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เก่ียวกบัโครงกำร “IDRL” 
 

โครงกำร “IDRL” ของสหพนัธส์ภำกำชำดและสภำเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่ำงประเทศ มวีตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเปรำะบำงของมนุษย์ โดยส่งเสรมิกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มด้ำนกฎหมำยส ำหรบัภยัพบิตั ิโดยผ่ำนกำรสนับสนุน  กำรช่วยเหลอืทำงวชิำกำร  กำรฝึกอบรม และกำรวิจยั  
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ส ำเนำของเอกสำรนี้ (บำงส่วนหรอืทัง้หมด) อำจถกูจดัท ำขึน้โดยหำ้มน ำไปใชเ้พื่อกำรคำ้ แต่ทัง้นี้ แหล่งขอ้มลูจะตอ้งไดร้บักำรยอมรบั สหพนัธฯ์ มคีวำมยนิดทีีจ่ะรบัรำยละเอยีด
เกีย่วกบักำรใชเ้อกสำรนี้ หำกท่ำนตอ้งกำรขอคดัส ำเนำของเอกสำรนี้เพื่อวตัถุประสงคใ์นเชงิพำณิชย ์โปรดส่งตรงไปยงั สหพนัธฯ์ ได้ที่ idrl@ifrc.org 

ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ที่ไดแ้สดงไวใ้นกำรศกึษำนี้ มไิด้ชีใ้หเ้หน็ถงึนโยบำยที่เป็นทำงกำรของ IFRC หรอืของสภำกำชำดหรอืสภำเสีย้ววงเดอืนแดงแต่ละแห่ง   ชือ่และ
แผนทีซ่ึง่ใชใ้นกำรศกึษำนี้ มไิดแ้สดงนยัถงึกำรแสดงควำมคดิเหน็ใดๆ ในฝำ่ยของสหพนัธฯ์ หรอืสภำเสีย้ววงเดอืนแดง เกีย่วกบัสถำนภำพทำงกฎหมำยของอำณำเขต หรอืของ
หน่วยงำนใดๆ ในอำณำเขตนัน้ ภำพถ่ำยทัง้หมดทีน่ ำมำใชใ้นกำรศกึษำน้ี เป็นลขิสทิธิข์อง IFRC เวน้แต่ไดแ้สดงไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
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ภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิก ำลงัเพิม่สงูขึน้ทัว่โลก และเกดิขึน้ในสถำนทีใ่หม่ๆ  โดยมผีลกระทบทีรุ่นแรงยิง่ขึน้ 
และส่งผลกระทบต่อประชำชนเป็นจ ำนวนมำกกว่ำทีเ่คยเป็นมำ  ในปีทีผ่่ำนมำ มปีระชำชนเสยีชวีติใน
เวลำเพยีงวนัเดียวจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในประเทศเฮติ สูงกว่ำ 10 เท่ำของเหตุกำรณ์ภยัพบิตัิ
ทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2552  นอกจำกนี้ เรำไดเ้หน็เหตุกำรณ์น ้ำท่วมครัง้ประวตัศิำสตร์ซึ่งท ำใหพ้ื้นที ่1 ใน 5 
ของประเทศปำกสีถำนตอ้งจมอยู่ใต้น ้ำ และส่งผลกระทบต่อประชำชนกว่ำ 20 ลำ้นคน และเฉพำะในช่วง 
2-3 เดอืนที่ผ่ำนมำ ภยัแล้งไดน้ ำมำซึ่งวกิฤตดิ้ำนอำหำรและชวีติควำมเป็นอยู่ในประเทศเคนยำอย่ำง
เฉยีบพลนั และฝนทีต่กลงมำอย่ำงหนกัเป็นเวลำต่อเนื่องหลำยสปัดำห ์ไดท้ ำใหเ้กดิน ้ำท่วมและดนิถล่มใน
ประเทศโบลเิวยี   ส่วนประเทศญีปุ่น่ ไดเ้ป็นทีจ่บัตำของคนทัง้โลก เมือ่ตอ้งเผชญิกบัผลกระทบจำกวกิฤต ิ
3 เหตุกำรณ์พรอ้มกนั อนัเนื่องมำจำกแผ่นดนิไหว สนึำม ิและกำรรัว่ไหลของกมัมนัตรงัสี 

