
ไอโอเอ็มประเทศไทย
โครงการให้ความช่วยเหลือการกลับภูมิล าเนา และคืนสู่ส ังคมโดยสมคัรใจของผู้ย้ายถิ่น

แมก้ารอพยพยา้ยถิน่ฐานจะมอบโอกาสใหก้บัผูอ้พยพและชุมชนเจา้บา้นหลายประการ แต่การยา้ยถิน่ฐานกย็งั

สร้างความเสี่ยงมากตามไปดว้ย ไอโอเอ็มมโีครงการใหค้วามช่วยเหลอืการกลบัภูมลิ าเนา และคนืสู่สงัคมโดย

สมคัรใจของผูย้า้ยถิน่ (Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) แก่ผูย้า้ยถิน่ทีไ่ม่ต้องการอาศยั

ในประเทศเจา้บา้นและประสงคท์ีจ่ะกลบัภมูลิ าเนาเดมิ แต่ขาดเงนิทุนทีเ่พยีงพอต่อการเดนิทางกลบั 

ในประเทศไทย โครงการ AVRR อยู่ภายใต้โครงการ “การช่วยเหลอืการตัง้ถิน่ฐานใหม่และการส่งกลบัประเทศ
ต้นทางส าหรบัประเทศสมาชกิกระบวนการบาหลี” (Voluntary Return Support and Reintegration Assistance 

for Bali Process Member States) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากประเทศออสเตรเลยีและด าเนินการโดย

ไอโอเอ็มภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงานสนับสนุนส่วนภูมภิาคของกระบวนการบาหล ีไอโอเอ็มด าเนิน

โครงการนี้โดยท างานร่วมกบัประเทศสมาชกิกระบวนการบาหลแีละ UNHCR ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 โครงการได้

ช่วยเหลอืผูย้า้ยถิน่ใหเ้ดนิทางกลบัภูมลิ าเนาไปแล้วมากกว่า 1,200 ราย ซึ่งรวมไปถงึผูอ้พยพในปี พ.ศ. 2561 

จ านวน 228 ราย   

ภาพรวม 

วตัถุประสงคข์องโครงการคอืการใหค้วามช่วยเหลอืผ่านกลไกระดบัภมูภิาคแก่ผูอ้พยพทีไ่ม่ปกต ิผูข้อทีล่ ี้ภยัทีถู่ก

ปฏเิสธ ตลอดจนบุคคลทีถู่กปฏเิสธค ารอ้ง หรอืใบสมคัรสถานะการเป็นผูล้ ี้ภยัตามกระบวนทีม่กีารก าหนดไวโ้ดย

รฐัหรอื UNHCR ซึ่งรวมไปถงึผูท้ี่ถูกจบักุมระหว่างการเดนิทางและผู้ทีไ่ม่มกีลไกอื่นใดที่จะช่วยในการเดนิทาง

กลบัภมูลิ าเนาเดมิดว้ยความสมคัรใจ 

โครงการจะช่วยเหลือสนับสนุนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งใบสมคัรในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิก

กระบวนการบาหลีแห่งใดแห่งหนึ่ง หากทางโครงการการส่งกลบัประเทศต้นทางโดยสมคัรใจของ UNHCR 

(UNHCR voluntary repatriation programmes) ไมม่งีบประมาณหลงเหลอืในการส่งกลบั โครงการของไอโอเอ็ม

สามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูข้อทีล่ ีภ้ยัและผูล้ ีภ้ยัทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางกลบัประเทศตน้ทางโดยสมคัรใจ  

บนพืน้ฐานของการตดัสนิใจทีร่อบคอบและเป็นไปตามหลกัการและกระบวนการของ UNHCR  

วตัถุประสงค ์

 

ผูย้า้ยถิน่ทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอื พ.ศ.  2561 

ภาพถ่ายโดย: Muse Mohammed / IOM 2017 
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ผูอ้พยพยา้ยถิน่ตอ้งมคีวามสมคัรใจทีจ่ะเขา้รว่มกบัโครงการ AVRR  

ผูย้า้ยถิน่จะมคีณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุนชว่ยเหลอืในการกลบัภูมลิ าเนาและการคนืสูส่งัคมถา้หากวา่: 

• ผูย้า้ยถิน่อยู่ในสถานะทีไ่มป่กต ิซึง่หมายความวา่ผูย้า้ยถิน่เหล่านี้ขาดเอกสารรบัรองทีจ่ าเป็นภายใตก้ฎระเบยีบของประเทศทีต่นมถีิน่ฐานอยู่ ผูย้า้ยถิน่กลุม่นี้ไดแ้ก่ เหยื่อจาก

การคา้มนุษย ์ผูย้า้ยถิน่ทีถู่กลกัลอบเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย และผูย้า้ยถิน่ทีถู่กเจา้หน้าทีร่ฐัจบักมุขณะเดนิทางยา้ยเขา้ประเทศเป้าหมายโดยไมป่กต ิ

• ผูย้า้ยถิน่เป็นผูข้อทีล่ีภ้ยั— ผูย้า้ยถิน่ทีไ่ดส้มคัรขอสถานะเป็นผูล้ีภ้ยั แตค่ ารอ้งขอไมไ่ดร้บัการพจิารณา ดว้ยเหตุนี้ ผูย้า้ยถิน่จงึตดัสนิใจเดนิทางกลบัประเทศตน้ทางโดยสมคัร

