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RPA on CCM

Declaration
(Regional Plan of Action on Implementing the ASEAN
n)
on the Rights of Children in the Context of Migratio

ประเทศสมาชิ กอาเซียน (AMS) แสดงพันธกิ จที่จะเคารพ คุ้มครอง
และปฏิ บั ติ ให้เป็ นผลซึ่งสิ ทธิ ของเด็ กทุ กคน รวมถึงเด็ กในบริ บทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
ซึ่งครอบคลุ มข้อบทเป็ นการเฉพาะ เพื่อให้ทบทวน/สร้างความเข้มแข็ ง
ให้กับนโยบายและมาตรการเพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิ และคุ้มครอง
เด็ กไร้รัฐไร้สั ญชาติ เด็ กโยกย้ายถิ่นฐาน เด็ กผู้ลี้ภัย
เด็ กผู้แสวงหาที่พักพิ ง และเด็ ก ๆ ที่ยังอยู่ที่ประเทศ แต่ พ่อแม่โยกย้ายไปทำงานในประเทศอื่น

หมายถึ ง
เด็ กที่อยู่ระหว่างเดิ นทาง
หรือเด็ กที่เดิ นทางไปแล้วด้วยเหตุ ผล
ประการต่ าง ๆ ทั้งโดยสมัครใจหรือ
ไม่สมัครใจ ภายใน หรือระหว่าง
ประเทศ โดยมีพ่อแม่หรือผู้ดู แล
ไปด้วยหรือไม่ก็ ตาม

เด็ กซึ่งเป็ นบุ ตรของบิ ดามารดา
ที่เป็ นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ในประเทศปลายทาง

เด็ กที่ยังคงอยู่ในประเทศ
ต้นทาง หลังจากบิ ดาหรือ
มารดาหรือทั้งบิ ดา
ทั้งมารดาอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐานไปแล้ว
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ปฏิ ญญาอาเซียน

(ASEAN Declaration)

เกิ ดจากการรับรองร่ วมกันของประเทศ
สมาชิ กในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ซึ่งรวมกันเป็ นประชาคมอาเซียน ว่าด้วย
ความร่ วมมือต่ างๆ เพื่อพัฒนาและร่ วมแก้
ปั ญหาระดับภู มิภาค

ปฏิ ญญาอาเซียนว่าด้วยสิ ทธิ ของเด็ ก
ในบริ บทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
ASEAN Declaration on the Rights of
Children in the Context of Migration
เพราะในปั จจุ บั นการอพยพโยกย้ายของเด็ ก
ไม่ว่าจะมากับบิ ดามารดา มากับผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง
หรือเดิ นทางมาลำพัง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
เด็ กกลุ่มเหล่านี้เป็ น
กลุ่มเปราะบาง เสี่ ยงต่ อการถู กละเมิดสิ ทธิ ทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ

แผนปฏิ บั ติ การระดับภู มิภาคเพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิ และคุ้มครองเด็ กตามปฏิ ญญาข้างต้นนี้จึงได้ถู กนำเสนอ
และได้รับการรับรองจากเวทีประชุ ม สุ ดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อเดือนตุ ลาคม 2564 ที่ผ่ านมา

นอกจากจะมีแผนงานเฉพาะสำหรับการส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิ ของเด็ ก
แล้วผลการประชุ มของเวทีประชุ มสุ ดยอดผู้นำอาเซียนยังระบุ ไว้ในข้อ 14 ถึงบทบาทของเด็ ก
ต่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประเทศสมาชิ กควรส่ งเสริ มให้เด็ กและเยาวชนมีความพร้อมต่ อความ
ท้าทายระดับโลกที่ซั บซ้อนขึ้น อย่างเช่ น เรื่องสภาพภู มิอากาศที่เปลี่ยนไปอีกด้วย

- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 -
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เป็ นหลักการพื้นฐาน
และ
“มีผลบั งคับใช้ อย่างเต็ มที่กับ
เด็ กทุ กคนและ
ผู้ปกครองของเด็ ก"

ประโยชน์ สู งสุ ดของเด็ ก
จึงต้องเป็ นหลัก ในการพิ จารณานโยบาย
และการปฏิ บั ติ ในทุ กเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริ บทของ
การโยกย้ายถิ่นฐาน

ส่ วนร่ วม
มี
ร
า
ก
เด็ กทุ กคนมีสิ ทธิ โดยกำเนิ ด
ในการมีชี วิ ต รวมถึง
การคุ้มครองและการลดความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน
ที่เด็ กต้องเผชิ ญ ซึ่งอาจเป็ น
อันตรายต่ อสิ ทธิ ของเด็ ก