ควำมจ ำเป็นทีเ่พิม่สูงขึน้ ยงัไดน้ ำไปสู่ปฏบิตักิำรฉุกเฉินระหว่ำงประเทศเพิม่มำกขึ้น จ ำนวนและควำม
หลำกหลำยของหน่วยงำนปฏบิตักิำรฉุกเฉนิระหว่ำงประเทศ ไดเ้พิม่ขึน้อย่ำงทวคีูณในช่วงหลำยทศวรรษ
ทีผ่่ำนมำ  ผู้มบีทบำทรำยใหม่ๆ ในกำรปฏบิตัิกำรฉุกเฉินด้ำนภยัพบิตัิได้เขำ้มำสู่กำรท ำงำนในสำขำนี้  
เหตุกำรณ์แผ่นดนิไหวในประเทศเฮต ิเป็นตวัอย่ำงที่เหน็ได้ชดัเจนเมือ่เรว็ๆ นี้ ซึ่งดงึดูดควำมสนใจของ
องค์กรต่ำงประเทศกว่ำ 400 แห่ง  กำรแสดงออกโดยทนัทถีงึควำมเอื้อเฟ้ือและเหน็อกเห็นใจผูอ้ื่นเสมอ 
ไดช้่วยชวีติผู้อื่นไว ้แต่ยงัสำมำรถช่วยกระตุ้นขดีควำมสำมำรถของหน่วยงำนส่วนทอ้งถิน่ในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก ประสำนงำน และก ำกบัดแูลกำรปฏบิตักิำรดำ้นกำรบรรเทำภยัพบิตัิ 

กลไกกำรควบคุม มกัถูกมองว่ำเป็นอุปสรรคต่อผลลพัธ์ที่ตำมมำของภยัพบิตัิซึ่งเป็นสิง่ที่จะต้องแก้ไข 
มำกกว่ำทีจ่ะเป็นเครื่องมอืเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของกำรปฏบิตัิกำรฉุกเฉิน แต่อย่ำงไรกต็ำม ระบบและ
ขัน้ตอนซึ่งไดถู้กออกแบบขึน้เป็นอย่ำงด ีมคีวำมส ำคญัต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำกรที่
ไดร้บัผลกระทบซึ่งท ำใหส้ำมำรถสัง่กำรใหม้คีวำมช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศไปยงัพื้นที่ทีจ่ ำเป็นเร่งด่วน
มำกที่สุดได้อย่ำงรวดเร็วและมปีระสิทธิภำพ และยงัสำมำรถช่วยท ำให้แน่ใจว่ำได้มีกำรบ ำรุงรกัษำ
คุณภำพและมำตรฐำนดำ้นควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้อย่ำงเหมำะสม 

ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2550 ทีป่ระชุมระหว่ำงประเทศของสภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดอืนแดง ไดม้ี
มตเิป็นเอกฉนัท์ใหร้บัรองขอ้เสนอแนะในกำรช่วยเหลอืรฐับำลของประเทศต่ำงๆ ในกำรจดัเตรยีมระบบ
กำรควบคุมของตน เพือ่ปฏบิตักิำรฉุกเฉนิระหว่ำงประเทศดำ้นภยัพบิตั ิแนวทำงส ำหรบักำรอ ำนวยควำม
สะดวกภำยในประเทศและกำรก ำกบัดูแลบรรเทำภยัพบิตัแิละใหค้วำมช่วยเหลอืเพื่อกำรฟ้ืนฟูในขัน้ต้น
ระหว่ำงประเทศไดร้บัควำมเห็นชอบอย่ำงกวำ้งขวำงในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำนับตัง้แต่ไดผ้่ำนกำรรบัรอง 
และแนวทำงดงักล่ำวนี้ ไดร้บักำรยอมรบัไวใ้นมตขิองสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำตใินหลำยๆ ครัง้ และ
ไดถู้กอ้ำงองิโดยหลำยองค์กรในระดบัภูมภิำค เช่น CAPRADE และ NATO  รฐับำลของหลำยประเทศ 
และสภำกำชำดและสภำเสีย้ววงเดอืนแดง ของแต่ละประเทศ ไดใ้ชแ้นวทำงเหล่ำนี้เพือ่ทบทวนกำรบญัญตัิ
กฎหมำยแห่งชำตขิองตน และไดร้บักำรสนับสนุนจำก IFRC ควำมกำ้วหน้ำนี้ ช่วยสรำ้งก ำลงัใจ แต่ดว้ย
แรงผลกัดนัใหม่ๆ   จงึเกดิศกัยภำพมำกยิง่ขึน้ 

 
-ลำยมอืชือ่- 
นำยเบเกเล่ เกเลต้ำ 
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“แนวทำง” คอือะไร? 6 
 

“แนวทำง” มำจำกไหน? 7 
 

เพรำะเหตุใด “แนวทำง” จงึเป็นสิง่จ ำเป็น? 8 
 

ควำมคดิหลกัของ “แนวทำง” คอือะไร? 9 
 

“แนวทำง” จะถูกน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งไร?  11 
 

จะเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั “แนวทำง” ไดจ้ำกทีใ่ด?  12 
 

