แนวปฏิิ บััติิที่่�ดีีตามแนวทางแทนการกัั กตัั วสำำ �หรัั บเด็็ ก
และครอบครัั ว:
แนวคิิ ดในการเสริิ มสร้้ างความคุ้้� มครองเด็็ กและครอบครัั ว
ที่่� มีี ความเสี่่�ยงต่่ อการถูู กกัั กตัั วคนเข้้ าเมืื องของไทย

บทสรุุปจากงานวิิ จััย
กุุ มภาพัั นธ์์ 2565

1. อารัั มภบท
นัับแต่่ปีี 2562 ประเทศไทยเริ่่�มเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลก
และภููมิิภาค ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยุุติิการกัักตััวเด็็ก
ผู้้�เข้้าเมืือง ในวัันที่่� 21 มกราคม 2562 ตััวแทนจาก
หน่่วยงานไทย 7 แห่่งได้้ลงนาม บัันทึึกความเข้้าใจ
การกำำ�หนดมาตรการและแนวทางแทนการกัักตััวเด็็ก
ไว้้ในสถานกัักตััวคนต่่างด้้าวเพื่่�อรอการส่่งกลัับ (ATD
MOU) พร้้อมจััดทำำ�มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน (SOPs)
เพื่่�อดำำ�เนิินงานตามเอ็็มโอยููนี้้�เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2562
ตามหลัักการทั่่�วไปของเอ็็มโอยููนี้้�และมาตรฐานการ
ปฏิิบััติิงาน เด็็กไม่่ควรถููกกัักตััวเว้้นแต่่มีี “ความจำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่�งยวด” และควรให้้ความสำำ�คััญกัับการเลี้้�ยงดูู
โดยครอบครััว และผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กต้้อง
เป็็นปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจ เด็็กและสมาชิิก
ในครอบครััวที่่�ได้้รัับการปล่่อยตััวตามเอ็็มโอยููนี้้� ได้้รัับ
การสนัับสนุุนในชุุมชน โดยเอ็็นจีีโอทำำ�หน้้าที่่�ให้้จััดการ
รายกรณีี และสนัับสนุุนการเข้้าถึึงบริิการ โดยร่่วมมืือ
กัับกรมกิิจการเด็็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการ
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์

เพื่่อ� ยุุติิการกัักตััวคนเข้้าเมืืองต่่อเด็็กผู้้ลี้้� ภั� ยั และผู้้แ� สวงหาที่่�
ลี้้ภั� ยั แม้้ว่่านัับแต่่นั้้น� มา ประเทศไทยมีีความก้้าวหน้้าอย่่าง
สำำ�คััญ แต่่ยังั ต้้องมีีการพััฒนากฎหมาย นโยบาย และ
ขั้้�นตอนปฏิิบััติิให้้ดีีขึ้้�น เพื่่อ� คุ้้ม� ครองเด็็กและครอบครััว
ซึ่่ง� เสี่่ย� งต่่อการกัักตััวคนเข้้าเมืือง ระหว่่างเดืือนตุุลาคม
2561 และกัันยายน 2564 มีีเด็็กและครอบครััวจำำ�นวน
259 คน ได้้รัับการปล่่อยตััวจากสถานกัักตััวคนเข้้าเมืือง
อย่่างไรก็็ดีี เด็็กยัังคงเสี่่ย� งต่่อการกัักตััวคนเข้้าเมืืองใน
ประเทศไทย เนื่่อ� งจากเอ็็มโอยููนี้้จ� ะเริ่ม�่ มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่อ�
เด็็กถูกู จัับและกัักตััวแล้้ว เด็็กอาจได้้รัับการปล่่อยตััวพร้้อม
กัับแม่่ ผู้้เ� ป็็นแม่่ต้้องวางเงิินประกัันจำ�ำ นวนมากเพื่่อ� ให้้ได้้
รัับการประกัันตัวั ด้้วย ในขณะที่่พ่� อ่ มัักไม่่ได้้รัับพิิจารณา
ให้้ปล่่อยตััวตามเอ็็มโอยููนี้้� ส่่งผลให้้มีีการพลััดพรากจาก
ครอบครััว และสร้้างแรงกดดัันต่่อแม่่ซึ่ง�่ ต้้องกลายเป็็นผู้้นำ� �ำ
หลัักเพีียงคนเดีียวของครอบครััว

เอ็็มโอยููนี้้�เป็็นผลลััพธ์์อย่่างเป็็นรููปธรรมจากคำำ�มั่่�นที่่�
พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ให้้ไว้้เมื่่อ�
เดืือนกัันยายน 2559 ในที่่ป� ระชุุมสุุดยอดผู้้นำ� �ำ โลกใน
ประเด็็นวิิกฤตผู้้ลี้้� ภั� ยั ที่่อ� งค์์การสหประชาชาติิ กรุุงนิิวยอร์์ก
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แนวคิิดในการเสริิมสร้้างความคุ้้�มครองเด็็กและครอบครััวที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงต่่อการถููกกัักตััวคนเข้้าเมืืองของไทย | บทสรุุปจากงานวิิจััย

ข้้ อเสนอแนะเพื่่�อพัั ฒนากฎหมาย นโยบาย และขั้้� นตอนปฏิิ บััติิ
เพื่่� อยุุติิ การกัั กตัั วคนเข้้ าเมืื องต่่ อเด็็ กและครอบครัั วในประเทศไทย

