องค์ก ารระหว่ า งประเทศเพื่อ การโยกย้า ยถิ่น ฐาน ประเทศไทย
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผยู้ า้ ยถิน่ ทีอ่ ยู่ภายใต้ความดูแลของตรวจคนเข้าเมือง
และบ้านพักเด็กและครอบครัวในประเทศไทย
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ภาพรวม

ข้อมูลสาคัญ

ตัง้ แต่ปี 2556 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน ประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมจากเมียนมาและกลุ่ม
เสี่ย งพิเ ศษอื่น มากกว่ า 3,000 คน ในจานวนนี้ ร วมชาวบัง คลาเทศที่อยู่ ภายใต้ค วามดู แ ลของส านัก งานตรวจคนเข้า เมือ ง
(Immigration Detention Centres: IDCs) บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์

ผูบ้ ริจาค : กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา สานักงานประชากร ผูล้ ภ้ี ยั
และย้ายถิน่ (Bureau of Population, Refugees, and Migration : PRM)

การช่วยเหลือกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฯ ดังกล่าวได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานประชากร ผู้ล้ภี ยั และย้ายถิ่น (Bureau of Population,
Refugees, and Migration : PRM) ภายใต้การดาเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และโครงการความปลอดภัย
และยุตธิ รรม ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรม EU-UN Spotlight Initiative เพื่อยุตคิ วามรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ดาเนินโครงการโดย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ไอโอเอ็มได้ดาเนินกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูย้ า้ ยถิน่ ฯ ทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลชัวคราวของสถานคุ
่
ม้ ครองในประเทศไทย รวมทัง้ ให้การสนับสนุ น
ด้านต่างๆ ดังนี้

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO)
โครงการความปลอดภัยและยุตธิ รรม (Safe
and Fair Programme)

กิจกรรมหลัก
การสนับสนุนด้านการแพทย์ (Medical Support)
การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการติดตามการรักษา เป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระนอง พังงา
สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมถึงการตรวจสุขภาพเพื่อการคัดกรองผูย้ ้ายถิน่ ฯ ทีด่ าเนินการในทุกพื้นทีอ่ ย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ไอโอเอ็ม ได้ให้การสนับสนุนด้านโภชนาการเสริมแก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฯ อาทิ นม ขนมทีใ่ ห้พลังงานสูง ไข่ตม้ และผลไม้ เป็ นต้น
การสนับสนุนด้านจิตสังคม (Psychosocial Support)

ระยะเวลาโครงการ : พ.ศ.2556 ถึงปจั จุบนั
หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ : กระทรวง
การต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานของสหประชาชาติ องค์การทีไ่ ม่
แสวงผลกาไร และองค์กรประชาสังคม
กลุ่มเป้าหมาย : ผูย้ า้ ยถิน่ ชาวมุสลิมจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและกลุ่ม
เสีย่ งพิเศษอื่นทีต่ อ้ งกักในประเทศไทย
(PRM) สตรีมสุ ลิมผูย้ า้ ยถิน่ และผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (ILO)

เพื่อเป็ นการลดปญั หาความเสี่ยงด้านจิตสังคมของผูย้ ้ายถิน่ ฯ ไอโอเอ็ม ได้จดั กิจกรรมให้ความรู้ คาปรึกษา และจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการและนันทนาการให้แก่ผยู้ ้ายถิน่ ฯ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬา การสอนทาอาหาร การสอนภาษาอังกฤษ การสอนทอตะกร้า
รวมทัง้ การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบเป็ นกลุ่มและรายบุคคล โดยในการดาเนินกิจกรรมจะมีล่ามคอยอานวยความสะดวก
ด้านการสื่อสาร
สิง่ อุปโภค (Non-Food Items: NFIs)
ไอโอเอ็มแจกจ่ายเครื่องอุปโภคหลากหลายประเภทแก่ผยู้ ้ายถิน่ ฯ อาทิ อุปกรณ์ทาความสะอาด เสื่อ พัดลม เสื้อผ้า และอุปกรณ์
ออกกาลังกาย นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม ได้แจกจ่ายชุดอนามัย ประกอบด้วย ยาสีฟนั สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยากันยุง และผ้าอนามัย
แก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฯ เป็ นประจาทุกเดือนในทุกพืน้ ที่
การสนับสนุนด้านน้าดื่ม สุขาภิบาล และอนามัย (Water, Sanitation and Hygiene: WASH)
การสนับสนุนด้านน้ าดื่ม สุขาภิบาล และอนามัยนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันแต่ละพื้นที่ โดยไอโอเอ็มให้การสนับสนุ น
อาทิ การบารุงรักษาและการเปลีย่ นท่อน้ า การปรับปรุงห้องน้ า การติดตัง้ เครื่องกรองน้ า การซ่อมพื้น และการปรับปรุงด้านอื่น ๆ
เพื่อความเป็ นอยู่ทถ่ี ูกสุขลักษณะของของผูย้ า้ ยถิน่ ฯ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน
สานักงานประเทศไทย
ชัน้ 18 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
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