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 ทวม แผนดินไหว 
และพายทุาํใหคนนับหมืน่ทัว่โลกตองพลัดถิ่นฐานอยูเปนนิจ ในชวง 
2-3 ปที่ผานมา 
ชุมชนนานาชาติมีการตอบสนองตอภัยพบัิติเหลานี้ดวยความรวดเร็

วและชํานาญยิ่งขึ้น แตกอนหนานี้ไมนาน 
การเนนที่การเรงชวยเหลือชวีิตทําใหสิทธิของผูทีพ่ลัด ถิน่ฐานเหลานี้ถกูละเลย 
การจัดทาํแนวทางเหลานี้สะทอนถึงความเขาใจที่จะตองมีระบบมนษุยธรรมเ
พื่อใหคําแนะนําที่จําเปนแกผูที่เกีย่วของกบัการตอบสนองตอภัยพิบัติเพื่อใหสิ
ทธิของผูที่ตองไรที่อยูอาศัยจากภัยพบัิติธรรมชาติไดรับการคุมครอง 
เอกสารนี้เปนผลจากแนวทางความรวมมอืที่ยาวนานกวาหนึง่ป 
มิสเตอรวอลเตอร คาลิน ตัวแทนของเลขาธิการองคการสหประชาชาตวิาดวย 
สิทธิมนุษยชนของผูพลัดถิน่ฐานภายในประเทศเปนผูจัดเตรียมรางแนวทางกา
รปฏิบัติงานวาดวยสิทธิมนษุยชนและภัยพบัิติทางธรรมชาติ 
รวมกับสมาชกิคณะทํางานของคณะกรรมการถาวรระหวางหนวยงาน 
(Inter-Agency Standing Committee Working Group – IASC WG) 
สมาชิก IASC WG ทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณการดําเนินงานและมุมมองความรูในกระบวนการความรวมมือนี ้
จึงทาํใหผลงานที่ไดสามารถตอบสนองความตองการของผูที่ไดรับความเดือดร
อนจากภัยพิบัติไดอยางแทจริง 
แนวทางการปฏิบัติงานฉบับนี้ไดรับการรับรองอยางเปนทางการจากทีป่ระชุม
ของ IASC WG ที่กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2006 
เราขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เกีย่วของสําหรับการทาํงานและการมสีวนรวม
ในครั้งนี ้
แนวปฏิบัตินี้ส้ันกระชับและเขาใจงาย 
และยังมีคูมือเสริมที่จะใหรายละเอียดเกีย่วกับเร่ืองสทิธมินุษยชนที่สอดคลอง
กับแนวทางดังกลาว 
นอกจากนัน้หนังสือคูมือนี้ยงันาํเสนอขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่จะชวยใหเจาหน
าที่ดานมนุษยธรรมไดเห็นตวัอยางการนาํแนวปฏิบัตินี้ไปใช 

น้ํา 
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สิทธิมนุษยชนเปนสวนสําคญัของชีวิตของผูพลัดถิน่ที่เราจะตองชวยเหลือและ
คุมครองไม 
ยิ่งหยอนไปกวาความตองการเรื่องอาหารและที่อยูอาศัยของพวกเขา 
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คลื่นยักษสึนามิ 

พายุเฮอริเคนและแผนดนิไหวที่สรางความเสียหายแก 

เอเชียและอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 2004/2005 ทําใหฝายตาง ๆ เห็น  

ความจําเปนที่จะตองใสใจกับปญหาทาทายดานสิทธิมนษุยชนที ่

ผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติอาจตองเผชิญเนือ่งจากบอยครั้งที่ 

สิทธิมนษุยชนของพวกเขาไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 
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ยพิบัติทางธรรมชาติ11   
ซึ่งเปนผลของเหตุการณที่เกดิจากภัยธรรมชาติที่เกินขีดความสามารถใ
นการตอบสนองของทองถิ ่
นและมีผลกระทบอยางรนุแรงตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมข

องภูมิภาคหนึง่ ๆ 
เดิมจะมองวาเปนสถานการณที่ทาํใหเกิดปญหาและความทาทายในดานมนุ
ษยธรรมเปนหลัก 
การคุมครองสทิธิมนุษยชนซึง่เปนสิง่จาํเปนเชนกันในบริบทเฉพาะนี้ไดรับควา
มสนใจนอยมาก  

คลื่นยักษสึนามิ พายุเฮอริเคน 
และแผนดินไหวที่สรางความเสยีหายแกเอเชียและอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 
2004/2005 ทําใหฝายตาง ๆ 
เห็นความจําเปนที่จะตองใสใจกับปญหาทาทายดานสทิธิมนุษยชนทีผู่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติอาจตองเผชิญ 
เนื่องจากบอยคร้ังที่สิทธิมนษุยชนของพวกเขาไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 
ปญหาที่ผูไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติมกัประสบไดแก 
ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงความชวยเหลือ 
การเลือกปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ การบังคับยายถิ่นฐาน 
ความรุนแรงทางเพศ การสญูหายของเอกสาร 
การเกณฑเด็กไปเปนกองกําลังสูรบ 
การกลับถิน่ฐานเดิมหรือต้ังถิ่นฐานใหมโดยไมเต็มใจหรือไมปลอดภัย    
และประเด็นเรือ่งการชดใชคาเสียหายของทรัพยสิน 
ประชากรที่ไดรับความเดือดรอนมักถกูบังคับใหตองทิง้บานเรือนและที่อยูอาศั
ยเนื่องจากบานเรือนและที ่
พักพงิไดรับความเสียหายจากภูเขาไฟระเบดิ คลื่นยักษสึนาม ิน้าํทวม ภัยแลง 
ดินถลม แผนดินไหวและพายุทอรนาโด 
ดังนัน้คนจาํนวนมากจงึพลดัถิ่นฐานภายในประเทศ 
เนื่องจากภัยพบัิติดังกลาวหรอืเกรงความเสยีหายในอนาคต  
ประสบการณแสดงใหเหน็วา 
แมรูปแบบของการเลือกปฏิบัติและการไมใสใจในเรื่องสทิธทิางเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรมอาจเกิดอยูแลวในระยะฉุกเฉนิของภัยพิบัติ 
                                                        
1 คําวาภัยพิบัติทาง “ธรรมชาติ” เปนคําที่ใชเพื่อความสะดวก แตเราควรเขาใจวา 
ความรุนแรงของผลลัพธของภัยธรรมชาติที่ฉับพลันเปนผลโดยตรงของวิธีที่บุคคลและสังคมรับมือกับ
ภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ดังนั้นความรุนแรงของผลลัพธดังกลาวจึงขึ้นอยูกับการดําเนินการหรือขาดการดําเนินการของมนุษย 

 

ภั 
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แตยิ่งสถานการณการพลัดถิน่ฐานคงอยูนานเทาไร 
ความเสีย่งของการละเมิดสทิธิมนุษยชนจะยิ่งมากขึน้เปนเงาตามตวั  

โดยปกติ 
สถานการณทีม่ีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของผูที่ไดรับความเดือดรอนจาก 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไมมีการวางแผนหรือดําเนนิการอยางจริงจัง 
แตเปนผลจากนโยบายที่ไมเหมาะสมหรือการละเลย 
ความไมมัน่คงของผูที่เดือดรอนมักเปนผลจากการวางแผนและการเตรียมพรอ
มที่ไมเพียงพอ ดังทีเ่ลขาธิการสหประชาชาติชี้วา 
“ความเสีย่งและศักยภาพของภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับภัยธรรมชาติสวนใหญเป
นผลจากระดับความไมมัน่คงและประสิทธิผลของมาตรการที่ใชเพื่อปองกัน 
บรรเทาและเตรียมพรอมสําหรับภัยพิบัติ”2 อยางไรก็ตาม 
เมื่อคนไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
พวกเขามักเผชิญกับความทาทายยิง่ขึ้นในอันที่จะรับรูสิทธิของตน 
แตความทาทายเหลานี้สามารถหลกีเลี่ยงไดหากมกีารใสใจในหลักประกันสทิ
ธิมนุษยชนตั้งแตตนโดยผูปฏิบัติทั้งในระดบัชาติและนานาชาต ิ

