเดี่ยว

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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ศูนย์กำรสนับสนุนผู้ย้ำยถิ่นในรัฐปลำยทำง 
ผู้ย้ายถิ่นอาจไม่สามารถเข้าถึงการบรรเทาทุกข์ท่ีมีเป้าหมายท่ีพลเมืองของรัฐปลายทางเอง นอกเหนือไปจากการท�าหน้าที่
เป็นสถานที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแล้ว ศูนย์การสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นสามารถจัดหา:

 ■  การเข้าถึงโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
 ■ บริการให้ค�าปรึกษาในภาษาต่าง ๆ
 ■  ข้อมุลการอพยพและการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรง ผู้มีส่วนร่วมและบริการอื่น ๆ
 ■  ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ในรูปเงิน รวมถึง ผ้าห่ม อาหาร น�้าและการดูแลสุขภาพ
 ■  ความช่วยเหลือในรูปเงิน
 ■  การคัดกรองและการส่งต่อในกรณีที่ต้องการการคุ้มครองมากกว่าปกติ เช่น ความรุนแรงหรือการค้ามนุษย์

บริกำรตำมหำและกำรรวมตัวกันอีกครั้งของสมำชิกครอบครัว
ในระหว่างภาวะวิกฤตินั้น สมาชิกครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นอาจไม่ได้อยู่ร่วมกัน ซึ่งทิ้งสมาชิกไว้โดยล�าพังโดยเฉพาะเยาวชน
ที่มีโอกาสได้รับอันตรายความรุนแรง การทารุณกรรม การแสวงหาผลประโยชน์และการค้ามนุษย์ การบริการอ�านวยความ
สะดวกตามหาและรวมตัวสมาชิกครอบครัวอีกครั้งรวมถึง:

 ■ การส่งคณะที่มีความช�านาญพิเศษเพื่อจัดหาความช�านาญในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูก
แยกออกจากผู้ปกครอง  จัดการขบวนการตามหาและจัดการกรณีที่ต้องการการคุ้มครองพิเศษ

 ■ การฝึกอบรมหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าที่ของรัฐและด่านชายแดนถึงวิธีการตามหาตัว การช่วยเหลือเยาวชนท่ีไม่มี
ผู้ปกครองหรือถูกแยกออกจากผู้ปกครอง และช่วยอ�านวยความสะดวกการรวมตัวกันอีกครั้งของสมาชิกครอบครัว

 ■ บริการสายด่วนและศูนย์บริการเพื่อเก็บข้อมูลและแจ้งสมาชิกครอบครัวหรือแจ้งแหล่งข้อมูลท่ีถูกต้องแก่สมาชิก
ครอบครัว

 ■ บริการการตามตัวแบบออนไลน์ (เช่น เวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถือ) รวมถึงรายช่ือ ข้อมลูรายช่ือคนไข้
ที่โรงพยาบาล บุคคลที่ก�าลังตามหาและบุคคลท่ีติดต่อได้ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ย้ายถ่ินท่ีสนใจควรจะสามารถเข้าถึงรายชื่อ
เหล่านี้ได้โดยตรงจากเว็บเพจหรือพิมพ์ข้อมูลและข้อสงสัยของตัวเองได้

 ■ ช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อให้สาธารณชนสามารถรายงานข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชนท่ีถูกแยก
ออกจากผู้ปกครองหรือครอบครัวเพ่ือช่วยเจ้าหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าท่ีกงสุลและผู้มีส่วนร่วมใน
การคุ้มครองเยาวชนด้วยต�าแหน่งที่ตั้งและการรวมตัวกันอีกครั้ง

 ■ การระบุอัตลักษณ์ของร่างของผู้ย้ายถิ่นที่สูญหายและการก่อตั้งฐานข้อมูลผู้ย้ายถิ่นที่สูญหาย 

กำรให้ควำมช่วยเหลือเยำวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกออกจำกผู้ปกครอง
การให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกออกจากผู้ปกครองที่ตั้งเป้าไว้สามารถรวมถึง:
 
 ■ การสร้างให้มีพื้นที่ที่เป็นมิตรกับเยาวชนในที่ที่ให้การต้อนรับ ที่พักพิง แค้มป์และศูนย์กลางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่น

ได้อ�านวยความสะดวกต่อความต้องการด้านจิตสังคม สุขภาพและด้านอื่น ๆ ของเยาวชน
 ■ การจัดให้มีการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน เช่น สุขภาพ การศึกษา อาหาร การช่วยเหลือด้านจิตสังคม ที่อยู่อาศัยและ

กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
 ■ การจัดตั้งกลไกการตามหาและการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของสมาชิกภายในครอบครัว
 ■ การระบุเหยื่อการค้ามนุษย์และการส่งต่อไปยังการให้บริการความช่วยเหลือที่เหมาะสม
 ■ การก่อตั้งกลไกการส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 ■ การป้องกันการคัดเลอืกไปอยูใ่นกลุม่กองก�าลังติดอาวธุด้วยการให้การศกึษาและการฝึกอบรมเพือ่สร้างความสามารถ

ในการกลับสู่สภาพเดิมอีกครั้งหนึ่ง
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รัฐ

โครงสร้ำงกำรจัดกำรภำวะวิกฤติ 
รัฐอาจพิจารณาถึงการน�าโครงสร้างที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักต่าง ๆ  ในภาวะฉุกเฉินไปปฏิบัติ ในขอบเขตที่เป็นกิจกรรมที่
ไม่ได้ครอบคลุมไว้ในแผนและข้อตกลงที่มีมาก่อน อาจรวมถึง:

 ■ การระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเตอร์เน็ตในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และห่วงโซ่ของหน่วยงานที่มีอ�านาจ
หน้าที่ในการออกค�าสั่งและการตัดสินใจที่ชัดเจน

 ■ การเริ่มด�าเนินการด้านโครงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างฝ่าย
 ■ การสร้างศูนย์ข้อมูลและศูนย์ความร่วมมือ
 ■ การขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการต่าง ๆ รวมถึงในระดับท้องถ่ิน เมื่อมีการต้องการการบริการหรือเมื่อคาดว่าจะ

มีความต้องการ
 ■ การระบุและการส่งคณะให้การตอบสนองเร็วที่มีความช�านาญหลากหลาย

ควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวง ระหว่ำงหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย 
การปฏบิตักิารท่ีมคีวามร่วมมอืกันเป็นอย่างดีช่วยส่งเสรมิความยดึเหนีย่วและความสมบูรณ์ของการตอบสนองต่อผูย้้ายถ่ินใน
ภาวะวิกฤติ และช่วยเสริมทรัพยากร ขีดความสามารถและความแข็งแกร่งในด้านต่าง ๆ  ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มความสามารถ 
ความร่วมมอืระหว่างกระทรวง ระหว่างหน่วยงานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่ายช่วยอ�านวยความสะดวกแก่การตอบสนอง
ที่มีการวางแผนไว้และที่ทันเวลา ปัจจัยที่ควรพิจารณารวมถึง:

 ■ ผู้มีส่วนร่วมรายใดจะเกี่ยวข้อง – กระทรวงและกรมระดับชาติ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรมตรวจคนเข้า
เมือง บริการการกงสุล การเตรียมพร้อมรับมือและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ระดับ
ท้องถิน่ สถาบนัของรฐั องค์การระหว่างประเทศ ประชาสงัคมทีมี่อ�านาจ ความช�านาญและความสามารถในการช่วย
เหลือผู้ย้ายถิ่น

 ■ หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
 ■ กระบวนการด�าเนินการ รวมถึงด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 ■ กลไกการด�าเนินการ ความสม�่าเสมอและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 ■ กลไกการด�าเนินการ ความสม�่าเสมอและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองผู้ย้ายถิ่น 

รัฐปลำยทำง

กำรแยกกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรเดินทำงเข้ำเมืองออกจำกกำรเข้ำถึงบริกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนมนุษยธรรม
ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน หรือรายท่ีไม่ไว้ใจหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ี อาจจะไม่เต็มใจที่จะเข้า
ถึงความช่วยเหลือการช่วยชีวิตที่มีอยู่เนื่องจากกลัวการบังคับใช้กฎหมายการเดินทางเข้าเมือง การกักขังและการส่งตัวกลับ 
การท�าให้การเข้าถงึความช่วยเหลอืการช่วยชวีติทีไ่ม่เลอืกปฏบัิตใินระหว่างระยะฉกุเฉนิของภาวะวกิฤตอิาจเป็นสิง่ทีต้่องท�าให้
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่แยกความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินออกจากการบังคับใช้กฎหมายเดินทางเข้าเมือง รวมถึงด้วยวิธี:

 ■ การเผยแพร่การประกาศบริการสาธารณชนจากการบังคับใช้กฎหมายและผู้ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินท่ีช้ีให้เห็นว่า
ผู้ย้ายถิ่นควรจะย้ายที่พักหรืออพยพไปที่ที่ปลอดภัยและที่ว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความส�าคัญต่อการช่วยเหลือชีวิตเป็น
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อันดับแรก และละเว้นจากการตรวจสอบสถานภาพการเข้าเมืองและการด�าเนินกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเดิน
ทางเข้าเมือง รวมถึงการกักขังและการส่งตัวกลับในระหว่างระยะฉุกเฉินของภาวะวิกฤติ

 ■ การจับคู่กับประชาสังคม รวมถึงองค์การให้การสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้ข้อความเหล่านี้

 ■ การจ�ากดัเอกสารทีต้่องการเพือ่พสิจูน์อตัลกัษณ์ในทีพ่กัพงิฉกุเฉนิหรอืเมือ่จดัให้มคีวามช่วยเหลอืฉกุเฉนิ เช่น อาหาร 
น�้า ค้นหาและกู้ภัย หรือการดูแลด้านสุขภาพฉุกเฉิน

 ■ ผ่อนคลายเอกสารที่ต้องการเพื่อการออกกฎระเบียบและความสอดคล้องกับเอกสารที่ต้องการในการเดินทางเข้า
เมืองอื่น ๆ ในระหว่างภาวะฉุกเฉิน

 ■ การก่อตัง้บคุคลศนูย์กลางส�าหรบัผูย้้ายถิน่และผูม้ส่ีวนร่วมอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องเพือ่รายงานปัญหาอปุสรรคในการน�าไป
ปฏิบัติ เพื่อที่จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่น

รัฐต้นทำง

บริกำรทำงกำรกงสุลฉุกเฉิน
มาตรการเพื่ออ�านวยความสะดวกการเข้าถึงบริการทางการกงสุลฉุกเฉินรวมถึง: 

 ■ การท�าให้แน่ใจว่าสถานท�าการกงสุลในรัฐปลายทางและรัฐทางผ่านเปิดและให้บริการนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 ■ การส่งคณะเจ้าหน้าที่กงสุลเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ทางผ่าน พรมแดน และในที่ตั้งที่มีพลเมืองอยู่หนาแน่น
 ■ การเริ่มข้อตกลงทางกงสุลกับรัฐอื่น ๆ ที่สามารถน�าการปฏิบัติหน้าที่ของกงสุลไปปฏิบัติในกรณีที่ไม่มีสถานกงสุลตั้ง

อยู่ในรัฐปลายทางหรือรัฐทางผ่าน
 ■ การก่อตั้งคณะการตอบสนองเร็วที่เช่ียวชาญในการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและมีความสามารถที่จะอ�านวย

ความสะดวกในการคุ้มครองและการอพยพพลเมือง
 ■ การให้ความช่วยเหลอืแบบทนัท่วงทด้ีวยตนเองหรอืร่วมมอืกบัประชาสงัคมและองค์การระหว่างประเทศ รวมถงึการ

ให้ที่พักพิงชั่วคราว (รวมถึงภายในสถานกงสุล) อาหาร น�้า เครื่องมือฉุกเฉิน และบริการการแปลและล่าม

คณะกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉินหรือคณะกำรตอบสนองเร็ว
ในช่วงภาวะวิกฤติ รัฐต้นทางอาจจ�าเป็นต้องปรับปรุงขีดความสามารถของตนเองในรัฐปลายทางและรัฐทางผ่าน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการช่วยเหลือพลเมืองของตน วิธีหนึ่งที่ท�าได้คือโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนและมีหน้าท่ีหลาย
อย่างไป ปัจจัยที่ควรพิจารณารวมถึง: 

 ■ ความกว้างขวางของบริการที่พลเมืองอาจต้องการ รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกงสุล การแพทย์ การขนส่ง 
การอพยพ ความช่วยเหลือเรื่องเอกสารการเดินทางและเอกสารประจ�าตัว และการระบุอัตลักษณ์ของร่างผู้เสียชีวิต

 ■ ขอบเขตของทักษะ ความรู้และความสามารถที่จ�าเป็นในการช่วยเหลือพลเมืองของตน
 ■ ระดับของหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ระดับสถาบันและการตัดสินใจที่จ�าเป็นต้องการตอบสนองให้ทันเวลา
 ■ ท�าเลทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์เพือ่การส่งคณะไป รวมถงึรฐัปลายทาง จดุทางผ่าน (รวมถงึสนามบนิทีเ่ดนิทางออกและเดนิ

ทางเข้า) พื้นที่อพยพ จุดพรมแดนระหว่างรัฐปลายทางและรัฐทางผ่าน แค้มป์และจุดรวมพลหลักอื่น ๆ

แผนส�ำรอง กำรรับรองควำมปลอดภัย และควำมช่วยเหลือพลเมืองที่ยังอำศัยอยู่ในรัฐปลำยทำง
ในบางกรณี พลเมืองอาจตัดสินใจอาศัยอยู่ในรัฐปลายทาง รัฐต้นทางอาจมีมาตรการก�าหนดและช่วยเหลือพลเมืองของตนที่
ยังคงอาศัยอยู่ รวมถึงโดย:

MICIC Initiative Guidelines
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 ■ การช่วยอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และบริการทางกงสุล
 ■ การก่อตั้งกลไกที่อนุญาตให้มีการติดต่อกับพลเมืองโดยสม�่าเสมอ (เช่น ผ่านหมายเลขสายด่วนหรือศูนย์บริการ รวม

ถึงการส่งต่อไปยังผู้ให้บริการอื่นเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือ)
 ■ การช่วยอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างพลเมืองและครอบครัวในรัฐต้นทาง
 ■ การร่วมมือกับรัฐปลายทางและนายจ้างเพื่อท�าให้แน่ใจว่าพลเมืองได้รับข้อมูลเรื่องความช่วยเหลือที่มี และสามารถ

สอบถามข้อมูลโดยตรงได้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
 ■ การจัดหรือการอุปถัมภ์ที่พักพิงชั่วคราว การเข้าถึงความช่วยเหลือฉุกเฉิด และความช่วยเหลือและการให้ค�าปรึกษา

จากจิตสังคม
 ■ การประสานงานกับผู้มีส่วนร่วมภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