แนวทำงส ำหรบักำรอ ำนวยควำมสะดวกภำยในประเทศและ
กำรก ำกบัดูแลบรรเทำภยัพบิตัแิละใหค้วำมชว่ยเหลอืเพื่อกำร
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ในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่่ำนมำ หลำยประเทศไดป้รบัปรุงขดีควำมสำมำรถของตนในกำรบรรเทำผลกระทบ
จำกภยัพบิตัแิละกำรปฏบิตักิำรฉุกเฉินดำ้นภยัพบิตั ิ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์ภยัพบิตัทิำงธรรมชำตบิำง
เหตุกำรณ์ยงัคงเกนิกว่ำขดีควำมสำมำรถภำยในประเทศทีจ่ะจดักำรได้ และแนวโน้มดงักล่ำวนี้จะยงัคง
ด ำเนินต่อไปในอนำคตอนัใกล ้ จำกควำมรุนแรงทีเ่พิม่ขึน้ของปรำกฏกำรณ์ทำงอุตุนิยมวทิยำอนัเกดิจำก
ภำวะโลกร้อน และจ ำนวนที่เพิม่ขึ้นของประชำกรที่ใช้ชวีติอยู่ในสภำพเสี่ยงอันตรำย เมื่อเหตุกำรณ์นี้
เกดิขึน้ จ ำเป็นตอ้งอำศยัควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศเพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของมนุษย์ในชุมชน
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ภยัพบิตัต่ิำงๆ ทีผ่่ำนมำนี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่ำทุกประเทศยงัตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศเป็นครัง้
ครำวไป โดยเหน็ไดจ้ำกเหตุกำรณ์แผ่นดนิไหวในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ในประเทศนิวซแีลนด์และ
ญี่ปุ่น และจำกเหตุกำรณ์พำยุเฮอร์ริเคนแคทรีนำในปี พ.ศ. 2548 ในประเทศสหรฐัอเมริกำ แมแ้ต่ใน
ประเทศทีร่ ่ำรวยทีสุ่ด ในบำงครัง้อำจใชค้วำมช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ 

แต่บงัเอญิโชคไมด่ทีีม่รีฐับำลของไมก่ีป่ระเทศทีเ่ตรยีมพรอ้มอย่ำงเพยีงพอ ส ำหรบัโอกำสทีใ่นวนัหนึ่งอำจ
ต้องกำรควำมช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศ และในบำงครัง้เมื่อมคีวำมจ ำเป็นดงักล่ำวเกดิขึ้น ผลลพัธ์คือ
ประเทศเหล่ำนัน้ปรบัตวัไดไ้ม่ดนีัก  กำรควบคุมอย่ำงเคร่งครดัมำกเกนิไปในบำงพื้นทีอ่ำจน ำไปสู่ควำม
ล่ำชำ้แบบระบบรำชกำรโดยไมจ่ ำเป็นซึง่ท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถงึควำมช่วยเหลอืและบรรเทำควำมเสยีหำยได้
ล่ำชำ้ ในขณะทีก่ำรควบคุมอย่ำงหละหลวมเกนิไป  ในประเทศอื่นๆ อำจท ำใหค้วำมช่วยเหลอืมคีุณภำพ
ต ่ำและขำดกำรประสำนงำนที่ดี  ปญัหำเหล่ำนี้มีสำเหตุมำจำกกำรมีหน่วยงำนระหว่ำงประเทศที่
หลำกหลำยและมจี ำนวนเพิม่ขึน้ ซึง่อำจตอ้งกำรใหค้วำมช่วยเหลอืต่อภยัพบิตัคิร ัง้ใหญ่ 

รฐับำลของประเทศต่ำงๆ ทีข่ำดกำรเตรยีมพรอ้ม ต้องประสบกบัปญัหำนำนัปกำร ทัง้ในทำงกำรบรหิำร
และทำงกำรเมอืงในกรณีต่ำงๆ เหล่ำนี้  ในขณะที่ผู้ให้ควำมช่วยเหลอืก็ต้องมคีวำมคบัขอ้งใจจำกควำม
ล่ำชำ้โดยไมจ่ ำเป็นและค่ำใชจ้่ำยทีส่งูขึน้อย่ำงมำก  อย่ำงไรกต็ำม ผูป้ระสบภยัหลกั คอืครอบครวัทีต่้องล่ม
สลำยจำกภยัพบิตัคิร ัง้ใหญ่ และจ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมช่วยเหลอืในทนัทแีละมปีระสทิธภิำพ 