สิทธิมนุษยชนเปนกฎหมายที่รองรับงานดานสทิธิมนุษยชนทกุอยางที่เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไมมกีรอบกฎหมายอื่นใดที่จะชีแ้นะกิจกรรมดังกลาว 
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมมีความขัดแยงสูรบ 
หากความชวยเหลือดานมนุษยธรรมไมไดต้ังอยูบนกรอบสิทธิมนุษยชน 
ความชวยเหลอืนั้นอาจมีจุดเนนที่แคบเกนิไป 
และไมสามารถรวมเอาความตองการพื้นฐานทั้งหมดของผูเคราะหรายใหเปน
กระบวนการวางแผนแบบองครวม 
ที่สําคัญยงัมีโอกาสเสี่ยงทีป่จจัยที่มีความสําคัญตอการฟนตัวและการสรางให
มจะถูกมองขาม นอกจากนัน้ 
การละเลยสทิธิมนุษยชนของผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติทางธรรมชา
ติหมายถึงการไมใสใจกับขอเท็จจริงที่วา 
คนเหลานี้ไมไดอาศัยอยูในสุญญากาศทางกฎหมาย 
แตอาศัยอยูในประเทศที่มกีฎหมาย กฎระเบียบ 
และสถาบนัทีค่วรปกปองคุมครองสิทธิของพวกเขา 

รัฐตองรับผิดชอบโดยตรงตอการเคารพ คุมครอง 
                                                        
2 รายงานของเลขาธิการตอที่ประชุมทั่วไป 

“เร่ืองความรวมมือนานาชาติวาดวยความชวยเหลือดานสิทธิมนุษยชนดานภัยพิบัติทางธรรมชาติต้ังแต

การบรรเทาทุกขถึงการพัฒนา” A/60/227 
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และตอบสนองสิทธมินษุยชนของพลเมืองและบุคคลอื่น ๆ 
ในดินแดนหรือภายใตเขตอํานาจศาล 
ขณะที่องคกรมนุษยธรรมในประเทศจะผกูพนัโดยกฎหมายของประเทศ 
องคกรมนษุยธรรมสากล 
ซึ่งแมจะไมผูกพันโดยตรงตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนนานาชาติยอมรับวา 
สิทธิมนุษยชนเปนพืน้ฐานในการดําเนินงานทกุอยางขององคกร 
ดังนัน้พวกเขาจะพยายามอยางเต็มทีท่ี่จะดูแลใหสิทธิเหลานี้ไดรับการปกปอง
คุมครอง 
แมจะเกนิเนื้อหาที่ปรากฏในอาณัติที่ไดรับมอบหมายเพื่อผลประโยชนของผูที่
ไดรับผลกระทบโดยตรง 
องคกรสิทธมินุษยชนทั้งหมดอยูภายใตขอผูกพันที่จะไมสงเสริม  
เขารวมหรือทาํสิ่งหนึง่สิ่งใดที่จะมีผลหรือสนับสนนุนโยบายหรือกิจกรรมที่หรือ
อาจทาํใหเกิดการละเมิดสทิธิมนุษยชนโดยรัฐ ความทาทายคือ 
การนาํกฎเหลานี้มาใชในบรบิทการดําเนนิงาน 
แมจะมีปญหาดานมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนมากมายที่อาจตองเผชญิในส
ถานการณภัยพิบัติดานมนษุยธรรม 

แมจะมีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉิน 
ซึ่งรวมถงึสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ตลอดจนมีมาตรฐานในการคุมครองสิทธมินุษยชนในสถานการณการขัดแยง
สูรบ การพลัดถิ่นฐานภายในประเทศและผูล้ีภัย 
แตกลับไมมีคําแนะนําเกี่ยวกับวิธกีารคุมครองสิทธิมนษุยชนของบุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

แนวทางการปฏิบัติงานนี้มุงสําหรับผูปฏิบัติงานดานมนษุยธรรมทัง้ทีเ่ปนหนว
ยงานระหวางรัฐบาลและหนวยงานเอกชนเมื่อพวกเขาตองเขามาปฏบัิติงานก
อนหรือหลงัภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
แนวทางการปฏิบัตินี้ไมไดแจกแจงสิทธิของบุคคลตามกฎหมายสากล 
แตจะเนนถึงสิง่ที่ผูปฏิบัติงานดานมนษุยธรรมควรทําตามแนวทางการปฏิบัติง
านดานมนุษยธรรมที่เนนเรื่องสิทธิในบริบทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ3 
แนวทางดงักลาวเรียกรองใหผูปฏิบัติงานดานมนุษยธรรมมองใหไกลกวาอาณั
ติที่ไดรับมอบหมาย และมีภาพองครวมความตองการของ 
ผูที่ไดรับความเดือดรอน 

                                                        
3 
ปจจุบันมีกระบวนการเพื่อรองรับความรับผิดชอบเพิ่มเติมของรัฐในบริบทการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมช
าติ ซ่ึงสอดคลองกับความตองการคําแนะนําอยางเรงดวนของหนวยงานดานมนุษยธรรม 
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แมแนวทางนีจ้ะรางขึน้โดยมีกรอบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูในใจ 
แตสามารถนาํไปใชในกรณีภัยพิบัติอ่ืนๆ4 ทัง้กอนเกิดและหลังเกิดได 

แนวทางการปฏิบัติงานเหลานี้ต้ังอยูบนกฎหมายสิทธิมนษุยชนสากลทีเ่กี่ยวข
อง 
ตลอดจนมาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวกับปฏิบัติการดานมนษุยธรรมและแนว
ทางดานสิทธมินุษยชนวาดวยมาตรฐานมนุษยธรรมในสถานการณภัยพิบัติท
างธรรมชาติ ซึง่ครอบคลุมสิทธิของพลเมืองและสิทธทิางการเมือง 
รวมทัง้ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
แมวาภัยพิบัติทางธรรมชาตอิาจเกิดขึ้นในสถานการณความขัดแยงสูรบ 
ตัวกฎหมายมนุษยธรรมสากลเองไมไดควบคมุผลของภัยพิบัติดังกลาว 
แตอาจเสริมกฎหมายสทิธมินุษยชนในสถานการณนัน้ 

แนวทางการปฏิบัติเหลานีเ้กดิจากความเขาใจในเรื่องการปกปองคุมครองสิท
ธิมนุษยชนในระหวางการบรรเทาภัยพิบัติดังตอไปนี้5 

ผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติซึ่งรวมถึงผูที่พลัดถิน่ฐานจากเห
ตุการณดังกลาวยงัคงมีสิทธทิี่จะไดรับการคุมครองหลักประกันสทิธิมนุษยชน
สากลทัง้หลายจากรัฐที่เกีย่วของในฐานะผูพํานักอาศยัและบอยครั้งเปนพลเมื
องของประเทศที่นัน้ ๆ 
นอกจากนัน้พวกเขายังมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองหลักประกันของกฎหมาย
มนุษยธรรมสากลหรือกฎหมายจารีตประเพณีสากล 
ในกรณีที่มีผลบังคับไดประชาชนจะไมสูญเสียสิทธิของประชากรอนัเปนผลจา
กการพลัดถิ่นฐานหรือไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ขณะเดียวกนั  
พวกเขามีความตองการเฉพาะที่แตกตางจากประชากรทีไ่มไดรับผลกระทบ 
จึงตองการความชวยเหลือและมาตรการคุมครองเฉพาะ 

หนาที่และความรับผิดชอบหลักในการใหความคุมครองและชวยเหลือเปนของ
เจาหนาที่ของประเทศที่ไดรับผลกระทบ 
ผูที่เดือดรอนจากภัยพบัิติทางธรรมชาติมีสิทธทิี่จะรองขอและไดรับการคุมครอ
งและความชวยเหลือจากรัฐบาลของตน 
ดังนัน้ผูที่ตองแบกรับความรบัผิดชอบหลักคือรัฐบาลและผูบริหารของประเทศ
ที่เกีย่วของ 