รัฐทำงผ่ำน

ควำมช่วยเหลือที่ชำยแดน
ในบางภาวะวิกฤติ ทางเลือกที่ดีที่สุดหรือหนึ่งเดียวของผู้ย้ายถิ่นในการได้รับความช่วยเหลือเพื่อการช่วยชีวิตอาจรวมถึงการ
ย้ายข้ามพรมแดนไปยังรัฐเพื่อนบ้าน มาตรการที่รัฐทางผ่านสามารถใช้เพื่อจัดบริการต่าง ๆ ให้กับผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางมาจาก
รัฐปลายทางรวมถึง:

 ■ การจัดหาการขนส่งจากพื้นที่พรมแดนหรือพื้นที่ห่างไกล สนามบินหรือที่พักพิง
 ■ การก่อตั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกในการต้อนรับและการเดินทางผ่าน เพื่อระบุและลงทะเบียนผู้ย้ายถ่ินและจัดหา

ที่พักพิง ส่วนแบ่งอาหารและการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 ■ การจดัหาบรกิารต่าง ๆ  ให้ผูย้้ายถิน่หรอืการส่งผูย้้ายถิน่ต่อไปยงับรกิารต่าง ๆ  รวมถงึบรกิารด้านการกงสลุทีเ่หมาะสม 

ที่พักพิง อาหาร การดูแลด้านสุขภาพ การให้ค�าปรึกษาและการศึกษา
 ■ การร่วมมือกับคณะท�างานทางกงสุลที่เกี่ยวข้องในรัฐทางผ่านเพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่น
 ■ การฝึกอบรมหรอืการให้ความช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีด่่านชายแดนเพือ่ระบุผูล้ี้ภัย ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ บุคคลไร้รฐั เยาวชน

ทีไ่มม่ผีูป้กครองหรอืถกูแยกออกจากผู้ปกครอง การคา้มนษุย์ และกลุ่มอืน่ที่ต้องการความช่วยเหลอืเฉพาะทาง และ
ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

กำรจัดหำควำมช่วยเหลือฉุกเฉิน
นายจ้างสามารถจดัหาความช่วยเหลอืฉกุเฉนิให้แก่ผูย้้ายถิน่ ไม่ว่าจะหาให้ด้วยตนเองหรอืร่วมมอืกบัผูจ้ดัหางาน บรษิทัจดัหา
แรงงานชั่วคราว หน่วยงานกงสุลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ การจัดหาอาจรวมถึง:

 ■ การหาที่อยู่ของแรงงานต่างชาติและระบุสถานการณ์เฉพาะของพวกเขา
 ■ การจัดหาการขนส่ง ที่พักอาศัย การดูแลด้านสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย และความช่วยเหลือด้านการสื่อสาร

เพื่อท�าให้เกิดความปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานต่างชาติและครอบครัว
 ■ การประสานงานกบัผูน้�าคณะแรงงานต่างชาติเพือ่ท�าให้แผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิและเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ถกูน�าไป

ใช้โดยมีการพิจารณาถึงความต้องการของแรงงานต่างชาติเอาไว้ด้วย 
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องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

กำรบูรณำกำรผู้ย้ำยถิ่นกับเครื่องมือกำรประเมินควำมต้องกำรระหว่ำงหน่วยงำน
การประเมินที่มีการท�างานร่วมกันในภาวะวิกฤติในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจ�าเป็นต้องรวมเอาประชากร
ผูย้้ายถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบไว้ในการค�านวณอย่างเป็นระบบด้วย และผูย้้ายถิน่ควรจะถกูรวมอยูใ่นแนวทางปฏิบตักิารประเมนิที่
เก่ียวข้องทัง้หมด การรวมเอาผูย้้ายถิน่ไว้ในชดุข้อมลูการปฏบัิตกิารปกตแิละตวับ่งช้ีท่ีเกีย่วข้องกบัภาคส่วนต่าง ๆ  การประเมนิ
สามารถพิจารณารวมถงึความต้องการและโอกาสได้รบัอนัตรายอย่างหนึง่อย่างใดของผู้ย้ายถ่ิน และเพือ่การวางแผนและการ
เฝ้าตดิตามการตอบสนองต่อภาวะวกิฤติและการฟ้ืนฟู ชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบซึง่รวมถงึของผูย้้ายถิน่ด้วยนัน้ควรได้รบัโอกาส
เข้าร่วมในการประเมนิดงักล่าวด้วย เครือ่งมอืและผลติภณัฑ์ระหว่างหน่วยงานทีอ่าจจะได้รบัประโยชน์จากการรวมกนัของผู้
ย้ายถิ่นในฐานะกลุ่มเฉพาะกลุ่มหนึ่งภายในขอบเขตที่กว้างขวางของประชากรที่ได้รับผลกระทบคือ:

 ■ การประเมินขั้นต้นเพื่อการให้ค�าจ�ากัดความของโครงการเบื้องต้น
 ■ การประเมินแบบเร็วในขั้นต้นแบบหลายกลุ่ม/ส่วน และการอธิบายโดยย่อเรื่องความต้องการความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรม
 ■ การประเมินความต้องแบบลึกร่วมกันแบบกลุ่มหรือส่วนเดียว
 ■ การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย รวมถึงการประเมินความต้องการภายหลังเกิดภัยธรรมชาติและการ

ประเมินความต้องการภายหลังเกิดภาวะวิกฤติ

จุดทำงผ่ำน 
องค์การระหว่างประเทศสามารถสนบัสนนุให้รฐัจดัตัง้และจดัการจดุทางผ่านและจดัหาทีพ่กัพงิชัว่คราวส�าหรบัผูย้้ายถิน่ รวม
ถึงการจัดตั้งที่แบบแคมป์ซึ่งอาจส�าคัญอย่างยิ่งในบริบทของการอพยพ

ศูนย์กำรต้อนรับผู้ย้ำยถิ่นที่ด่ำนชำยแดนและในรัฐทำงผ่ำน
ศูนย์การต้อนรับผู้ย้ายถิ่นท่ีด่านชายแดนและในรัฐทางผ่านสามารถให้บริการช่วยเหลือชีวิตแก่ผู้ย้ายถ่ินท่ีก�าลังหนีจากภาวะ
วิกฤติและก�าลังข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ บริการดังกล่าวอาจรวมถึง:

 ■ ที่พักพิงฉุกเฉิน
 ■ ข้อมูลข่าวสาร
 ■ อาหารและสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร
 ■ การดูแลทางการแพทย์และการสนับสนุนทางจิตสังคม
 ■ การช่วยเหลือด้านการขนส่งต่อไป
 ■ ความช่วยเหลือด้านเอกสารในความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับการบริการด้านกงสุล
 ■ การส่งต่อ
 ■ การตามหาครอบครัวและความช่วยเหลือเพื่อการได้กลับมารวมกันอีกครั้ง

ประชำสังคม

วธิปีฏบิตัทิีก่ล่าวถงึในหวัข้อจุดทางผ่านและศนูย์การต้อนรบัผูย้้ายถิน่ทีร่ะบไุว้ในหวัข้อองค์การระหว่างประเทศนัน้เกีย่วข้อง
กับประชาสังคมด้วยเช่นกัน

MICIC Initiative Guidelines
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กำรมีส่วนร่วมของประชำสังคมในกำรตอบสนองต่อควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม
การปฏิบัติการที่ประชาสังคมสามารถกระท�าได้เพื่อช่วยผู้ย้ายถิ่นในระหว่างภาวะวิกฤตินั้นรวมถึง:

 ■ การท�าให้แน่ใจว่าข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือถูกส่งไปยังกลุ่มผู้ย้ายถิ่น องค์การที่ตั้งอยู่บนหลักศรัทธา ผู้น�า
ท้องถิ่น และกลุ่มอื่น ๆ ที่มีการติดต่อกับผู้ย้ายถิ่น

 ■ การช่วยเหลือผู้มีส่วนร่วมระดับท้องถ่ินกลุ่มเหล่านี้เพื่อช่วยระบุช่องว่างในการให้ความช่วยเหลือหรือช่องว่างของ
ความคุ้มครอง

 ■ การแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและผู้ตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินกับประชากรผู้ย้ายถิ่นในท้องถิ่นและช่องว่างในการให้ความช่วยเหลือ

 ■ การท�าให้ผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมในฐานะอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากพวก
เขาสามารถเพิ่มการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองและสามารถแน่ใจได้ว่าการให้ความช่วยเหลือถูกส่งไปยัง
ผู้ย้ายถิ่นด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้านวัฒนธรรมและสอดคล้องด้านภาษา

 ■ การใช้ความเชีย่วชาญ ทกัษะและขดีความสามารถในการช่วยเหลอืของประชาสงัคมกลุม่ต่าง ๆ  เพือ่จดัหาความช่วย
เหลอืแบบเฉพาะเจาะจงเพือ่สนองความต้องการด้านใดด้านหนึง่ของกลุม่ผูย้้ายถ่ินกลุม่ใดกลุม่หนึง่ รวมถึงแรงงานสตรี
ผู้ย้ายถิ่นที่ท�างานบ้าน เยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครองไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง 
เหยื่อการค้ามนุษย์และผู้ย้ายถิ่นที่ทุพพลภาพ

 ■ การก่อต้ังพืน้ทีแ่ละศนูย์กลางท่ีปลอดภยัให้กบัผูย้้ายถ่ินทัว่ไปและผูย้้ายถ่ินทีม่โีอกาสได้รบัอนัตราย โดยเป็นสถานทีท่ี่
สามารถให้ความช่วยเหลอืแบบเฉพาะรายได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปด้วยวธิทีีป่ลอดภยัและไวต่อความรูส้กึของผู้รับ

 ■ การช่วยเหลือการตามหาครอบครัว การน�าสมาชิกครอบครัวให้กลับมารวมกันอีกและการระบุร่างของผู้ย้ายถิ่นท่ี
สูญหาย

กำรท�ำให้ผู้พลัดถิ่นมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองต่อควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม 
กลุ่มของผู้พลัดถิ่นมีการเข้าถึงผู้ย้ายถิ่น เครือข่ายต่าง ๆ สายสัมพันธ์ด้านความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีที่มีมาก่อน และ
ความสนใจพิเศษในการคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตราย วิธีที่ผู้พลัดถิ่นรวมถึงองค์การผู้พลัดถิ่น
สามารถร่วมในการตอบสนองนี้ได้นั้นรวมถึง:

 ■ การตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่น กิจกรรมระดมทุนและการบริจาคโดยสมัครใจ
 ■ การใช้สายสัมพันธ์ความเชื่อมั่นที่มีมาก่อนหน้านี้กับผู้ย้ายถิ่นเพื่อเจรจาต่อรองและอ�านวยความสะดวกการเข้าถึง

กลุ่มผู้ย้ายถิ่นของผู้ให้การตอบสนอง การลงทะเบียนผู้ย้ายถิ่นเพื่อการให้ความช่วยเหลือและประเมินความต้องการ
ของผู้ย้ายถิ่น

 ■ การเป็นตัวกลางระหว่างชุมชนผู้ย้ายถิ่นและหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เมื่อจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่ม
ผู้ย้ายถิ่นที่อาจไม่เชื่อมั่นผู้มีส่วนร่วมภาครัฐ

 ■ การจัดหาบริการตรง โดยอิงกับความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถเฉพาะของพวกเขา รวมถึงบริการด้านการแปล 
การเป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการให้ความช่วยเหลือ

 ■ การอาสาสมัครกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในรัฐปลายทาง

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	12	ไปใช้:
ก่อตั้งกระบวนการส่งต่อที่ชัดเจนในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กำรระบุผู้ย้ำยถิ่นที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ 
การระบุผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการเฉพาะเป็นส่ิงท่ีต้องกระท�าก่อนการเริ่มต้นระบบการส่งต่อ ผู้ย้ายถ่ินท่ีอาจต้องการ
บริการเฉพาะทาง รวมถึงเยาวชน (ที่อาจไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง) สตรีมีครรภ์ ผู้ย้ายถ่ินป่วยเรื้อรัง 
ผู้ย้ายถิ่นทุพพลภาพ ผู้ย้ายถิ่นสูงวัย ครอบครัวที่มีสมาชิกคนเดียว เหยื่อของความรุนแรงทางเพศหรือบนพื้นฐานของเพศ 
การค้ามนุษย์และรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนาและอื่น ๆ ผู้ย้ายถิ่นที่
มีสถานภาพการเข้าเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียน และผู้ย้ายถ่ินท่ีถูกกักขัง การปฏิบัติการต่อไปนี้สามารถช่วยระบุผู้ย้ายถิ่นที่มี
ความต้องการพิเศษได้:

 ■ การส่งคณะช�านาญการที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะทางเทคนิคไปยังรัฐปลายทาง
 ■ การระบุบุคคลหรือหน่วยศูนย์กลางภายในองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดการกับความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 ■ การด�าเนนิการประเมนิและท�ากจิกรรมสรปุข้อมลูท�าเลทีต่ัง้ทีม่คีวามเสีย่ง เช่น ทีท่างผ่านหรอืจดุพกัรอของผูย้้ายถิน่

ทีม่สีถานภาพไม่ปกติ สถานทีจ้่างงานทีไ่ม่เป็นทางการ แคมป์ของพวกทีถ่กูขบัออกจากทีพ่กั การสร้างทีพ่กัอาศยัแบบ
ไม่เป็นทางการหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 ■ การใช้การสรุปข้อมูลที่ตั้งเป้าหมายไว้และเครื่องมือการประเมินความต้องการต่าง ๆ
 ■ การก่อตั้งช่องทางการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับหมายเลขสายด่วนและกลไกการร้องเรียน
 ■ การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่นการจดัหาความช่วยเหลอืโดยตรงให้กับบคุคลและชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะวกิฤติ 

รวมถึงบคุลากรท่ีให้การตอบสนองต่อภาวะวกิฤติ เจ้าหน้าทีด้่านสขุภาพ อาสาสมคัร ผูจ้ดัการดแูลเป็นรายกรณ ีผูจ้ดั
การแคมป์และเจ้าหน้าที่ด�าเนินการประเมินหรือท�างานด้านการสื่อสารและการยกระดับการตระหนักรู้

กำรส่งต่อผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหำที่พักพิงและบุคคลไร้รัฐไปยังกลไกกำรคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิงและบุคคลไร้รัฐมักจะเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางเดียวกันกับผู้ย้ายถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรก่อตั้ง
กระบวนการการส่งต่อทีท่�าหน้าทีไ่ด้จรงิกบักลไกการคุม้ครองระดบัชาตหิรอืนานาชาตเิพือ่ผูล้ีภ้ยัและบุคคลไร้รัฐ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าการส่งต่อท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ควรค�านึงถึงคือ:

 ■ การให้ค�าอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีช่วยเหลอืผูย้้ายถ่ินและกลไกการแสวงหาท่ีลีภ้ยัของรฐัผ่าน
บันทึกความเข้าใจหรือกระบวนการด�าเนินการตามมาตรฐานที่จ�าเป็น หรือการตระเตรียมแบบเฉพาะหน้า

 ■ การก�าหนดบุคคลศูนย์กลางในการส่งตัวเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารที่ไม่ติดขัด
 ■ การเผยแพร่ข้อมูลหลายภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายและเอื้อกับผู้ไม่รู้หนังสือในเรื่องกระบวนการสมัครเพื่อขอลี้ภัย ในรูป

ของแผ่นพับ สื่อสังคมออนไลน์หรือการสื่อสารทางวิทยุ
 ■ การคดักรองกระบวนการเพือ่ท�าให้มกีารระบคุวามต้องการทีร่วดเรว็ การคดักรองเบ้ืองต้นต้องการการประเมนิทัว่ไป

ว่าบุคคลที่มองหาความช่วยเหลือนั้นต้องการการลี้ภัยด้วยหรือไม่
 ■ การฝึกอบรมแบบฉกุเฉนิให้กบัผู้ทีป่ฏบิติัการในแนวหน้า (หากการฝึกอบรมดงักล่าวไม่ได้มกีารจดัให้ในระยะก่อนเกดิ

ภาวะวิกฤติ) รวมถึงหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ หรือประชาสังคมที่
มีอ�านาจที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง
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 ■ กระบวนการส่งต่อบุคคลไร้รัฐที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปยังท่ีพักอาศัยเดิมไปยังหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีระดับ
ชาติที่เกี่ยวข้อง หรือไปยังส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

 ■ การยอมรับข้อตกลงการคุ้มครองให้ผลประโยชน์สูงสุดของเยาวชนถือเป็นข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในกรณีท่ีการส่งต่อ
กระท�าเพื่อเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง  

 ■ การยอมรบัข้อตกลงการคุม้ครองให้กระบวนการส่งต่อเคารพความลบั เนือ่งจากข้อมลูเกีย่วกบับคุคลทีถ่กูส่งต่อเพือ่
ลี้ภัยไม่ควรถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่รัฐต้นทาง

 ■ การยอมรับข้อตกลงการคุ้มครองให้การส่งต่อระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบบการลี้ภัยของท้องถิ่นหรือของ
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ
บุคคล การยินยอมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจ�าเป็นเพ่ือการส่งต่อข้อมูลบุคคลระหว่างบุคคลท่ีก�าลังส่งต่อและ
บุคคลที่สาม

กำรส่งต่อไปยังประชำสังคมและองค์กำรระหว่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
องค์การบางแห่งมีอ�านาจเฉพาะด้านและทักษะและความเช่ียวชาญท่ีเป็นลักษณะเฉพาะท่ีจะจัดการกับความต้องการด้าน
ใดด้านหนึ่งของผู้ย้ายถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น เพื่อช่วยเหลือเยาวชนหรือเหยื่อการค้ามนุษย์) ปัจจัยที่ควรพิจารณา
ในการก่อตั้งระบบการส่งต่อที่ท�าหน้าที่ได้จริงนั้นรวมถึง:

 ■ การระบปุระชาสงัคมหรอืองค์การระหว่างประเทศทีด่�าเนนิการในรฐัปลายทางทีม่อี�านาจหรอืความเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านและการก่อตั้งกระบวนการหรือการตระเตรียมแบบเฉพาะหน้าเพื่อส่งต่อกรณีต่าง ๆ และอ�านวยความสะดวก
สิ่งที่สามารถคาดเดาได้

 ■ การก�าหนดบุคคลศูนย์กลางในการส่งตัวเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารที่ไม่ติดขัด
 ■ การคัดกรองกระบวนการเพื่อท�าให้มีการระบุความต้องการที่รวดเร็ว
 ■ การยอมรับข้อตกลงการคุ้มครองให้ผลประโยชน์สูงสุดของเยาวชนถือเป็นข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในกรณีท่ีการส่งต่อ

กระท�าเพื่อเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง  
 ■ การยอมรบัข้อตกลงการคุ้มครองให้กระบวนการส่งต่อเคารพความลบัและกระท�าโดยมคีวามยนิยอมทีเ่ป็นลายลกัษณ์

อักษรของบุคคล
 ■ การจัดให้มีการสนับสนุนทางการเงินและการขนส่งเพื่ออ�านวยความสะดวกจ�านวนงานที่รับผิดชอบหรือบริการที่

เพิ่มขึ้น  

กลไกกำรส่งต่อเยำวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจำกผู้ปกครอง 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีควรก่อต้ังกระบวนการส่งต่อทีท่�าหน้าท่ีได้จรงิกบัหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีร่ะดบัชาตแิละระดบันานาชาติ
และองค์การทีม่อี�านาจเฉพาะด้านเพือ่ให้แน่ใจว่าเยาวชนได้รบัความช่วยเหลอืตามเพือ่ทีต่ัง้ไว้ทีจ่ดัการกบัปัญหาการคุ้มครอง
เยาวชนเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการก่อตั้งระบบการส่งต่อที่ท�าหน้าที่ได้จริงนั้นรวมถึง:

 ■ การพัฒนากระบวนการความร่วมมือและการส่งต่อในหมู่หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าท่ีระดับชาติและระดับนานาชาติ
ที่เกี่ยวข้อง ประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศ  

 ■ การเพิ่มความตระหนักรู้ของหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าท่ีและความเข้าใจกระบวนการส่งต่อเยาวชนท่ีไม่มีผู้ปกครอง
หรือถูกแยกจากผู้ปกครอง 

 ■ การก่อตัง้กระบวนการคดักรองเพือ่ระบวุ่าเยาวชนนัน้เป็นเยาวชนทีไ่ม่มผีูป้กครองหรอืถกูแยกจากผูป้กครองหรอืไม่ 
เพื่อระบุและพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วย

 ■ การท�าให้แน่ใจมีว่าการส่งต่อเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครองโดยทันทีไปยังผู้มีส่วนร่วมในการ
คุม้ครองเยาวชนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงเพือ่ตอบสนองความต้องการด้านการดแูล ความปลอดภยั การศกึษาและสขุภาพ

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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 ■ การยอมรบัข้อตกลงการคุ้มครองให้ผลประโยชน์สงูสดุของเยาวชนถอืเป็นข้อพจิารณาเบือ้งต้นในกรณทีีก่ารปฏบิตักิาร 
การส่งต่อและการคุ้มครองที่จัดให้เยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ปกครอง รวมถึงการให้ค�าปรึกษากับ
เยาวชนตามอายุและวุฒิภาวะ การมอบหมายผู้ดูแลและล่ามในกรณีที่จ�าเป็น

กำรส่งต่อไปยังผู้ให้บริกำรระดับท้องถิ่นหรือของรัฐปลำยทำง
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในรัฐปลายทางหรือผู้มีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นอื่น ๆ อาจจัดหาบริการต่าง ๆ เช่น ที่พักพิงชั่วคราว 
อาหาร การย้ายที่พักใหม่ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกในการติดต่อกับครอบครัว ให้กับทุกคน
ที่ถูกขับออกจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากภาวะวิกฤติ องค์การ นายจ้างหรือรัฐต้นทางที่มีการติดต่อกับผู้ย้ายถิ่นสามารถส่งผู้ย้าย
ถิ่นต่อไปยังความช่วยเหลือและบริการที่มีอยู่ในระดับท้องถิ่นได้
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	13	ไปใช้:
โยกย้ายและอพยพผู้ย้ายถิ่นเมื่อจ�าเป็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กำรย้ำยที่พักใหม่ของผู้ย้ำยถิ่น 
การย้ายที่พักใหม่ของผู้ย้ายถิ่นภายในรัฐปลายทางอาจเหมาะสมเมื่อปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ปลอดภัยและดูว่าจะยังปลอดภัย
ไปอีก ทางเลือกนี้อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีของภัยธรรมชาติมากกว่าในกรณีของความขัดแย้งเมื่อความรุนแรงอาจแพร่กระจาย
ไปยังพื้นที่อื่น ๆ  การย้ายที่พักอาจเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ  หรือยืดยาวก็ได้ ในบางกรณี ผู้ย้ายถิ่นอาจถูกย้ายที่พักไปยังพื้นที่ที่เคย
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมาก่อนเพื่อช่วยกันบูรณะฟื้นฟู ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจพิจารณาถึง:

 ■ การก�าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติในการย้ายที่พักภายในรัฐปลายทาง ในการการอพยพหรือในการพักอาศัยที่เดิม
 ■ การประเมินความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีท่ีจะอาจเป็นท่ีพักใหม่ โดยมีการค�านึงถึงการ

ต้อนรับผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ 
 ■ การระบุที่พักพิงส�าหรับผู้ย้ายถิ่นในสถานที่ที่เป็นที่พักใหม่
 ■ การจัดหาอาหาร น�้าดื่มและสิ่งของจ�าเป็นทั้งหลายจนกระทั่งผู้ย้ายถิ่นพักอาศัยได้อย่างลงตัวแล้ว
 ■ การระบุโอกาสในการจ้างงานหากต้องอาศัยในที่พักใหม่เป็นระยะยาว
 ■ การเชือ่มโยงผูย้้ายถิน่กบับรกิารด้านสขุภาพ ความช่วยเหลอืด้านจติสงัคมและบรกิารอืน่ ๆ  ท่ีจ�าเป็นในสถานท่ีพกัใหม่
 ■ การช่วยเหลือครอบครัวในการสมัครเรียนที่โรงเรียนหากต้องอาศัยในที่พักใหม่เป็นระยะเวลายาว
 ■ การสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว
 ■ การระบุผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตรายที่อาจต้องการการดูแลพิเศษในระหว่างการย้ายที่พักใหม่ เช่น เหยื่อความ

รนุแรง ผูย้้ายถิน่ทุพพลภาพ ผูย้้ายถิน่สงูวยั ผูย้้ายถ่ินเยาวชน รวมถึงเยาวชนท่ีไม่มผีูป้กครองหรอืถูกแยกจากผูป้กครอง 
และการค้ามนุษย์หรือการถูกแสวงหาผลประโยชน์

กำรอพยพผู้ย้ำยถิ่นไปยังรัฐทำงผ่ำนหรือรัฐต้นทำง
โดยปกตกิารอพยพจะเป็นวธิกีารสดุท้าย แต่เป็นวธิกีารทีส่�าคญัมากทีส่ดุหากผูย้้ายถิน่ไม่สามารถอยูอ่าศยัได้อย่างปลอดภยัใน
ที่ที่อาศัยอยู่หรือไม่สามารถย้ายที่พักใหม่ได้ในรัฐปลายทาง ลักษณะต่าง ๆ  ที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรพิจารณาในการท�าการ
ด�าเนินการอพยพไปใช้ปฏิบัติ (บางข้อได้อธิบายไว้อย่างละเอียดข้างล่างนี้) รวมถึง:

 ■ เกณฑ์เพื่อการก�าหนดบุคคลที่มีสิทธิ์ในการอพยพ
 ■ การตระเตรยีมอพยพผูย้้ายถิน่ไปยงัศนูย์พักรอหรอืด่านหน้าในพ้ืนทีท่ีไ่ม่ได้รบัผลกระทบในรฐัปลายทางหรือไปยงัรฐั

ทางผ่านในฐานะจุดกึ่งกลางก่อนการอพยพในขั้นต่อไปยังรัฐต้นทาง
 ■ ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ผู้ย้ายถิ่นทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะมีการอพยพ จุดการอพยพและกระบวนการ

อพยพ
 ■ การได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ย้ายถิ่นที่จะอพยพ
 ■ การเคารพหลักการการไม่ส่งผู้ย้ายถิ่นกลับไปยังที่ที่มีอันตราย
 ■ การเจรจาต่อรองกับรัฐปลายทางหรือที่ควบคุมบริเวณพรมแดนอยู่ (เช่น เพื่อรับรองใบอนุญาตเดินทางออกเพื่อให้มี

ช่องทางออกจากรัฐปลายทางได้อย่างปลอดภัย)
 ■ การเจรจาต่อรองกับรัฐทางผ่านเพื่อรับรองวีซ่าผ่านแดน (เช่น เพื่อรับรองช่องทางออกจากพรมแดนของรัฐทางผ่าน

ได้อย่างปลอดภัย)
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 ■ ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
 ■ มาตรการที่อ�านวยความสะดวกการอพยพท้ังหมดครอบครัวและหลีกเลี่ยงการแยกครอบครัวออกจากกัน รวมถึง

หากสมาชิกครอบครัวมีสัญชาติต่างกัน
 ■ การสนับสนุนก่อนและหลังการอพยพ
 ■ มาตรการเพื่อรับรองเงินทุนเพื่อด�าเนินการอพยพ
 ■ การระบุผู ้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตรายโดยเฉพาะที่อาจต้องการการดูแลพิเศษในระหว่างการอพยพ เช่น 

ผูย้้ายถิน่ทพุพลภาพ ผูย้้ายถิน่สงูวยั ผูย้้ายถิน่เยาวชน รวมถงึเยาวชนทีไ่ม่มผีูป้กครองหรอืถกูแยกจากผูป้กครอง และ
การค้ามนุษย์หรือการถูกแสวงหาผลประโยชน์

 ■ การรวบรวมรายชือ่บคุคลทีถ่กูอพยพกับข้อมลูข่าวสารทีศ่นูย์การอพยพเพือ่ให้สมาชกิในครอบครวัสามารถตดิต่อกนั
ได้ในกรณีที่ถูกแยกออกจากกัน

ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อด�าเนินการอพยพอาจรวมถึง:

 ■ การช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นเพื่อจัดหาข้อมูลข่าวสารเรื่องการด�าเนินการอพยพและการระบุผู้ที่ต้องการการอพยพ
 ■ การแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับอ�านาจในการตัดสินใจ จัดการและดูแลการด�าเนินการอพยพ
 ■ การส่งคณะเทคนิคที่ประกอบบุคลการที่มีทักษะตรง รวมถึงคณะด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่การ

เคลื่อนย้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักแปลและล่าม
 ■ การรวบรวมผู้ย้ายถิ่นที่จุดอพยพ รวมถึงการจัดหาการขนส่ง
 ■ การออกเอกสารฉุกเฉินให้ผู้ย้ายถิ่นโดยไม่ต้องอาศัยเอกสารที่จ�าเป็น
 ■ การจัดหาการบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก่อนการอพยพ เช่น การแจกผ้าห่ม อาหาร น�้าด่ืม 

อุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรค
 ■ การลงทะเบียนผู้ที่จะอพยพและการเตรียมบัญชีส�าแดงการเดินทาง
 ■ เมื่อถึงรัฐต้นทาง การจัดหาบริการพื้นฐานโดยทันที เช่น ที่พักอาศัย การขนส่งและการบริการด้านสุขภาพ รวมถึง