ห้ามมิให้รัฐส่ งบุ คคลกลับไปยัง
ประเทศที่ชี วิ ตหรือเสรีภาพของ
พวกเขาจะถู กคุ กคาม
อันเนื่องมาจากเชื้ อชาติ ศาสนา
สั ญชาติ เป็ นสมาชิ กของกลุ่ม
สั งคมใดกลุ่มหนึ่ง หรือแสดง
ความคิดเห็ นทางการเมือง

เด็ กที่สามารถมีความคิดเห็ น
เป็ นของตนเองได้แล้ว
มีสิ ทธิ ที่จะแสดงความคิดเห็ น
โดยเสรี
ในทุ ก ๆ เรื่องที่มีผล
กระทบต่ อเด็ ก

จัดให้มีความช่ วยเหลือด้าน
มนุ ษยธรรม
จำเป็ นต้องกำหนดและดำเนิ นการตามขั้น
ตอนปฏิ บั ติ เพื่อคุ้มครองป้ องกันเด็ ก ซึ่ง
มีขั้นตอนปฏิ บั ติ
และกลไกที่เข้าถึงได้
- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ
การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 Visual note by
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แผนปฏิ บั ติ การระดับภู มิภาค
เพื่อขับเคลื่อนปฏิ ญญาอาเซียน
ว่าด้วยสิ ทธิ ของเด็ กในบริ บท
ของการโยกย้ายถิ่นฐาน

คือการเคารพ ส่ งเสริ ม และ
คุ้มครองสิ ทธิ ของเด็ ก ในบริ บทของ
การโยกย้ายถิ่นฐานทุ กคน
** โดยไม่คำนึงถึงสถานะการเข้าเมือง **

ประเทศสมาชิ กอาเซียนประกันว่า
ประโยชน์ สู งสุ ดของเด็ ก
จะถู กนำมาพิ จารณาเป็ นลำดับแรก !!!
ในการกำหนดนโยบายและการปฏิ บั ติ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบริ บท
ของการโยกย้ายถิ่นฐาน

- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 Visual note by

MommyOnn

-5-

ภาค
มิ
ภู
บ
ดั
ะ
ร
ร
า
ก
ติ
แผนปฏิ บั
าเซี ยน
อ
า
ญ
ญ
ฏิ
ป
น
อ
ลื่
เพื่อขั บเค
บริ บท
น
ใ
ก
ด็
เ
ง
อ
ข
ธิ
ท
สิ
ว่ าด้วย
นฐาน
ถิ่
ย
า
ย้
ก
ย
โ
ร
า
ก
ง
ขอ

ประเด็ นหลัก 1
นโยบายและขั้นตอนปฏิ บั ติ ได้รับการปรับปรุ ง
เพื่อสนั บสนุ นความสามารถใน
การเข้าถึงระบบคุ้มครองเด็ ก
สำหรับเด็ กทุ กคนในบริ บทของการโยกย้ายถิ่นฐาน

การทบทวนช่ องว่างด้านกฎหมาย
และขั้นตอนปฏิ บั ติ
สร้างความเข้มแข็ งในกรอบกฎหมาย
และนโยบาย รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็ น

กฎหมาย
และ
นโยบาย

ระบบ
และ
กลไก

แก้ปั ญหาช่ องว่างด้านกฎหมาย
และนโยบายและข้อจำกัดในทางปฏิ บั ติ
ในการจดทะเบียนการเกิ ด
การเข้าถึงระบบกลไกคุ้มครองระดับประเทศ
รวมถึงการติ ดตามผล

เครือข่ายการคุ้มครองเด็ กระดับภู มิภาค
และระดับทวิ ภาคี การจัดการรายกรณี
และการให้เด็ กได้อยู่ร่ วมกับครอบครัว
มีทางเลือกในการดู แลเด็ กแทนการกักตั วใน
สถานกักตั วและจัดครอบครัวทางเลือกที่เหมาะสม
การมีส่ วนร่ วมอย่างมีความหมาย

- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 Visual note by
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ประเด็ นหลัก 2
นโยบายและขั้นตอนปฏิ บั ติ ได้รับการปรับปรุ ง
เพื่อสนั บสนุ นความสามารถในการเข้าถึง
บริ การขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ กในบริ บทของการ
โยกย้ายถิ่นฐาน

ได้แก่...
เช่ น
- บริ การดู แลสุ ขภาพที่มีคุ ณภาพ
- อาหารและโภชนาการที่เหมาะกับวัย
- น้ำดื่มสะอาด ความสะอาดและสุ ขอนามัย
- การศึ กษา
- การคุ้มครองทางสั งคม
- สถานที่ปลอดภัยในการอยู่อาศั ย
-สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย
- บริ การสนั บสนุ นด้านจิตวิ ทยาสั งคม