                                                        
4 เชนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นชา ๆ อาทิ ความแหงแลงหรือที่เรียกวาภัยพิบัติที่ “มนุษยสรางขึ้น” 
5 ดูรายงานตัวแทนของเลขาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนของผูที่พลัดถิ่นฐานภายในประเทศ 
(E/CN.4/2006/71) ยอหนา 4-8 
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การคุมครองไมไดจํากัดอยูเฉพาะการประกันความอยูรอดและความปลอดภัย
ทางรางกายของผูที่ไดรับผลกระทบจากภยัพิบัติทางธรรมชาติเทานั้น 
แตครอบคลุมหลักประกนัทัง้หมดที่เกีย่วของ 
ไมวาจะเปนสทิธิของพลเมืองและสิทธทิางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่พวกเขาพงึไดรับตามสิทธมินุษยชนสากล 
และกฎหมายมนุษยธรรมสากลในกรณีทีใ่ชบังคับได ดวยเหตุผลในทางปฏิบัติ 
สิทธิเหลานี้จะแบงออกเปนสีก่ลุมคือ : (ก) 
สิทธทิี่จะปลอดภัยจากการถกูทําราย ขมขืน การกักขงัหนวงเหนี่ยว 
การลักพาตัวและการคุกคามตอสิทธิเหลานี ้ (ข) 
สิทธทิี่เกี่ยวกับปจจัยจําเปนของชีวิต (เชน สิทธิในอาหาร น้าํดื่ม ที่พกัอาศัย 
เครื่องนุงหมทีพ่อเพยีง บริการสุขภาพทีพ่อเพียงและสุขอนามยั) (ค) 
สิทธิเกีย่วกับความจาํเปนในการคุมครองทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(เชน สิทธทิี่จะไดรับหรือเขาถึงการศึกษา 
สิทธทิี่จะไดรับการชดใชหรือชดเชยสําหรับทรัพยสินที่เสยีหายและสิทธิที่จะทํา
งาน) และ (ง) 
สิทธิเกีย่วกับความจาํเปนในการคุมครองดานพลเมืองและการเมือง 
(เชนสิทธิในเสรีภาพทางศาสนา และเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ 
เอกสารสวนตวั การมีสวนรวมทางการเมอืง การเขาถงึศาล 
และเสรีภาพจากการถูกเลือกปฏิบัติ)  
สิทธิสองกลุมแรกอาจมีความสําคัญที่สุดในชวงระยะฉกุเฉินที่ตองมีการชวยชี
วิต แตกระนัน้ 
ควรใหการเคารพในสิทธิทัง้สีก่ลุมอยางเต็มที่เพื่อเปนหลักประกันวาสทิธมินุษ
ยชนของผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รวมทัง้ผูทีพ่ลดัถิ่นฐานจะไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ 

ไมวาในกรณีใด ๆ   รัฐพึงตองเคารพ 
คุมครองและตอบสนองตอสิทธิมนุษยชนของพลเมืองและของบุคคลอื่นใดที่อ
ยูในเขตแดนหรือภายใตเขตอํานาจศาลของตน ดังนัน้รัฐจึงมีพนัธะที่จะ : (ก) 
ปองกนัไมใหเกิดการละเมิดสิทธิเหลานี้หรือเกิดซ้ํา  (ข) 
ยับยั้งการละเมิดที่เกิดขึ้นโดยการดูแลใหหนวยงานและเจาหนาที่ของตนเคาร
พสิทธทิี่เกี่ยวของและคุมครองผูเคราะหรายจากการละเมดิโดยบุคคลที่สาม 
และ (ค) ดูแลใหมีการชดใชและฟนฟูอยางเต็มที่หากเกิดการละเมิดขึ้น 

ในกรณีที่ขีดความสามารถและ/หรือความเต็มใจของเจาหนาที่ในอันทีจ่ะปฏิบั
ติหนาที่ความรับผิดชอบของตนไมพอเพียง 
ชุมชนนานาชาติจะตองใหการสนับสนุนและเสริมการทาํงานของรัฐบาลและเ
จาหนาทีท่องถิ่น 
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติจํานวนมากมีขอบเขตและความรุนแรงที่ตองอาศยัการมี
สวนรวมอยางเต็มที่ขององคกรและกลุมทัง้ภายในและภายนอกระบบของสห
ประชาชาตทิีม่ีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญพิเศษ 
รวมทัง้จากชุมชนในประเทศที่มีการพลัดถิน่ฐานและสังคมอื่น ๆ  

แนวทางการปฏิบัติงานนี้เนนย้ําเสมอถงึความจาํเปนที่จะตองมีการชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติและความจาํเปนที่จะตองรวมปรึกษา
หารือกับผูที่ไดรับความเดือดรอน 
นี่ไมไดเปนเรื่องของสิทธิมนษุยชนพืน้ฐานเทานัน้ 
แตยังเปนความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติดานมนุษยธรรมที่ดี 
ตลอดจนชวยหลีกเลี่ยงตนตอความขัดแยงในอนาคต 

ประการสุดทาย 
เพื่อใหการคุมครองสิทธิมนษุยชนของผูทีไ่ดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรร
มชาติ ตลอดจนผูทีพ่ลัดถิน่ฐานภายในประเทศดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการกาํหนดกลไกตรวจสอบมาตรฐานเปรียบเทียบและตัวบงชีท้ี่ไดผล 
ตลอดจนประเมินวาการดําเนินการปองกนัภัยพิบัติ 
การบรรเทาทกุขและการฟนฟูเปนไปตามสิทธิมนุษยชนสากลและมาตรฐานม
นุษยธรรมที่ระบุในแนวทางการปฏิบัติงานนี้หรือไม 
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I. 
บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติควรจะไดรับสิทธิและ
เสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลอืน่ ๆ 
ในประเทศภายใตกฎหมายสิทธิมนุษยชนและโดยไมไดรับการเลือกปฏิ
บัติ 
มาตรการเพื่อตอบสนองความตองการดานความชวยเหลือและการคุม
ครองของกลุมประชากรที่ไดรับความเดือดรอนไมควรกอใหเกิดการเลือ
กปฏิบัติ หากที่มาตรการดังกลาวตัง้อยูบนความตองการที่แตกตางกนั 

II. 
รัฐมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักที่จะใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและคุมครองสิทธมินุษยชนของพว
กเขา 

III. 
องคกรที่ใหการคุมครองและความชวยเหลอืแกผูที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติยอมรับวาสทิธิมนุษยชนเปนสิ่งที่รองรับการดําเนิ
นงานดานมนษุยธรรมทัง้หมด 
ดังนัน้ในสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ พวกเขาจะตองเคารพ 
สิทธิมนุษยชนของผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกเมือ่ 
ตลอดจนใหการสนับสนุนและคุมครองอยางเต็มที่ 
องคกรดานมนุษยธรรมไมควรสงเสริม 
เขารวมหรือดําเนนิการในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะนาํไปสู 
หรือสนับสนุนนโยบายหรือกจิกรรมที่ทาํหรืออาจนาํไปสูการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของรัฐ 
แตพึงสงเสริมใหผูที่ไดรับความเดือดรอนใชสิทธิของตนเอง 

IV. 
องคกรที่ใหความคุมครองและชวยเหลือในเหตุการณภัยพบัิติทางธรรม
ชาติควรปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานนี้ในกิจกรรมทุกอยาง 
โดยเฉพาะเมือ่ตรวจสอบและประเมินสถานการณและความตองการขอ
งผูที่ไดรับผลกระทบ 
เมื่อกําหนดและจัดทํากิจกรรมของตนเองและเมื่อเจรจากบัเจาหนาที่ขอ
งรัฐเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐภายใตสิทธิมนุษยชนสาก
ลและกฎหมายมนษุยธรรมสากลและผูล้ีภัยในกรณีที่ใชบังคับได 
ในการนี้พวกเขาตองรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทกุฝาย 
โดยเฉพาะผูทีไ่ดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
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V. 
ชุมชนทั้งหลายที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติควรมีสิทธิใ
นการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ : (ก) 
ธรรมชาติและระดับของภัยพิบัติทีพ่วกเขาเผชิญอยู  (ข) 
มาตรการบรรเทาความเสีย่งที่อาจนํามาใช  (ค) ขอมูลเตอืนภัยแตเนิน่ 
ๆ    (ง) ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือดานมนุษยธรรมทีต่อเนื่อง 
ความพยายามในการฟนฟแูละสิทธิของพวกเขา 
พวกเขาควรมโีอกาสไดเขารวมปรึกษาหารอืและรับผิดชอบในเรื่องของ 
พวกเขาใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได 
ตลอดจนมีสวนรวมในการวางแผนและดาํเนินการขั้นตอนตาง ๆ 
ในการรับมือภัยพิบัติ 

VI.   
แนวทางการปฏิบัติงานนี้มุงปรับปรุงการใชเครื่องมือสากลที่คุมครองสิท
ธิมนุษยชน จงึไมควรตีความวาเปนการจํากัด แกไข 
หรือเปนอุปสรรคตอสิทธิมนษุยชนสากลหรือกฎหมายมนุษยธรรมสากล
และผูล้ีภัยในกรณีที่ใชบังคบัได แนวทางนี้ควรใชรวมกบัจรรยาบรรณ 
แนวทางและคูมืออ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ6 