1. จััดทำำ�กฎหมายระดัับชาติิเพื่่�อกำำ�หนดข้้อห้้ามอย่่างชััดเจนต่่อการกัักตััวคนเข้้าเมืืองต่่อเด็็กและ
ครอบครััวทุุกคน ในเบื้้�องต้้นให้้ประกัันว่่า จะไม่่มีีการจัับกุุมและควบคุุมตััวเด็็กและครอบครััว
และจะมีีการนำำ�แนวทางแทนการกัักตััวตามกรอบสิิทธิิมาใช้้ โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงสััญชาติิ สถานะของ
การเข้้าเมืือง และพื้้�นเพความเป็็นมา
2. จััดทำำ�กระบวนการที่่�เป็็นระบบและชััดเจน เพื่่�อให้้มีีการส่่งต่่อเด็็กทุุกคน ไม่่ว่่ามีีสถานะของการ
เข้้าเมืืองอย่่างไรให้้กัับ ดย. โดยทัันทีี เพื่่�อให้้มีีการคััดกรอง ประเมิิน และเข้้าสู่่�กระบวนการตาม
ระบบคุ้้�มครองเด็็กแห่่งชาติิ
3. จััดทำำ�กระบวนการประเมิินอายุุที่่�เป็็นองค์์รวมและสอดคล้้องกัับมาตรฐานระหว่่างประเทศ
4. ประกัันว่่า เด็็กทุุกคนสามารถใช้้สิิทธิิในการแสดงความเห็็นและการมีีผู้้�รัับฟัังทััศนะของพวกเขา
อย่่างจริิงจัังในทุุกประเด็็นที่่�ส่่งผลกระทบต่่อตน ประกัันว่่าในการดำำ�เนิินงานตามเอ็็มโอยููนี้้� และ
ขั้้�นตอนการจััดการกรณีีรายกรณีี เด็็กจะสามารถเข้้าร่่วมในกระบวนการตััดสิินใจทุุกประการ ซึ่�ง่
ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตของตนเอง และมีีอิิทธิิพลเหนืือการตััดสิินใจเช่่นนั้้�นอย่่างสอดคล้้องตามอายุุ
และวุุฒิิภาวะของตน
5. สร้้างความตระหนัักรู้้�และการยึึดมั่่�นต่่อเอ็็มโอยููนี้้�และมาตรฐานการปฏิิบััติิงานกัับกระทรวงทบวง
กรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งรััฐบาลทั้้�งในระดัับชาติิและท้้องถิ่่�น และผู้้มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับ
การดำำ�เนิินงาน
6. ประกัันให้้มีีการดำำ�เนิินงานที่่�ครอบคลุุมทั้้�งสัังคม โดยเพิ่่�มความร่่วมมืือกัับชุุมชนในท้้องถิ่่�น ภาค
ประชาสัังคม ภาคเอกชน และผู้้มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ในการจััดการรายกรณีี การจััดการดููแล
และการแสวงหาทางออกที่่�ยั่่�งยืืนสำำ�หรัับเด็็กและครอบครััว
7. เคารพสิิทธิิของเด็็กที่่�จะมีีชีีวิิตครอบครััวและความเป็็นเอกภาพของครอบครััว โดยอนุุญาตให้้เด็็ก
ได้้อยู่่�ร่่วมกัับพ่่อแม่่ในชุุมชน อนุุญาตให้้ปล่่อยตััวทั้้�งพ่่อและแม่่ และให้้ขจััดข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการ
ประกัันตััว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีแหล่่งทุุนสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือเด็็กและครอบครััวระหว่่าง
ที่่�อยู่่�ในชุุมชน
8. ประกัันว่่า มีีการแต่่งตั้้�งผู้้�อนุุบาลให้้กัับเด็็กที่่�เดิินทางโดยลำำ�พััง ให้้ความสำำ�คััญกัับการค้้นหา
ครอบครััวโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและช่่วยให้้พวกเขาได้้รัับการเลี้้�ยงดููในชุุมชน
แทนที่่�จะเป็็นการเลี้้�ยงดููในรููปแบบสถาบััน กรณีีที่่�ต้้องใช้้การเลี้้�ยงดููในรููปแบบสถาบััน ให้้ใช้้เป็็น
มาตรการสุุดท้้าย และต้้องไม่่เป็็นรููปแบบอื่่�นของการกัักตััว
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9. เคารพและปฏิิบััติิตามสิิทธิิด้้านการศึึกษา โดยประกัันว่่า เด็็กผู้้�ลี้้�ภััยและเด็็กผู้้�อพยพทุุกคน
สามารถสมััครเข้้าเรีียนในโรงเรีียนรััฐ และให้้ความสนัับสนุุนด้้านภาษาและอื่่น� ๆ เพื่่�อช่่วยให้้
พวกเขาสามารถเข้้าเรีียนในระดัับชั้้�นที่่�เหมาะสมกัับวััยได้้
10. ประกัันว่่า โรงพยาบาลรััฐสนัับสนุุนการเข้้าถึึงด้้านการดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับเด็็กและครอบครััวที่่�
เป็็นผู้้ลี้้� �ภััยและเด็็กผู้้�อพยพทุุกคน ไม่่ว่่าจะมีีเอกสารหรืือไม่่และมีีสถานะด้้านกฎหมายอย่่างไร ใน
ระดัับที่่ทั� ัดเทีียมกัับคนสััญชาติิไทย
11. ประกัันว่่า กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านคนเข้้าเมืืองของประเทศไทยมีีความละเอีียดอ่่อนด้้านเพศ
สภาพ ตอบสนองความต้้องการของคนทุุกเพศสภาพ และให้้พิิจารณาความต้้องการเป็็นพิิเศษของ
ผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิง
12. อบรม ติิดตามผล และกำำ�กัับดููแลเจ้้าหน้้าที่่ทุ� ุกคนที่่�ดำำ�เนิินงานตามเอ็็มโอยููนี้้�และมาตรฐานการ
ปฏิิบััติิงาน ในประเด็็นความอ่่อนไหวด้้านเพศสภาพและการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ เมื่่�อต้้องรัับมืือกัับผู้้�
หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงซึ่่�งเป็็นผู้้�ลี้้�ภััยและผู้้�อพยพ
13. สร้้างความร่่วมมืือในระดัับต่่าง ๆ ของภาครััฐ องค์์กรภาคประชาสัังคม องค์์การสหประชาชาติิ
และผู้้มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการติิดตามและการประเมิินผล
การดำำ�เนิินการของเอ็็มโอยููเป็็นประจำำ�ทุุกปีีเพื่่�อประเมิินความสำำ�เร็็จ ข้้อท้้าทายและความคืืบหน้้า
ในการดำำ�เนิินการ และใช้้บทเรีียนที่่พ� บในการเรีียนรู้้ที่� ่�จะเสริิมสร้้างการคุ้้�มครองเด็็กและครอบครััว
ที่่�เสี่่�ยงต่่อการถููกกัักขัังในประเทศไทย

ฉัั นทามติิ สากลที่่� เพิ่่� มขึ้้� นเพื่่�อสนัั บสนุุ นการยุุติิ การกัั กตัั วเด็็ กผู้้�เข้้ าเมืื อง

