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การเผยแพร่หลักการด้านมนุษยธรรมและบทบาท
ของไอซีอาร์ซี
ในหลายพืน้ทีข่องโลก ไอซอีาร์ซ ีมบีทบาทในการเผยแพร่
หลักการด้านมนุษยธรรมบนพ้ืนฐานของกรอบกฎหมาย
ต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่หลักการใช้ก�าลังกับการบังคับใช้
กฎหมายตามมาตรฐานสากลและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ (International Humanitarian           
Law - IHL) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไอซีอาร์ซี      
ได้เผยแพร่หลักการด้านมนุษยธรรมและโครงการต่างๆ
ของเราแก่ทุกภาคส่วนในสังคม   
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รายงานการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกาชาดระหว ่างประเทศในภาคใต้ของประเทศไทย

ประจ�าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซอีาร์ซ)ี ได้ด�าเนนิกจิกรรม
ต่าง ๆ  ด้านมนุษยธรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ไอซอีาร์ซ ีท�างานเพือ่สร้างเสรมิความรูค้วาม
เข้าใจในพื้นที่เก่ียวกับหลักการมนุษยธรรม รวมถึงอธิบายถึงการท�างานของ ไอซีอาร์ซี                                                                                                       
และกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ท้ังในประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีกิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินงานอยู่ดังต่อไปนี้
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เจ้าหน้าที ่ไอซอีาร์ซ ีให้ความช่วยเหลอืผูเ้ข้าร่วมโครงการส่งเสรมิอาชพีระหว่างการฝึกอบรมทกัษะทางวชิาชพีด้านการท�าขนมในจงัหวัดปัตตานี

โครงการส่งเสริมอาชีพ (MEI)
ไอซีอาร์ซ ี มอบความช่วยเหลอืในรูปแบบของเครือ่ง
มอืและอปุกรณ์แก่ครอบครวัทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
ความรนุแรงและมคีวามประสงค์จะเริม่ธรุกจิขนาด
เล็ก รวมถึงอดีตผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงที่ได้รับ
โทษและกลบัคืนสูช่มุชนแล้ว นับต้ังแต่ริเร่ิมโครงการ
ในปี พ.ศ. 2554 ไอซีอาร์ซี ได้ให้การสนับสนุน                                                                      
ด้านงบประมาณ ติดตามผลการด�าเนินงานและ                           
ร่วมพัฒนาโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 498 โครงการ 
แต่ละปี ไอซีอาร์ซี มีเป ้าหมายที่จะให้ความ                                                                        
ช ่วยเหลือผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพ ประมาณ                     

100 ครอบครัว  โดยในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561      
ไอซีอาร์ซี ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วจ�านวน           
ท้ังสิ้น 34 ครอบครัว และในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา                                                            
ไอซีอาร ์ซี  ได ้จัดการ ฝ ึกอบรมทักษะทาง
วิชาชีพด ้านการท�าขนมขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส                                            
ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จแก่ผู ้
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ ซึ่ง ไอซีอาร์ซี                                                             
ยังมีแผนท่ีจะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการ
ตลาดและการบัญชีในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วย

MEI Project Grants 2017-2018 



ความช่วยเหลือญาติในการเย่ียมผู้ต้องขัง
ไอซีอาร์ซี ให้การสนับสนุนค่าเดินทาง อาหารและ
ที่พัก แก่ครอบครัวของผู้ต้องขังในคดีความม่ันคง
และเป็นครอบครัวซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาของ ไอซีอาร์ซี เพื่อให้สามารถเดินทางไป
เยีย่มญาติทีถ่กูคมุขงัได้ ครอบครวัผูต้้องขงัมสีทิธไิด้
รบัความช่วยเหลอืในการเข้าเยีย่มปีละ 2 ครัง้ ไม่ว่า
พวกเขาจะถกูคมุขงัในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