VII. 
องคกรที่ใหความคุมครองและชวยเหลือในเหตุการณภัยพบัิติทางธรรมชา
ติควรมีการกาํหนดกลไกที่เพยีงพอเพื่อใหมกีารนาํแนวทางการปฏิบัติงาน
นี้ไปใชและเพือ่ใหสิทธมินุษยชนของผูที่ไดรับผลกระทบไดรับการคุมครอง 

 

 

                                                        
6 ดูการอางอิงเรื่องจรรยาบรรณ  
แนวทางและคูมือที่เกี่ยวของในบริบทของภัยพิบัติทางธรรมชาติในคูมือที่มาดวย 
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A.1  การอพยพไปที่อ่ืน การยายที่อยูและมาตรการชวยชีวิตอ่ืน ๆ 

A.1.1  หากภยัพิบัติทางธรรมชาติทาํใหเกิดความเสี่ยงที่รุนแรงแกชีวิต 
บูรณภาพทางกายหรือสุขภาพของบุคคลหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 
ควรนํามาตรการที่จําเปนมาใชเพื่อคุมครองผูที่ตกอยูในอันตรายโดยเ
ฉพาะกลุมเสี่ยง (เชน การจัดที่พกัพงิฉุกเฉนิ) 

A.1.2  หากมาตรการดังกลาวไมพอเพียง 
บุคคลที่อยูในอันตรายควรไดรับอนุญาตและชวยเหลือใหออกจากเข
ตอันตราย หากพวกเขาไมสามารถกระทาํไดดวยตนเอง 
ควรใชทุกวถิีทางเพื่อชวยใหพวกเขาอพยพออกจากเขตอันตราย 

A.1.3  การอพยพเหลานี้ควรกระทาํโดยเคารพในสิทธิในชวีิต ศักดิ์ศรี 
เสรีภาพและความปลอดภัยของผูที่ไดรับผลกระทบ 
ตลอดจนมีมาตรการปองกนับานเรือนและทรัพยสินสวนกลางที่ละทิ้งไ
วเบื้องหลัง 
นอกจากนัน้ควรมีการลงทะเบียนผูอพยพและดูแลการอพยพอยางใก
ลชิด 

A.1.4  เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติข้ึน 
บุคคลที่ไดรับผลกระทบควรไดรับอนุญาตใหโยกยายและตั้งถิน่ฐานใ
นสวนอื่น ๆ ของประเทศ สิทธนิี้ไมควรขึ้นอยูกับขอจํากดัใด ๆ 
เวนแตทีก่ฎหมายกาํหนด 
และจําเปนตอการปองกนัความมัน่คงของประเทศ 
ความปลอดภยัและความมัน่คงของประชากรที่ไดรับความเดือดรอน 
ความสงบสุขของประชาชน 
สาธารณสุขหรือสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 

A.1.5 
บุคคลรวมถึงผูอพยพที่ถกูสัง่หรือถกูบังคบัใหตองหลบหนหีรือละทิง้บ
านเรือนหรือสถานทีพ่ักอาศยั 
เนื่องจากภัยพบัิติทางธรรมชาติหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือตอง 
ละทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
และไมไดขามพรมแดนของรฐัที่นานาชาติรับรอง 
ควรไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่พลัดถิน่ฐานภายในประเทศที่อยูภ
ายใตหลักการวาดวยการพลดัถิ่นฐานภายในประเทศ 
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A.1.6  หลังระยะฉุกเฉิน 
บุคคลที่พลัดถิน่ฐานจากภัยพิบัติทางธรรมชาติควรมีโอกาสที่จะเลือก
วาตองการกลบัคืนบานเรือนและถิน่เดิมของตน 
ตองการอยูในที่ปจจุบันตอไปหรือตองการตั้งถิ่นฐานใหมในสวนอื่นขอ
งประเทศ สิทธิในการเลือกจะตองไมข้ึนอยูกับขอจํากัดใด ๆ 
เวนแตทีก่ฎหมายกาํหนด 
และจําเปนตอการปองกนัความมัน่คงของประเทศ 
ความปลอดภยัและความมัน่คงของประชากรที่ไดรับความเดือดรอน 
ความสงบสุขของประชาชน 
สาธารณสุขหรือสิทธแิละเสรีภาพของผูอ่ืน 
การหามกลับคืนบานเรือนและถิ่นเดิมของผูที่พลัดถิน่ฐานควรเปนเฉพ
าะในกรณีที่บานเรือนและถิน่เดิมของพวกเขาอยูในบริเวณที่มีอันตรา
ยตอชีวิตหรือบูรณภาพทางกายและสุขภาพของผูที่ไดรับผลกระทบ 
ขอจํากัดตาง ๆ ควรคงอยูตราบเทาทีย่ังคงมีอันตรายเทานัน้ 
และควรนํามาใชเฉพาะเมื่อไมมีมาตรการคุมครองที่ดีกวา 

A.1.7  ไมวาในสภานการณใด 
ไมควรบังคับใหบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติตอง
กลับคืนหรือต้ังถิน่ฐานใหมในทีท่ี่ชีวิต ความปลอดภัย เสรีภาพ 
และ/หรือสุขภาพของพวกเขาจะตกอยูในความเสีย่งยิ่งขึน้ 

A.1.8 
 องคกรที่ใหการคุมครองและชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยธ
รรมชาติ 
ไมควรสนับสนุนการอพยพที่ขัดตอเจตนาของผูที่ไดรับผลกระทบหรือ
การหามกลับคืนถิ่นฐานบานเรือน 
แมจะไดรับคําสั่งจากเจาหนาทีท่ี่มีอํานาจ 
เวนแตจะจาํเปนสําหรับการคุมครองผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยคุกคา
มที่รุนแรงตอชวีิต บูรณภาพทางกายหรือสุขภาพของพวกเขา 
องคกรดังกลาวไมควรเกี่ยวของกับการอพยพโดยไมเต็มใจไมวาในลกั
ษณะใดก็ตาม 

A.2 การคุมครองจากผลกระทบเชงิลบของภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

A.2.1 
ผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติไมวาจะพลดัถิ่นฐานหรื
อไม 
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ควรไดรับการคุมครองจากอนัตรายของภัยและความเสีย่งจากภัยพิบั
ติอ่ืน ๆ  

A.3  การคุมครองจากความรุนแรงรวมถึงความรุนแรงทางเพศ 

A.3.1  ในระหวางและหลังระยะฉกุเฉิน 
ควรสั่งการใหเจาหนาที่รักษากฎหมายและเจาหนาทีท่องถิน่ใชมาตรกา
รที่ไดผลเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชากรที่ไดรับผลกระทบจากภั
ยพิบัติทางธรรมชาต ิ

A.3.2 
ควรมีการจัดวางกลไกที่เหมาะสมในการแกไขปญหาความรุนแรงและ
การละเมิดสทิธิมนุษยชนอื่น ๆ 
ตลอดจนหลักประกันที่เกีย่วของภายใตกฎหมายมนุษยธรรมสากลใน
ทันที โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ควรมีการสงเจาหนาที่รักษากฎหมายไปยังพืน้ที่ทีม่ีความเสี่ยง 
หรือมีการทําผดิกฎหมายและความสงบเรยีบรอยซึ่งรวมถึงความรุนแ
รงทางเพศและเกี่ยวกับเพศ การปลน หรือการฉกชงิทรพัย 

A.3.3 ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชใหรวดเรว็ที่สุดเทาที่จะเปนได 
เพื่อคุมครองประชากรที่ไดรับผลกระทบ 
โดยเฉพาะสตรีตลอดจนเด็กผูชายและเด็กผูหญิงจากการคามนุษย 
การบังคับใชแรงงาน และรูปแบบการคาทาสสมัยใหม 
เชนการขายใหแตงงาน 
การบังคับคาประเวณีและการลวงละเมิดทางเพศ 

A.3.4  หากภยัพิบัติทางธรรมชาติเกดิในประเทศทีม่ีความขัดแยงสูรบ 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไดเพื่
อใหเด็กที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติไดรับการคุมครอง
จากการถูกเกณฑหรือเขาไปเกี่ยวของกับกองกาํลังหรือกลุมติดอาวุธ 

