องค์ก รระหว่ ำ งประเทศเพื่อ กำรโยกย้ำ ยถิ่น ฐำน
ภำรกิจ ของไอโอเอ็ม ประเทศไทย

องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกย้ำยถิน่ ฐำน (International Organization for Migration :
IOM) ก่อ ตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2494 เป็ นองค์ก ำรระหว่ำ งประเทศซึ่งเป็ นผู้นำในประเด็น ด้ำ น
กำรโยกย้ำยถิน่ ฐำน และมีสถำนะเป็ นองค์กรที่เกีย่ วข้องกับองค์กำรสหประชำชำติ ไอโอเอ็ม
ประกอบด้วยประเทศสมำชิก 173 ประเทศ และมีประเทศผูส้ งั เกตกำรณ์ 8 ประเทศ ไอโอเอ็ม
ยึดมันในหลั
่
กกำรทีว่ ่ำ กำรย้ำยถิน่ ทีม่ มี นุ ษยธรรมและเป็ นระเบียบเรียบร้อยจะเป็ นประโยชน์
กับทุกคน ในกำรที่จะบรรลุพนั ธกิจนี้ ไอโอเอ็มทำงำนร่วมกับหน่ วยงำนพันธมิตรเพื่อบรรลุ
กำรดำเนินงำนทีท่ ำ้ ทำยมำกยิง่ ขึน้ เพิม่ ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับประเด็นด้ำนกำรอพยพย้ำยถิ่น
ส่งเสริมกำรพัฒนำทำงสังคมและเศรษฐกิจผ่ำนกำรโยกย้ำยถิน่ ฐำน รวมถึงส่งเสริมคุณภำพ
ชีวติ และสิทธิมนุษยชนของผูย้ ำ้ ยถิน่

สำนักงำนโครงกำร
จ.แม่ฮ่องสอน

สำนักงำนโครงกำร
อ. แม่สะเรียง
สำนักงำนโครงกำร
อ.แม่สอด

ในประเทศไทย ไอโอเอ็มเริ่มดำเนิ น กำรเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในกำรให้ควำมช่ ว ยเหลือ ใน
กำรเดินทำงไปตัง้ ถิ่นฐำนในประเทศที่สำมของผู้อพยพอินโดจีน ซึ่งนับแต่ เริ่มดำเนินกำร
กิจกรรมต่ำงๆ ของไอโอเอ็มในประเทศไทยได้ขยำยออกไปอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยครอบคลุม
ทัง้ พืน้ ทีท่ ำงภูมศิ ำสตร์และประชำกรเป้ำหมำย
ประเทศไทยได้เข้ำเป็ นสมำชิกไอโอเอ็มในปี พ.ศ. 2529 จนถึงปจั จุบนั ไอโอเอ็มได้ขยำย
ควำมร่วมมือกับรัฐบำลไทยให้ครอบคลุมทุกมิตขิ องกำรย้ำยถิน่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้ำน ประกอบด้วย ประเด็นด้ำนแรงงำนข้ำมชำติ สุขภำพของผู้ย้ำยถิ่น
กำรต่ อต้ำนกำรค้ำมนุ ษย์ สถำนกำรณ์ ฉุกเฉินและหลังสภำวะวิกฤต กำรเสริมสร้ำงสถำบัน
กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน ควำมมันคงและกำรบั
่
งคับใช้กฎหมำย

สำนักงำนโครงกำร
จ.เชียงใหม่

สำนักงำนกรุงเทพฯ
ทีต่ งั ้ สำนักงำนไอโอเอ็ม กรุงเทพฯ

สำนักงำนโครงกำร
จ.ระนอง

* อำคำรรัจนำกำร ถ.สำทรใต้ สำนักงำนใหญ่
* อำคำรเกษมกิจ ถ.สีลม ศูนย์คดั กรองสุขภำพเพื่อ
กำรย้ำยถิน่
* กระทรวงแรงงำน
* ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

สำนักงำนโครงกำร
จ. พังงำ

ในปจั จุบนั ไอโอเอ็มมีบทบำทอย่ำงแข็งขันในประเทศไทย ซึง่ ไอโอเอ็มประเทศไทย เป็ นหนึ่ง
ในสำนักงำนใหญ่ทส่ี ุดของไอโอเอ็มทัวโลก
่
ประกอบด้วยบุคลำกรประมำณ 400 คน ดำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ มำกกว่ำ 35 โครงกำร ใน 10 พืน้ ทีท่ วประเทศไทย
ั่
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ขอบเขตกำรทำงำน
กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือผูเ้ สียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ไอโอเอ็ม
ใช้กระบวนกำรคัดแยกและคัดกรองผู้เสียหำย กำรสนับสนุ น
ล่ ำ มแปลภำษำระหว่ำ งกำรสัม ภำษณ์ และจัด กำรฝึ ก อบรม
ที่ค รอบคลุม เพื่อเพิ่ม ศักยภำพของผู้บัง คับ ใช้ก ฎหมำยและ
นักสัง คมสงเครำะห์ นอกจำกนี้ ไอโอเอ็ม ยังจัดกิจ กรรมกำร
ส่ ง เสริ ม กำรมีส่ ว นร่ ว มของประชำชนและให้ ค วำมรู้ อ ย่ ำ ง
สม่ำเสมอ

