การริเริม IOM ในอาเซียน

วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาและการย้ายถินของไอโอเอ็ม คือ การเพิมความเข้าใจทีดีขนสํ
ึ าหรับการเชือมโยงระหว่างการย้ายถินสากลและการพัฒนา เพือควบคุมการพัฒนาศักยภาพของ
ผูอ้ พยพเพือประโยชน์ ต่อสังคมและผูอ้ พยพ ตลอดจนการเพิมการพัฒนาทียังยืนและการลดความยากจน วิธกี ารของไอโอเอ็มได้กล่าวถึงสาเหตุของการอพยพโดยการแทรกแซงในพืนทีที
มีอตั ราความเสียงสูงซึงการย้ายถินนันถูกกระตุน้ โดยทางเศรษฐกิจ พึงระลึกว่า ผูอ้ พยพเกือบครึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นผูห้ ญิง ไอโอเอ็มยังทําให้มนใจว่
ั าเรืองเพศเป็ นเรืองสําคัญ
หลักในทุกกิจกรรม

ไอโอเอ็มให้การสนับสนุ นอาเซียนและรัฐสมาชิกในความพยายามทีจะดําเนินการ หลักสําคัญ คือ กรอบการเสริมร่วมกัน กล่าวคือ วิสยั ทัศน์ อาเซียน ค.ศ.
(ASEAN Community
Vision 2025) และ วาระ ค.ศ.
เพือเป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน (Agenda 2030 for Sustainable Development Goals: SDGs) ตามทีการย้ายถินเป็ นประเด็นป ัญหาในหลายภาค
ส่วน และยังสะท้อนทัวทัง แผนแม่บท ASEAN Blueprints ดังนัน ไอโอเอ็มจะดําเนินการทํางานทังกับแรงงาน การย้ายถิน และการพัฒนาทีเกียวข้องกับกระทรวงในระดับภูมภิ าค
ระดับชาติ และระดับท้องถิน ไอโอเอ็มหาวิธใี นการสนับสนุนหลายภาคส่วนมากขึน วิธกี ารทีครอบคลุมทังรัฐบาลและสังคมเพือการพัฒนาศักยภาพทีสูงสุดของการย้ายถินในภูมภิ าค
อาเซียน

ลําดับความสําคัญและกิจกรรม ประกอบด้วย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือนย้ายแรงงานและการพัฒนามนุ ษย์ เสริมสร้างความเป็ นอยู่ทดีี และสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ
ตลอดจนครอบครัวทีอยู่ขา้ งหลังให้ดขี นึ การกล่าวถึงการย้ายถินทีผิดปรกติ ประกอบด้วย การต่อต้านการค้ามนุ ษย์และการป้ องกันการใช้ประโยชน์ แรงงานทีเป็ นกลุม่ เสียง การเสริมสร้าง
การจัดการชายแดนและการเข้าเมือง การสนับสนุ นการบรรเทาความเสียงจากภัยพิบตั ิ การเตรียมความพร้อมและการรับมือ ประกอบด้วย การสนับสนุ นตลอดวัฏจักรวิกฤตและการ
เคลือนย้ายแรงงานทีถูกจับในช่วงวิกฤตตามคําขอของรัฐสมาชิก รวมถึงการเพิมความเข้าใจของการเชือมโยงระหว่างการย้ายถิน สภาพแวดล้อม และการเปลียนแปลงสภาพทางภูมอิ ากาศ

ไอโอเอ็มยังทํางานร่วมกับรัฐสมาชิกอาเซียนและหุน้ ส่วน เพือพัฒนาในเรืองการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างฐานข้อมูลสําหรับการจัดทํานโยบายการย้ายถินที
มันคง ในการส่งเสริม SDG . ไอโอเอ็มได้กระตุน้ กรอบแรงงานทีมีธรรมาภิบาลและได้ร่วมกับ Economist Intelligence Unit เพือจัดทําดัชนีชวัี ดกรอบแรงงานทีมีธรรมาภิบาล
(Migration Governance Index) ซึงเป็นกรอบการเปรียบเทียบนโยบายเชิงสร้างสรรค์

การริ เริ มของ IOM ในด้านแรงงานและการพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานและการสรรหาจ้างงานทีมีจริยธรรม