การให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคม

ควำมร่วมมือในกำรอพยพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย
ความร่วมมือระหว่างรัฐด้วยกัน หรือระหว่างรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการด�าเนินการอพยพสามารถท�าให้มีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าอาจมีความต้องการใช้การขนส่งหรือการบริการอื่น ๆ 
ที่เก่ียวกับการอพยพอย่างมาก หากไม่ได้มีการก่อตั้งก่อนภาวะวิกฤติเริ่มต้นขึ้นแล้ว ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการก่อตั้งการ
ตระเตรียมแบบเฉพาะหน้าเพื่อร่วมมือกันในการอพยพนั้นรวมถึง: 

 ■ เกณฑ์เพื่อก�าหนดบุคคลที่มีสิทธิอพยพ
 ■ บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละฝ่าย ด้วยการก�าหนดไว้อย่างชดัเจนว่าฝ่ายใดจะปฏบิตักิารใด ท่ีไหน เม่ือไหร่

และปฏิบัติอย่างไร และความคืบหน้าจะรายงานให้ฝ่ายอื่นได้ทราบอย่างไร
 ■ การรายงานและการติดตามเครื่องมือ รวมถึงเครื่องมือบนเว็บไซต์ ที่ท�าให้ฝ่ายที่ร่วมงานด้วยมีข้อมูลข่าวสารแบบ

เวลาจริงเรื่องท�าเลที่ตั้งของผู้ย้ายถิ่นและสถานะของการอพยพ
 ■ ค�าแนะน�าในการจัดการกับกรณีที่ยุ่งยาก (เช่น หากสมาชิกในครอบครัวมีสัญชาติต่างกัน)
 ■ วิธีการอพยพ
 ■ มาตรฐานทั่วไปในการขนส่งและบริการให้ผู้ที่อพยพ

MICIC Initiative Guidelines
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มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรอพยพให้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหำที่พักพิง
เมื่อขณะปฏิบัติการอพยพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรระลึกว่าการอพยพผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาท่ีพักพิงจ�าเป็นต้องด�าเนินไปให้
สอดคล้องกับหลักการของการไม่ส่งตัวกลับไปยังที่ที่มีอันตราย รวมถึงโดยการท�าให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงไม่
ได้ถูกส่งตัวกลับไปยังรัฐต้นทางของตน หรือไปยังประเทศที่สามหากเป็นที่ที่พวกเขาอาจได้รับอันตราย 

กำรสนับสนุนภำยหลังกำรอพยพในรัฐทำงผ่ำน รวมถึงที่พักพิง อำหำรและควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรแพทย์
การสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นที่อพยพอาจเป็นสิ่งจ�าเป็นหากผู้ย้ายถ่ินพักอาศัยในรัฐทางผ่านเพื่อรอคอยการเคลื่อนย้ายต่อไปยัง
รัฐต้นทางหรือกลับเข้ายังรัฐปลายทางอีกคร้ัง การสนับสนุนภายหลังการอพยพท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการอพยพ
สามารถจัดหาให้ได้นั้นรวมถึง:

 ■ ที่พักพิงชั่วคราว
 ■ อาหาร น�้าดื่มและความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานอื่น ๆ
 ■ ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และจิตสังคม
 ■ สิ่งอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว

รัฐต้นทำง

กำรส่งบุคลำกรเสริมไปช่วยเหลือกำรย้ำยที่พักใหม่และกำรอพยพ 
การด�าเนินการย้ายท่ีพักใหม่และการอพยพต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและทรัพยากรเสริม รวมถึงที่สถานกงสุลใน
รัฐปลายทาง เช่นเดียวกับความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับชาติในรัฐต้นทาง มาตรการที่อาจน�ามาใช้รวมถึง: 

 ■ การก่อตั้งหรือการเริ่มโครงสร้างกลางที่ระดับชาติในรัฐต้นทางหรือในรัฐปลายทาง
 ■ การหาความช่วยเหลอืของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีส่วนร่วมในระดบัท้องถิน่ในรฐัปลายทาง รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีส่วน

ร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และประชาสังคมเพื่อน�าลักษณะเฉพาะของการด�าเนินการไปปฏิบัติ เช่น 
การระบุพลเมืองที่ต้องการการดูแลเฉพาะด้าน

 ■ การส่งบุคลากรเสริม

กำรก�ำจัดอุปสรรคต่อกำรอพยพ
พลเมืองอาจไม่ต้องการเดินทางออกนอกรฐัปลายทาง แม้เมือ่มคีวามเสีย่งต่อความปลอดภยัของตนเองกต็าม หากพวกเขาต้อง
ทิ้งสมาชิกครอบครัวไว้เบื้องหลัง (เช่น เพราะสมาชิกครอบครัวมีสัญชาติอื่น) หรือทอดทิ้งทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ รัฐต้นทาง
สามารถใช้มาตราการฉุกเฉินในการก�าจัดอุปสรรคในการอพยพได้ รวมถึง:

 ■ การยกเว้นภาษีหรือข้อจ�ากัดอื่นที่ขัดขวางพลเมืองจากการโอนสินทรัพย์ส่วนตัวทางบ้านหรือสินทรัยพ์ธุรกิจ
 ■ การอนุญาตให้มีการอพยพกับครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวมีสัญชาติต่างกัน
 ■ การอนุญาตให้มีการอพยพในบางสถานการณ์ส�าหรับลูกจ้างของพลเมืองตน เช่น แรงงานที่ท�างานบ้าน เมื่อลูกจ้าง

เหล่านั้นเป็นผู้ย้ายถิ่นเองและมีสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่ง 
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กำรส่งคณะให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกงสุลไปยังพรมแดน สนำมบินหรือจุดทำงผ่ำนอื่น 
การส่งคณะให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลไปยังพรมแดน สนามบินหรือจุดทางผ่านอื่นในรัฐปลายทางในระหว่างภาวะวิกฤติ
สามารถท�าให้รฐัต้นทางจดัหาความช่วยเหลอืด้านกงสลุแก่พลเมอืงของตน รวมถึงการช่วยเหลอืในการเตรยีมอพยพหรอืย้าย
ที่พักจากพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤติ พรมแดน สนามบินและจุดทางผ่านมักจะหนาแน่นและวุ่นวายในช่วงภาวะวิกฤติและคณะ
ให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลสามารถช่วยพลเมืองของตนให้หาหนทางจัดการกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ ในการส่งคณะให้
ความช่วยเหลือด้านกงสุล ปัจจัยที่ควรพิจารณารวมถึง:

 ■ ความสามารถทางภาษา
 ■ ทรัพยากรและสินทรัพย์ที่ทางคณะจัดการ
 ■ ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 ■ ขอบข่ายของการบริการที่จัดให้พลเมืองในพื้นที่เกิดภาวะวิกฤติ รวมถึงการด�าเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ การ

ออกเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทาง และการรับรองการเป็นอิสระจากการจ้างงานหรือการอนุญาตให้รักษา
สถานภาพการเข้าเมืองโดยปกติไว้ได้

 ■ การประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และบริการฉุกเฉินต่าง ๆ ในรัฐปลายทางและในรัฐต้นทาง
 ■ พิจารณาว่าจะส่ง “คณะระดับสูง” ที่สามารถแจ้งเหตุให้หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ทราบเรื่องความต้องการเพื่อขีด

ความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่
 ■ การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ในกำรก�ำหนดบุคคลที่มีสิทธิในกำรอพยพ
ในการก�าหนดว่าวธิกีารอพยพจะท�าอย่างไรและใครมคีวามส�าคญัในอนัดบัก่อนหลงัในการอพยพ รฐัสามารถพิจารณาปัจจยั
ต่อไปนี้: 

 ■ ความต้องการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 ■ วัย ความทุพพลภาพและโอกาสที่อาจได้รับอันตรายอื่น ๆ
 ■ การรักษาหน่วยครอบครัว รวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีสัญชาติต่างกัน
 ■ พลเมืองที่มีสองสัญชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างไร
 ■ ลูกจ้างของพลเมือง ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีสัญชาติต่างออกไปจะได้รับการปฏิบัติอย่างไร
 ■ เมื่อใดจะสนับสนุนรัฐต้นทางรัฐอื่นอพยพพลเมืองของตน

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรย้ำยที่พักใหม่หรือกำรอพยพ: ลูกจ้ำง
นายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราวสามารถสนับสนุนการย้ายที่พักใหม่หรือการอพยพแรงงานต่างชาติได้
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้และเกี่ยวข้องกัน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนร่วมน้ีสามารถน�ามาตรการต่าง ๆ  ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการย้ายท่ีพกัใหม่ภายในประเทศให้กบับุคลากรและการด�าเนนิการ
ต่าง ๆ  ในภาวะวกิฤตไปใช้ปฏบิติั โดยพจิารณาถงึการตระเตรยีมการอพยพแรงงานต่างชาตจิากรฐัปลายทางในฐานะมาตรการ
ช่วยชีวิตมาตรการสุดท้าย และเมื่อการย้ายที่พักใหม่ภายในประเทศไม่สามารถท�าได้ นายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหา
แรงงานชั่วคราวสามารถจัดหาการสนับสนุนเฉพาะด้านรวมถึง: 
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 ■ การท�าให้มีการเข้าถึงเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทางโดยทันที
 ■ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอพยพจากรัฐต้นทางให้แรงงานต่างชาติ
 ■ การจัดหาวิธีการติดต่อรัฐต้นทางหรือองค์การระหว่างประเทศให้เตรียมการอพยพ
 ■ การจัดหาที่พักพิงชั่วคราวและอาหารจนกระทั่งถึงการย้ายที่พักใหม่หรือการอพยพ
 ■ การอพยพแรงงานต่างชาติโดยการเช่าการขนย้ายหรือการเตรียมการอพยพกับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรย้ำยที่พักใหม่หรือกำรอพยพ: ผู้ให้บริกำร
บริษัทต่าง ๆ จัดหาบริการที่จ�าเป็นในระหว่างภาวะวิกฤติ รวมถึงการขนส่ง บริการการเงินและประกันภัย ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์และการอพยพ ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤตการณ์ ผู้ให้บริการสามารถพิจารณาถึงการยกเว้นเอกสาร
ที่จ�าเป็นหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่ออ�านวยการสะดวกให้การย้ายที่พักใหม่และการอพยพ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขนส่ง
อาจพาผู้โดยสารไปยังรัฐต้นทางโดยไม่ต้องซ้ือบัตรโดยสาร บริษัทประกันภัยสามารถให้การด�าเนินขบวนการมีความส�าคัญ
เป็นอนัดบัต้น และบรษิทัให้บรกิารการเงนิสามารถยกเว้นค่าธรรมเนยีมส่งเงนิเพือ่ช�าระบรกิารค่าเดนิทางหรอืบรกิารฉกุเฉนิ
ต่าง ๆ ผู้ให้บริการสามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมในการส่งเงินกลับหรือค่าปรับในการเปลี่ยนการจองเที่ยวบินเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่น
สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติ

องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

พอร์ทัลหรือหน่วยทะเบียนกลำงที่บันทึกค�ำร้องขอกำรอพยพของผู้ย้ำยถิ่นหรือรัฐและอ�ำนวยควำม
สะดวกควำมร่วมมือด้ำนกำรอพยพของหลำยรัฐหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย  
ไม่ใช่รัฐต้นทางทุกรัฐจะมีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ก�าลังประสบปัญหาภาวะวิกฤติ การย้าย
ที่พักใหม่ชั่วคราวภายในรัฐในระหว่างภาวะวิกฤติช่วงสั้น ๆ ที่ผู้ย้ายถิ่นสามารถได้รับความช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นนั้นอาจ
จะสามารถจัดการได้โดยหลาย ๆ ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวเมื่อผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมากจากหลายรัฐต้นทางต้องการ
อพยพ องค์การระหว่างประเทศอาจร้องขอความช่วยเหลือ เพ่ือจัดการกับค�าร้องขอของรัฐต้นทางและผู้ย้ายถิ่น องค์การ
ระหว่างประเทศอาจเริ่มระบบพอร์ทัลที่รัฐสามารถ:

 ■ ร้องขอความช่วยเหลือ
 ■ จัดหาข้อมูลข่าวสารของผู้ย้ายถิ่นที่จะอพยพ รวมถึงสถานที่พักและความต้องการของพวกเขา
 ■ เข้าถึงรายงานการติดต่อกับและสถานที่พักของผู้ย้ายถิ่น 
 ■ พิจารณาการยืนยันว่าผู้ย้ายถิ่นจะถูกอพยพและจุดหมายปลายทางของเขาหรือเธอ
 ■ ร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ย้ายถิ่นที่มีความต้องการเฉพาะ และยืนยันว่าผู้ย้ายถิ่นได้รับความช่วยเหลือที่

จ�าเป็นแล้วหรือยัง รวมถึงผ่านการส่งต่อไปยังหน่วยงานเฉพาะทาง
 ■ ร้องขอเพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์และยืนยันผลการตรวจสอบ 

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรขนส่งต่อ
องค์การระหว่างประเทศสามารถจัดหาความช่วยเหลอืด้านการขนส่งให้กับผูย้้ายถิน่ทีเ่ดนิทางมาถงึรฐัทางผ่านเพือ่ให้เดนิทาง
ถงึจดุหมายปลายทางทีต้ั่งใจ ในการวางแผนและการน�าแผนการช่วยเหลอืไปใช้ องค์การระหว่างประเทศสามารถประสานกนั
กับรัฐ ซึ่งรวมถึงในการเตรียมเอกสารประจ�าตัวและเอกสารเดินทาง สถานที่ปลายทางและการต้อนรับและความช่วยเหลือ
เมื่อเดินทางถึงจุดหมายแล้ว

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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ประชำสังคม

กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรอพยพ
ภาคประชาสังคมรวมถงึสมาคมผูย้้ายถิน่สามารถมบีทบาททีเ่ป็นประโยชน์ในการสนบัสนนุการด�าเนนิการอพยพผูย้้ายถิน่ได้ 
ซึ่งสามารถช่วยเหลือโดย:

 ■ การระบุผู้ย้ายถิ่นที่จ�าเป็นต้องอพยพ รวมถึงบุคคลในสถานที่ที่โดดเดี่ยวหรือห่างไกลหรือที่ถูกกักขัง
 ■ การรวมกลุ่มผู้ย้ายถิ่นเพื่ออ�านวยความสะดวกในการอพยพ
 ■ การจัดหาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการอพยพให้ผู้ย้ายถิ่น
 ■ การสนับสนุนความพยายามตามหาครอบครัว
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III: วิธปีฏบิตัปิฏบิตัเิพือ่สนบัสนนุกำรปฏบิตักิำรหลงัภำวะวกิฤติ 
ในระหว่างระยะหลังภาวะวิกฤติน้ัน ตามหลักการแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเร่ิมต้นและน�าประเภทวิธีปฏิบัติการเตรียม
พร้อมรับมือหลังภาวะวิกฤติที่ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการเตรียมพร้อมรับมือไปปฏิบัติ ในบริบทนี้ จะไม่กล่าวซ�้าถึงวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ขยายออกไปในระยะของการเตรียมพร้อมรับมือ แม้แต่หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เริ่มต้นและได้น�าวิธีปฏิบัติที่
ได้ระบุไว้แล้วในระยะของการเตรียมพร้อมรับมือไปปฏิบัติแล้ว อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะจ�าเป็น
ต้องตัดสินใจและน�าการปฏิบัติแบบเฉพาะหน้าเพื่อจัดการกับความซับซ้อนที่ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าไปใช้และเพื่อ
สนองความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

วิธีปฏิบัติปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	14	ไปใช้:
จดัการกบัความต้องการเร่งด่วนของผูย้้ายถิน่	และสนบัสนนุผู้ย้ายถิน่ให้สร้างชวีติขึน้ใหม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กำรเข้ำถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำเพื่อให้ได้ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่สูญหำยไปคืน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในการเข้าถึงแหล่งท่ีน�าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีสูญหายไปกลับมาคืนได้ รวม
ถงึค่าจ้างคงค้างในรฐัปลายทางโดยการจดัหาการสนบัสนนุทางกฎหมาย รวมถงึการเป็นตวัแทนตามกฎหมายในรฐัปลายทาง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพูดเพื่อสนับสนุนในนามของผู้ย้ายถิ่นกับหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ของรัฐปลายทาง นายจ้าง ผู้
จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราวให้จัดหาการชดเชยให้

รัฐปลำยทำง

กำรผ่อนปรนชั่วครำวกระบวนกำรตรวจคนเข้ำเมือง
ภาวะวิกฤติอาจกระทบกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองตามปกติและกระทบความสามารถของผู้ย้ายถ่ินในการรับหรือต่อ 
วีซ่าหรือรักษาสถานะการเข้าเมืองตามปกติได้ ผู้ย้ายถ่ินหรือนายจ้างอาจท�าเอกสารประจ�าตัว วีซ่าหรือเอกสารอื่นหายไป
ในระหว่างภาวะวิกฤติ หรือเอกสารดังกล่าวอาจถูกท�าลายอันเป็นผลจากภาวะวิกฤติ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเพื่อผู้ย้ายถิ่น
และนายจ้างนั้นรวมถึง:  

 ■ การยกเลิกการออกกฎหมายบงัคบันายจ้างหรอืผูย้้ายถิน่ทีไ่ม่สามารถแสดงเอกสารอนญุาตให้ท�างานหรอืเอกสารอืน่
ได้อันเป็นผลจากภาวะวิกฤติ

 ■ การอนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นสมัครใช้มาตรการชั่วคราวต่าง ๆ เช่น การยืดสถานภาพการเข้าเมืองตามปกติออกไปแม้ว่า
เป็นการสมัครหลังจากที่สถานภาพนั้นหมดอายุไปแล้วก็ตาม

 ■ การยืดเวลาวันหมดอายุของการนัดหมายการท�าวีซ่าแบบปกติและการนัดหมายใหม่
 ■ การยืดสถานภาพความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ผู้ย้ายถิ่นที่เคยได้รับสถานะนี้มาก่อน
 ■ การเร่งการพิจารณาใบสมัครขออนุมัติการจ้างงานให้เร็วขึ้น
 ■ การออกใบอนุญาตท�างานให้แก่ผู้ถือวีซ่านักเรียนที่ก�าลังประสบกับความล�าบากทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
 ■ การทดแทนเอกสารด้วยความรวดเร็ว รวมถึงเข้าถึงความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูให้ง่ายขึ้น
 ■ การยกเว้นค่าธรรมในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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กำรท�ำให้ผู้ย้ำยถิ่นมำร่วมกับกำรฟื้นฟูและบูรณะท้องถิ่น 
การท�าให้ผู้ย้ายถิ่นเข้ามาร่วมในความพยายามฟื้นฟูสภาพหลังภาวะวิกฤตินั้นมีประโยชน์หลายประการ: การสนับสนุน
ผูย้้ายถิน่ในการบรูณะความสญูเสยีทางการเงินหรอืการชดเชยท่ีเก่ียวข้อง การอ�านวยความสะดวกให้แก่ขบวนการก่อสร้างใหม่ 
การสร้างสภาพเพื่อการรวมเอาผู้ย้ายถิ่นไว้ในการวางแผนและการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤติในอนาคตท่ีเข้มแข็ง
มากขึน้ และการเติมเต็มช่องว่างทางตลาดแรงงานทีเ่ป็นผลมาจากภาวะวกิฤต ิอย่างไรก็ตาม สิง่นีอ้าจเป็นปัญหาได้หากสภาพ
ต่าง ๆ  ยงัคงไม่มีความปลอดภยั และผูย้้ายถิน่ถกูจ้างมาเนือ่งจากพลเมอืงปกตไิม่เตม็ใจจะท�างานภายใต้เง่ือนไขสภาพดงักล่าว
นี้ มาตรการเพื่อท�าให้ผู้ย้ายถิ่นได้ถูกรวมเอาไว้ในแผนการฟื้นฟูด้วยความปลอดภัยนั้นรวมถึง: 

 ■ การปรับปรุงความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงการท�าประโยชน์ของผู้ย้ายถิ่นต่อความแข็งแรงทางสังคมเศรษฐกิจ
และความสามารถในการกลับคืนสภาพเดิมของชุมชนในรัฐปลายทาง

 ■ การอ�านวยความสะวดกเรื่องการเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งของผู้ย้ายถิ่นที่ต้องอพยพออกไปในระหว่างภาวะวิกฤติ
และเต็มใจเดินทางกลับ รวมถึงกออกวีซ่าประเภทเข้าประเทศได้หลายครั้ง

 ■ การรวมเอาการโยกย้ายถิ่นของแรงงานไว้ในแผนการฟื้นฟูหลังภาวะวิกฤติด้วย
 ■ การต่ออายุหรือออกวีซ่าที่หมดอายุให้ใหม่หรือวีซ่าท่ีใกล้หมดอายุส�าหรับผู้ย้ายถ่ินท่ีอยู่ในประเทศในระหว่างภาวะ

วิกฤติให้รวดเร็ว
 ■ การเฝ้าติดตามสภาพการท�างานเพื่อช่วยท�าให้มีความปลอดภัยของผู้ย้ายถิ่นที่เข้าร่วมในความพยายามฟื้นฟู 

เข้ำถึงควำมช่วยเหลือด้ำนกำรก่อสร้ำงใหม่และกำรฟื้นฟูโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ 
รัฐท่ีประสบกับภาวะวิกฤติอาจเสนอความช่วยเหลือฟื้นฟูแก่บุคคลที่ได้รับความสูญเสีย โดยอาจใช้ทรัพยากรของรัฐนั้น ๆ 
เองหรือร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือองค์การอื่น ๆ  การสนับสนุนที่พักพิง เงินกู้ การหาที่พักอาศัยทดแทน
และบริการการก่อสร้างใหม่อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพลเมืองของตนนั้น อาจจะท�าให้มีขึ้นได้เพื่อผู้ย้ายถิ่นเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผูย้้ายถิน่ทีเ่ป็นผูอ้ยูอ่าศัยระยะยาวหรอืถาวร หรอืผูท้ีจ่ะสร้างประโยชน์ต่อการก่อสร้างใหม่และการฟ้ืนฟทูางเศรษฐกจิ
ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติ 

เข้ำถึงวิธีปฏิบัติปฏิบัติกำรได้ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่สูญหำยคืน
จากผลต่อเนื่องของภาวะวิกฤติ ผู้ย้ายถิ่นอาจสูญเสียสินทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมถึงค่าจ้างคงค้าง ผู้ย้ายถิ่นอาจมีสิทธิตาม
กฎหมายในการเรยีกร้องเพือ่ให้ได้สนิทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคนื แต่หากผูย้้ายถิน่เดนิทางออกจากรฐัปลายทางแล้ว อาจไม่มกีาร
เข้าถงึกลไกการเยยีวยาโดยตรงกไ็ด้ ปัจจยัทีค่วรพจิารณาในการช่วยเหลอืผูย้้ายถ่ินให้ได้สนิทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคนืนัน้รวมถึง:

 ■ การก่อตั้งขบวนการบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบการเรียกร้องเพื่อการได้สินทรัพย์หรือทรัพย์สินคืน รวมถึงค่าจ้าง
คงค้างจากผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐปลายทางแล้ว

 ■ การจัดหาความช่วยเหลือ รวมถึงการสนับสนุนด้านกฎหมายให้แก่ผู้ย้ายถิ่นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและช่วยเหลือ
พวกเขาในการเจรจาต่อรองกับระบบที่มีอยู่เพื่อการได้สินทรัพย์หรือทรัพย์สินคืน

 ■ การออกค�าสั่งให้นายจ้างโอนค่าจ้างคงค้างให้แก่ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางออกนอกรัฐปลายทางไปแล้ว

MICIC Initiative Guidelines
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รัฐต้นทำง

กำรประเมินควำมต้องกำรและทักษะของผู้เดินทำงกลับมำ
พลเมืองบางรายอาจเดินทางกลับประเทศด้วยสินทรัพย์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ เลย ในขณะที่บางรายอาจ
กลับประเทศพร้อมกับทักษะและสินทรพัย์ที่ได้จากต่างแดน การประเมินข้อมูลสรุปและความต้องการของผู้เดินทางกลับ
มาแล้วนั้นสามารถก่อประโยชน์ต่อการออกแบบความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและคามช่วยเหลือในการกลับเข้ากลุ่มสังคม 
การประเมินเหล่านี้สามารถกระท�าได้หลายวิธีปฏิบัติ รวมถึง:

 ■ การลงทะเบียนระบบต่าง ๆ ที่บริเวณชายแดนและจุดที่เดินทางเข้าประเทศ
 ■ การสร้างโครงสร้างระดับเทศบาล ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเฉพาะด้าน
 ■ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางสังคมเศรษฐกิจ ทักษะและคุณสมบัติที่ส�าคัญของพลเมืองของตน
 ■ การลงทะเบียนระดับประเทศและกระบวนการท�าข้อมูลสรุป
 ■ ฐานข้อมูลการลงทะเบียนทักษะส�าหรับแรงงานที่เดินทางกลับ

กำรสนับสนุนกำรกลับเข้ำกลุ่มสังคม 
ความชะงักงันที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติสามารถส่งผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงต่อความเป็นอยู่ทางสังคม
เศรษฐกิจที่ดีของพลเมืองและครอบครัวที่เดินทางกลับประเทศ เมื่อเดินทางกลับมายังรัฐต้นทาง พลเมืองและครอบครัว
อาจต้องการรูปแบบการสนับสนุนและความช่วยเหลือท่ีแตกต่างและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการท้ังแบบทันใด
และแบบระยะกลางของพวกเขา บริการสนับสนุนการกลับเข้ากลุ่มสังคมเพื่อพลเมืองที่เดินทางกลับมา(บางกลุ่มได้กล่าวถึง
ข้างล่างนี้)อาจรวมถึง:

 ■ ความช่วยเหลือด้านเงินสด
 ■ บริการทางการแพทย์และจิตสังคม
 ■ การให้ค�าปรึกษา
 ■ บริการตามหาครอบครัว
 ■ ที่พักอาศัยแบบชั่วคราวและระยะยาว
 ■ เงินชดเชยทางสังคม รวมถึงเงินชดเชยส�าหรับการว่างงาน ทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อย
 ■ การเข้าถึงการศึกษาส�าหรับเด็กเล็กและเยาวชน
 ■ ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้งานท�าอีกครั้งและสร้างรายได้ในรัฐต้นทาง
 ■ การช่วยเหลือให้ย้ายถิ่นอีกครั้งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโอกาสในการย้ายถิ่นตามกฎหมาย
 ■ การช่วยเหลือให้ได้เอกสารประจ�าตัวและสิทธิความเป็นพลเมือง (เช่น เด็กที่เกิดในต่างแดน)
 ■ บริการที่ตั้งเป้าไว้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสได้รับอันตราย เช่น สตรี เยาวชน เหยื่อการค้ามนุษย์และบุคคลอื่น ๆ ที่

มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจ
 ■ การช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ปัจจัยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจพิจารณาในการน�าเอาแผนการกลับเข้ากลุ่มสังคมไปปฏิบัติอาจรวมถึง:

 ■ การสั่งให้หน่วยงานเฉพาะด้านสนับสนุนความพยายามในการเดินทางกลับและการกลับเข้ากลุ่มสังคม
 ■ การรวมเอาบริการหลาย ๆ อย่างด้วยกันในการเดินทางกลับแบบสมบูรณ์และส่วนประกอบทั้งหมดในการกลับเข้า

กลุ่มสังคม
 ■ การสร้างศูนย์การกลับเข้ากลุ่มสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพื่อช่วยเหลือพลเมืองให้กลับเข้ากลุ่มสังคมอีกครั้ง

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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กำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมและควำมช่วยเหลือในกำรเดินทำงกลับอื่น ๆ 
พลเมืองอาจอยู่อาศัยในต่างแดนเป็นระยะเวลานานและไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ  ทางสังคมได้ พลเมืองที่
เดินทางกลับมาแล้วนั้นอาจต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน การค้ามนุษย์ บุคคลที่มีอาการ
บาดเจบ็ทางจติใจและบคุคลทีเ่คยมสีถานภาพการเข้าเมอืงโดยไม่ได้ลงทะเบยีนในรฐัปลายทาง การบรกิารต่าง ๆ  อาจรวมถงึ: 

 ■ บริการตามหาครอบครัว
 ■ ที่พักอาศัยชั่วคราวและการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพและการศึกษา
 ■ การส่งต่อไปยังบริการเฉพาะทาง (เช่น การแพทย์ จิตสังคมและบริการส�าหรับเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองหรือถูกแยก

ออกจากผู้ปกครอง บุคคลทุพพลภาพหรือเหยื่อการค้ามนุษย์)
 ■ การยกเว้นเอกสารทีแ่สดงการอยูอ่าศัยเพือ่ให้ได้สวสัดกิารสงัคมบางอย่าง รวมถงึ เงนิชดเชยการว่างงาน ทพุพลภาพ

และผู้มีรายได้น้อย
 ■ การช่วยเหลือให้ได้เอกสารประจ�าตัวและการพิสูจน์ความเป็นพลเมือง รวมถึงเยาวชนที่เกิดในต่างแดน

กำรให้ค�ำปรึกษำทำงจิตสังคม 
การให้ค�าปรกึษาด้านสขุภาพและจติสงัคมอาจเป็นบรกิารทีส่�าคญัอนัหนึง่ส�าหรบัพลเมอืงทีเ่ดนิทางกลบัประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผูท้ีเ่ผชญิกบัอาการบาดเจ็บทางจิตใจในระหว่างการเดนิทางโยกย้ายถิน่ พลเมอืงและครอบครวัผูเ้ดนิทางกลบัมายงัรฐั
ต้นทางภายหลังจากการอยู่อาศัยระยะยาวในรัฐปลายทางอาจประสบกับความยุ่งยากในการกลับเข้าสู่วัฒนธรรม ประเพณี
และบทบาททางเพศของชมุชนผูร้บั ซึง่อาจเป็นสิง่ทีย่ากโดยเฉพาะกับเยาวชนทีเ่กดิในต่างแดน แผนการให้การสนบัสนนุอาจ
รวมถึงการให้ค�าปรึกษาอาการบาดเจ็บทางจิตใจ การให้ค�าปรึกษาด้านสังคม ครอบครัวและรายบุคคล การให้ค�าปรึกษาดัง
กล่าวอาจมเีป้าหมายในการช่วยเหลอืพลเมอืงทีเ่ดนิทางกลบัประเทศให้ปรบัตัวเข้ากบัความเป็นจรงิใหม่ การจ�าแนกบทบาท
ของพวกเขาในชุมชนหรือท�าให้มีความมั่นคงทางจิตสังคม

กำรลดกำรตรำหน้ำบุคคลที่เดินทำงกลับประเทศ
ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อพลเมืองที่เดินทางกลับประเทศอาจเคยเป็นการค้ามนุษย์หรือรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์
อื่น ๆ การจัดเกณฑ์โดยบังคับให้เข้ากลุ่มพวกหัวรุนแรงหรือกลุ่มนักรบ หรือเคยเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ พลเมือง
กลุ่มนี้อาจเผชิญกับการตราหน้าในชุมชนที่พวกเขากลับไปอยู่ แผนการการลดการตราหน้าบุคคลและการปรองดองภายใน
ชมุชนเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่การกลบัเข้ากลุม่สงัคมทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้ อาจรวมถงึการระบแุรงกดดนัต่าง ๆ  บนผู้ที่
เดนิทางกลับมา การลดความขดัแย้งของครอบครวัหรอืการรณรงค์ด้านข้อมลูข่าวสารภายในชมุชนเพือ่ยกระดบัการตระหนกั
รู้ของความยากล�าบากที่พลเมืองที่เดินทางกลับมานั้นได้เผชิญ

กลไกกำรให้ประกำศนียบัตรแก่ทักษะ กำรศึกษำและกำรฝึกอบรมที่ได้มำจำกต่ำงแดน 
ผู้ที่เดินทางกลับมาที่ได้ทักษะต่าง ๆ มาจากต่างแดนอาจไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากการสูญหายในช่วงภาวะวิกฤติ 
หรือรัฐต้นทางของตนอาจจะพิจารณาคุณสมบัติหรือประกาศนียบัตรท่ีได้มาจากต่างแดน กลไกการให้ประกาศนียบัตรแก่
ทักษะ การศึกษาและการฝึกอบรมที่ได้มาจากต่างแดนอาจรวมถึง: 

 ■ การจัดหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิธีการลงทะเบียนและท�าให้ทักษะของตนได้รับการพิจารณาให้แก่บุคคลท่ีเดินทาง
กลับประเทศ

 ■ การก่อตัง้บรกิารการมอบประกาศนยีบตัรด้านทกัษะผ่านหน่วยงานของรฐับาล หรอืการตัง้มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพแก่ผู้ให้บริการเอกชนเพื่อจัดหาบริการการประเมินที่ผู้เดินทางกลับมาสามารถจ่ายได้

 ■ การก่อตั้งขั้นตอนการร่วมมือเพื่อรวมเอาสมาคมนายจ้างหรือแรงงาน บริการการจ้างงานเอกชน สถาบันการศึกษา
และฝึกอบรม หน่วยงานด้านอาชพีและการคุมคมุ หน่วยงานการมอบประกาศนยีบตัรทกัษะหรอืคณุสมบตัริะดบัชาติ 
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และประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
 ■ การให้ความช่วยเหลือแรงงานที่เดินทางกลับประเทศหากนายจ้างในต่างประเทศไม่จัดหาหลักฐานการได้ทักษะให้
 ■ การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะเพื่อยอมรับและรับรองการเรียนรู้ท่ีไม่มีประกาศนียบัตร (เช่น ในศูนย์การ

ประเมินผ่านผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองแล้ว)
 ■ การจัดหาการฝึกอบรมที่เติมเต็มช่องว่างที่น�าไปสู่การให้ประกาศนียบัตรทางอาชีพให้
 ■ การยอมรับคุณสมบัติทางสายอาชีพร่วมกันระหว่างรัฐต้นทางและรัฐปลายทาง 

โอกำสในกำรสร้ำงงำนและรำยได้
ผู้ประสบภัยที่เดินทางกลับมายังรัฐต้นทางอาจจะตกงานและสูญเสียรายได้ และอาจไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพส�าหรับแรงงานท่ีมีทักษะสูงและแรงงานกึ่งทักษะจึงเป็นเรื่องท่ีจ�าเป็นในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเดินทางกลับมายังรัฐต้นทาง ช่องทางในการหารายได้อาจจะมาจากโอกาสในการท�างาน
ในพื้นที่ ช่องทางด�าเนินธุรกิจใหม่ เงินทุนสนับสนุนในการคืนสู่สังคม บริการต่างๆ ของรัฐอาจรวมถึง

 ■ การอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน และการบริหารจัดการธุรกิจ
 ■ การให้สินเชื่อขนาดเล็ก และเงินทุนประกอบธุรกิจ ชุดเครื่องมือสนับสนุนการจัดท�าธรุกิจ โครงการสนับสนุน

ผู้ประกอบการ อาทิ ประโยชน์ทางภาษี
 ■ การออกนโยบายเพื่อแรงจูงใจภาคธรุกิจเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้ประสบภัยที่เดินทางกลับรัฐต้นทาง
 ■ การประสานงานกับนายหน้าและบริษัทจัดหางาน เพื่อหาต�าแหน่งงานที่เหมาะสมในต่างประเทศ
 ■ บริการให้ค�าปรึกษาเรื่องการจ้างงาน ทั้งในรัฐต้นทาง หรือในพื้นที่เดิม
 ■ การจัดงาน Job Fairs กิจกรรม หรือ โครงการเพื่อให้ข้อมูล
 ■ บริการจัดหางาน
 ■ การจัดตั้งศูนย์จัดหางานในพื้นที่ที่มีผู้ประสบภัยเดินทางกลับมาเป็นจ�านวนมาก เพื่อตอบรับกับความต้องการที่

แตกต่างกัน ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น

ผู้มีส่วนร่วมภำคเอกชน 

ควำมช่วยเหลือภำยหลังกำรอพยพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนายจ้างและผู้จัดหางานกับฝ่ายแรงงานนั้น ไม่จ�าเป็นจะต้องจบสิ้นลงหลังการอพยพออกจากรัฐ
ปลายทาง นายจ้างและผู้จัดหางานสามารถพิจารณาถึง:

 ■ การจ้างผู้ย้ายถ่ินที่เดินทางกลับมาที่การด�าเนินงานในรัฐต้นทางหรือช่วยเหลือการโยกย้ายถิ่นอีกครั้งโดยเสนอการ
จ้างงานในประเทศอื่น

 ■ การจ้างผู้ย้ายถิ่นอีกครั้งในรัฐปลายทางภายหลังที่ภาวะวิกฤติสิ้นสุดลงแล้ว
 ■ การคืนหรอืยกเว้นค่าธรรมเนยีมการจดัหางานหรอืค่าธรรมเนยีมอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบังานก่อนหน้านีแ้ละงานในอนาคต
 ■ การช�าระค่าคงค้าง สวัสดิการสังคมหรือเงินชดเชยการจ้างงานอื่น ๆ เช่น การเรียกร้องเงินค่าประกันภัย 

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

กำรต้อนรับและควำมช่วยเหลือหลังกำรเดินทำงมำถึง
องค์การระหว่างประเทศสามารถสนบัสนนุรฐัเพือ่จดัหาการต้อนรบัและความช่วยเหลอืหลงัการเดนิทางมาถงึโดยทนัทใีห้แก่
ผู้ย้ายถิ่นที่อพยพมาผ่านการเตรียมการบริการต่าง ๆ รวมถึง:

 ■ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 ■ อาหารและสิ่งของอื่น
 ■ ความช่วยเหลือด้านการขนส่งต่อ
 ■ ความช่วยเหลือเพื่อให้เข้าถึงเอกสารประจ�าตัว
 ■ ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและการสนับสนุนด้านจิตสังคม
 ■ การบริการความต้องการด้านน�้า สุขอนามัยและสุขลักษณะ
 ■ การระบุผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสได้รับอันตรายโดยเฉพาะและส่งต่อไปยังบริการหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง

กำรเดินทำงกลับและกำรกลับเข้ำกลุ่มสังคม 
กจิกรรมหลายอย่างเรือ่งการสนบัสนนุการกลบัเข้ากลุม่สงัคมอกีครัง้ทีไ่ด้อธบิายไว้ในหวัข้อรฐัต้นทางนัน้ สามารถด�าเนนิโดย
องค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี ้องค์การระหว่างประเทศสามารถสนบัสนนุรฐัในการปรบัปรงุการสนบัสนนุการกลบัเข้า
กลุ่มสังคมที่มีอยู่โดย:

 ■ การวจิยัและการประเมนิวธิปีฏบิติัปฏบิติัทีม่อียูใ่นเรือ่งการเดนิทางกลบัและการกลบัเข้ากลุม่สงัคมอกีครัง้ของผู้ย้ายถิน่ 
 ■ การพัฒนาแนวทางให้รัฐเรื่องการน�าแผนการเดินทางกลับของผู้ย้ายถิ่นด้วยศักดิ์ศรีไปปฏิบัติ
 ■ ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการออกแบบแผนการต่าง ๆ
 ■ การพัฒนาแนวทางเรือ่งการเดินทางกลบัและการกลบัเข้ากลุม่สงัคมภายหลงัภาวะวกิฤตขิองผูย้้ายถ่ินไปยงัรฐัต้นทาง

ของตนหรือไปยังรัฐปลายทาง
 ■ การจัดหาการสนับสนุนความตระหนักรู้ของชุมชม การลดการตราหน้า และโครงการปรองดองภายในชุมชนหากมี

ความจ�าเป็น

กำรท�ำข้อมูลสรุปของผู้ย้ำยถิ่น
องค์การระหว่างประเทศสามารถสนับสนุนรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการเก็บ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้ย้ายถิ่นภายหลังการเกิดภาวะวิกฤติ การท�าข้อมูลสรุปของผู้ย้ายถิ่นช่วยตอบวัตถุประสงค์ในการสร้างข้อมูลสถิติรวมเร่ือง
จ�านวนของผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบ ความต้องการและโอกาสได้รับอันตรายที่ยังมีอยู่ และทักษะความสามารถของพวก
เขา ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยในการออกแบบความช่วยเหลือภายหลังภาวะวิกฤติได้

ประชำสังคม 

วิธีปฏิบัติปฏิบัติที่ได้ระบุไว้ส�าหรับองค์การระหว่างประเทศที่กล่าวไว้แล้วนั้น เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมด้วยเช่นกัน 

ควำมช่วยเหลือภำยหลังเดินทำงกลับมำโดยทันที
ประชาสังคมโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ด�าเนินงานภายในชุมชนรัฐต้นทางอาจเป็นกลุ่มการตอบสนองแรก ๆ ในการสนับสนุน
ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับ การปฏิบัติการที่กลุ่มนี้สามารถท�าได้นั้นรวมถึง:

MICIC Initiative Guidelines
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 ■ การก่อตั้งศูนย์การต้อนรับเพื่อผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับ ที่ผู้ย้ายถิ่นสามารถพักอาศัยอยู่ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังเดิน
ทางกลับ สามารถตรวจสอบทางเลือกอื่น ๆ ที่มีและพัฒนาแผนการกลับเข้ากลุ่มสังคม

 ■ การเสนอบริการทางกฎหมายและบริการอื่น ๆ  แก่ผู้ย้ายถิ่นเพื่อขอค่าจ้างคงค้าง เงินช่วยเหลือทางสังคมต่าง ๆ  และ
สินทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ทิ้งไว้ในรัฐปลายทางคืน หรือขอค่าชดเชยการละเมิดอื่น ๆ

 ■ การพูดแก้ต่างกับหน่วยงานผู้มีอ�านาจหน้าที่ในระดับท้องถิ่นให้แทนผู้ย้ายถ่ินเพื่อขอเอกสารประจ�าตัวในระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับชาติเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม การดูแลด้านสุขภาพหรือการศึกษา

 ■ การสนับสนุนขั้นตอนการตามหาครอบครัวและการน�าสมาชิกครอบครัวมารวมกันอีกครั้ง
 ■ การเชื่อมผู ้ย ้ายถิ่นกับแผนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือ และการมีชีวิตเป็นอยู ่ที่ดีและกับ

หน่วยงานจ้างงาน
 ■ การจดัหาข้อมลูข่าวสารด้านช่องทางทางกฎหมายเพือ่การย้ายถิน่กลบัอกีครัง้ให้กลบัผูท้ีเ่ดนิทางกลับมาแล้วทีส่นใจ 

แผนกำรสนับสนุนด้ำนจิตสังคมส�ำหรับกำรกลับเข้ำกลุ่มสังคมของผู้ย้ำยถิ่นที่มีโอกำสได้รับอันตรำย
ประชาสังคมสามารถประเมินและจัดการกับความต้องการของโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ย้ายถ่ินท่ีเดินทางกลับท่ีมีโอกาสได้รับ
อันตราย และน�าแผนการที่สามารถสนับสนุนขั้นตอนการกลับเข้ากลุ่มสังคมของกลุ่มนี้ไปปฏิบัติ ชนิดต่าง ๆ ของแผนการที่
สามารถน�าไปปฏิบัติได้นั้นรวมถึง:

 ■ การประเมิน วิจัยและการท�าข้อมูลสรุปของผู้ย้ายถ่ินเพื่อเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการกลับเข้ากลุ่มสังคมของ
ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับ และในกลุ่มนี้โดยเฉพาะกับกลุ่มท่ีมีโอกาสได้รับอันตราย เช่น เด็กเล็ก เยาวชนและเหยื่อ
ความรุนแรงและการค้ามนุษย์

 ■ การสนับสนุนและการให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมเพื่ออ�านวยความสะดวกในการกลับเข้ากลุ่มสังคมของผู้ย้ายถ่ินที่
ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมหรือในระดับท้องถิ่น หรือเครือข่ายและทรัพยากรอื่น ๆ ใน
ท้องถิ่นให้พึ่งพิง

 ■ การให้ความช่วยเหลือการกลับเข้ากลุ่มสังคมทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับเยาวชนท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนก�าเนิดของตน

 ■ ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและจิตสังคมส�าหรับเหยื่อการค้ามนุษย์หรือความรุนแรงทางเพศ และชนิดของการ
แสวงหาผลประโยชน์และการบาดเจ็บทางจิตใจอื่น ๆ

 ■ การสนบัสนุนด้านจิตสงัคมแก่ผูย้้ายถิน่เยาวชนท่ีเผชิญกับอปุสรรคทางภาษาและวฒันธรรมภายในชุมชนก�าเนดิของตน
 
