องค์ก ารระหว่ า งประเทศเพือการโยกย้า ยถินฐาน

การส่งเสริมความมนคง
ั
ความเป็นอยูท
่ ดี
ี และความปรองดอง ของชาวเมียนมา
มุสลิมและชุมชนเจ้าบ้านในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นประเทศปลายทางและเป็ นจุดเปลียนผ่านไปยังประเทศปลายทางของผู ้อพยพชาวเมียนมา
มุสลิม และชาวโรฮีนจาทีลีภัยจากความขัดแย ้งและความยากจนจากประเทศเมียนมาเป็ นเวลานับสิบปี ใน
ปั จจุบัน ยังไม่มส
ี ถิตท
ิ แม่
ี นยําของจํานวนชาวเมียนมามุสลิม และชาวโรฮีนจาในประเทศไทย แต่มต
ี ัวเลข
โดยประมาณว่ามีประชากรดังกล่าวอาศั ยอยูใ่ นชุมชนในจังหวัดตาก ระนอง และพังงา ราวๆ 8,397 คน
ชาวเมียนมามุสลิมและชาวโรฮินจาทีอาศั ยอยูใ่ นชุมชนท ้องถินในประเทศไทยเผชิญสถานการณ์ทไม่
ี
ปลอดภัยอย่างยิง เนืองจากสถานะทีผิดกฎหมายของพวกเขาและการขาดเอกสารพยานประกอบ นอกจาก
ภัยคุกคามอย่างต่อเนืองจากการถูกเนรเทศแล ้ว ความเปราะบางของกลุ่มคนเมียนมามุสลิมจะมากขึนตาม
ระดับความยากจนและการขาดช่องทางการเข ้าถึงบริการต่าง ๆ เช่น การศึกษาและสาธารณะสุข รวมทัง
โอกาสในการประกอบอาชีพ

ตาก
(แม่สอด)

ดังนัน IOM จึงได ้พัฒนาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการอบรมด ้านวิชาชีพและการส่งเสริม
อาชีพ กิจกรรมด ้านการศึกษา การคุ ้มครอง สุขอนามัย นําและสุขาภิบาล เพือลดช่องว่างของการเข ้าถึง
บริการและเพือใหความช่
้
วยเหลือแก่ชาวเมียนมามุสลิมเหล่านี
โครงการดังกล่าว ปั จจุบันได ้ดําเนินมาถึงการดําเนินการในระยะที 2 แล ้ว โดยได ้พัฒนามาจากความสํ าเร็จ
และบทเรียนของโครงการในระยะที 1 ซึงได ้รับเงินสนับสนุนจาก กระทรวงการเข ้าเมืองและการพิทักษ์
พรมแดน (DIBP) ของรัฐบาลออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป (EU) และ สํ านักงานกิจการประชากร ผู ้ลีภัยและ
การโยกย ้ายถิน (PRM) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในการให ้ความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมามุสลิมทีอาศั ยอยู่
นอกพืนทีค่ายผู ้ลีภัย
ว ัตถุประสงค์ ส่ง เสร ม
ิ ความม นคง
ั
ความเป็ นอย ท
ู่ ด
ี ี และความปรองดอง ของช าวเม ยี นมามุส ลมิ
ชายขอบ ในชุมชนเจ ้าบ ้านในจังหวัดตาก (แม่สอด) ระนอง และพังงา ผ่านการปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่
การเข ้าถึงบริการ และโอกาสในการดํารงชีวต
ิ และการสร ้างมาตรฐานของการดําเนินโครงการและการ
จัดการโครงการ

กิจกรรมหล ัก

พ ังงา

พืนทีดําเนินโครงการ

ข้อมูลสําค ัญ

ดําเนินการประเมิน ความเสียง การทํา
แผนทีของผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียและการ
สํ ารวจข้อมูลพืนฐาน

จ ัดตงกลไกการให้
ั
การสน ับสนุน ทาง
การเงินแก่องค์ก รที 3 (ผูร้ ับทุน) เพือ
ปร ับปรุงการเข้าถึงบริการสาธารณะ 5
ด้านทีโครงการให้การสน ับสนุน

การสร้างความเข้มแข็ง ความมนคง
ั
และความปรองดอง ให้แก่ชุมชนผ่าน
การประชุมและประสานงานก ับผูน
้ ํา
ชุมชนและผูน
้ ําศาสนา

พ ัฒนามาตรฐานของขนตอนการ
ั
ปฏิบ ัติงาน (SOPs) ร่ว มก ับผูม
้ ส
ี ว่ น
เกียวข้อง ในการให้บ ริการสาธารณะ 5
ด้านเพือการส่งต่อ และการตอบสนอง
ต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

จ ัดกิจกรรมด้านการศึกษาและการสร้าง
ความตระหน ักในเรืองการโยกย้ายถิน
ฐานทีปลอดภ ัย ประชาสงเคราะห์
การศึกษา การค้า มนุษย์ ความรุนแรงใน
ครอบคร ัว การทํางานและอาศ ัยอยูใ่ น
ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

ระนอง

ส่งเสริมการเจรจาและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐและองค์ก ร
พ ัฒนาเอกชน ผ่านการสน ับสนุน
กิจกรรมของเครือข่ายองค์ก รด้าน
ประชากรข้า มชาติ .

ผูส
้ น ับสนุนงบประมาณ:
สหภาพยุโรป (EU) และ
สํ านักงานกิจการประชากร ผู ้ลีภัย
และการโยกย ้ายถิน (PRM)
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาดําเนินงาน:
กุมภาพันธ์ 2559—มกราคม 2562
พืนทีดําเนินโครงการ: จ.ตาก,
จ.ระนอง และ จ.พังงา
องค์กรภาคี: หน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัดและอําเภอ,
โรงพยาบาลรัฐ, องค์กรพัฒนาเอง
ชน และองค์กรชุมชน
กลุม
่ เป้าหมาย: ชาวพม่ามุสลิม
ชายขอบและชาวไทย
ผู ้ด ้อยโอกาสในชุมชนเป้ าหมายใน
ประเทศไทย
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