หรอืในสถานคมุขงัอืน่ ๆ  ในประเทศไทย  ไอซอีาร์ซี 
หวงัว่า การสานต่อและรกัษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกครอบครัวจะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถกลับ
สู่ชุมชนได้ง่ายข้ึนหลังจากได้รับการปล่อยตัว นับ
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2561 จนถึงขณะนี้ มีผู้ต้องขัง
ท่ีได้พบกับครอบครัวซึ่งเดินทางไปเยี่ยมจากการ
สนับสนุนของ ไอซีอาร์ซี จ�านวนทั้งสิ้น 292 คน

การคุ้มครองพลเรือน
เมื่อใดก็ตามที่มีพลเรือนได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ไอซอีาร์ซ ีจะประเมนิสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ และทกุ
ครัง้ทีม่โีอกาส  ไอซอีาร์ซ ีจะเข้าร่วมสนทนาโดยตรง

กับผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเก่ียวข้องในเหตุการณ ์                 
ดังกล่าวเกี่ยวกับประเด็นด้านมนุษยธรรม โดยจะ
ไม่เปิดเผยรายละเอยีดการพดูคยุ เพือ่ย�า้ว่าพลเรอืน
ควรจะต้องได้รับการละเว้นจากการใช้ความรุนแรง  

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม ร่วมกับสภากาชาดไทย
เหตุการณ์น�้าท่วมในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560             
ที่ผ ่านมาได ้ส ่งผลกระทบอย ่างมากต ่อพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงต้นเดือนมกราคม                   
พ.ศ. 2561 ไอซอีาร์ซ ีได้ส่งมอบอปุกรณ์บรรเทาทุกข์                  

โดยร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ อาทิ          
วัสดุก่อสร้างบ้านแก่เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา                                                            
เพ่ือช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนท่ีได้รับความ      
เสียหาย

 เจ้าหน้าที่ ไอซีอาร์ซี มอบวัสดุก่อสร้างให้แก่ผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
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การเยี่ยมผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล
ไอซีอาร์ซี ได้เยี่ยมผู้บาดเจ็บทั้งพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้ก�าลังใจและ
ท�าความเข้าใจถึงประเด็นด้านมนุษยธรรมกับผู้ได้
รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ                             

ตั้งแต่เดือนมกราคมท่ีผ่านมา ไอซีอาร์ซี ได้เยี่ยม         
ผู ้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบตาม                                  
โรงพยาบาลต่างๆ 10 ครั้ง โดยมีจ�านวนผู้บาดเจ็บ
ทั้งสิ้น 25 ราย

การสัมมนาร่วมกับกองก�าลังรักษาความม่ันคง
ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 ไอซีอาร์ซี ได้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การว่าด้วย“การใช้อ�านาจต�ารวจตามมาตรฐานงาน
ต�ารวจระหว่างประเทศ” การสมัมนาดังกล่าวจดัขึน้
ทีอ่�าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชา
และผู ้เช่ียวชาญจาก ไอซีอาร์ซี ได้แลกเปลี่ยน               
มุมมองในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย โดย ไอซีอาร์ซี  
มีแผนจะจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลัง
ของปี พ.ศ. 2561
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คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ส�านักงานผู้แทนประจ�ากรุงเทพมหานคร
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เจ้าหน้าท่ี ไอซีอาร์ซี ก�าลังอธิบายกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มนักเรียนในจังหวัดปัตตานี

ไอซีอาร์ซีช่วยเหลือคนท่ัวโลกท่ีได้รับผลกระทบจากการสู้รบและความรุนแรงอื่นๆ ด้วยการท�าทุกวิถีทางเพื่อปกป้อง
ศกัดิศ์รแีละบรรเทาทุกข์ให้แก่พวกเขาโดยมกัท�างานร่วมกบัสภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดง ไอซอีาร์ซ ีมสี�านกังาน
ทีก่รงุเทพฯ ต้ังแต่ปี 2518 เพือ่ท�ากจิกรรมต่างๆ ในประเทศไทย กมัพชูา ลาว และเวยีดนาม ต่อมาในปี 2543 ไอซอีาร์ซี 
ได้เปิดส�านกังานอกีแห่งทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ และได้ปฏิบตัภิารกจิต่างๆ ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา


