ไอโอเอ็ม ประเทศไทย

โครงการให้ค วามช่ ว ยเหลือ การกลับ ภู ม ิล าเนา และคืน สู่ส ัง คมโดยสมัค รใจของผู้ย้า ยถิ่น

ภาพถ่ายโดย: Muse Mohammed / IOM 2017

ผูย้ า้ ยถิน่ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือ พ.ศ. 2561

ภาพรวม
แม้การอพยพย้ายถิน่ ฐานจะมอบโอกาสให้กบั ผูอ้ พยพและชุมชนเจ้าบ้านหลายประการ แต่การย้ายถิน่ ฐานก็ยงั
สร้างความเสี่ยงมากตามไปด้วย ไอโอเอ็มมีโครงการให้ความช่วยเหลือการกลับภูมลิ าเนา และคืนสู่สงั คมโดย
สมัครใจของผูย้ า้ ยถิน่ (Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) แก่ผยู้ า้ ยถิน่ ทีไ่ ม่ต้องการอาศัย
ในประเทศเจ้าบ้านและประสงค์ทจ่ี ะกลับภูมลิ าเนาเดิม แต่ขาดเงินทุนทีเ่ พียงพอต่อการเดินทางกลับ

ในประเทศไทย โครงการ AVRR อยู่ภายใต้โครงการ “การช่วยเหลือการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่และการส่งกลับประเทศ

ต้นทางสาหรับประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลี” (Voluntary Return Support and Reintegration Assistance
for Bali Process Member States) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากประเทศออสเตรเลียและดาเนินการโดย
ไอโอเอ็มภายใต้การกากับดูแลของสานักงานสนับสนุ นส่ วนภูมภิ าคของกระบวนการบาหลี ไอโอเอ็มดาเนิน
โครงการนี้โดยทางานร่วมกับประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีและ UNHCR ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 โครงการได้
ช่วยเหลือผูย้ า้ ยถิน่ ให้เดินทางกลับภูมลิ าเนาไปแล้วมากกว่า 1,200 ราย ซึ่งรวมไปถึงผูอ้ พยพในปี พ.ศ. 2561
จานวน 228 ราย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการคือการให้ความช่วยเหลือผ่านกลไกระดับภูมภิ าคแก่ผอู้ พยพทีไ่ ม่ปกติ ผูข้ อทีล่ ้ภี ยั ทีถ่ ูก
ปฏิเสธ ตลอดจนบุคคลทีถ่ ูกปฏิเสธคาร้อง หรือใบสมัครสถานะการเป็ นผูล้ ้ภี ยั ตามกระบวนทีม่ กี ารกาหนดไว้โดย
รัฐหรือ UNHCR ซึ่งรวมไปถึงผูท้ ่ถี ูกจับกุมระหว่างการเดินทางและผู้ทไ่ี ม่มกี ลไกอื่นใดที่จะช่วยในการเดินทาง
กลับภูมลิ าเนาเดิมด้วยความสมัครใจ
โครงการจะช่ว ยเหลือ สนับ สนุ น ให้บุค คลหรือ กลุ่ มบุ ค คลที่ส่ งใบสมัค รในขณะที่อ าศัย อยู่ในประเทศสมาชิก
กระบวนการบาหลีแห่ งใดแห่ งหนึ่ง หากทางโครงการการส่ งกลับประเทศต้น ทางโดยสมัครใจของ UNHCR
(UNHCR voluntary repatriation programmes) ไม่มงี บประมาณหลงเหลือในการส่งกลับ โครงการของไอโอเอ็ม
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผขู้ อทีล่ ภ้ี ยั และผูล้ ภ้ี ยั ทีป่ ระสงค์จะเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ
บนพืน้ ฐานของการตัดสินใจทีร่ อบคอบและเป็นไปตามหลักการและกระบวนการของ UNHCR

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
ผูอ้ พยพย้ายถิน่ ต้องมีความสมัครใจทีจ่ ะเข้าร่วมกับโครงการ AVRR

ผูย้ า้ ยถิน่ จะมีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือในการกลับภูมลิ าเนาและการคืนสูส่ งั คมถ้าหากว่า :
•

ผูย้ า้ ยถิน่ อยู่ในสถานะทีไ่ ม่ปกติ ซึง่ หมายความว่าผูย้ า้ ยถิน่ เหล่านี้ขาดเอกสารรับรองทีจ่ าเป็ นภายใต้กฎระเบียบของประเทศทีต่ นมีถนิ่ ฐานอยู่ ผูย้ า้ ยถิน่ กลุม่ นี้ได้แก่ เหยื่อจาก
การค้ามนุษย์ ผูย้ า้ ยถิน่ ทีถ่ ูกลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และผูย้ า้ ยถิน่ ทีถ่ ูกเจ้าหน้าทีร่ ฐั จับกุมขณะเดินทางย้ายเข้าประเทศเป้าหมายโดยไม่ปกติ