ความร่ วมมือภายใน
และระหว่างองค์กร
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ระบุ และเติ มเต็ มช่ องว่างของบริ การขั้นพื้นฐาน
อันเกิ ดจากผลกระทบของภาวะฉุ กเฉิ น
แก้ไขนโยบาย ขั้นตอนวิ ธีการปฎิ บั ติ
และการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็ น
เข้าถึงการจัดการศึ กษาที่มีคุ ณภาพ
ทั้งการศึ กษาทางเลือกหรือตามอัธยาศั ย
เข้าถึงการรักษาพยาบาล
สร้างภู มิคุ้มกันและการฝากครรภ์

เข้าถึงสถานที่ปลอดภัย
เพื่อการอยู่อาศั ย

- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 Visual note by

MommyOnn

-7-

ประเด็ นหลัก 3
บุ คลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เจ้าพนั กงานผู้บั งคับใช้ กฎหมาย นั กสั งคมสงเคราะห์
ผู้ให้บริ การ องค์กรภาคประชาสั งคม และอื่น ๆ
มีศั กยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับมืออย่างเป็ น
สหวิ ชาชี พต่ อปั ญหาเกี่ยวกับสิ ทธิ และความต้องการของ
เด็ กในบริ บทของการโยกย้ายถิ่นฐาน

โดยวิ ธีการ
ระบุ ช่ องว่างด้านทั กษะ ความรู้
ประสบการณ์ ทั ศนคติ และความเชื่ อ
ของบุ คลากรที่เกี่ยวข้อง
จัดทำหลักสู ตรมาตรฐาน
ด้านสั งคมสงเคราะห์
และการสร้างเสริ มศั กยภาพ

ดำเนิ นการเสริ มศั กยภาพ

ประเด็ นหลัก 4

โดยวิ ธีการ

การจัดทำหลักฐานเชิ งประจักษ์

จัดทำเอกสาร
รวบรวมข้อมู ล
แลกเปลี่ยนข้อมู ล
ดำเนิ นการวิ จัย

การรวบรวมและการวิ เคราะห์ ข้อมู ลที่เที่ยงตรง เชื่ อถือได้ และเปรียบเทียบได้
มีการจำแนกข้อมู ลตามเพศ อายุ สถานะการเข้าเมือง และคุ ณลักษณะอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ บทในประเทศ รวมทั้งปั จจัยที่สนั บสนุ นให้เกิ ดการย้ายถิ่น
ในกรณีที่มีข้อมู ลดังกล่าวอยู่
- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 -
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ประเด็ นหลัก 5
การสร้างภาคีและเครือข่ายที่เข้มแข็ งขึ้นภายใน
และระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซียน
องค์การระหว่างประเทศ
องค์กรภาคประชาสั งคม

สถาบั นสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

ภาคเอกชน และประเทศอื่น ๆ

เพื่อสนั บสนุ นและช่ วยเหลือให้เกิ ดการดำเนิ นงานอย่างเป็ นผลตาม
พันธกิ จที่ประกาศไว้ในปฏิ ญญาอาเซียนว่าด้วยสิ ทธิ ของเด็ กใน
บริ บทของการโยกย้ายถิ่นฐาน

สร้างภาคีเครือข่าย

ที่เข้มแข็ ง

- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 Visual note by
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กรอบระยะเวลา
พ.ศ.2564- 2573 (10 ปี )

ผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุ โสอาเซียนด้านสวัสดิ การสั งคม
และการพัฒนา (SOMSWD)
ร่ วมกับคณะกรรมาธิ การอาเซียนว่าด้วยการส่ งเสริ ม
และคุ้มครองสิ ทธิ สตรีและสิ ทธิ เด็ ก (ACWC)
รับผิ ดชอบการทบทวนการดำเนิ นงานตามแผน
*การปฎิ บั ติ ระดับภู มิภาคครั้งแรก ในปี 2566

การปฏิ บั ติ การ
ตามแผน

ทบทวน
ระยะกลาง
ในปี พ.ศ. 2568

การทบทวน
ครั้งที่สอง
ในปี พ.ศ. 2571

การทบทวน
เมื่อสิ้ นสุ ดแผน
ในปี พ.ศ. 2573

- ใช้ สำหรับงานประชุ มปฏิ บั ติ การ การมีส่ วนร่ วมของเด็ กและเยาวชนโยกย้ายถิ่นฐาน ปี 2565 -
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