กำรสนับสนุนกำรฟื้นตัวให้ผู้ย้ำยถิ่นที่ยังอำศัยในรัฐปลำยทำง
ผู้มีส่วนร่วมภาคประชาสังคมสามารถท�าให้ผู้ย้ายถ่ินท่ียังคงอยู่อาศัยในรัฐปลายทางในช่วงเวลาภาวะวิกฤติได้รับความ
ช่วยเหลือเพื่อการฟื้นตัว กิจกรรมที่สนับสนุนผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้รวมถึง:

 ■ การจัดหาการสนับสนุนและการให้ค�าปรึกษาทางจิตสังคม
 ■ การสนับสนุนกลไกการจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ได้ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์คืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ ๆ ผู้ย้ายถิ่นไม่มี

สิทธิทางกฎหมาย
 ■ การเฝ้าติดตามการเลือกปฏิบัติและสภาพการต่อต้านผู้ย้ายถิ่นและความรู้สึกเกลียดกลัวชาวต่างชาติ

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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วิธีปฏิบัติเพื่อน�าแนวปฏิบัติ	15	ไปใช้:
สนับสนุนชุมชนที่รับผู้ย้ายถิ่นไว้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย

กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงสังคมเศรษฐกิจของกำรเดินทำงกลับ
การวิจัยเพื่อประเมิน วิเคราะห์และเข้าใจผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจในระยะสั้น ปานกลางและยาวของการเดินทางกลับ
ภายหลังภาวะวิกฤตทิัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัชาติในรฐัต้นทางและรฐัปลายทาง และในผูย้้ายถิน่ ครอบครวัของผูย้้ายถิน่ 
และชมุชนท้องถิน่ สามารถอ�านวยความสะดวกต่อการตอบสนองทีด่ขีึน้และมเีป้าหมายมากข้ึนในสถานการณ์วกิฤตใินอนาคต

รัฐปลำยทำง 

กำรบูรณำกำรของผู้ย้ำยถิ่นและกำรโยกย้ำยถิ่นกับแผนกำรฟื้นฟูและกำรบูรณะ 
รัฐปลายทางจะพัฒนาแผนเพื่อการฟื้นฟูและการบูรณะขึ้นใหม่ การโยกย้ายถิ่นและผู้ย้ายถิ่นควรถูกรวมอยู่ในแผนการฟื้นฟู
และการบูรณะด้วย ปัจจัยเพื่อพิจารณารวมถึง:

 ■ มีความต้องการผู้ย้ายถิ่นที่มีทักษะเฉพาะทางหรือไม่
 ■ กรอบการท�างานด้านการพัฒนาจ�าเป็นต้องมีการปรับเนื่องจากเป็นผลของภาวะวิกฤติหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะ

ประสานการโยกย้ายถิ่นและผู้ย้ายถิ่นเมื่อมีการปรับดังกล่าวอย่างไร
 ■ การจัดการกับความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประชากรท้องถ่ินท่ีอาจมองผู้ย้ายถ่ินในฐานะการแข่งขัน รวมถึง

ในบริบทของความพยายามในการบูรณะ
 ■ การท�าให้นายจ้างและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ เข้ามาร่วมพัฒนาแผนและเข้าใจ

ความต้องการของตลาดท้องถิ่น

รัฐต้นทำง

กำรรวมเอำควำมต้องกำรของผู้ที่เดินทำงกลับไว้ในแผนกำรพัฒนำ 
การเดินทางกลับมาเป็นจ�านวนมากภายในช่วงระยะเวลาสั้นอาจท�าให้มีการใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคในท้องถ่ินอย่าง
มากและมีผลด้านลบต่อตลาดแรงงานท้องถิน่ หากรฐัต้นทางมีแผนการพฒันาไว้แล้วท้ังในระดบัชาติและท้องถ่ิน แผนเหล่านัน้
อาจจ�าเป็นต้องมีการปรับเพื่อจัดการกับผลสืบเนื่องของการเดินทางกลับมาเป็นจ�านวนมาก แผนการพัฒนาอาจจะพยายาม
ใช้ความได้เปรยีบของทรพัยากรและทกัษะของพลเมอืงทีเ่ดนิทางกลบัมานัน้น�ากลบัมาด้วยเพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัรฐัต้นทาง
และชุมชนผู้รับผู้ย้ายถิ่นไว้ 

กำรมีส่วนร่วมของและกำรสนับสนุต่อประชำกรผู้รับ
การเดินทางกลับมาของพลเมืองจ�านวนมากสามารถสร้างแรงกดดันให้กับสาธารณูปโภคและทรัพยากรของประชากรและ
ชุมชนผู้รับพลเมืองเหล่านี้ไว้ เมื่อมีการจัดหาความช่วยเหลือให้แก่พลเมืองท่ีเดินทางกลับโดยไม่รวมเอาชุมชนผู้รับพลเมือง
เหล่าน้ีไว้ กอ็าจจะกระตุ้นความตึงเครยีดให้เกดิขึน้และมผีลท�าให้เกดิการเลอืกปฏบัิติและการตราหน้า มาตรการทีจ่ะบรรเทา

MICIC Initiative Guidelines
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ผลต่อเนื่องเหล่านั้นรวมถึง:

 ■ กลไกการให้ค�าปรกึษาหารอืทีร่วมเอาการมส่ีวนร่วมของชุมชนผูร้บัไว้ รวมถึงผูน้�าชุมชน ผูน้�าทางประเพณแีละศาสนา 
สตรีและประชาสังคมท้องถิ่น

 ■ การรวมเอาการเตรียมการบริการเพื่อทั้งพลเมืองที่เดินทางกลับและชุมชนผู้รับ
 ■ แผนการสร้างความเชื่อมแน่นทางสังคมและเสถียรภาพของชุมชน

แผนกำรเชื่อมแน่นทำงสังคม
แผนการเชื่อมแน่นทางสังคมที่รวมเอาชุมชน องค์กรชุมชน หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เอาไว้ 
สามารถเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของสายสมัพนัธ์ระหว่างผูท้ีเ่ดนิทางกลบัมาและชมุชนผูร้บัได้ ป้องกนัการเกดิความตงึเครียด
และส่งเสริมการกลับเข้าสู่กลุ่มสังคมอีกครั้ง มาตรการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการเชื่อมแน่นทางสังคมรวมถึง:

 ■ การยกระดับความตระหนักรู้ถึงผลด้านบวกที่สามารถมีเพิ่มขึ้นจากผู้ที่เดินทางกลับมา
 ■ การร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรทางสังคมในระดับท้องถ่ินในการพัฒนากิจกรรมท่ียืดหลักชุมชน เช่น กิจกรรม

กีฬา กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรืองานเทศกาล
 ■ การน�าเอาชุมชนท้องถิ่นและผู้เดินทางกลับมาให้ร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหาในท้องถิ่น สาเหตุของความขัดแย้ง 

และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในการท�างานร่วมกันให้มากขึ้น
 ■ การระบบคุคลศนูย์กลางภายในชมุชน (และในหมูพ่ลเมอืงทีเ่ดนิทางกลบัมาทีร่กัษาการเชือ่มโยงระหว่างกนัอยู)่ และ

สร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ชุมชนผู้สามารถให้ค�าแนะน�าเรื่องประเด็นปัญหาต่าง ๆ ขณะที่เกิดขึ้น การกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการสนับสนุนและแผนการต่าง ๆ ไปยังผู้มีส่วนร่วมระดับท้องถ่ิน และแนะน�ากิจกรรมหรือการ
รณรงค์ต่าง ๆ

 ■ การสร้างแผนการระดมทุนเพื่อจัดหาทุนให้แก่องค์กรชุมชนเพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการลงทุนในโครงสร้างต่าง ๆ 
ของชุมชนท้องถิ่น ท�าให้แน่ใจว่าการท�าแผนการนั้นสนองความต้องการของชุมชนและเสริมพลังให้แก่ชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แผนการเหล่านี้อาจจัดหาเงินทุนเพื่อยกระดับความตระหนักรู้ 
ส่งเสริมความเข้าใจ ความเคารพ ความยุติธรรมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เทศกาล
หรือโครงการทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

กำรส่งเสริมกำรท�ำประโยชน์ของกลุ่มผู้พลัดถิ่น
ผู้พลัดถิน่สามารถท�าประโยชน์ในหลายวธิปีฏบิตัทิีส่�าคญัเพือ่การจดัการกบัผลกระทบของภาวะวกิฤตต่ิอพลเมอืง ชมุชนและ
รัฐ วิธีการส่งเสริมการท�าประโยชน์ของกลุ่มผู้พลัดถิ่นรวมถึง:

 ■ การยกเว้นทางศุลกากรเพื่ออ�านวยความดวกด้านการสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ (เช่น สาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์)

 ■ การจับคู่เงินทุนและแผนจูงใจทางการเงินอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในชุมชนผู้รับ
 ■ การจัดหาใบอนุญาตให้ท�างานและการเตรียมการเดินทางกลับที่มีความยืดหยุ่นเพื่อท�าให้ผู้พลัดถิ่นสามารถจัดการ

ความต้องการที่จ�าเป็นต่าง ๆ เช่น บริการด้านการแพทย์และจิตสังคม
 ■ การส่งเสริมความสามารถของผู้พลัดถิ่นเพื่อสร้างงานให้กับพลเมืองที่เดินทางกลับมา
 ■ การอ�านวยความสะดวกบทบาทของผู้พลัดถิ่นที่มีชื่อเสียงในการยกระดับความตระหนักรู้ขึ้น

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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องค์กำรระหว่ำงประเทศ

กำรประเมินควำมต้องกำรภำยหลังภัยพิบัติของหลำยภำคส่วน
องค์การระหว่างประเทศสามารถสนับสนุนการน�าไปปฏิบัติซึ่งการประเมินความต้องการภายหลังเกิดภาวะวิกฤติแบบหลาย
ภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่มีเป้าหมายในการประเมินผลกระทบของภาวะวิกฤติท่ีมีต่อผู้ย้ายถ่ิน ครอบครัว
ของผู้ย้ายถิ่น และชุมชน การประเมินเหล่านี้สามารถด�าเนินได้ภายในรัฐปลายทางหรือรัฐต้นทางของผู้ย้ายถิ่น โดยพุ่งไปยัง
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการบูรณะภายหลังภาวะวิกฤติ เพื่อจะประเมินผลความต้องการในการฟื้นฟูในรัฐปลายทางนั้น 
เครือ่งมอืทีม่อียู่ เช่น การประเมินผลความต้องการภายหลงัภยัพบิตัแิละการประเมนิผลความต้องการภายหลงัความขดัแย้งนัน้ 
สามารถปรับให้จับเอาข้อมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินของผู้ย้ายถ่ินได้ เข้าถึงบริการต่าง ๆ ทางสังคม และ
บทบาทของการโยกย้ายถิน่ในเศรษฐกจิท้องถิน่ ผูย้้ายถ่ินควรได้รบัโอกาสเข้าร่วมในการประเมนิผลดงักล่าวด้วย ในรฐัต้นทาง
นั้นการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือเฉพาะทางเพื่อประเมินผลสภาพของผู้ย้ายถ่ินท่ีเดินทางกลับมาอาจเป็นประโยชน์ต่อการ
ตอบสนองที่ตั้งเป้าเอาไว้

กรอบกำรท�ำงำนควำมช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ
องค์การระหว่างประเทศสามารถส่งเสริมการบูรณาการผู้ย้ายถ่ินไว้กับกรอบการท�างานและกลไกความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย รวมถึงเมื่อกรอบการท�างานนั้นจ�าเป็นต้องได้รับการ
ปรับเพื่อตอบสนองต่อผลสืบเนื่องของภาวะวิกฤตกหรือของการเดินทางกลับมาขนานใหญ่

แพล็ตฟอร์มกำรพัฒนำชุมชน
องค์การระหว่างประเทศสามารถสร้างแพล็ตฟอร์มเพื่อสนับสนุนวิธีการพัฒนาชุมชนท่ีรวมเอาผู้มีส่วนร่วมในระดับชาติและ
ท้องถิ่นเอาไว้ รวมถึงหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ในระดับชาติและท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม ผู้มีส่วนร่วมในการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาในระดับชาติและท้องถ่ิน และผู้ย้ายถ่ินท่ีเดินทางกลับมา แพล็ตฟอร์มเหล่า
นี้สามารถท�าให้เกิดการตอบสนองของหลายภาคส่วนต่อการฟื้นตัว

โครงกำรพัฒนำชุมชน
โครงการชุมชนในชุมชนที่ก�าลังประสบกับการเดินทางกลับมาของผู้ย้ายถ่ินจ�านวนมากสามารถปรับปรุงการค่อย ๆ รับเอา
ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับมาให้ดีขึ้น อ�านวยความสะดวกต่อการเข้ากลุ่มสังคม ส่งเสริมการเชี่อมแน่นทางสังคมและลดความ
ตึงเครียดเพื่อบรรเทาการตราหน้าผู้ที่เดินทางกลับมาที่อาจเกิดขึ้นได้

ประชำสังคม

วธิปีฏบิตัใินหวัข้อการประเมนิความต้องการภายหลงัภยัพบิตัขิองหลายภาคส่วน แพลต็ฟอร์มการพฒันาชมุชน และโครงการ
พัฒนาชุมชนส�าหรับองค์การระหว่างประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับประชาสังคมเช่นกัน

แผนกำรส่งเสริมกำรเชื่อมแน่นทำงสังคมระหว่ำงผู้ย้ำยถิ่นและชุมชนผู้รับผู้ย้ำยถิ่น
แผนการฟื้นฟูภายหลังภาวะวิกฤติที่ใช้ชุมชนเป็นหลักท่ีพิจารณารวมเอาความต้องการของชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึนนั้น อาจได้
รับประโยชน์จากทั้งผู้ย้ายถิ่นที่ก�าลังเดินทางกลับมาและชุมชนที่พวกเขากลับมาอยู่อาศัย การเชื่อมแน่นทางสังคมระหว่าง
ผู้ย้ายถิ่นและชุมชนอาจเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการกลับเข้าสู่กลุ่มสังคมที่ยั่งยืน ประชาสังคมามารถน�าเอาแผนการ
ที่ส่งเสริมวิธีการนี้ไปปฏิบัติ โดยรวมถึง:
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 ■ การรวมเอาผูย้้ายถิน่และชมุชนทีเ่กีย่วข้องในการวางแผนการกลบัเข้าสูก่ลุม่สงัคมในระดบัท้องถิน่เพือ่ให้ได้มมุมองของ
ผู้ย้ายถิ่นและชุมชนที่พวกเขากลับไปอยุ่อาศัย และประเมินความต้องการและปัญหาความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นทันที
หรอืในระยะยาว การมส่ีวนร่วมน้ีอาจเกดิข้ึนผ่านการประชมุชมุชน การสัมภาษณ์เชงิลกึหรอืกจิกรรมต่าง ๆ  ทางสงัคม

