โครงกำรส่งเสริ มกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผย้ ู ำ้ ยถิ่ นฐำนและผูล้ ีภ้ ยั ชำวโรฮีนจำ
ในประเทศอิ นโดนี เซีย มำเลเซีย และไทย

ภำพถ่ำยโดย: IOM

ข้อมูลโครงกำรโดยสังเขป
ในสถานการณ์การเพิม่ ขึน้ ของจานวนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานและผูล้ ภ้ี ยั ชาวโรฮีนจาและความเสีย่ งทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ จากการ
โยกย้ายถิน่ ฐานในสถานการณ์ไม่ปกติรวมถึงการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 ไอโอเอ็มจึงมีเป้ าหมาย
ในการเสริมสร้างความตระหนักต่อการคุม้ ครองผูย้ า้ ยถิน่ ฐานและผูล้ ภ้ี ยั ชาวโรฮีนจา ผ่านการสร้างช่องทางการให้ความ
ช่วยเหลือในระดับภูมภิ าค ระดับประเทศและระดับชุมชน พร้อมทัง้ ยกระดับการป้ องกันความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ โควิด-19 ทีอ่ าจเกิดแก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฐานและผูล้ ภ้ี ยั ชาวโรฮีนจาทีเ่ ดินทางทัง้ ทางบกและทางทะเลในประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การผลักดันเชิงนโยบายและ
มาตราการความช่วยเหลืออื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการคุม้ ครองพลเรือน
ของคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป (European Union Civil Protection and Humanitarian Aid : ECHO)

กิ จกรรมหลัก

ข้อมูลสำคัญ
ผู้บริ จำค : สานักงานช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการคุม้ ครองพลเรือนของ
คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป
(European Union Civil Protection and
Humanitarian Aid : ECHO)
ระยะเวลำโครงกำร :
กรกฎาคม 2563 — กรกฎาคม 2565
พืน้ ที่โครงกำร : อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย
พืน้ ที่ บริ หำรโครงกำร :

กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและกำรผลักดันเชิ งนโยบำย

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ไอโอเอ็มมุง่ เสริมสร้างความร่วมมือ การประสานงาน และการผลักดันเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผูย้ า้ ยถิน่ ฐานและผูอ้ พยพชาวโรฮีนจาภายในเครือข่ายระดับภูมภิ าค ทัง้ นี้
เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับข้อท้าทายระหว่างพรมแดนในปั จจุบนั
โดยกลไกความร่วมมือของไอโอเอ็มจะสามารถสร้าง
หลักประกันการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั แนวทางการปฏิบตั งิ าน และข้อมูลจาเป็ นอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูย้ า้ ยถิน่ ฐานและผูอ้ พยพ
ชาวโรฮีนจา โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในการค้นหา ช่วยเหลือ คัดกรอง ผูย้ า้ ยถิน่ ฐานในภาวะคับขัน เพื่อการ
ประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือคุม้ ครองต่อไป

หน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้อง:

กำรแก้ปัญหำกำรเหยียดเชื้อชำติ (Xenophobia)

กลุ่มเป้ ำหมำย :

การส่งต่อข้อมูลเท็จ การเหยียดเชือ้ ชาติ และการหวาดระแวงบุคคลต่างชาติทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด -19
ส่งผลให้ผยู้ า้ ยถิน่ ฐานและผูอ้ พยพชาวโรฮีนจาตกอยู่ในสภาวะเปราะบาง
ไอโอเอ็มจึงเล็งเห็นความสาคัญของการส่งเสริมความ
ตระหนักรูด้ า้ นสิทธิและความจาเป็ นของผูย้ า้ ยถิน่ ฐานในสถานการณ์ไม่ปกติ
ผ่านการจัดโครงการรณรงค์โดยสื่อสังคมออนไลน์
การอบรมการใช้ส่อื และการจัดฉายภาพยนตร์ โดยกิจกรรมและโครงการดังกล่าวเกิดขึน้ โดยความร่วมมือระหว่างไอโอเอ็มและ
ชุมชนชาวโรฮีนจาในพืน้ ทีเ่ พื่อส่งเสริมการยอมรับและการอยู่รว่ มกันในสังคม

ผูย้ า้ ยถิน่ ฐานและผูล้ ภ้ี ยั ชาวโรฮีนจา
ชุมชนเจ้าบ้าน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชนในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
มูลนิธโิ กทันโย (Geutanyoe Foundation)
และองค์กรเครือข่ายองค์การสหประชาชาติ

กำรสนับสนุนกำรปฎิ บตั ิ งำนของภำครัฐ
ไอโอเอ็มพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคในการปฏิบตั งิ านของภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ผูย้ า้ ยถิน่ ฐานและผูอ้ พยพ โดยการเสริมสร้าง ยกระดับ และประยุกต์ใช้มาตรการป้ องกันโรคติดเชือ้ โควิด -19 เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการให้ความช่วยเหลือกูภ้ ยั และช่วยชีวติ ผูย้ า้ ยถิน่ ฐานและผูอ้ พยพทีม่ คี วามเสีย่ งในพืน้ ทีท่ พ่ี บการเดินทางโดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครอง
ไอโอเอ็มมุง่ มันในการส่
่
งเสริมประสิทธิภาพการคุม้ ครองผูย้ า้ ยถิน่ ฐานและผูอ้ พยพชาวโรฮีนจาทัง้ ด้านสุขภาพและการบริการอื่น ๆ
โดยลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดแก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฐานในสถานการณ์ไม่ปกติ ผ่านความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการประสานงาน การ
สร้างเสริมความตระหนักรู้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการให้ความช่วยเหลือคุม้ ครองผูย้ า้ ยถิน่ ฐานดังกล่าว
นอกจากนี้ไอโอเอ็มยังให้การสนับสนุนด้านการแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ อีกด้วย
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