การกัักตััวส่่งผลกระทบด้้านลบที่่ลึ� กึ ซึ้้ง� ต่่อสุุขภาพทางกาย
พััฒนาการ อารมณ์์ และจิิตใจของเด็็ก การกัักตััวแม้้เพีียง
ระยะสั้้นส่
� ง่ ผลกระทบในระยะยาวต่่อพััฒนาการด้้านสติิ
ปััญญาของเด็็ก และสุุขภาพทางกายและใจของพวกเขา
ผลกระทบจากการกัักตััวยัังอาจเกิิดขึ้้�นต่่อสัังคมในทุุกระดัับ
เพราะต้้องมีีการจััดสรรทรััพยากรเพื่่อ� การกัักตััว แทนที่่จ� ะ
นำำ�ทรััพยากรนั้้น� ไปใช้้กัับแนวทางแทนการกัักตััวในชุุมชน
ได้้ ซึ่่ง� จะให้้ประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชนที่่ร� องรัับ รวมทั้้ง� ชุุมชนผู้้�
อพยพ เมื่่อ� เด็็กและครอบครััวได้้รัับการปล่่อยตััวออกมา
สัังคมต้้องแบกรัับต้้นทุุนทางการเงิินและสัังคมเพื่่อ� จััดการ
กัับอาการและผลลััพธ์จ์ ากการกัักตััวเช่่นนั้้น�

ในช่่วงหลายปีีที่ผ่�่ าน
่ มา มีีฉัันทามติิระดัับสากลมากขึ้้นว่
� า่
รััฐควรดำำ�เนิินงานเพื่่อ� มุ่่�งสู่่�การขจััดการกัักตััวเด็็กผู้้เ� ข้้าเมืือง
ทั้้ง� หมด ยกตััวอย่่างเช่่น รััฐต่่าง ๆ ให้้ความเห็็นชอบต่่อ
วััตถุุประสงค์์ข้อ้ 13(ซ) ของข้้อตกลงระหว่่างประเทศ
เพื่่อ� การโยกย้้ายถิ่่น� ฐานที่่ป� ลอดภััย เป็็นระเบียี บ และ
ปกติิ (GCM) เพื่่อ� ยุุติิการกัักตััวเด็็กผู้้เ� ข้้าเมืือง โดยประกััน
ให้้ต้้องมีีและสามารถเข้้าถึึงแนวทางแทนการกัักตััวที่่�
เป็็นทางเลืือกหลายประการที่่ไ� ม่่มีีการควบคุุมตััว และ
สอดคล้้องกัับกฎหมายระหว่่างประเทศ ในทำำ�นองเดีียว
กััน ในย่่อหน้้า 60 ของข้้อตกลงระหว่่างประเทศว่่าด้้วย
ผู้้�ลี้้ภั� ยั รััฐเห็็นชอบแนวทางแทนการกัักตััวในชุุมชน โดย
เฉพาะสำำ�หรัับเด็็ก
3
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คณะกรรมการว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ
มีีหน้้าที่่กำ� �ำ กัับดููแลการดำำ�เนิินงานตามอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วย
สิิทธิเิ ด็็ก ซึ่ง�่ เป็็นสนธิิสััญญาระหว่่างประเทศที่่สำ� �ำ คััญต่่อ
สิิทธิเิ ด็็ก และได้้เคยอธิิบายว่่า การกัักตััวคนเข้้าเมืือง
ต่่อเด็็กเป็็นการละเมิิดสิิทธิเิ ด็็กในทุุกกรณีี และไม่่ตอบ
สนองต่่อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กไม่่ว่า่ กรณีีใด และเป็็น
สิ่่�งที่่�ไม่่ชอบธรรม แม้้ว่่าข้้อ 37 ของอนุุสััญญาว่่าด้้วย
สิิทธิิเด็็ก กำำ�หนดให้้การกัักตััวเด็็กเป็็นมาตรการสุุดท้้าย
คณะกรรมการว่่าด้้วยสิิทธิเิ ด็็กแห่่งสหประชาชาติิ และ
คณะกรรมการว่่าด้้วยการคุ้้�มครองสิิทธิิของแรงงาน
โยกย้้ายถิ่่�นฐานและสมาชิิกครอบครััว ได้้ยืืนยัันว่่า
‘มาตรการสุุดท้้าย’ ในข้้อ 37(ข) ของอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วย
สิิทธิิเด็็ก ไม่่มีีผลบัังคัับใช้้ในกรณีีที่่�เป็็นการกัักตััว
คนเข้้าเมืือง

ตามปฏิญ
ิ ญาอาเซีียนว่่าด้้วยสิิทธิเิ ด็็กในบริิบทของการ
อพยพโยกย้้ายถิ่่น� ฐาน และแผนปฏิิบััติิการระดัับภููมิิภาค
รััฐอาเซีียนยัังเห็็นชอบต่่อการ “ส่่งเสริิมหลัักการประโยชน์์
สููงสุุดของเด็็ก โดยรััฐควรทำำ�งานเพื่่อ� พััฒนาขั้้�นตอนและ
มาตรการทางเลืือกแทนการกัักตััวเด็็ก เพื่่อ� ลดผลกระทบ
และประกัันว่า่ เด็็กจะได้้อยู่่�กับั ครอบครััวในสภาพแวดล้้อม
ที่่ไ� ม่่ใช่่การกัักตััว มีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ส� ะอาด และปลอดภััย”
(ข้อ้ 9)

การเรีียนรู้้�แบบเพื่่�อนช่่ วยเพื่่�อนในระดัั บโลกและระดัั บภููมิิภาคเกี่่� ยวกัั บแนวทาง
เลืื อกแทนการกัั กตัั วสำำ �หรัั บเด็็ กและครอบครัั ว