A.4  ความปลอดภัยในคายผูพักพิง 

A.4.1 
ผูที่พลัดถิน่ฐานจากภัยพิบัติควรไดรับความชวยเหลือใหสามารถฟนตั
วเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไดและสามารถพึง่พาตนเองได 
(แมในที่ทีม่ีการพลัดถิ่นฐานชั่วคราว) 
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หรือไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูอยางรวดเร็วสําหรบัการกลับคืน
ถิ่นฐาน คายผูพักพงิควรจะเปนทางเลือกสดุทาย และควรตั้งขึ้น 
เฉพาะเมื่อการพึ่งพาตนเองหรือความชวยเหลือในการฟนฟูอยางรวดเ
ร็วไมสามารถทําไดเทานัน้ 

A.4.2 
ที่ต้ังและผงัของคายพักพิงและนิคมสําหรบัผูที่พลัดถิน่ฐานจากภัยธรร
มชาติควรตั้งอยูในบริเวณทีม่ีความเสีย่งจากภัยธรรมชาติตํ่า 
และควรออกแบบใหสามารถใหความปลอดภัยและการคุมครองสูงสุ
ดแกผูที่พลัดถิน่ฐาน 
ซึ่งรวมถงึสตรแีละผูที่มีโอกาสเสี่ยงสงูในเรือ่งความปลอดภัยทางรางก
าย (เชน เด็ก ผูสูงอาย ุผูพกิาร 
ครอบครัวที่มีหัวหนาครอบครัวคนเดียวและสมาชกิของชนกลุมนอยท
างเชื้อชาติและศาสนาหรือชนเผาพื้นเมือง) 

 

A.4.3 
ควรสรางความปลอดภัยในคายพกัพงิโดยจัดใหมีการตรวจตราโดยเจ
าหนาที่รักษากฎหมายและคณะกรรมการคายที่มาจากชุมชนของผูที่
พลัดถิ่นฐาน 
นอกจากนัน้ยงัควรจัดวางกลไกเพื่อแกไขปญหาความรนุแรงและการ
ละเมิดสิทธมินุษยชนอืน่ ๆ ของผูพักอาศัยในคาย 

A.4.4 
ผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติควรไดรับอนุญาตใหเขาและออกจาก
คายพกัพงิไดโดยอิสระ 
การเขาออกดงักลาวไมควรถูกจํากัดหรือหามเวนแตจะจําเปนตอการ
คุมครองความปลอดภัยหรือสุขภาพของผูที่อาศัยอยูในคายพกัพงิ 
หรือของประชากรในบริเวณใกลเคียง หากมีขอจํากัด 
ขอจํากัดดังกลาวไมควรมีผลบังคับใชนานเกนิกวาที่จําเปนจริง ๆ 

A.4.5  เพื่อคงไวซึง่ความเปนคายพกัพิงของพลเรอืน 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเจาหนาที่ติดอา
วุธที่ไมมีการควบคุมในคายพักพงิหรือนิคม 
หากมีเจาหนาที่ดังกลาวอยู 
ควรแยกพวกเขาออกจากพลเรือนในคายพักพงิ 
จํานวนเจาหนาที่ตํารวจของรัฐหรือกองกาํลังรักษาความปลอดภัยที่มี
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อาวุธควรจํากดัเทาที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยเทานั้น 

A.4.6 เมื่อระยะฉุกเฉินเฉพาะหนาจบลง 
คายพกัพงิที่ต้ังโดยกลุมหรือกองกาํลังติดอาวุธควรอยูในการจัดการข
องเจาหนาที่หรือองคกรเอกชน 
บทบาทของเจาหนาที่ตํารวจและกองกาํลังรักษาความปลอดภัยควร
จํากัดอยูเพียงการรักษาความปลอดภัยเทานัน้ 

A.5  การคุมครองจากกับระเบดิและวัตถุระเบิดอ่ืน ๆ 

A.5.1 
องคกรพิเศษควรไดรับการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงอยางรวดเ
ร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพือ่ใหสามารถดาํเนนิมาตรการตาง ๆ 
ที่เหมาะสม 
ซึ่งรวมถงึการรณรงคดานขอมูลและจิตสํานึกตลอดจนกําหนดและทาํเ
คร่ืองหมายในพื้นที่ทีเ่กี่ยวของเพื่อคุมครองผูที่ไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
ไมวาจะพลัดถิน่ฐานหรือไมจากอันตรายของกับระเบิดและวัตถุระเบิด
อ่ืน ๆ ที่อาจพลัดหาย ซอนเรน หรือบดบงัจากภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
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B.1 การเขาถึงสิ่งของและบริการและการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 

B.1.1 
 ควรมีมาตรการเพื่อใหบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมช
าติ 
โดยเฉพาะผูทีพ่ลัดถิ่นฐานสามารถเขาถงึสิ่งของและบรกิารที่จาํเปนต
อการตอบสนองความตองการพื้นฐานของพวกเขาไดโดยไมถูกขัดขวา
งหรือเลือกปฏบัิติ 

B.1.2 
การปฏิบัติงานดานมนษุยธรรมควรอยูบนพื้นฐานของความตองการทีผ่
านการประเมนิและควรเปดกวางแกผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทา
งธรรมชาตทิุกคนโดยไมมีความแตกตางใด ๆ 
ยกเวนในดานความตองการที่อาจแตกตางกันไป 

B.1.3 
ควรดูแลใหทุกคนที่ขาดแคลนสามารถเขาถึงความชวยเหลือดานมนษุ
ยธรรมที่มีอยูไดโดยปลอดภัยและไมมีการเลือกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอยางยิง่ ควรมีมาตรการเพื่อใหกลุมที่มีความเสี่ยงสงู เชน 
ชนกลุมนอย ครอบครัวที่มีหัวหนาครอบครัวเพียงคนเดียว ผูสูงอาย ุ
ผูพิการและเดก็ที่อยูลําพงัโดยไมมีผูปกครองสามารถเขาถึงความชวย
เหลือไดกอน 

B.1.4 
 เมื่อเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของไมสามารถหรือไมเต็มใจที่จะใหความชวยเห
ลือดานมนุษยธรรมที่จําเปน 
องคกรดานมนุษยธรรมสากลและผูปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
ที่เหมาะสมควรเปนผูเสนอใหบริการเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและตองการความชวยเหลือดานมนุษยธรร
ม 

B.1.5  การปฏิบัติงานดานมนษุยธรรมควรกระทาํตามหลักมนษุยธรรม 
การไมเขาขางฝายใด  และในประเทศที่มคีวามขัดแยงสูรบ 
ควรยึดถือความเปนกลางอยางเครงครัด 
ความชวยเหลอืดานมนุษยธรรมไมควรมีการแบงฝกแบงฝาย 

B.1.6 องคกรและหนวยงานสากลตลอดจนผูปฏิบัติงานคนอื่น ๆ 
ที่ใหความชวยเหลือดานมนษุยธรรมควรมกีารประสานงานในหมูผูปฏิ
บัติงานและกบัเจาหนาทีท่องถิน่และระดับประเทศ 
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และควรใสใจกับกิจกรรมทีม่อบหมายใหแกองคกรหรือหนวยงานเฉพ
าะ 

B.2   การจัดใหมีอาหาร น้ํา และสุขอนามัยค ที่พักอาศัย เครื่องนุงหม 
และบริการสาธารณสุขทีจ่ําเปนอยางเพียงพอ 

B.2.1 ในชวงระหวางและหลงัระยะฉุกเฉินของภัยพิบัติ ควรจัดใหมีอาหาร 
น้ําและสุขอนามัย ทีพ่ักอาศัย เครื่องนุงหม 
และบริการสาธารณสุขที่จําเปนอยางเพียงพอแกผูที่ไดรับผลกระทบจ
ากภัยพบัิติทางธรรมชาตทิี่ขาดแคลนสิ่งของและบริการเหลานี้ 
การจัดใหส่ิงของและบริการไมควรเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สีผิว 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออ่ืน ๆ  
กําเนิดเชื้อชาติหรือสังคม ทรัพยสิน ชาติกาํเนิด วัย 
ความพิการหรอืสถานะอื่น ๆ   
ความเพียงพอของสิ่งของและบริการเหลานี้หมายถึง (i) 
มีพรอมใชสอย  (ii) สามารถเขาถงึได  (iii) ยอมรับได และ  
(iv) ปรับเปลี่ยนได 
(i)  สภาพพรอมใชสอยหมายถงึ 
มีส่ิงของและบริการเหลานีพ้รอมสําหรับประชากรที่ไดรับผลกระทบโด
ยมีปริมาณและคุณภาพทีเ่พยีงพอ 
(ii)  ความสามารถในการเขาถึงหมายถงึ 
การที่ส่ิงของและบริการเหลานี ้(ก) 
มอบใหแกผูทีข่าดแคลนทุกคนโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ (ข) 
อยูภายในขอบเขตที่ปลอดภัยและทุกคน 
สามารถเขาถงึไดรวมทัง้กลุมเสี่ยงและกลุมผูดอยโอกาสและ (ค) 
เปนที่รับรูของผูรับประโยชน 
(iii)  การยอมรับไดหมายถงึ 
การจัดใหมีส่ิงของและบริการที่มีความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและเ
หมาะสมกับเพศและวัย 
 (iv)  การปรับเปลี่ยนไดหมายถงึ 
การจัดหาสิ่งของและบริการเหลานี้ตองมีความยืดหยุนพอที่จะปรับให
เขากับความตองการที่เปลี่ยนไปในระยะตาง ๆ 
ของการบรรเทาภาวะฉกุเฉนิ การสรางใหม และการกลับคืนถิ่น 
ในกรณีของผูพลัดถิ่นฐานในชวงระยะฉกุเฉินเรงดวน อาหาร 
น้ําและสุขอนามัยความสะอาด ทีพ่ักอาศัย เครื่องนุงหม 
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และบริการสาธารณสุขจะถอืวาเพียงพอหากทาํใหผูที่ขาดแคลนทุกค
นรอดชีวิตได 