 ■ การสนับสนุนกับรัฐและองค์กรอื่น ๆ เพื่อจัดหาความช่วยเหลือเพื่อท�าให้แน่ใจว่าความต้องการของผู้ย้ายถิ่นและ
ชุมชนเป็นที่เข้าใจและรวมอยู่ในการวางแผนในระดับชาติและท้องถิ่น

 ■ การส่งเสริมการยกระดับความตระหนักรู้และข้อมูลข่าวสารส�าหรับชุมชนผู้รับในเร่ืองความต้องการเฉพาะด้านและ
โอกาสที่ผู้ย้ายถิ่นจะได้รับอันตราย

 ■ การสนับสนุนหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ของรัฐให้เพิ่มทรัพยากรเพื่อชุมชนที่ผู้ย้ายถิ่นเดินทางกลับมาอยู่อาศัย 
รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ โรงเรียนและที่พักอาศัย

 ■ การเฝ้าตดิตามการกลบัเข้าสูก่ลุม่สงัคมและการแจ้งเหตใุห้กบัหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นระดบัชาติและท้องถ่ินใน
กรณีของความขัดแย้งหรือความตึงเครียด

วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ
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อภิธำนศัพท์
ค�าจ�ากดัความทีใ่ห้ไว้ในอภิธานศัพท์น้ีใช้ส�าหรับจุดมุง่หมายของเอกสารฉบบันีเ้ท่านัน้ ดงัทีร่ะบไุว้ในหวัข้อขอบเขตและเป้าหมาย 
ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ที่ควรจะอ่านในลักษณะของการสร้างข้อบังคับทางกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นใหม่ ขนบใหม่หรือ
ในลักษณะของการจ�ากัดหรือท�าลายข้อบังคับทางกฎหมายใด ๆ ท่ีรัฐ ๆ หนึ่งอาจใช้อยู่หรืออาจจะข้ึนอยู่ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกันที่ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ควรจะอ่านในลักษณะของการจ�ากัด ท�าลายหรือลดค่าจากข้อบังคับ
ทางกฎหมายในประเทศหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่ใช้กับรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชนหรือประชาสังคม
เพื่อคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นได้ดีขึ้น

ผู้แสวงหาที่พักพิง (Asylum seeker) บุคคลท่ีก�าลังหาการคุ้มครองระหว่างประเทศในฐานะผู้ล้ีภัย แต่การร้องขอยังไม่
ได้รับการอนุมัติ

ประชาสังคม (Civil society) องค์กรเอกชนระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับท้องถิ่น  เครือข่ายผู้ย้าย
ถิ่นและผู้พลัดถิ่น องค์การต่าง ๆ และกลุ่มต่าง ๆ และผู้พลัดถิ่นรายบุคคล เครือข่ายทางศาสนาและศรัทธา องค์การต่าง ๆ 
และกลุ่มต่าง ๆ และรายบุคคล องค์การแรงงานและองค์การนายจ้าง คณะวิจัย สถาบันการศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย

ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ความรุนแรง สงครามหรือความไม่สงบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ความปลอดภัย
หรือการรักษาความปลอดภัย

ประเทศที่ก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ (Country experiencing a conflict or natural 
disaster) มีความหมายเดียวกันกับรัฐปลายทาง

ประเทศที่ก�าลังประสบปัญหาภาวะวิกฤติ (Country experiencing a crisis) มีความหมายเดียวกันกับรัฐปลายทาง

ภาวะวิกฤติ (Crisis) ความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ

ผู้พลัดถิ่น (Diaspora) บุคคลจากรัฐต้นทางเดียวกันกับผู้ย้ายถิ่น แต่อยู่ในรัฐที่ไม่ใช่รัฐปลายทางหรือรัฐต้นทาง

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster risk reduction) รวมถึงความพยายามทุกวิถีทางที่จะวิเคราะห์และจัดการปัจจัย
เหตุของภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงการลดการเปิดรับอันตรายต่าง ๆ การท�าให้โอกาสได้รับอันตรายของคนและทรัพย์สินน้อยลง 
และการปรับปรุงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่ท�าให้เกิดผลร้าย

แรงงานท�างานบ้าน (Domestic worker) บุคคลที่รับผิดชอบในงานที่ท�าให้หรือท�าเพื่อครัวเรือนเดียวหรือหลายครัวเรือน
ภายในความสัมพันธ์ของการจ้างงาน

การอพยพ (evacuation) การเคลื่อนย้ายผู้ย้ายถิ่นออกจากรัฐปลายทางไปยังรัฐต้นทางหรือรัฐอื่น

รัฐปลายทาง (Host state) รัฐที่ก�าลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติทั้งประเทศหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ประเทศที่มีผู้ย้ายถิ่นอาศัยอยู่
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การค้ามนุษย์ (Human trafficking or trafficking in persons) การรับสมัครงาน การให้ที่หลบซ่อน การขนส่งหรือการ
ย้ายบคุคลเพือ่วตัถปุระสงค์ของการแสวงหาผลประโยชน์ รวมถงึแรงงานทีใ่ช้ก�าลงับังคับหรือการค้าประเวณีผ่านการใช้ก�าลัง 
ฉ้อฉล หลอกลวง ลักพา บังคับ ใช้อ�านาจข่มเหงหรือข่มเหงสภาพของการมีโอกาสได้รับอันตราย การค้ามนุษย์สามารถเกิด
ได้ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ การประชุมขององค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมจัดตั้งข้ามชาติและ
พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเยาวชน (รู้จักกันในชื่อพิธิสารปาเลอโม) ก่อตั้ง
กรอบการท�างานด้านกฎหมายระดับโลกที่เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐระบุให้การค้ามนุษย์ทุกรูปแบบเป็นความผิดทางอาญา 
และด�าเนินการช่วยเหลือเหยื่อและป้องกันการค้ามนุษย์

องค์การระหว่างประเทศ (International organizations) องค์การระหว่างรัฐบาล

ผู้ย้ายถิ่น (Migrant) บุคคลที่มิใช่พลเมืองผู้ที่อาศัยในประเทศหนึ่งในระหว่างเกิดความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติ โดยไม่
ค�านึงถึง (ก) วิธีการหรือสาเหตุการเดินทางเข้าเมือง (ข) สถานภาพการเดินทางเข้าเมือง หรือ (ค) ระยะหรือสาเหตุการ
อยู่อาศัย ค�าว่า “ผู้ย้ายถิ่น” ไม่ได้หมายถึงผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิงและบุคคลไร้รัฐ ที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกฎเกณฑ์การคุ้มครอง
เฉพาะปรากฎอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แม้ว่ามีการกล่าวถึงกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ในบางหัวข้อในหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติและมีการอ้างถึงดังที่กล่าวไว้ก็ตาม

ภัยธรรมชาติ (Natural disaster) การหยุดชะงักของหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมที่เกิดจากภัยอันตรายทางธรรมชาติ เช่น 
น�้าท่ม แผ่นดินไหวหรือพายุที่เป็นสาเหตุของความสูญเสียของมนุษย์ สิ่งของ เศรษฐกิจหรือสภาพแวดล้อม

การไม่ส่งตวักลบัไปยงัท่ีท่ีมอีนัตราย (Non-refoulement) โดยทัว่ไปหมายถงึข้อบงัคบัหรอืหลกัเกณฑ์ทีรั่ฐไม่เคลือ่นย้าย
บคุคลไปยงัอาณาเขตทีพ่วกเขาเผชญิกบัความเสีย่งได้รบัอนัตรายบางอย่างทีท่�าให้เกดิการละเมดิสทิธ ิภายใต้กฎหมายผู้ล้ีภยั
ระหว่างประเทศ ก�าหนดห้ามไม่ให้รัฐขับหรือส่งผู้ลี้ภัยกลับ ในทุกกรณีใด ๆ ก็ตาม ไปยังอาณาเขตที่ชีวิตหรืออิสระภาพของ
บุคคลนั้นอาจได้รับอันตรายด้วยสาเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ การเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมใดกลุ่มหนึ่ง หรือแนวคิด
ทางการเมืองใดแนวคิดหนึ่ง หลักเกณฑ์นี้แสดงไว้อย่างชัดเจนที่สุดในมาตรา 33 ของการประชุมปี คศ.1951 ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานภาพของผูล้ีภ้ยั และยงัมกีารป้องกนัเป็นพศิษในตราสารกฎหมายผูล้ีภ้ยัภมูภิาค หลกัเกณฑ์การไม่ส่งตวักลบัไปยงัทีท่ีม่ี
อันตรายภายใต้กฎหมายผู้ลี้ภัยมีการเสริมโดยการห้ามการถอดถอนออก เช่น การน�าตัวผู้ที่ไม่ได้เดินทางกลับไปทรมานหรือ
รูปแบบอื่น ๆ ของการท�าร้ายที่มีในและพัฒนาภายใต้กฎหมายความช่วยด้านมนุษยธรรมระหว่างชาติและภายใต้กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและภูมิภาค ที่มีผลใช้กับบุคคลทั้งหมดรวมถึงผู้ย้ายถิ่น ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง

ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน (Private sector actors) นายจ้าง ผู้จัดหางานและบริษัทจัดหาแรงงานชั่วคราว และผู้ให้บริการ
ต่าง ๆ โดยไม่ค�านึงถึงขนาด ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชนรวมถึงบริษัทนานาชาติ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือนายจ้าง
รายบุคคล ผู้ให้บริการภาคเอกชนรวมถึงบริษัทที่จัดหาบริการต่าง ๆ เช่น โทรคมนาคม การขนส่ง หรือบริการด้านการเงิน
ให้แก่ผู้ย้ายถิ่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การคุ้มครอง (Protection) รักษาให้พ้นจากอันตราย ความหมายที่สมบูรณ์มากขึ้นของแนวคิดเรื่องการคุ้มครอง ที่ผู้มีส่วน
ร่วมด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าใจคือการรวมเอากิจกรรมทั้งหมดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท�าให้เกิดความ
เคารพอย่างเต็มที่ต่อสิทธิของบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีใช้ เช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ผู้ลี้ภัย (Refugee) บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ความหมายของผู้ลี้ภัยที่ก�าหนดโดยตราสารผู้ลี้ภัยระดับนานาชาติหรือ
ภมูภิาคทีเ่กีย่วข้อง ค�าสัง่ขององค์การ UNHCR และ/หรอืกฎหมายระดบัชาต ิตามความเหมาะสม ตามการประชมุปี คศ. 1951 

อภิธำนศัพท์
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ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ลี้ภัยและพิธีสาร คศ. 1967 นั้น ผู้ลี้ภัยคือบุคคลที่ เนื่องจากความกลัวการถูกสังหารเนื่องด้วย
เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ การเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมใดกลุ่มหนึ่ง หรือแนวคิดทางการเมืองใดแนวคิดหนึ่ง อาศัยอยู่นอก
ประเทศตามสัญชาติของตนหรือที่อยู่อาศัยตามปกติและไม่สามารถหรือ เนื่องด้วยความกลัว ไม่เต็มใจรับการคุ้มครองจาก
ประเทศนั้น ตราสารระหว่างประเทศอ่ืนหรือกฎหมายภายในประเทศรวมถึงความหมายท่ีอ้างถึง ตัวอย่างเช่น การคุกคาม
ชีวิต ความปลอดภัยหรืออิสระภาพอันเป็นผลจากความรุนแรงที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะอย่างรุนแรง

การย้ายที่พักใหม่ (Relocation) การย้ายผู้ย้ายถิ่นไปยังที่ที่ปลอดภัยภายในรัฐปลายทาง

ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม (Resilience) ความสามารถในการอดทน ปรับตัวหรือฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
จากสถานการณ์อันตรายต่าง ๆ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รัฐต้นทาง รัฐปลายทาง รัฐทางผ่าน ผู้มีส่วนร่วมภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ 
และประชาสังคม

บุคคลไร้รัฐ (Stateless person) บุคคลผู้ซึ่งไม่ได้รับพิจารณาให้ได้สัญชาติโดยรัฐใดภายใต้การด�าเนินการทางกฎหมาย
ของรัฐนั้น

รัฐต้นทาง (State of origin) รัฐตามสัญชาติของผู้ย้ายถิ่น 

รัฐทางผ่าน (State of transit) รัฐที่ผู้ย้ายถิ่นอาจหนีมาอยู่ชั่วคราวนอกเหนือไปจากรัฐปลายทางหรือรัฐต้นทาง  

เยาวชนทีไ่ม่มผีูป้กครองหรอืถกูแยกจากผู้ปกครอง (Unaccompanied or separated child) เยาวชนหมายถงึบคุคลที่
อายตุ�า่กว่า 18 ปี เว้นแต่อยูภ่ายใต้กฎหมายทีใ่ช้กบัเยาวชนท่ีให้การบรรลนุติภิาวะก่อนวยันี ้เยาวชนท่ีไม่มผีูป้กครองคอืเยาวชน
ทีถ่กูแยกจากทัง้บดิาและมารดาและญาต ิและไม่ได้รบัการดแูลจากผูใ้หญ่ทีร่บัผดิชอบตามกฎหมายหรอืตามขนบธรรมเนยีม 
เยาวชนที่ถูกแยกจากผู้ปกครองคือเยาวชนที่ถูกแยกจากทั้งบิดามารดา หรือจากผู้ให้การดูแลเบื้องต้นตามกฎหมายหรือตาม
ขนบธรรมเนียมก่อนหน้านี้ แต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นญาติ ดังนั้น เยาวชนที่ถูกแยกจากผู้ปกครองอาจรวมถึงเยาวชนที่มีสมาชิก
ครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วย

เหยื่อการค้ามนุษย์ (Victim of trafficking) บุคคลที่อยู่ภายใต้อาชญากรรมการค้ามนุษย์

โอกาสได้รับอันตราย (Vulnerability) โอกาสที่จะได้รับผลร้ายจากสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย
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อักษรย่อ
DRR: Disaster Risk Reduction การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

GFMD: Global Forum on Migration and Development การประชมุระดบัโลกว่าด้วยเรือ่งการโยกย้ายถิน่และการพัฒนา

IASC: Inter-Agency Standing Committee คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภาระหว่างหน่วยงาน

ICMPD: International Centre for Migration Policy Development ศูนย์การพัฒนานโยบายการโยกย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศ

IGC: Inter-governmental Consultation on Migration, Asylum, and Refugees กรอบการหารือระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการโยกย้ายถิ่น ที่พักพิงและผู้ลี้ภัย

IOM: International Organization for Migration องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น

ISIM: Institute for the Study of International Migration, Georgetown University ถาบันศึกษาการโยกย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์

MICIC: Migrants in Countries in Crisis ผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติ

UN: United Nations องค์การสหประชาชาติ

UNDAF: United Nations Development Assistance Frameworks กรอบการท�างานความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ขององค์การสหประชาชาติ

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees คณะกรรมการข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งองค์การ
สหประชาชาติ

อักษรย่อ
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