เพื่่อ� ดำำ�เนิินการตามมาตรฐานระดัับสากลและระดัับภููมิิภาคเหล่่านี้้� และการพััฒนาในการยุุติิการกัักตััวเด็็ก
ผู้้เ� ข้้าเมืือง ภาคีีเครืือข่่ายห้้องกัักสากล (IDC) ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรเพื่่อ� จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้แ� บบ
เพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� นระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐในระดัับต่่าง ๆ ภาคประชาสัังคม และ องค์์การสหประชาชาติิ
เพื่่อ� แบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่ดีี�่ ข้อ้ ท้้าทายและบทเรีียนที่่ไ� ด้้รัับในการดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับแนวทางเลืือกแทนการ
กัักตััวสำำ�หรัับเด็็กและครอบครััว รััฐบาลไทยมีีบทบาทสำำ�คััญในงานต่่าง ๆ เหล่่านี้้� รวมถึึงการร่่วมเป็็น
เจ้้าภาพในกิิจกรรมแลกเปลี่่ย� นหลายครั้้ง� และได้้แบ่่งปัันความสำำ�เร็็จและบทเรีียนที่่ไ� ด้้รัับจากการดำำ�เนิินการ
ตามเอ็็มโอยููกัับประเทศเพื่่อ� นบ้้าน ซึ่ง�่ ไทยได้้สนัับสนุุนความพยายามในการเสริิมสร้้างการคุ้้ม� ครองเด็็กและ
ครอบครััวในประเทศอื่่น� ๆ อีีกด้้วย
ตััวอย่่างของการเรีียนรู้้แ� บบเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� น ได้้แก่่ เวทีีการเรีียนรู้้แ� บบเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� นในระดัับภููมิิภาคและ
โครงการการเรีียนรู้้แ� ละการดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับแนวทางเลืือกแทนการกัักตััวเด็็กผู้้เ� ข้้าเมืืองซึ่ง�่ จััดโดย IDC
และ Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM) โดยมีีหน่่วยงานภาครััฐและภาคประชาสัังคมที่่เ� ข้้า
ร่่วมจากประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย และนิิวซีีแลนด์์ ตััวอย่่างเพิ่่ม� เติิม คืือ เวทีีการเรีียนรู้้แ� บบเพื่่อ� น
ช่่วยเพื่่อ� น โดย UN Network on Migration Working Group on Alternative to Detention (ร่่วมจััดโดย
IDC, UNICEF และ UNHCR)
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แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามแนวทางแทนการกัักตััวสำำ�หรัับเด็็กและครอบครััว:

1. แนวทางแทนการกัั กตัั วเด็็ กและครอบครัั วตามกรอบสิิ ทธิิ เป็็ นอย่่ างไร?
ก.	มีีข้้ อห้้ ามต่่ อการกัั กตัั วคนเข้้ าเมืื องทั้้� งในกฎหมายและ/หรืื อนโยบาย และในทาง
ปฏิิ บััติิจะไม่่ มีี การกัั กตัั วเด็็ ก

เพื่่�อยุุติิการกัักตััวเด็็กผู้้�เข้้าเมืืองและเพื่่�อสร้้างพื้้�นฐานที่่�นำำ�ไปสู่่�แนวทางแทนการกัักตััวตามกรอบสิิทธิิ
จำำ�เป็็นต้้องมีีกฎหมายและ/หรืือนโยบายระดัับชาติิ เพื่่�อจััดทำำ�ข้้อห้้ามที่่�ชััดเจนต่่อการกัักตััวคนเข้้า
เมืือง
กฎหมายระดัับชาติิใน ไอร์์แลนด์์ เม็็กซิิโก เอกวาดอร์์ โคลอมเบียี และคอสตาริิกา ห้้ามไม่่ให้้ใช้้
การกัักตััวคนเข้้าเมืืองต่่อเด็็กทุุกกลุ่่�ม ประเทศอื่่�น ๆ ห้้ามการใช้้การกัักตััวคนเข้้าเมืืองสำำ�หรัับเด็็กบาง
กลุ่่�ม อย่่างเช่่น ในตุุรกีี ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�รองรัับผู้้�ลี้้�ภััยมากสุุดในโลก แต่่มีีข้อ้ ห้้ามตามกฎหมายไม่่ให้้
กัักตััวเด็็กผู้้�แสวงหาที่่ลี้้� �ภััยและเดิินทางโดยลำำ�พััง รวมทั้้�งในกรณีีของไซปรััส

ข.

การคัั ดกรอง การประเมิิ น และการส่่ งตัั วเด็็ กเข้้ าสู่่� ระบบคุ้้� มครองเด็็ กแห่่ งชาติิ
และหน่่ วยงานคุ้้� มครองเด็็ กแห่่ งชาติิ ทำำ�หน้้ าที่่� รัับผิิดชอบหลัั ก

เด็็กผู้้�ลี้้�ภััยและผู้้�อพยพควรสามารถเข้้าสู่่�ระบบคุ้้�มครองเด็็กแห่่งชาติิโดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ
สอดคล้้องกัับอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก การสนัับสนุุนให้้เด็็กเข้้าสู่่�ระบบคุ้้�มครองเด็็กแห่่งชาติิ ยััง
หมายถึึงว่่าหน่่วยงานให้้การคุ้้�มครองและสวััสดิิการต่่อเด็็ก จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการดููแลและ
ความปลอดภััยสำำ�หรัับเด็็กผู้้ลี้้� �ภััยและผู้้�อพยพ แทนที่่�จะเป็็นหน่่วยงานตรวจคนเข้้าเมืือง/หน่่วยงาน
ดููแลพรมแดนประเทศ
สำำ�หรัับเด็็กที่่�เดิินทางโดยลำำ�พัังหรืือพลััดพรากจากครอบครััว รััฐยัังมีีความรัับผิิดชอบเพิ่่�มเติิมที่่�จะ
ต้้องจำำ�แนก ขึ้้�นทะเบีียน คััดกรอง และประเมิินโดยทัันทีี และคุ้้�มครองพวกเขาจนกว่่าจะมีีทางออก
ในระยะยาวที่่�เหมาะสม ขั้้�นตอนการประเมิินอายุุควรสอดคล้้องกัับมาตรฐานระหว่่างประเทศ และ
ให้้ใช้้เป็็นมาตรการสุุดท้้าย กรณีีที่่มีี� เหตุุผลให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างจริิงจัังต่่ออายุุของบุุคคล และกรณีี
ที่่�เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กที่่�จะต้้องทำำ�การประเมิิน และต้้องทำำ�ในลัักษณะที่่�เป็็นองค์์รวม
ความปลอดภััย ความละเอีียดอ่่อนต่่อเด็็กและเพศสภาพ
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ในไอร์์แลนด์์ เด็็กและครอบครััวรวมทั้้ง� เด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พัังและพลััดพรากจากครอบครััว สามารถเข้้าสู่่�
ระบบคุ้้ม� ครองเด็็กแห่่งชาติิ ภายใต้้การดููแลของหน่่วยงาน Tulsa ซึ่ง�่ เป็็นหน่่วยงานด้้านเด็็กและครอบครััว
ในเยอรมนีี เด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พัังจะเข้้าสู่่�ระบบสวััสดิิการเยาวชนแห่่งชาติิ โดยหน่่วยงานด้้านเด็็กและ
เยาวชนจะรัับผิิดชอบต่่อเด็็กคนดัังกล่่าว จะมีีการแต่่งตั้้ง� ผู้้อ� นุุบาลตามกฎหมาย จััดหาที่่พั� กั ที่่เ� หมาะสมให้้
และหาทางติิดต่่อกัับครอบครััว ในโคลอมเบียี แนวปฏิิบััติิด้้านการเข้้าเมืืองกำำ�หนดให้้ส่่งตััวเด็็กที่่เ� ดิินทางโดย
ลำำ�พัังและพลััดพรากจากครอบครััวและเด็็กผู้้แ� สวงหาที่่ลี้้� ภั� ยั เข้้าสู่่�บริิการคุ้้ม� ครองเด็็กเพื่่อ� ประกัันสิิทธิิของ
พวกเขา
ค.