B.2.2  หากมีปริมาณอาหาร น้าํและสุขอนามยั ทีพ่ักอาศยั เครือ่งนุงหม 
และบริการสาธารณะไมเพยีงพอ 
ควรจัดใหแกผูที่มีความตองการมากที่สุดกอน 
นิยามของคําวาความตองการควรประเมินและตั้งอยูบนเกณฑที่ตรงไ
ปตรงมาและไมเลือกปฏิบัติ 

B.2.3 
หากประชากรของประเทศซึง่ไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติท
างธรรมชาติประสบปญหาขาดแคลนน้าํและสุขอนามยั ที่พกัอาศัย 
เครื่องนุงหมและบริการสาธารณสุขที่จําเปนเชนเดียวกบัผูที่เดือดรอน
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ควรจัดสิ่งของบรรเทาทกุขแกประชากรเหลานี้อยางเทาเทียม 

B.2.4  สิทธิในทีพ่ักพงิหมายถึง สิทธิที่จะอาศัยอยูในที่แหงอืน่อยางปลอดภยั 
สงบสุขและมศัีกดิ์ศรี 
เกณฑเหลานีค้วรใชเปนมาตรฐานในการวางแผนและดาํเนนิโครงการ
ที่พกัอาศัยโดยคํานงึถงึสถานการณที่แตกตางในชวงระหวางและหลัง
ภาวะฉุกเฉนิ 

B.2.5 
ผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติควรสามารถเขาถงึความ
ชวยเหลือทาง ดานจิตใจสังคมและบริการสงัคมหากจาํเปน 
นอกจากนัน้ 
ควรใสใจเปนพิเศษกับความตองการดานสุขภาพของสตรี 
ซึ่งรวมถงึการจัดใหมีส่ิงของดานอนามยัและเครื่องนุงหมที่เหมาะสม 
การเขาถงึผูใหบริการดานการดูแลรักษาสุขภาพทีเ่ปนสตรีและบริการ
ตาง ๆ เชน การดูแลดานการตั้งครรภ 

B.2.6 
ควรใสใจเปนพิเศษในการใหการดูแลดานจิตใจสังคมแกเหยื่อของการ
ทารุณทางเพศและการทารุณอื่น ๆ 

B.2.7 ควรใสใจเปนพิเศษในการปองกันโรคระบาดและโรคติดตอตาง ๆ 
รวมถึงเอชไอว/ีเอดสในหมูประชากรที่ไดรับผลกระทบโดยเฉพาะผูทีพ่
ลัดถิ่นฐานจากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
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ประสบการณชีใหเห็นวา แมรูปแบบของ 
การเลือกปฏบิัติและการละเลยในเรื่องสิทธทิาง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมจะเกดิอยูแลว 
ในระยะฉุกเฉินของภัยพบิัติ แตยิ่งสถานการณ 
พลัดถิ่นฐานคงอยูนานเทาใด ความเสี่ยงในการ 
ละเมิดสทิธมินุษยชนจะยิ่งสูงขึ้นเปนเงาตามตัว 
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C.1  การศึกษา 

C.1.1  ควรชวยใหเด็ก ๆ 
ไมวาจะพลัดถิน่ฐานหรือไมกลับเขาเรียนหนังสือใหเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเป
นไปไดหลังเหตุภัยพิบัติ 
การศึกษาควรเคารพในเอกลกัษณทางวัฒนธรรม 
ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขา 

C.1.2 
 การศึกษาในระดับประถมควรเปนการศึกษาภาคบังคับและเปดใหเรี
ยนฟรี 
ควรมีมาตรการดูแลไมใหการศึกษาในระดบัที่สูงขึน้ไปหยุดชะงักเมื่อนั
กเรียนไมสามารถเขาเรียนไดอันมีสาเหตมุาจากภัยพิบัติ 

C.1.3 
ควรพยายามเปนพิเศษเพื่อใหสตรีและเด็กหญิงที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติมีโอกาสเขารวมในโปรแกรมการศึกษาอยางเต็มที่และเสมอภ
าค 

C.2  ทรัพยสินและการครอบครอง 

C.2.1 

 ควรจัดใหมีเจาพนักงานผูมอํีานาจหนาทีม่าชวยปองกนัการฉกชิงทรั
พย 
การทาํลายและการใชอํานาจโดยพลการหรือการจัดสรรเงินโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย การ 
ยึดครองหรือใชทรัพยสินและการครอบครองของบุคคลหรือชุมชนทีพ่
ลัดถิ่นฐานจากภัยพิบัติทางธรรมชาติใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได 

C.2.2 
ทรัพยสินหรือการครอบครองของเอกชนทีไ่มไดใชอาจจัดสรรใหแกผูที่
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนการชั่วคราว  
แตในชวงระยะเวลาเทาที่จาํเปนจริง ๆ เทานั้น 
ควรจัดใหมีเจาพนักงานทีม่อํีานาจหนาทีม่าคอยดูแลวา 
เจาของทรัพยสินที่ไดรับผลกระทบไดรับคาสินไหมทดแทนสาํหรับการ
ใชประโยชนดังกลาวอยางเพียงพอ 
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และควรสรางความมัน่ใจวาทุกฝายจะไดรับการประกนักระบวนการท
างกฎหมายและการเขาถึงกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ปนธรรมและไ
มเขาขางฝายหนึง่ฝายใด 

C.2.3 

ควรชวยใหบุคคลหรือชุมชนที่พลัดถิน่ฐานจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก
ลับคืนสูทรัพยสินและการครอบครองของตนใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนได 

C.2.4 
เจาของที่มีโฉนดที่ดินหรือเอกสารทรัพยสินสูญหายหรือเสียหายในระ
หวางภัยพิบัติทางธรรมชาตหิรือเสนแบงเขตที่ดินถูกทําลายเสียหายค
วรมีกระบวนการที่จะชวยใหพวกเขาสามารถเรียกรองกรรมสิทธิ์ในที่ดิ
นและทรพัยสินเดิมของตนคนืไดโดยเร็ว 

C.2.5 
ควรจัดใหมีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิจารณาในกรณีที่มีการแยง
สิทธิในที่ดินและการครอบครองโดยมีการประกันกระบวนการทางกฎ
หมายโดยเร็ว 
ควรมีหลักประกันการเขาถงึศาลหรือศาลชํานัญอิสระหากการตัดสินไ
มเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย 

C.2.6 
ควรมีการจัดการเปนพิเศษเพื่อใหสตรีโดยเฉพาะสตรีมายและเด็กกาํ
พราสามารถเรียกรองสิทธิในบาน ที่ดิน หรือทรัพยสิน 
และสิทธทิี่จะไดบานหรือโฉนดที่ดินมาครอบครองในชื่อของตน 

C.2.7  
ควรมีการจัดการเปนพิเศษเพื่อชวยในการเรียกรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
ครอบครอง 
มานาน 
แตไมมีกรรมสิทธิท์ี่ดินอยางเปนทางการโดยเฉพาะชนเผาพืน้เมือง 