เพื่อแก้ปญัหำเหล่ำนี้ สหพนัธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดอืนแดงระหว่ำงประเทศไดป้รกึษำหำรอืกนั
อย่ำงกว้ำงขวำงกับรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบรรเทำภยัพิบัติ เพื่อพัฒนำ 
“แนวทำงส ำหรบักำรอ ำนวยควำมสะดวกภำยในประเทศและกำรก ำกบัดูแลบรรเทำภยัพบิตัแิละใหค้วำม
ช่วยเหลอืเพือ่กำรฟ้ืนฟูในขัน้ตน้ระหว่ำงประเทศ” 
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1“แนวทำง” คืออะไร?

 

 
 

 
“แนวทำง” คอื ชุดของขอ้เสนอแนะต่อรฐับำลประเทศต่ำง เกี่ยวกบัวธิกีำรจดัเตรยีมกฎหมำยและ
แผนงำนด้ำนภยัพบิตัิเพื่อแก้ปญัหำในด้ำนก ำกบัดูแลร่วมกนั ในกำรปฏบิตักิำรเพื่อบรรเทำภยัพบิตัิ
ระหว่ำงประเทศ “แนวทำง” เหล่ำนี้ชี้แจงใหร้ฐับำลของประเทศต่ำงๆ ทรำบเกีย่วกบัมำตรฐำนคุณภำพ
ขัน้ต ่ำทีป่ระเทศเหล่ำนัน้ควรยดึถอืในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงดำ้นมนุษยธรรม ตลอดจนบรกิำรทำง
กฎหมำยประเภทต่ำงๆ ทีผู่ใ้หค้วำมช่วยเหลอืจ ำเป็นต้องใชเ้พื่อปฏบิตังิำนของตนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
ในขณะทีแ่กป้ญัหำร่วมกนัในตอนนี้ “แนวทำง” เหล่ำนี้ เป็นไปตำมเอกสำรดำ้นนโยบำยและกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศทีม่อียู่ในปจัจุบนั 

 
 
 
 

เคร่ืองบิน ซ่ึงเช่ำเหมำล ำโดย “IFRC” และได้รบักำรบริจำคโดย “กรมพฒันำระหว่ำงประเทศ รฐับำลสหรำชอำณำจกัร” ได้เดินทำงมำถึงยงั 
สนำมบินโตคเูมน็ ใน “ปำนำมำ ซิต้ี” เพ่ือส่งมอบสินค้ำ ท่ีจะท ำกำรขนส่งโดยทำงบก ไปยงัปอรโ์ตแปรงซ์ ประเทศเฮติ 
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“แนวทำง” มำจำกไหน?2 
ใ น ปี  พ . ศ .  2544  ส หพ ัน ธ ์ส ภ ำก ำ ช ำด แ ล ะ สภ ำ เ สี ้ย ว ว ง เ ด ือ น แ ด ง ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด ้เ ริ ่ม
โครงกำร “ IDRL”  เพื่อสอบสวนว่ำกรอบกฎหมำยจะมีส่ วนช่วย ในกำรปรับปรุ งกำรส่ งมอบกำร
บรรเทำภัยพิบัติได้อย่ ำงไร  สหพันธ์ฯ  ได้ร วบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมำยระหว่ ำงประ เทศและ
กฎหม ำยภำย ในป ร ะ เ ทศที่ม ีอ ยู่ ใ น ป จั จุบ ัน  ซึ ่ ง ไ ด้ถูก จ ัด เ ต ร ีย มห ร ือ จ ัดท ำ ขึ้น จ ำ กก รณีศ ึกษ ำ
มำกกว่ำ  24  ก รณีศ ึกษ ำทั ว่ โ ลก โดยผ่ำ น โ คร งก ำรนี้  แล ะ ได้ปร ึกษ ำหำร ือก ับผู ้ม ีส่ วน ได้เ ส ีย ที่
เ กี่ย วข ้อ งอ ย่ ำ งก ว้ำ ง ขว ำง  เกี่ย ว ก ับป ร ะ สบกำรณ์ด้ำนป ญัห ำทำงกฎหมำย ในกำ รปฏิบ ัต ิก ำ ร
บรรเทำภัยพิบัติ  