ความร่่ วมมืื อที่่� เกิิ ดขึ้�้ นในทุุกระดัั บระหว่่ างรัั ฐบาลและผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีี ยในภาค
ประชาสัั งคม และการมีีส่่ วนร่่ วมของชุุมชน

การบริิหารคนเข้้าเมืืองระดัับท้้องถิ่่�นมีีความสำำ�คััญมากขึ้้�น โดยความร่่วมมืือระหว่่างภาคประชา
สัังคมกัับรััฐบาลในระดัับเทศบาล/ท้้องถิ่่�น ได้้รัับความสนใจมากขึ้้�นในหลายประเทศ และส่่งผลให้้
เกิิดการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นองค์์รวมและสร้้างสรรค์์มากขึ้้�นสำำ�หรัับเด็็กและครอบครััวในบริิบทของการ
โยกย้้ายถิ่่�นฐาน

ในสวีีเดน หน่่วยงานตรวจคนเข้้าเมืืองสวีีเดน คณะกรรมการสุุขภาพและสวััสดิิการแห่่งชาติิ หน่่วยงานตรวจ
สอบด้้านสุุขภาพและการดููแลทางสัังคม และหน่่วยงานการศึึกษาระดัับชาติิ เป็็นหน่่วยงานหลัักของรััฐที่่�
รัับผิิดชอบต่่อการรัับและขึ้้น� ทะเบีียนเด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พััง โดยจะมีีการส่่งตััวเด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พัังและ
ครอบครััวไปยัังหน่่วยงานระดัับเทศบาล ที่่มีี� หน้้าที่่เ� ลี้้ย� งดููพวกเขาภายในพื้้�นที่ก�่ ารดููแลของเทศบาลนั้้น� หน่่วย
งานของเทศบาลจะทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับภาคประชาสัังคม โดยถืือว่่าพวกเขาเป็็นผู้้เ� ชี่่ย� วชาญและผู้้ส� นัับสนุุน
ทางออกที่่สร้้า
� งสรรค์์ ในเม็็กซิิโก การปฏิิรููปกฎหมายในปีี 2563 เป็็นการตอกย้ำำ�� ข้อ้ ห้้ามต่่อการกัักตััวเด็็ก
ด้้วยเหตุุผลของการเข้้าเมืือง การปฏิิรููปเช่่นนี้้ยั� งั นำำ�ไปสู่่�การจััดตั้้ง� กรมบริิการครอบครััว (DIF)
และสำำ�นัักงานคุ้้�มครองเด็็ก ทั้้ง� ในระดัับสหพัันธรัฐั และระดัับรััฐ ซึ่่ง� จะรัับผิิดชอบต่่อการคุ้้ม� ครองเด็็กผู้้เ� ข้้าเมืือง
และการจำำ�แนกประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก เด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พัังและครอบครััวจะได้้รัับสถานะของผู้้เ� ข้้า
เมืืองตามหลัักมนุุษยธรรมเป็็นการชั่่ว� คราว ในขณะที่่� DIF จะรัับผิิดชอบต่่อการให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
สัังคม (ที่่อ� ยู่่�อาศััย อาหาร การดููแลสุุขภาพ) การประสานงานและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของรััฐและภาค
ประชาสัังคมระดัับเทศบาล ระดัับรััฐ และสหพัันธรัฐั เม็็กซิิโกยัังจััดตั้้ง� คณะกรรมการคุ้้ม� ครองเด็็กผู้้เ� ข้้าเมืือง
และผู้้แ� สวงหาที่่ลี้้� ภั� ยั โดยประกอบด้้วยกระทรวงต่่าง ๆ คณะกรรมการสิิทธิมิ นุุษยชนแห่่งชาติิ หน่่วยงาน
สหประชาชาติิ และภาคประชาสัังคม คณะกรรมการมีีบทบาทในการกำำ�หนดนโยบายระดัับชาติิเพื่่อ� คุ้้ม� ครอง
เด็็กผู้้เ� ข้้าเมืืองและผู้้แ� สวงหาที่่ลี้้� ภั� ยั ในประเทศ รวมทั้้ง� พิิธีีการระดัับชาติิเพื่่อ� คุ้้ม� ครองเด็็กผู้้เ� ข้้าเมืือง ซึ่ง�่ ปััจจุุบันั
อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงานในทั้้�ง 32 รััฐ
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แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามแนวทางแทนการกัักตััวสำำ�หรัับเด็็กและครอบครััว:

ง.

การไม่่ เลืื อกปฏิิ บััติิ รวมทั้้� งการเข้้ าถึึงอย่่ างเท่่ าเทีียมต่่ อการดูู แลสุุขภาพและ
การศึึ กษา

กฎหมายระดัับชาติิควรกำำ�หนดให้้เด็็กผู้้�ลี้้�ภััยและผู้้�อพยพสามารถเข้้าถึึงอย่่างเท่่าเทีียมโดยมีีสิิทธิิ
เช่่นเดีียวกัับเด็็กคนอื่่�นโดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้�รวมถึึงข้้อกำำ�หนดที่่�ช่่วยให้้เด็็กทุุกคนสามารถ
เข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพและการศึึกษาในระดัับเดีียวกััน ไม่่ว่่าจะมีีสถานะของการเข้้าเมืืองอย่่างไร