แรงงำนข้ำมชำติ
ไอโอเอ็มร่วมมือกับกระทรวงแรงงำน และหน่ วยงำนต่ำงๆของ
สหประชำชำติแ ละองค์ก รภำคประชำสัง คมเพื่อ เสริม สร้ำ ง
คุณภำพชีวติ ของแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย โดยทำงำน
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและนำยจ้ำงในกำรส่งเสริม
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนที่ถูก กฎหมำยและปลอดภัย กำรสรรหำ
แรงงำนอย่ ำ งมีจ ริย ธรรม และพัฒ นำทัก ษะให้แ ก่ แ รงงำน
ข้ำมชำติ

งำนวิจยั

สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและ
หลังสภำวะวิกฤต
ไอโอเอ็ม เป็ น หน่ ว ยงำนชัน้ น ำในกำรจัด กิจ กรรมเตรีย ม
ควำมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบตั ิ กำรบรรเทำผลกระทบและ
กำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและวิกฤต อำทิ กำร
บริห ำรจัด กำรศูน ย์พ ัก พิง ชัวครำว
่
(Camp Coordination
and Camp Management : CCCM) อี ก ทั ้ง ยั ง ท ำ งำ น
ร่วมกับหน่วยงำนรัฐบำลเพื่อรับมือกับควำมเปรำะบำงของ
ผูย้ ำ้ ยถิน่ ซึง่ ต้องเผชิญสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

กำรช่วยเหลือผูย้ ำ้ ยถิน่
ไอโอเอ็ม ให้ควำมช่ว ยเหลือด้ำ นมนุ ษ ยธรรมแก่ผู้ย้ำ ยถิ่น
กลุ่ ม เปรำะบำง ผู้ย้ ำ ยถิ่ น ตกค้ ำ ง รวมถึง ผู้ เ ยำว์ท่ี ไ ม่ มี
ผูป้ กครอง โดยทำงำนร่วมกับผูย้ ้ำยถิน่ หน่ วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและควำมปรองดองในชุมชน

กำรมีสว่ นร่วมกับภำคเอกชน

ไอโอเอ็มเผยแพร่งำนวิจยั ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรโยกย้ำย
ถิน่ ฐำนอย่ำงต่อเนื่องร่วมกับภำคส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
กำรหำรือจำกหลักฐำนงำนวิจยั ระบุชอ่ งโหว่ของกรอบนโยบำย
ที่มีอ ยู่ และให้ข้อ เสนอแนะแก่ ห น่ ว ยงำนรัฐ เพื่อ กำรท ำงำน
ร่วมกันต่อไปในอนำคต

ในกำรปรับปรุง สวัสดิกำรของแรงงำนข้ำมชำติ ส่ งเสริม
สิทธิแ รงงำนข้ำมชำติ และป้ องกันกำรแสวงหำประโยชน์
จำกแรงงำนข้ำมชำติ ไอโอเอ็มประสำนงำนร่วมกับธุรกิจ
และสมำคมต่ำงๆ ทัง้ ขนำดใหญ่และขนำดเล็ก เพื่อส่งเสริม
แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม กำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม
ตลอดจนกำรปฏิบัติต ำมข้อ ก ำหนดทำงสัง คมและควำม
ยังยื
่ นในห่วงโซ่อุปทำน

กำรบริหำรงำนตรวจคนเข้ำเมืองและ
จัดกำรชำยแดน
ไอโอเอ็มให้กำรสนับสนุ นรัฐบำลไทยและในระดับภููมิภำคใน
กำรแก้ไขปญั หำกำรลักลอบขนคนเข้ำเมืองและกำรค้ำมนุ ษย์
ผ่ำนกำรจัดฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพเจ้ำหน้ำที่บงั คับ
ใช้กฎหมำย ในกำรตรวจสอบเอกสำรเดิน ทำงปลอมแปลง
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่ำวสำร และระบุตวั ผูล้ กั ลอบเข้ำเมืองหรือผู้
ทีอ่ ำจตกเป็ นผูเ้ สียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์

สุขภำพของผูย้ ำ้ ยถิน่
ไอโอเอ็ ม มี เ ป้ ำหมำยที่ จ ะให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นสุ ข ภำพอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพแก่ผยู้ ำ้ ยถิน่ และชุมชนของผูย้ ้ำยถิน่ โดยทำงำน
อย่ำงใกล้ชดิ กับกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อขจัดกำรแพร่เชื้อ
ของโรคมำลำเรียและวัณโรค รวมถึงสร้ำงควำมตระหนักรู้ของ
โรคดังกล่ำวในชุมชนทีม่ คี วำมเสีย่ ง

กำรย้ำยถิน่ ของผูล้ ภ้ี ยั
ไอโอเอ็ ม ด ำเนิ น กำรตรวจคั ด กรองทำงกำรแพทย์ จั ด
ปฐมนิ เ ทศทำงวั ฒ นธรรมก่ อ นกำรเดิ น ทำง ตลอดจน
กำรจัด กำรเดิน ทำงและพิธีก ำรเดิน ทำงออกส ำหรับ ผู้ล้ีภ ัย
ที่ได้รบั เลือกให้เดินทำงไปตัง้ ถิน่ ฐำนในประเทศที่สำม ตัง้ แต่
พ.ศ. 2547 เป็ น ต้ น มำ มี ผู้ ล้ี ภ ัย มำกกว่ ำ 130,000 คน
เดินทำงไปตัง้ ถิน่ ฐำนในประเทศทีส่ ำมทัง้ หมด 14 ประเทศ

ผูส้ นับสนุ นงบประมำณ
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