C.2.8 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปองกันบุคคลหรือชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะคนยากจน สตรี 
สมาชิกของชนกลุมนอยหรือชนเผาพื้นเมอืง 
หรือผูที่พลัดถิน่ฐานจากการกระทาํที่ไมชอบดวยกฎหมายของผูใหเชา
อสังหาริมทรัพย นกัเกง็กาํไร เจาหนาทีท่องถิ่นและผูปฏิบัติงานอืน่ ๆ 
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จากการบังคับเอาทรัพยสินและการครอบครองของพวกเขาโดยไมเปน
ธรรม 

C.2.9  ไมควรมีการหามพาํนกัหรือกลับคืนสูพืน้ทีห่นึง่ ๆ และ/หรือการฟนฟู 
เวนแตจะเปนไปตามกฎหมายและในกรณีที่มีความจําเปนดวยเหตุผล
เร่ืองความปลอดภัย สุขภาพ การปองกนัภัยพิบัติ 
หรือการดําเนนิการตามแผนพัฒนาและบูรณะฟนฟู การหามพาํนกั  
กลับคืนถิน่ฐานและฟนฟูไมวากรณีใด ๆ 
ควรมีมาตรการเพื่อใหเจาของมีหลกัประกนักระบวนการทางกฎหมาย 
ซึ่งรวมถงึสทิธทิี่จะรองเรียน 
และสิทธทิี่จะเขาถึงศาลหรือศาลชํานัญพิเศษอิสระตลอดจนการชดใช
สินไหมที่เปนธรรม 

C.2.10  หากจําเปนตองมีการขับไลในระหวางที่ใชมาตรการในขอ A.1.3 และ 
C.2.3 ควรจัดใหมีหลกัประกันดังตอไปนี:้  (ก) 
โอกาสที่จะรวมปรึกษาหารอืกับผูที่ไดรับผลกระทบ (ข) 
การบอกกลาวที่เพยีงพอและสมเหตุสมผลกอนกาํหนดวนัขับไล (ค) 
การใหขอมูลทีร่วดเร็วเกี่ยวกบัการขับไลและการใชประโยชนที่ดินในอ
นาคต (ง) การมีเจาหนาที่ของรัฐอยูดวยในระหวางการขับไล  (จ) 
เอกสารประจาํตัวทีเ่หมาะสมของทุกคนทีดํ่าเนนิการขับไล (ฉ) 
การหามขับไลในระหวางสภาพอากาศที่เลวรายหรือในยาม 
คํ่าคืน (ช) การจัดใหมีการเยียวยาดานกฎหมาย  (ซ) 
การจัดใหมีความชวยเหลือดานกฎหมายเพื่อขอการบรรเทาจากศาลห
ากตองการ 

C.2.11 การขับไล 
โดยเฉพาะการขับไลในบริบทของการอพยพและของผูเขาถือครองที่ส
องในทรัพยสินและการครอบครองที่ผูไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทาง
ธรรมชาติทิง้ไวเบื้องหลังไมควรทําใหบุคคลกลายเปนผูไรที่อยูอาศัยแ
ละเสี่ยงตอการถูกละเมิดสทิธิมนุษยชนอื่น ๆ   
ควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหมัน่ใจวาจะมีการเลือกที่อยูอาศัย 
การตั้งถิน่ฐานใหม 
และ/หรือการเขาถึงที่ดินที่ใชประโยชนไดสําหรับผูที่ไมสามารถจัดหา
ดวยตนเองได 



 C. การคุมครองสิทธิอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 

37 

C.3  บานที่อยูอาศัย 

C.3.1 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโ
ดยไมมีการเลอืกปฏิบัติเพื่อเปล่ียนแปลงทีพ่ักพงิชัว่คราวหรือระยะกล
างไปเปนบานที่อยูอาศัยชั่วคราวหรือถาวร 
ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดเรื่องความเพียงพอในกฎหมายสิทธิมนุษย
ชนสากล 

C.3.2  เกณฑสําหรับความเพียงพอคือ: การสามารถเขาถึงได 
การสามารถซือ้หาได การสามารถอยูอาศัยได 
ความปลอดภยัของผูอยูอาศัย ความเพยีงพอดานวฒันธรรม 
ความเหมาะสมของสถานทีต้ั่ง และการเขาถึงบริการที่จาํเปน เชน 
สุขภาพและการศึกษา (ดู B.2.1) 
นอกจากนัน้เกณฑสําหรับความเพยีงพอยงัรวมถึง 
การเคารพตอมาตรฐานความปลอดภัยที่มุงลดความเสียหายหากเกิด
ภัยพิบัติในอนาคต 

C.3.3 
เพื่อใหมัน่ใจวาจะมกีารวางแผนระยะยาวที่ยัง่ยืนในการตั้งถิ่นฐานให
มและการสรางใหมหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กลุมและบุคคลทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบซึง่รวมถงึสตรี 
ชนเผาพืน้เมืองและผูพกิารควรมีโอกาสไดรวมปรึกษาพดูคุยและมีสว
นรวมในการวางแผนและดาํเนินโครงการบานที่อยูอาศยั 
เจาของบานเรอืนที่ไดรับความเสียหายควรมีสิทธิตัดสินใจมากที่สุดเท
าที่จะเปนไปไดวาจะสรางบานใหมอยางไร 
แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานความปลอดภัย 

C.4  อาชีพและการงาน 

C.4.1  โครงการเพื่อฟนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โอกาสและอาชีพที่เสยีหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติควรเริ่มตนโดยเ
ร็วและสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
มาตรการดังกลาวควรมกีารดําเนนิการตั้งแตในชวงระยะฉุกเฉินใหมา
กที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
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C.4.2 
หากบุคคลไมสามารถกลับไปที่แหลงอาชพีทาํกนิเดิมเนือ่งจากภัยพิบั
ติทางธรรมชาติ ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใช 
ซึ่งรวมถงึการจัดใหมีโอกาสฝกอบรมใหมหรือแหลงเงินกูรายยอย 
ทั้งนี้โอกาสทีเ่กิดจากมาตรการดังกลาวควรเปดกวางโดยไมมีการเลือ
กปฏิบัติดานเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเหน็ทางการเมืองหรืออ่ืน ๆ กําเนิดเชื้อชาติหรือสังคม 
ทรัพยสิน ชาตกิําเนิด อายุ ความพิการหรือสถานะอื่น ๆ 

C.4.3 
ควรดูแลใหมีการเขาถงึโอกาสอาชีพทํากินและการจางงานเมื่อวางแผ
นคายพักพิงชัว่คราวและการหาที่อยูใหม 
ตลอดจนการสรางบานที่อยูอาศัยใหมสําหรับผูที ่
พลัดถิ่นฐานจากภัยพบัิติทางธรรมชาต ิ
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D.1 เอกสาร 

D.1.1 
องคกรที่ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกผูที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติควรอนุญาตใหพวกเขาเขาถงึสิ่งของและบริการ
ชวยชวีิตแมจะขาดเอกสารที่เกี่ยวของหรือควรออกเอกสารดังกลาวให
โดยเร็วแมในชวงระยะฉุกเฉนิของการปฏิบัติงานดานมนุษยธรรม 
ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระเบียนตาง ๆ 
ที่จัดทาํขึ้นในบริบทนี ้ควรปองกันไมใหถกูนําไปใชในทางที่ผิด 

D.1.1  ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได 
ซึ่งรวมถงึชวงระยะฉุกเฉนิเพือ่จัดทําเอกสารสวนตัวที่สูญหายหรือถูก
ทําลายในภัยพิบัติทางธรรมชาติใหแกบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภยั
พิบัติทางธรรมชาติ (เชน ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร 
กรมธรรมประกันภัย หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว 
และเอกสารเดนิทาง หลกัฐานการศึกษาและสุขภาพ) 

D.1.3 
 หญิงและชายควรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทยีมกนัเมื่อมีการออกเอ
กสารใด ๆ   สตรีควรไดเอกสารที่ออกในชือ่ของพวกเธอ 

D.1.4 
 เด็กกําพราและเด็กที่อยูลําพงัโดยไมมีผูปกครองควรไดเอกสารที่ออก
ในชื่อของ 
พวกเขา 

D.1.5 ไมควรใชการสูญหายของเอกสารสวนตัวเพื่อ: (ก) 
เปนเหตุผลในการปฏิเสธบรกิารอาหารและการบรรเทาทุกขที่จาํเปน  
(ข) 
ขัดขวางไมใหบุคคลเดินทางไปยังสถานทีท่ี่ปลอดภัยหรอืกลับไปยังบา
นเรือนของตน หรือ (ค) ขัดขวางการเขาถึงโอกาสการ 
จางงาน 