ในปี พ .ศ .  2546 กำรประชุมคณะกรรมกำรกำชำดและ เสี้ยววง เดือนแดงระหว่ ำงประ เทศ ครัง้
ที่  28 (ซึ่ งประกอบด้วยประ เทศภำคีแห่ งอ นุส ัญญำเจนีว ำ  และสมำชิกของกลุ่มองค์กรกำชำด
แล ะ เ สี้ย ว ว ง เ ด ือ นแดง ร ะหว่ ำ งป ร ะ เทศ )  ไ ด้เ ริ ่ม ง ำนที่ต ้อ งท ำ ต่ อ เ นื่ อ งนี้  แ ล ะ ไ ด้เ ร ีย ก ร ้อ ง ให้ 
สหพันธ์ฯ  ท ำง ำน โดยร่วมมือก ันกับหุ ้น ส่วนต่ ำ งๆ  เพื่อพ ัฒนำ “แนวทำงเพื่อกำร ใช้งำนจร ิง ใน
กิจกรรมกำรปฏิบัติกำรบรร เทำภัยพิบัติระหว่ ำงปร ะ เทศ ”  

ในปี  พ . ศ .  2549-2550  ส ม ำพ ัน ธ์แ ล ะหุ ้น ส่ว นต่ ำ งๆ  ไ ด้จ ัด ก ำ รปร ะ ชุมค ว ำมร่ว มม ือ ร ะ ด ับสูง
ประจ ำภูมิภำค หลำยครัง้  ซึ่ งส่ งผลให้มีกำรพัฒนำ “แนวทำง ”  ขึ้น  กล่ ำว โดยสรุป  มีร ัฐบำลกว่ ำ  
140  ป ร ะ เ ท ศ  อ ง ค์ก ร ก ำ ช ำด แ ล ะ เ สี้ย ว ว ง เ ด ือ น แดงภ ำย ใ นป ร ะ เ ท ศ  140  แ ห่ ง  แ ล ะ อ ง ค์ก ร
ร ะห ว่ ำ งป ร ะ เ ทศ  อ งค์ก รพ ัฒน ำ เ อกชน  แล ะ เ ค ร ือ ข่ำ ย ข อ ง อ ง ค์ก ร พ ัฒน ำ เ อ กชน อีก กว่ ำ  40  
อ งค์ก ร  ไ ด้เ ข ้ำม ีส่ ว น ร่ว ม ในกำรปร ะ ชุม เหล่ ำนี้  ห ร ือ ได้ให้ข ้อมูล ป้อน เข้ำ เ ป็นอย่ ำ ง อื่ น ใ นกำ ร
จัดท ำร่ ำง  “แนวทำง ”  นี้  

ในเดือนพฤศจิกำยน ปี  พ .ศ .  2550 ประเทศภำคีสมำชิกและสภำกำชำดแล ะสภำเสี้ยววง เดือน
แดง  ได้ม ีมติเ ป็น เอกฉันท์ ให้ร ับ รอง  “แนวทำง ”  นี้  ในกำรปร ะชุมคณะกรรมกำรกำชำดและ
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่ ำงประเทศ ครัง้ที่  30 
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ส่ิงของเครื่องใช้ ภำยใต้โครงกำรท่ีพกัพิงชัว่ครำว  
ได้เดินทำงมำถึง โดยกำรขนส่งทำงเรือ ในระหว่ำง
กำรปฏิบติักำรบรรเทำภยัพิบติัสึนำมิ ในประเทศ
อินโดนีเซีย 
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3เพรำะเหตใุด “แนวทำง” จึงเป็นส่ิงจ ำเป็น?
 

 
 
 

“แนวทำง” เป็นสิง่จ ำเป็น เนื่องจำกประเทศต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ไมม่กีฎหมำยพเิศษทีพ่รอ้มส ำหรบักำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและกำรก ำกบัดแูลกำรบรรเทำภยัพบิตั ิท ำใหป้ระสบปญัหำต่ำงๆ ในลกัษณะเดยีวกนั ดงันี้: 

 
ก. ควำมล่ำชำ้แบบระบบรำชกำรโดยไมจ่ ำเป็น 

 ขอ้จ ำกดัและควำมล่ำชำ้ในกำรผ่ำนพธิกีำรศุลกำกร ส ำหรบัสนิคำ้และอุปกรณ์ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพบิตั ิ
 กำรเรยีกเกบ็ค่ำอำกร ค่ำผ่ำนทำง และค่ำภำษอีื่นๆ จำกสนิคำ้และกจิกรรมบรรเทำภยัพบิตั ิ
 ขอ้ขดัขอ้งและควำมล่ำชำ้ในกำรไดร้บัและกำรต่ออำยุวซ่ีำและใบอนุญำตต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นส ำหรบับุคลำกร
ดำ้นมนุษยธรรม 

 ปญัหำในกำรได้ร ับกำรรับรองทำงกฎหมำย เกี่ยวกับคุณสมบัติทำงวิชำชีพชำวต่ำงชำติ ส ำหรับ
ผูเ้ชีย่วชำญ (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บุคลำกรทำงกำรแพทย)์ 