ในโปรตุุเกส เด็็กทุุกคนได้้รัับการปฏิิบััติิโดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ ในแง่่การเข้้าถึึงบริิการขั้้�นพื้้�นฐาน
รวมทั้้�งการดููแลสุุขภาพและการศึึกษา ไม่่ว่่าพวกเขาจะเป็็นชาวโปรตุุเกสหรืือเป็็นคนต่่างชาติิ ใน
เกาหลีีใต้้ ผู้้�ลี้้�ภััยสามารถเข้้าถึึงหลัักประกัันสัังคมได้้ในระดัับเดีียวกัับพลเมืืองของเกาหลีีใต้้ โดยการ
ดููแลสุุขภาพของผู้้�ลี้้�ภััยจะได้้รัับการสนัับสนุุนทุุนจากรััฐบาล ผู้้�แสวงหาที่่�ลี้้�ภััยและลููกจะสามารถเข้้า
ถึึงการศึึกษา ทั้้�งในชั้้�นประถมและมััธยม อย่่างเท่่าเทีียมกัับพลเมืือง ในโคลอมเบีียซึ่่�งมีีผู้้�ลี้้�ภััยและผู้้�
อพยพชาวเวเนซุุเอลาประมาณ 1.7 ล้้านคน โดยประมาณ 460,000 คน เป็็นเด็็กวััยเรีียน พวกเขา
สามารถเข้้าถึึงการศึึกษาและการรัักษาพยาบาลฉุุกเฉิิน ตั้้�งแต่่ปีี 2562 รััฐบาลได้้ให้้สััญชาติิแก่่เด็็ก
ชาวเวเนซุุเอลาที่่�เกิิดในโคลััมเบีียมากกว่่า 36,000 คน

จ.	มีีการใช้้ การบริิ หารจัั ดการกรณีีเพื่่�อสนัั บสนุุ นเด็็ กและครอบครัั ว ให้้ เข้้ าถึึง
บริิ การระหว่่ างอยู่่� ในกระบวนการตรวจคนเข้้ าเมืื อง

ผู้้�จััดการรายกรณีีจััดให้้มีีและประสานงานการเข้้าถึึงบริิการ เพื่่�อสนัับสนุุนสุุขภาพและสวััสดิิการของ
บุุคคลต่่าง ๆ ระหว่่างอยู่่�ในกระบวนการตรวจคนเข้้าเมืือง การจััดการรายกรณีอี าจเป็็นหน้้าที่่ข� อง
นัักสัังคมสงเคราะห์์ ภาคประชาสัังคม หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหน่่วยงานตรวจคนเข้้าเมืือง
อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�จััดการรายกรณีีไม่่ได้้เป็็นผู้้�ตััดสิินใจในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับสถานะของการเข้้าเมืือง
ของบุุคคล มีีการพิิสููจน์์แล้้วว่่า ทางเลืือกที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานการบริิหารจััดการกรณีีประสบความสำำ�เร็็จ
เป็็นอย่่างดีีในการคุ้้�มครองสิิทธิิและสวััสดิิภาพของผู้้�ลี้้�ภััย ผู้้�แสวงหาที่่�ลี้้�ภััย และผู้้�อพยพ ทั้้�งยัังส่่งผล
ให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามกระบวนการจำำ�แนกสถานะของการเข้้าเมืืองเป็็นอย่่างดีี และมีีอััตราการหลบ
หนีีที่่�น้้อย
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แนวคิิดในการเสริิมสร้้างความคุ้้�มครองเด็็กและครอบครััวที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงต่่อการถููกกัักตััวคนเข้้าเมืืองของไทย | บทสรุุปจากงานวิิจััย

นัับแต่่ปีี 2560 เครืือข่่ายแนวทางแทนการกัักตััวแห่่งยุุโรป (EATDN) รณรงค์์กดดัันให้้ยุุติิการกัักตััวคน
เข้้าเมืือง โดยจััดให้้มีีการนำำ�ร่่องแนวทางแทนการกัักตััวที่่มีีพื้้
� น� ฐานจากการจััดการรายกรณีี และนำำ�เสนอผล
สำำ�เร็็จที่่เ� กิิดขึ้้�น จากการประเมิินระยะ 2 ปีี ของโครงการนำำ�ร่่อง 3 โครงการของ EATDN (ในบััลแกเรีีย
ไซปรััส และโปแลนด์์) ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ การจััดการรายกรณีีส่่งผลกระทบด้้านบวกต่่อความสามารถและศัักยภาพ
ของบุุคคลในการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� แก้้ปััญหารายกรณีี และช่่วยให้้พวกเขาเข้้าร่่วมในกระบวนการตรวจคนเข้้า
เมืืองนานขึ้้�น การบริิหารจััดการรายกรณีียัังส่่งผลกระทบอย่่างสำำ�คััญต่่อสวััสดิิภาพและการมีีส่่วนร่่วมของ
บุุคคล ในสหรััฐฯ โครงการการบริิหารจััดการกรณีีของครอบครััว (FCMP) สนัับสนุุนให้้ครอบครััวที่่แ� สวงหา
ที่่ลี้้� ภั� ยั บริิเวณพรมแดน เข้้าสู่่�โครงการการบริิหารจััดการรายกรณีี แทนการกัักตััวคนเข้้าเมืือง การบริิหาร
จััดการรายกรณีีประสานงานให้้พวกเขาเข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์และกฎหมาย การสมััครเข้้าเรีียน การ
เรีียนภาษาอัังกฤษ และความช่่วยเหลืือเกี่่ย� วกัับเอกสารประจำำ�ตััว ในกรีีซ METAdrasi เป็็นเอ็็นจีีโอของกรีีซ
ที่่ทำ� �ำ โครงการสนัับสนุุนการใช้้ชีีวิิตอย่่างเป็็นอิิสระของเด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พััง โครงการนี้้มีี� เป้้าหมายเพื่่อ� หลีีก
เลี่่ย� งการใช้้การกัักตััวคนเข้้าเมืืองกัับเด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พััง และมีีการให้้ที่่พั� กั อาศััยที่่ป� ลอดภััย การบริิหาร
จััดการกรณีี และระบบผู้้อ� นุุบาล สนัับสนุุนให้้เด็็กเป็็นอิิสระมากขึ้้น� เตรีียมให้้พร้้อมต่่อการเป็็นผู้้ใ� หญ่่ และ
สนัับสนุุนการปรัับตััวเข้้าสู่่�สังั คมกรีีซ

ฉ.