•

ผูย้ า้ ยถิน่ เป็ นผูข้ อทีล่ ภ้ี ยั — ผูย้ า้ ยถิน่ ทีไ่ ด้สมัครขอสถานะเป็ นผูล้ ภ้ี ยั แต่คาร้องขอไม่ได้รบั การพิจารณา ด้วยเหตุน้ี ผูย้ า้ ยถิน่ จึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัคร
ใจตามระเบียบและกระบวนการของ UNHCR ผูย้ า้ ยถิน่ ทีค่ าร้องขอทีล่ ภ้ี ยั ถูกปฏิเสธก็มสี ทิ ธิในการได้รบั ความช่วยเหลือจากโครงการ AVRR ด้วยเช่นกัน

•

ผูย้ า้ ยถิน่ เป็ นผูล้ ภ้ี ยั —ผูย้ า้ ยถิน่ ได้รบั การพิจารณาว่าควรได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากนานาชาติบนพืน้ ฐานของกระบวนการทีเ่ ป็ นธรรมและไม่เลือกฏิบตั ิ และผูย้ า้ ยถิน่ นัน้ มี
ความสมัครใจและเต็มใจทีจ่ ะได้รบั การส่งกลับประเทศต้นทางตามระเบียบและกระบวนการของ UNHCR

ผูอ้ พยพย้ายถิน่ จะไม่มคี ณ
ุ สมบัตใิ นการเข้าร่วมกับโครงการ AVRR หากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
•

ผูย้ า้ ยถิน่ ถูกตัดสินจาคุกหรือเป็ นผูล้ กั ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือผูค้ า้ มนุษย์

•

ผูย้ า้ ยถิน่ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือจากโครงการอื่นของ AVRR หรือ โครงการการส่งกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจของ UNHCR ในประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก
กระบวนการบาหลี

•

ผูย้ า้ ยถิน่ ได้รบั การช่วยเหลือครัง้ หนึ่งแล้วจากโครงการ AVRR

กรุณาแนะนาผูม้ โี อกาสทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ จากโครงการนี้ในประเทศไทยให้กบั ไอโอเอ็มผ่าน อีเมล์ (thbkkavrr@iom.int) หรือโทร (+66 2 343 9300)

ขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือ
•

การให้ความช่วยเหลือก่อนเดินทาง: การให้คาปรึกษา การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การให้ความช่วยเหลือทางธุรการ ได้แก่ การขอเอกสารการเดินทาง การซือ้ ตั ๋ว
เครื่องบิน การให้บริการพิเศษ และการบริการชีแ้ นะแก่บุคคลทีอ่ ยู่ในภาวะเปราะบาง

•

การให้ความช่วยเหลือในการเดินทาง: การเดินทางออกนอกประเทศ (เช่น ค่าเดินทางและค่าจิปาถะอื่นๆ) การเดินทาง (การประสานเรื่องการเดินทาง ซึง่ รวมไปถึงการให้
ความช่วยเหลือระหว่างเดินทางและการตามไปส่งหากมีความจาเป็ น และการให้ความช่วยเหลือผูย้ า้ ยถิน่ ทีม่ คี วามต้องการทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเจาะจง

•

การให้ความช่วยเหลือหลังเดินทางถึงประเทศต้นทาง: การต้อนรับและการส่งต่อถึงจุดหมายปลายทาง การให้คาปรึกษา และการชีแ้ นะหุน้ ส่วนท้องถิน่ หากจาเป็ น การให้
ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สงั คม (โดยมักจะร่วมทางานกับส่วนงานท้องถิน่ และองค์กรทีไ่ ม่ใช่รฐั ต่างๆ) รวมไปถึงการติดตามและ
ประเมินผลการให้ความช่วยเหลือแก่ผยู้ า้ ยถิน่

กระบวนการบาหลี ว่าด้วยการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติทเ่ี กีย่ วข้อง
กิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ของโครงการ AVRR ดาเนินการโดยไอโอเอ็มในนามของสานักงานสนับสนุนส่วนภูมภิ าคประจากระบวนการบาหลีวา่ ด้วยการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน การค้ามนุษย์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติทเ่ี กีย่ วข้อง โครงการริเริม่ แบบพหุภาคีน้เี ริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลาง เอเชียและแปซิฟิก กระบวนการบาหลีเป็ นการเปิ ดเวทีสาหรับประเทศสมาชิกจานวน 45 ประเทศในการหารือและแลกเปลีย่ นเชิงนโยบาย การแบ่งปนั ข้อมูล และการร่วมมือ
ในเชิงปฏิบตั เิ พื่อช่วยเหลือภูมภิ าคดังกล่าวแก้ไขปญั หาเหล่านี้ โครงการ AVRR ส่งเสริมสนับสนุนความพยายามทีก่ าลังดาเนินอยู่ของประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีเพื่อลดการย้ายถิน่ ที่ไม่ปกติ

ในภูมภิ าค
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