การส่งเสริมวิธกี ารทีครอบคลุมต่อความปลอดภัยของผูอ้ พยพ

โครงการปฐมนิเทศน์ ก่อนเดินทางสําหรับผูอ้ พยพ

การตังศูนย์ขอ้ มูลผูอ้ พยพ

การพัฒนาทักษะและการรับรองทักษะ

การเคลือนย้ายแรงงานทีมีทกั ษะ

การสร้างศักยภาพและวิธกี ารทังหมดของรัฐบาล

การกลับเข้าสูส่ งั คมของผูอ้ พยพทีกลับประเทศ
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ห่วงโซ่ อุปทานและการสรรหาแรงงานทีมีจริ ยธรรม
ไอโอเอ็มวางแผนล่าสุดในการสรรหาแรงงานและ
กระบวนการใช้แรงงาน เพือระบุป ัจจัยทีก่อให้เกิดการใช้
หาประโยชน์ แรงงานทีไม่ถูกต้อง และแนะนํ ารูปแบบใน
การโต้ตอบ
ในส่วนของกิจกรรมประเมินผล ไม่ว่าผูจ้ ดั หาแรงงานทํา
ตามมาตรฐานการสรรหาแรงงานทีมีจริยธรรมหรือไม่
ไอโอเอ็มดําเนินการ ดังต่อไปนี 1) ทบทวนสัญญาการ
จ้างงานสําหรับแรงงานข้ามชาติ 2) การตรวจสอบร่วมกัน
ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในทีทํางาน และ 3) การ
ประเมินประสบการณ์หลังเดินทางกลับประเทศของ
แรงงานข้ามชาติ ไอโอเอ็มยังสนับสนุนการดําเนินงาน
ทางตรง โปร่งใส และรูปแบบการสรรหาแรงงานและการ
ใช้แรงงานทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ตลอดจนการสร้าง
ศักยภาพของผูม้ บี ทบาทในการสรรหาแรงงานบน
หลักการสรรหาแรงงานทีมีจริยธรรม ภายหลังทีมีการ
จัดทําระบบการสรรหาแรงงานแบบบูรณาการสากล
(International Recruitment Integrity System: IRIS)
ในประเทศฟิลปิ ปินส์ปลายปีนี ไอโอเอ็มจะสํารวจโอกาส
ในการประยุกต์ใช้ระบบการรับรองนีไปยังประเทศอืนๆ

การปฐมนิ เทศน์ ก่อนการเดิ นทางและการพัฒนา
ทักษะ
ในการส่งเสริมการย้ายถินทีปลอดภัยในกลุ่มประเทศ
ลุ่มแม่นําโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)
ไอโอเอ็มดําเนินโครงการทีช่วยคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
ตามชายแดนและกลุ่มเสียง และการเข้าถึงช่องทางการ
ย้ายถินทีปลอดภัยและทีสามารถจัดหาได้ ไอโอเอ็มยัง
ดําเนินการรณรงค์ตระหนักรูแ้ ละโครงการปฐมนิเทศน์
ท่ามกลางชุมชนผูอ้ พยพ ดังนัน ผูอ้ พยพจะมีความเข้าใจ
มากขึนเกียวกับสิทธิแรงงานและสถานทีสําหรับการขอ
ความช่วยเหลือในประเทศจุดหมายปลายทาง
ยิงกว่านัน ไอโอเอ็มดําเนินการอบรมทักษะก่อนและหลัง
การเดินทางเพือช่วยให้แรงงานข้ามชาติทมีี ทกั ษะทาง
เทคนิคและทักษะสังคม ซึงเพิมโอกาสของผูอ้ พยพทีจะมี
มีการจ้างงานและสภาพการทํางานทีมันคงกว่า
องค์ประกอบทีทําให้สมบูรณ์ อาทิ การอบรม ทักษะตรง

กับความต้องการ หรือบริการจัดหางานทีตรงกับความสนใจ
ของนายจ้าง ซึงช่วยให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันอย่างสูดสุด
จากการเคลือนย้ายแรงงาน
การจัดตังศูนย์ข้อมูลสําหรับผู้อพยพ (Migrant Resource Centres: MRCs)
การจัดตังศูนย์ MRCs ไอโอเอ็มสนับสนุ นรัฐบาลเพือการ
จัดการหลักของการย้ายถินแรงงานในการปฏิรูประดับชาติ
ส่งเสริมการย้ายถินแรงงานทีปลอดภัยโดยการรณรงค์เชิง
สร้างสรรค์เกียวกับข้อมูลก่อนการเดินทาง และเพิมความ
เข้าใจเกียวกับประเด็นการย้ายถินของแรงงานท่ามกล่างผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
การเสวนาอาเซี ยนเรืองแรงงานข้ามชาติ

จัดการและการแบ่งป ันข้อมูล รวมถึงการสร้างศักยภาพ
สําหรับรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง ไอโอเอ็มมีจุดมุ่งหมาย
ในการเพิมความพร้อมใช้งานของข้อมูลทีมีอยู่และส่งเสริม
การแบ่งป ันข้อมูลด้านแรงงานข้ามชาติและตลาดแรงงาน
ทัวทังอาเซียน การปรับปรุงบริการสรรหาจ้างงานให้ดขี นึ
โดยการจับคูน่ ายจ้างกับแรงงานซึงมีทกั ษะทีเกียวเนืองกัน
และช่วยให้การรับรองมีความสะดวกขึน การประกัน
คุณภาพและการยอมรับร่วมกันของทักษะและคุณสมบัต ิ
ของแรงงาน ด้วยวิธจี ดั ทําการวิจยั ทีเกียวข้องกับประเด็น
หลายเรือง (Cross-cutting research) ไอโอเอ็มยัง
เสริมสร้างฐานข้อมูลให้มนคงเพื
ั
อบริการแก่รฐั สมาชิก
อาเซียน รวมทังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีสนับสนุนต่อ
การพัฒนาและความปลอดภัย การย้ายถินทีแจ้งให้ทราบ
ทัวทังภูมภิ าค