 ขอ้ขดัขอ้งในกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ส ำหรบัองคก์รต่ำงประเทศดำ้นมนุษยธรรม ซึง่น ำไปสู่ขอ้จ ำกดั
ในกำรเปิดบญัชธีนำคำร และกำรว่ำจำ้งเจำ้หน้ำทีใ่นทอ้งถิน่ 

 
ข. คุณภำพต ่ำและขำดกำรประสำนงำนทีด่จีำกผูใ้หบ้รกิำรระหว่ำงประเทศ บำงรำย 

 กำรน ำเขำ้สนิคำ้ทีไ่มจ่ ำเป็นหรอืไมเ่หมำะสม ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพบิตั ิ
 ควำมลม้เหลวในกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในประเทศ และผูใ้หก้ำรบรรเทำภยัพบิตั ิรำยอื่น ๆ 
 กำรใชบุ้คลำกรทีไ่ดร้บักำรฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ 
 ควำมลม้เหลวในกำรปรกึษำหำรอืกบัผูร้บัประโยชน์ 
 พฤตกิรรมทีไ่มส่ำมำรถยอมรบัไดใ้นทำงวฒันธรรม 
 กำรเปลีย่นแปลงควำมเชือ่ 

 
จำกประสบกำรณ์ได้แสดงให้เห็นว่ำ ภำยหลังจำกเกิดภยัพิบตัิครัง้ใหญ่เป็นช่วงเวลำที่ไม่เหมำะสมที่จะ
พยำยำมพฒันำกฎระเบยีบและระบบใหม่ๆ เพื่อแกป้ญัหำประเภทเหล่ำนี้ “แนวทำง” ไดถู้กออกแบบขึน้เพื่อ
ช่วยเหลอืรฐับำลของประเทศต่ำงๆ ในกำรเตรยีมควำมพรอ้ม ก่อนทีจ่ะมภียัพบิตัเิกดิขึน้ 
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ance 

 

 

ควำมคิดหลกัของ “แนวทำง” คืออะไร?4 
 
ก. ผูป้ฏิบติังำนภำยในประเทศ ท่ีมีบทบำทส ำคญั 
“แนวทำง” ตระหนักว่ำรฐับำลของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ จะต้องรบัผดิชอบสูงสุดในกำรระบุถงึควำมจ ำเป็น

ดำ้นมนุษยธรรมอนัเกดิจำกภยัพบิตัภิำยในอำณำเขตของประเทศของตน   สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดอืนแดง

ของประเทศและองค์กรประชำสงัคมอื่นๆ ภำยในประเทศ ของประเทศที่ได้รบัผลกระทบ มบีทบำทสนับสนุนที่

ส ำคญั  ควำมช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศในกำรบรรเทำภยัพบิตัคิวรถูกออกแบบและน ำไปปฏบิตัเิพื่อประกอบกนั

กบัควำมพยำยำมของผูป้ฏบิตังิำนภำยในประเทศ แทนทีจ่ะปลดพวกเขำออกจำกงำน 

ข. ผูใ้ห้กำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ มีควำมรบัผิดชอบ 
“แนวทำง” ยงัยนืยนัว่ำผูใ้หค้วำมช่วยเหลอืระหวำ่งประเทศจะตอ้งรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนขัน้ต ่ำบำง

ประกำรทำงดำ้นมนุษยธรรม ในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรบรรเทำภยัพบิตัขิองตนซึง่รวมทัง้หลกัมนุษยธรรม 

หลกัควำมเป็นกลำง และหลกัของกำรไม่ล ำเอียง ตลอดจนมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรประสำนงำนและคุณภำพของ

สนิค้ำ บุคลำกร และโครงกำรต่ำงๆ ในกำรบรรเทำภยัพบิตัิของตน ตำมที่ได้มำจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น ประมวล

จรยิธรรมของกลุ่มองค์กรกำชำดและเสี้ยววงเดอืนแดง และองค์กรพฒันำเอกชนในกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกฎ

บตัรแห่งมนุษยธรรมและมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรบรรเทำภยัพบิตัิ 

ค. ผูมี้บทบำทระหว่ำงประเทศ ต้องกำรบริกำรทำงกฎหมำย 
“แนวทำง” ระบุถงึกำรบรกิำรทำงกฎหมำยประเภทต่ำงๆ ทีเ่ฉพำะเจำะจง ซึง่รฐับำลประเทศต่ำงๆ ควรจดัหำใหแ้ก่

ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมเพื่อใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ในกำร

ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรดำ้นมนุษยธรรม ตวัอย่ำงเช่น องคก์รต่ำงๆ เรยีกรอ้ง: 

 กำรด ำเนินกำรขอวซ่ีำและกำรผ่ำนพธิกีำรศุลกำกรทีร่วดเรว็ ส ำหรบับุคลำกร สนิคำ้และอุปกรณ์ส ำหรบั

กำรบรรเทำภยัพบิตั ิ

 กำรอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรขนส่งเพือ่กำรบรรเทำภยัพบิตัิ 

 กำรยกเวน้ภำษอีำกรและค่ำธรรมเนียม เกีย่วกบักจิกรรมดำ้นกำรบรรเทำภยัพบิตั ิ

 วิธีกำรที่ง่ำยส ำหรับองค์กรด้ำนมนุษยธรรมเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมเป็นบุคคลทำงกฎหมำย

ภำยในประเทศเป็นกำรชัว่ครำว เพือ่ด ำเนินงำนอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย ในประเทศนัน้ 

มคีวำมแตกต่ำงกนัระหว่ำง “กำรบรรเทำภยัพบิตัิ” และ “ควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่” เนื่องจำกควำม

รวดเร็วมคีวำมส ำคญัต่อกำรช่วยเหลอืประเภทแรกมำกกว่ำกำรช่วยเหลอืประเภทหลงั “แนวทำง” สนับสนุน

ประเทศต่ำงๆ ใหล้ดกำรกดีกนัทำงกฎหมำยต่อกำรบรรเทำภยัพบิตัซิึ่งมตี้นก ำเนิดภำยในหรอืผ่ำนอำณำเขตของ

ประเทศตนไปยงัอกีประเทศหนึ่ง ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตั ิเพือ่หลกีเลีย่งควำมล่ำชำ้ 

ง. บริกำรทำงกฎหมำยบำงอย่ำง ควรมีเง่ือนไข 
เพื่อให้น ้ำหนักกบัควำมรบัผดิชอบขององค์กรใหค้วำมช่วยเหลอืด้ำนมนุษยธรรม ” เป็นกำรเฉพำะ “แนวทำง” 

จะตอ้งสนบัสนุนรฐับำลต่ำงๆ (เพยีงเท่ำทีส่ำมำรถท ำได ้ภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ) ใหก้ ำหนดเงือ่นไขใน

กำรใหบ้รกิำรทำงกฎหมำยแก่องคก์รต่ำง ๆ เหล่ำนี้ 
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ในกำรยดึมัน่และปฏบิตัติำมมำตรฐำนขัน้ต ่ำ ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไวข้ำ้งตน้ 
 
“แนวทำง” เสนอแนะว่ำสิง่ดงักล่ำวนี้สำมำรถน ำไปปฏบิตัไิดใ้นหลำยทำง ตวัอย่ำงเช่น โดยผ่ำน
ขัน้ตอนกำรจดทะเบยีนแบบง่ำย ซึ่งสำมำรถจดัหำได ้ไม่เพยีงแต่ภำยหลงัจำกเกดิภยัพบิตัแิต่ยงั
รวมถงึมำตรกำรเตรยีมควำมพรอ้มไวล้่วงหน้ำ ดงันัน้ประเทศทีใ่ห้บรกิำรดงักล่ำว จงึควรตดิตำม
ผลงำนขององคก์รต่ำงๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวเ้พือ่กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
 
“แนวทำง” ตัง้ข้อสังเกตว่ำบำงประเทศ อำจมคีวำมประสงค์ที่จะให้บริกำรทำงกฎหมำยแก่
บรษิัทเอกชนที่ให้กำรบรรเทำภยัพบิตัิเพื่อกำรกุศล ในกำรรบัมอืภยัพบิตัิ  ถ้ำประเทศดงักล่ำว
กระท ำเช่นนัน้ จะต้องปฏิบัติต่อบริษัทเอกชนเหล่ำนัน้ตำมมำตรฐำนเดียวกันกับองค์กรด้ำน
มนุษยธรรม  ไม่แนะน ำใหก้ ำหนดเงือ่นในลกัษณะเดยีวกนัส ำหรบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืระหว่ำง
รฐับำล เนื่องจำกกำรมอียู่ของวธิกีำรทำงเลอืกในกำรระบุถงึคุณภำพหรอืปญัหำในกำรประสำนงำน 
 

 
 
 
 
 
 
คนงำนกำชำด แจกถงัแกลลอนเหลก็เกบ็น ้ำมนัส ำรอง และผ้ำห่ม ให้แก่ประชำชนในเมืองปำรำคสั ประเทศเปรู 
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“แนวทำง”จะถกูน ำไปใช้ได้อย่ำงไร?5 
 