ใจตามระเบยีบและกระบวนการของ UNHCR ผูย้า้ยถิน่ทีค่ ารอ้งขอทีล่ีภ้ยัถูกปฏเิสธกม็สีทิธใินการไดร้บัความชว่ยเหลอืจากโครงการ AVRR ดว้ยเชน่กนั 

• ผูย้า้ยถิน่เป็นผูล้ีภ้ยั—ผูย้า้ยถิน่ไดร้บัการพจิารณาวา่ควรไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากนานาชาตบินพืน้ฐานของกระบวนการทีเ่ป็นธรรมและไมเ่ลอืกฏบิตั ิและผูย้า้ยถิน่นัน้มี

ความสมคัรใจและเตม็ใจทีจ่ะไดร้บัการส่งกลบัประเทศตน้ทางตามระเบยีบและกระบวนการของ UNHCR 

ผูอ้พยพยา้ยถิน่จะไมม่คีณุสมบตัใินการเขา้รว่มกบัโครงการ AVRR หากมเีงื่อนไขดงัต่อไปนี้: 

• ผูย้า้ยถิน่ถกูตดัสนิจ าคุกหรอืเป็นผูล้กัลอบเขา้เมอืงผดิกฎหมายหรอืผูค้า้มนุษย์ 

• ผูย้า้ยถิน่มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากโครงการอื่นของ AVRR หรอื โครงการการส่งกลบัประเทศตน้ทางโดยสมคัรใจของ UNHCR ในประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ

กระบวนการบาหล ี

• ผูย้า้ยถิน่ไดร้บัการชว่ยเหลอืครัง้หนึ่งแลว้จากโครงการ AVRR 

กรณุาแนะน าผูม้โีอกาสทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากโครงการนี้ในประเทศไทยใหก้บัไอโอเอม็ผา่น อเีมล ์(thbkkavrr@iom.int) หรอืโทร (+66 2 343 9300) 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณา 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืก่อนเดนิทาง: การใหค้ าปรกึษา การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการแพทย ์การใหค้วามชว่ยเหลอืทางธรุการ ไดแ้ก่ การขอเอกสารการเดนิทาง การซือ้ตัว๋

เครื่องบนิ การใหบ้รกิารพเิศษ และการบรกิารชีแ้นะแกบุ่คคลทีอ่ยู่ในภาวะเปราะบาง 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืในการเดนิทาง: การเดนิทางออกนอกประเทศ (เชน่ ค่าเดนิทางและค่าจปิาถะอื่นๆ) การเดนิทาง (การประสานเรื่องการเดนิทาง ซึง่รวมไปถงึการให้

ความชว่ยเหลอืระหวา่งเดนิทางและการตามไปส่งหากมคีวามจ าเป็น และการใหค้วามชว่ยเหลอืผูย้า้ยถิน่ทีม่คีวามตอ้งการทางดา้นสุขภาพโดยเฉพาะเจาะจง  

• การใหค้วามชว่ยเหลอืหลงัเดนิทางถงึประเทศตน้ทาง: การตอ้นรบัและการสง่ต่อถงึจดุหมายปลายทาง การใหค้ าปรกึษา และการชีแ้นะหุน้สว่นทอ้งถิน่หากจ าเป็น การให้

ความชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพ การใหค้วามชว่ยเหลอืในการกลบัคนืสู่สงัคม (โดยมกัจะรว่มท างานกบัส่วนงานทอ้งถิน่และองคก์รทีไ่มใ่ชร่ฐัต่างๆ) รวมไปถงึการตดิตามและ

ประเมนิผลการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูย้า้ยถิน่ 

ขอบเขตของการใหค้วามช่วยเหลอื 

กจิกรรมต่างๆส่วนใหญ่ของโครงการ AVRR ด าเนินการโดยไอโอเอม็ในนามของส านกังานสนบัสนุนส่วนภมูภิาคประจ ากระบวนการบาหลวีา่ดว้ยการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน การคา้มนุษย ์และ

อาชญากรรมขา้มชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง โครงการรเิริม่แบบพหุภาคนีี้เริม่ตน้ในปี พ.ศ. 2545 โดยมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะต่อตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน การคา้มนุษย์ และอาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งใน

ภมูภิาคตะวนัออกกลาง เอเชยีและแปซฟิิก กระบวนการบาหลเีป็นการเปิดเวทสี าหรบัประเทศสมาชกิจ านวน 45 ประเทศในการหารอืและแลกเปลีย่นเชงินโยบาย การแบ่งปนัขอ้มลู และการร่วมมอื

ในเชงิปฏบิตัเิพื่อชว่ยเหลอืภมูภิาคดงักล่าวแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ี  โครงการ AVRR ส่งเสรมิสนบัสนุนความพยายามทีก่ าลงัด าเนินอยู่ของประเทศสมาชกิกระบวนการบาหลเีพื่อลดการยา้ยถิน่ที่ไม่ปกติ

ในภมูภิาค 

กระบวนการบาหล ีว่าดว้ยการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน การคา้มนุษย ์และอาชญากรรมขา้มชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

องคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิน่ฐาน ส านกังานประเทศไทย 
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