(ASEAN Forum on Migrant Labour: AFML)

ในความร่วมมือกับเลขาธิการอาเซียน คณะทํางานเฉพาะ
กิจของอาเซียนด้านแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Task Force
on Migrant Labour) ILO และ UN Women ไอโอเอ็ม
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางการเงิน
อย่างต่อเนืองแก่ AFML การเสวนาดังกล่าวเชือว่าเป็ นเวที
กล่าวคําปราศรัยแรกสําหรับการกําหนดตัวชีวัดทีเป็ น
รูปธรรมและปฏิบตั ไิ ด้ เพือทําให้ปฏิญญาเซบูว่าด้วยการ
คุม้ ครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (Cebu
Declaration on the Protection and Promotion of the
Rights of Migrant Workers) บรรลุผลสําเร็จ
การส่งเสริ มอาเซี ยนในการขับเคลือนโยกย้าย
ทีเพิ มสูงขึนของแรงงานทีมีทกั ษะ
ไอโอเอ็มส่งเสริมการริเริมในการสร้างศักยภาพทีแข็งแกร่ง
การเตรียมความพร้อม และความร่วมมือของรัฐสมาชิก
อาเซียนตามทีรัฐสมาชิกอาเซียนดําเนินการช่วยเหลือใน
การเคลือนย้ายแรงงานทีมีทกั ษะโดยเสรี ในการกระทํา
ดังกล่าว ไอโอเอ็มทํางานอย่างใกล้ชดิ กับกลุ่มการประชุม
เจ้าหน้าทีอาวุโสด้านแรงงาน (Senior Labour Officials
Meeting (SLOM) Working Group) และประยุกต์
หลากหลายวิธี เพือระบุมุมมองทังทางเทคนิคและการ
ประสานงานกันของการเคลือนย้ายแรงงาน สิงเหล่านีได้
สะท้อนใน ประเด็นทีเกียวข้องกับการเคลือนย้ายแรงงาน
ทีมีทกั ษะโดยเสรี คือ การประสานงานและการสนทนา
แลกเปลียนกัน การแนะนํ าเกียวกับทักษะทีรับรอง การ

IOM X: กล่าวถึงความท้าทายทียังคงอยู่ของการย้าย
ถิ นทีไม่ปรกติ การค้ามนุษย์ และการใช้หาประโยชน์
แรงงานทีไม่ถกู ต้อง
IOM X เป็ นโครงการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ทสนั
ี บสนุ นการ
ย้ายถินทีปลอดภัย อิทธิพลอํานาจและชือเสียงของสือและ
เทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระตุน้ ให้คนรุน่ ใหม่
และชุมชนมีสว่ นร่วมในการต่อต้านการค้ามนุ ษย์
IOM X จัดตังขึนในเดือนพฤษภาคม
ซึงทํางาน
ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านแรงงานข้ามชาติ
(ASEAN Committee on Migrant Workers: ACMW)
เกียวกับบ้านทีมีความสุข โครงการรณรงค์การส่งเสริม
นายจ้างของแรงงานภายในประเทศเพือทําให้มนใจว่
ั า
บ้านของแรงงานนันถือสิทธิของแรงงานภายในประเทศทัว
ทังภูมภิ าค
ในปี
ผูน้ ํ ารุ่นใหม่ทวอาเซี
ั
ยนได้เข้าร่วมงาน IOM X
Youth Forum ซึงจัดขึนทีกรุงเทพฯ เพือให้มคี วามเข้าใจ
มากขึนเกียวกับประเภทของการสนับสนุนความต้องการผู้
หางานรุ่นใหม่ในการแจ้งผลการตัดสินใจให้ทราบ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีสว่ นร่วมในการแสดงบทบาทสมมติกบั
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีหลากหลาย ยิงไปกว่านัน คนรุน่ ใหม่ได้
ถ่ายภาพแหล่งทีมาของผูอ้ พยพทีสําคัญ ซึงได้พงพาตลอด
ึ
ช่วงการเดินทาง อาทิ รถบัสโดยสาร ร้านอินเตอร์เน็ตคา
เฟ่ และสถานฑูต และอัพโหลดรูปภาพดังกล่าวลงในสังคม
ออนไลน์ โดยพิมพ์ #IAMIOMX ซึงเป็นส่วนหนึงของการ
เริมต้นในการเพิมความตระหนักรู้
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