D.1.6 
การสูญหายของเอกสารที่พสูิจนความเปนผูเชาและผูครอบครองที่ดิน
ไมควรใชเพื่อประวิงสทิธิในทรัพยสินนั้น (ดู C.2) 
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D.2 เสรีภาพในการเคลื่อนยายและสิทธทิีจ่ะกลับคืนถิน่ฐาน 

D.2.1 
บุคคลที่พลัดถิน่ฐานจากภัยพิบัติทางธรรมชาติควรไดรับขอมูลที่จําเป
นในอนัที่จะใชสิทธิของตนเพือ่ตัดสินใจไดโดยอิสระวาพวกเขาตองกา
รจะอยูที่ใด ระหวางการกลับคืนบานเรือนของตน 
การรวมเขาเปนสวนหนึ่งของทีท่ี่พวกเขาอยูในระหวางทีพ่ลัดถิ่นฐานห
รือการไปตั้งถิน่ฐานใหมในสวนอืน่ของประเทศ 
ทั้งนี้เปนไปตามสิทธิดานเสรภีาพในการเคลื่อนยาย 

D.2.2 
 ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อจั
ดใหมีสภาพทีจ่ะนาํไปสูการกลับคืนถิน่ฐานทีย่ั่งยนือยางปลอดภัยแล
ะมีศักดิ์ศรี สภาพที่มีความยัง่ยนืคือสภาพที:่ 

(i) ผูคนรูสึกมั่นคงและปลอดภัย ปลอดจากการรังควานและขมขู 
ตลอดจนปลอดจากภัยที่ไมไดบรรเทาของผลกระทบเลวรายจากภัยธ
รรมชาติ 

(ii) ผูคนสามารถกลับมาครอบครองทรัพยสินหรือบานเรือน 
ที่ไดมีการกอสรางหรือฟนฟูใหมอยางพอเพียง 

(iii) 
ผูคนสามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
และสามารถเขาถึงบริการ โรงเรียน อาชพีทํากนิ การจางงาน ตลาด 
ฯลฯ โดยไมมกีารเลือกปฏิบัติ 

D.2.3 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเพื่อใหผูที่พลัดถิน่ฐานจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาตสิามารถกลับสูบานเรือนหรอืสถานทีพ่ักอาศัยของตน 
หรือคงอยูหรือไปต้ังถิ่นฐานใหมในสวนอืน่ของประเทศอยางเต็มใจ 

D.3 ชีวิตครอบครัวและญาติพ่ีนองที่เสียชีวิตหรือสูญหาย 

D.3.1  สมาชิกของครอบครัวที่พลัดถิ่นฐานที่ตองการจะอยูดวยกัน 
ควรไดรับอนุญาตหรือไดรับความชวยเหลือใหอยูดวยกันในชวงระยะฉุ
กเฉินและในบริบทของการกลับคืนถิ่นฐานหรือการตั้งถิ่นฐานใหม 
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D.3.2 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใ
หสมาชกิครอบครัวที่พลัดพรากจากกนัในชวงภัยพิบัติไดมีโอกาสติดต
อกัน และชวยให 
พวกเขาไดกลบัมาอยูรวมกนัโดยเร็ว 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีเด็กเกีย่วของดวย 

D.3.3 
เด็กทีพ่ลัดหลงและอยูลําพังโดยไมมีผูใหญควรไดรับความชวยเหลือโ
ดยคํานงึถงึประโยชนสูงสุดของตัวเด็ก การนําเด็กไปไวทีส่ถาบนัตาง 
ๆ ควรหลีกเลีย่งหากเปน 
ไปได 

D.3.4 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเพื่อสืบหาชะตากรรมและที่อยูของ
ญาติพี่นองที่สูญหายและแจงใหบุคคลที่เปนเครือญาติทราบถึงความ
คืบหนาของการสืบหาและผลที่ได 

D.3.5 
ควรนํามาตรการที่เหมาะสมมาใชเพื่อรวบรวมและพิสูจนเอกลักษณข
องผูเสียชวีิต 
เพื่อปองกันการปลนหรือทาํลายศพและเพือ่อํานวยความสะดวกในกา
รสงศพกลับไปยังบุคคลที่เปนเครือญาติ หากไมสามารถสงศพกลับได 
เชน ในกรณีทีไ่มสามารถหาหรือติดตอบุคคลที่เปนเครือญาติได 
ควรจัดการศพดวยความเคารพและในลักษณะที่จะชวยในการคนหาแ
ละพิสูจนเอกลักษณบุคคลไดในอนาคต 

D.3.6 
 ควรหลีกเลีย่งการฌาปนกิจศพที่ไมสามารถพิสูจนเอกลกัษณบุคคลไ
ด 
แตควรเก็บรักษาหรือฝงไวเปนการชั่วคราวเพื่อรอการพสูิจนและสงกลั
บคืนครอบครัวตอไป 

D.3.7 
การฝงศพผูเสยีชีวิตทัง้หมดควรทําในลักษณะที่เคารพในศักดิ์ศรีและค
วามเปนสวนตวัของผูเสียชวีติและสมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู 
มาตรการที่ใชควรเปดโอกาสใหสามารถนาํศพกลับมาพสูิจนเอกลกัษ
ณบุคคลหรือจัดพิธีฝงใหมไดในภายหลัง 
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ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความเชื่อตลอดจนวิธีปฏิบัติทางศาสนาและวัฒนธรร
มในทองถิน่ดวย 

D.3.8 
ควรมีมาตรการเพื่อปองกนัทีต้ั่งสุสานและอนุสรณสถานจากการถูกล
บหลูหรือรบกวน 

D.3.9 
สมาชิกครอบครัวควรไดรับทราบเกีย่วกับที่ต้ังของสุสานและสามารถเ
ขาถึงไดเต็มทีแ่ละควรเปดโอกาสใหพวกเขาสามารถสรางอนุสรณรําลึ
กและประกอบพิธทีางศาสนาไดตามตองการ 

D.3.10
 สมาชิกครอบครัวควรมีโอกาสที่จะนาํศพของผูเสียชีวิตไปทําการชันสู
ตรเพิ่มเติม 
และจัดการตามหลักปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม 

D.4  การแสดงออก การชุมนุม การสมาคม และศาสนา 

D.4.1 
ควรมีการกาํหนดกลไกเพื่อใหชุมชนสามารถใหปฏิกิริยาตอบกลับและ
รองเรียนเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติ การฟนฟูและการกอสรางใหม 
ควรพยายามใหสตรีและผูทีม่ีความตองการเฉพาะ เชน เด็ก ผูสูงอาย ุ
ผูพิการ ครอบครัวที่มหีัวหนาครอบครัวเพยีงคนเดยีว 
และสมาชิกของกลุมศาสนาและชนกลุมนอยหรือชาวเผาพืน้เมืองไดมี
สวนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตอบสนองภัยพิบัติในทุก
ดาน 
บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทางธรรมชาติควรไดรับการคุมคร
องจากปฏกิิริยาเชิงลบในการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือแสดงความคิดเห็
นและความกงัวลเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพบัิติ การฟนฟู 
และการสรางใหม 
ผูที่ไดรับผลกระทบควรมีโอกาสที่จะจัดการประชุมโดยสงบหรือกอต้ัง
สมาคมเพื่อการนี ้

D.4.2 
 ควรใหความเคารพแกประเพณีทางศาสนาตามสมควรเมื่อวางแผนแ
ละดําเนนิความชวยเหลือดานมนษุยธรรม 
โดยเฉพาะในบริบทของความชวยเหลือดานอาหาร 
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บริการสาธารณสุข ตลอดจนการจัดการสขุอนามัยและความเปนอยู 
D.4.3 

ควรเปดโอกาสใหปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนาในลกัษณะที่เคารพ
สิทธิและความเชื่อของบุคคลอื่น และไมกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ 
ความเปนปฏปิกษหรือความรุนแรง 

D.5  สิทธใินการเลือกตั้ง 

D.5.1 
ควรนํามาตรการมาใชเพื่อใหบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยพบัิติทาง
ธรรมชาติสามารถใชสิทธิลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือก
ต้ังไดโดยเฉพาะในกรณีที่พลัดถิ่นฐาน 
มาตรการดังกลาวอาจรวมถงึการจัดทําทะเบียนผูมีสิทธเิลือกตั้งและก
ารจัดการสําหรับการลงคะแนนของผูไมอยู ณ ทีเ่ลือกตั้ง
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