การเคารพสิิ ทธิิ ของเด็็ กที่่� จะมีีเอกภาพของครอบครัั ว

เด็็กทุุกคน ไม่่ว่่าจะมีีสถานะของการเข้้าเมืืองของตนเองหรืือของพ่่อแม่่อย่่างไร มีีสิิทธิิที่่�จะได้้เติิบโต
ในครอบครััวของตน เด็็กไม่่ควรถููกพรากจากพ่่อแม่่หรืือผู้้�อนุุบาล เว้้นแต่่เมื่่�อพิิจารณาแล้้วจะตอบ
สนองกัับประโยชน์์สููงสุุดของพวกเขา ความจำำ�เป็็นที่่�จะทำำ�ให้้ครอบครััวอยู่่�ร่่วมกััน ไม่่ใช่่เหตุุผลอััน
ชอบเพื่่�อสนัับสนุุนการกัักตััวเด็็ก ในทางตรงกัันข้้าม รััฐต้้องจััดให้้มีีแนวทางแทนการกัักตััวสำำ�หรัับ
ทั้้�งครอบครััว

ในเอกวาดอร์์ พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการเดิินทางของมนุุษย์์ พ.ศ. 2560 (แก้้ไขเพิ่่ม�
เติิมปีี 2564) รัับรองสิิทธิิที่จ�่ ะมีีเอกภาพของครอบครััวอย่่างชััดเจน โดยในมาตรา 2 ระบุุว่า่ “กรณีีที่่�
เป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของเด็็กหรืือเยาวชนที่่จ� ะต้้องอยู่่�ร่ว่ มกัับครอบครััว ต้้องมีีการขยายการไม่่จำ�กั
ำ ดั
อิิสรภาพไปจนถึึงตััวพ่่อแม่่ด้ว้ ย.....” ในเกาหลีีใต้้ เด็็กที่่ไ� ม่่มีีเอกสารสามารถสมััครเข้้าเรีียนในโรงเรีียน
ประถมและมััธยมได้้ เมื่่อ� เด็็กที่่ไ� ม่่มีีเอกสารเข้้าเรีียนหนัังสืือแล้้ว คำำ�สั่่ง� ให้้เนรเทศจะถูกู ชะลอออกไป จนกว่่า
พวกเขาจะเรีียนจบชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษา โดยทั่่ว� ไปแล้้ว มัักมีีการขยายการชะลอคำำ�สั่่ง� เนรเทศให้้ครอบคลุุมสมาชิิก
ในครอบครััวของเด็็ก เพื่่อ� รัักษาเอกภาพของครอบครััวด้้วย
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ช.

เด็็ กที่่� เดิิ นทางโดยลำำ �พัังควรอยู่่� ในการเลี้้� ยงดูู โดยครอบครัั ว แทนที่่� จะเป็็ นการ
เลี้้� ยงดูู ทดแทนในรูู ปแบบสถาบัั น

การเลี้้ย� งดููเชิิงสถาบัันอาจส่่งผลกระทบด้้านลบต่่อสุุขภาพและสวััสดิิภาพของเด็็ก การดำำ�เนิินงานเช่่นนี้้�
และการเลี้้�ยงดููเชิิงสถาบัันที่่�มีีต้้นทุนสูู
ุ ง จึึงควรถููกใช้้เพื่่�อเป็็นมาตรการสุุดท้้าย และให้้ใช้้เป็็นระยะ
เวลาสั้้�นที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ การลงทุุนในการพััฒนาผู้้�อนุุบาลและผู้้�เลี้้�ยงดููอุุปถััมภ์์ที่่�มีีคุุณภาพ จะ
ให้้ประโยชน์์ต่่อประชากรทั้้�งประเทศ รวมทั้้�งเด็็กผู้้�ลี้้�ภััยและผู้้�เข้้าเมืือง การสนัับสนุุนให้้มีีการดำำ�รง
ชีีวิิตอย่่างเป็็นอิิสระเป็็นตััวอย่่างการปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับเด็็กในระยะวััยรุ่่�น และเน้้นที่่�การจััดให้้มีีความ
สนัับสนุุนเป็็นพิิเศษเพื่่�อพััฒนาทัักษะการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างเป็็นอิิสระ
ในไซปรััส ‘หน่่วยงานสนัับสนุุนการดำำ�รงชีีวิิตกึ่่ง� อิิสระ’ สำำ�หรัับเด็็กผู้้เ� ข้้าเมืืองที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พััง อายุุ
ต่ำำ�� กว่่า 16 ปีี อยู่่�ภายใต้้การบริิหารและการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานบริิการสวััสดิิการสัังคมแห่่งไซปรััส
กระทรวงสวััสดิิการ (SWS) โดยความร่่วมมืือกัับ IOM เด็็กสามารถเข้้าถึึงการศึึกษาและการฝึึกอาชีีพ
บริิการด้้านสุุขภาพและความสนัับสนุุนด้้านจิิตใจ ชุุมชนในท้้องถิ่่น� และนายจ้้างมีีบทบาทสำำ�คััญในการดำำ�เนิิน
งานตามโครงการนี้้� SWS ยัังสนัับสนุุนทุนุ ให้้กัับ ‘Hope for Children’ CRC Policy Centre ซึ่ง�่ เป็็นเอ็็นจีีโอ
ของไซปรััสที่่�ให้้บริิการเลี้้�ยงดููแบบอุุปถััมภ์์กัับเด็็กที่่�เดิินทางโดยลำำ�พััง โดยมีีการจััดให้้เด็็กกว่่า 100 คน
มีีพ่่อแม่่อุปถั
ุ มั ภ์์ที่ม�่ าจากประเทศอัันเป็็นภููมิิลำำ�เนาของตน รวมทั้้ง� ได้้อยู่่�กัับครอบครััวในท้้องถิ่่น� ในอิิตาลีี
ไม่่อนุุญาตให้้มีีการกัักตััวเด็็กที่่เ� ดิินทางโดยลำำ�พัังและพลััดพรากจากครอบครััวเพื่่อ� เป้้าประสงค์์ของการเข้้า
เมืือง โดยผ่่านโครงการผู้้อ� นุุบาลแบบสมััครใจ จะมีีการแต่่งตั้้ง� พลเมืืองโดยการประสานงานกัับศาลเยาวชน
และเป็็นผู้้ที่� ไ�่ ด้้รัับการคััดเลืือกและอบรมโดยผู้้ต� รวจการแผ่่นดิินเกี่่ย� วกัับกิิจการเด็็ก อาสาสมััครเหล่่านี้้จ� ะรัับ
ผิิดชอบต่่อสวััสดิิภาพของเด็็ก และให้้การสนัับสนุุนเด็็กในช่่วงที่่มีี� การสมััครขอที่่ลี้้� ภั� ยั และหลัังจากนั้้น� กรณีีที่�่
มีีการปฏิิเสธคำำ�ขอของพวกเขา

ซ.

การใช้้ แนวทางที่่� ละเอีียดอ่่ อนต่่ อเพศสภาพและตอบสนองต่่ อเพศสภาพ
เป็็ นการเฉพาะและจริิ งจัั งเพื่่�อรัั บมืือกัั บความต้้ องการของเด็็ กและผู้้� ใหญ่่ ที่่�มีี
เพศสภาพแตกต่่ างกัั นไป

แนวทางแทนการกัักตััวต้้องตอบสนองเป็็นการเฉพาะและจริิงจััง เพื่่�อรัับมืือกัับความต้้องการของเด็็ก
และผู้้�ใหญ่่ที่มีี่� เพศสภาพแตกต่่างกัันไป ต้้องมีีความละเอีียดอ่่อนต่่อเพศสภาพและตอบสนองต่่อเพศ
สภาพ ผู้้�หญิิง เด็็กผู้้�หญิิง ผู้้ลี้้� �ภััย ผู้้�แสวงหาที่่�ลี้้�ภััย และผู้้�เข้้าเมืืองที่่�มีีการแสดงออกทางเพศที่่�ไม่่ตรง
กัับบรรทััดฐานของสัังคม มีีแนวโน้้มที่่�จะต้้องเผชิิญกัับรููปแบบที่่�หลากหลายและทัับซ้้อนของการเลืือก
ปฏิิบััติิในเส้้นทางการเข้้าเมืืองของตน กรอบการตรวจคนเข้้าเมืือง กรอบกฎหมายและนโยบายใน
บางประเทศ ไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับเพศสภาพ ส่่วนในกรณีีอื่น่� ๆ กฎหมายและนโยบายยอมรัับถึึง
ความต้้องการเป็็นพิิเศษของผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิง แต่่เป็็นการจััดทำำ�กรอบจากการมองว่่าพวกเขาเป็็น
เหยื่่�อมากกว่่าการมองว่่าเป็็นผู้้มีีอำ
� ำ�นาจจััดการตนเอง
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แคนาดา ใช้้เครื่่�องมืือ Gender-based Analysis Plus (GBA+) เพื่่�อสร้้างศัักยภาพ และเครื่่�องมืือ
การประเมิินนโยบายสำำ�หรัับรััฐบาลและผู้้กำ� ำ�หนดนโยบาย ในสถานการณ์์ที่่�ผู้้�หญิิง ผู้้�ชาย และผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศสภาพที่่ต้้� องเผชิิญกัับสภาวะทัับซ้้อนด้้านอััตลัักษณ์์ ทั้้�งในส่่วนของเชื้้�อชาติิ
ชาติิพัันธุ์์� ศาสนา อายุุ และอััตลัักษณ์์ภายในหรืืออััตลัักษณ์์ทางกายภาพ ทำำ�ให้้อาจต้้องเผชิิญกัับ
นโยบาย โครงการและกิิจกรรมของรััฐ โดยหน่่วยงาน GBA+ Unit ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสำำ�นัักงานตรวจ
คนเข้้าเมืือง ผู้้ลี้้� �ภััยและสััญชาติิของแคนาดา (IRCC) สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือการดำำ�เนิินงานตาม
เครื่่�องมืือ GBA+ กรอบนโยบายด้้านการเข้้าเมืืองและยุุทธศาสตร์์การเข้้าเมืืองระดัับชาติิของอุุรุุกวััย
มีีความละเอีียดอ่่อนด้้านเพศสภาพ ครอบคลุุมถึึง “ทััศนะด้้านเพศสภาพที่่�ครอบคลุุมทุุกภาคส่่วน
โดยให้้ความสำำ�คััญกัับอุุปสรรคด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ชายและผู้้�หญิิงในกระบวนการโยกย้้าย
ถิ่่�นฐาน ความไม่่เท่่าเทีียมด้้านอำำ�นาจในเชิิงประวััติิศาสตร์์ และความรุุนแรงทุุกรููปแบบต่่อสตรีี”
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เกี่่� ยวกัั บ IDC

IDC เป็็นภาคีีเครืือข่่ายระดัับโลกที่่�ทรงพลัังของหน่่วยงาน กลุ่่�ม บุุคคล รวมทั้้�งตััวแทนของชุุมชนที่่�ได้้รัับผล
กระทบจากการกัักตััวคนเข้้าเมืืองกว่่า 400 แห่่ง มีีพื้้�นที่่�ทำำ�งานอยู่่�ในกว่่า 100 ประเทศ สมาชิิก IDC มีีความ
เชี่่�ยวชาญในหลายด้้านเกี่่�ยวกัับการกัักตััวคนเข้้าเมืืองและแนวทางแทนการกัักตััว รวมทั้้�งงานด้้านวิิชาการ
กฎหมาย วิิจััย นโยบาย การให้้บริิการโดยตรง การรณรงค์์ และการจััดตั้้�งชุุมชน
เจ้้าหน้้าที่่ข� อง IDC ทำำ�งานทั้้�งในระดัับชาติิและภููมิิภาคในแอฟริิกา อเมริิกา เอเชีีย-แปซิิฟิิก ยุุโรป ตะวัันออกกลาง
และแอฟริิกาเหนืือ และในระดัับโลก เจ้้าหน้้าที่่�ของเราประสานงานกัับสมาชิิกและองค์์กรภาคีีในการรณรงค์์
การวิิจััย การเป็็นพันธมิิต
ั
ร และการสร้้างศัักยภาพ รวมทั้้�งการสร้้างโอกาสให้้เกิิดความร่่วมมืือระดัับประเทศ
ภููมิิภาค และระดัับโลก เพื่่�อลดการกัักตััวคนเข้้าเมืือง และพััฒนาแนวทางแทนการกัักตััวตามกรอบสิิทธิิมนุุษย
ชนมากขึ้้�น
พัั นธกิิ จของ IDC

IDC รณรงค์์เพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบและเสี่่�ยงต่่อการกัักตััวคนเข้้าเมืือง เราร่่วมมืือ
เป็็นภาคีีกัับภาคประชาสัังคม หน่่วยงานสหประชาชาติิ และรััฐบาลในหลายระดัับ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อพััฒนาขบวนการ
อย่่างมีียุุทธศาสตร์์ และรณรงค์์ด้้านกฎหมาย นโยบาย และการปฏิิบััติิเพื่่�อลดการกัักตััวคนเข้้าเมืือง และดำำ�เนิิน
งานตามแนวทางแทนการกัักตััวตามกรอบสิิทธิิ
โปรดติิ ดตามข้้ อมูู ล

ติิดตามการทำำ�งานของ IDC และรัับทราบพััฒนาการล่่าสุดข
ุ องการรณรงค์์เพื่่�อแนวทางแทนการกัักตััวในระดัับ
ภููมิิภาคและระดัับโลก

Like us on Facebook (International Detention Coalition)
Follow us on Twitter (@idcmonitor)
Subscribe to our free monthly newsletter at: https://idcoalition.org/news
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