 
 

 “แนวทำง” อำจถูกน ำไปใชไ้ดใ้นหลำยทำง เพือ่ส่งเสรมิกำรเตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกฎหมำยส ำหรบักำร
บรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ 

รฐับำลของประเทศต่ำงๆ: 
 ผูบ้ญัญตักิฎหมำยอำจยดึ “แนวทำง” ในกำรร่ำงกฎหมำยเพือ่กำรบรหิำรจดักำรภยัพบิตั ิ
 กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งอำจใช ้“แนวทำง” เป็นพื้นฐำนในกำรออกแบบและน ำเอำกฎระเบยีบ แผน และ
ขัน้ตอนต่ำงๆ ไปปฏบิตั ิ

 เจำ้หน้ำทีร่ะดบับรหิำรอำจใช ้“แนวทำง” ในกำรพฒันำกฎระเบยีบเฉพำะกำล ซึ่งได้ถูกบญัญตัขิ ึ้น
ภำยใตอ้ ำนำจฉุกเฉนิ เมือ่ไดม้กีำรประกำศภำวะภยัพบิตัิ 

 รฐับำลของประเทศต่ำงๆ อำจใช ้“แนวทำง” เป็นพืน้ฐำนในกำรพฒันำขอ้ตกลงทัง้สองฝำ่ย 
 
องคก์รดำ้นมนุษยธรรม: 

 องคก์รดำ้นมนุษยธรรมอำจใช ้“แนวทำง” ในกำรพฒันำขอ้ตกลงและบนัทกึควำมเขำ้ใจกบัรฐับำลของ
ประเทศต่ำงๆ 

 องคก์รดำ้นมนุษยธรรมอำจใช ้“แนวทำง” เป็นขอ้มลูอำ้งองิส ำหรบักำรเจรจำต่อรองเกีย่วกบัสทิธแิละ
ขอ้ผกูพนัต่ำงๆ เมือ่กำรปฏบิตักิำรจะตอ้งเริม่ขึน้ ก่อนทีข่อ้ตกลงต่ำงๆ ดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็ 

 องค์กรด้ำนมนุษยธรรมยงัใช้ “แนวทำง” เป็นรำยกำรตรวจสอบปญัหำทำงกฎหมำย ซึ่งจะต้อง
จดัเตรยีมล่วงหน้ำก่อนกำรปฏบิตักิำรเพือ่บรรเทำภยัพบิตัิ 

 
องคก์รระหว่ำงรฐับำลในระดบัภมูภิำค: 

 องคก์รในระดบัภมูภิำคอำจใช ้“แนวทำง” เพือ่จดัท ำขอ้ตกลงและขัน้ตอนกำรปฏบิตักิำรมำตรฐำนเพือ่
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรรเทำภยัพบิตัขิำ้มพรมแดนระหว่ำงสมำชกิ 
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6จะเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบั “แนวทำง” ได้จำกท่ีใด?

 

 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ สำมำรถหำไดฟ้รจีำกทำงเวบ็ไซต์ของ สหพนัธฯ์ ที ่www.ifrc.org/idrl  
 
ก. หมำยเหตปุระกอบ 
ในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรพฒันำสหพนัธ์ฯ ไดจ้ดัท ำหมำยเหตุประกอบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ของ “แนวทำง” นี้ หมำยเหตุประกอบดงักล่ำวมกีำรอ้ำงอิงถึงเอกสำรนโยบำยและกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ ซึง่ไดถู้กร่ำงขึน้ตำมบทบญัญตัต่ิำงๆ ของ “แนวทำง” นี้  หมำยเหตุประกอบเหล่ำนี้ ประกอบดว้ย
เอกสำรเฉพำะด้ำนหลำยฉบบัซึ่งอำจเป็นกำรสนับสนุนอย่ำงส ำคญัแก่รฐับำลของประเทศต่ำงๆ ที่ร่ำง
กฎหมำยและนโยบำยใหม ่ นอกจำกนี้ หมำยเหตุประกอบเหล่ำนี้ ยงัมคี ำอธบิำยเกีย่วกบัเหตุผลและกำร
ใชข้อ้เสนอแนะต่ำงๆ ของ “แนวทำง” นี้ 
 
ข. กำรวิจยัเอกสำร และกรณีศึกษำ 
ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 สมำพนัธ์ ได้ตีพิมพ์กำรวิจยัเอกสำร ชื่อ “กฎหมำยและประเด็นข้อ
กฎหมำยในปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ” กำรวจิยัเอกสำรอธบิำยถงึกรอบกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศทีม่อียู่ในปจัจุบนั  ส ำหรบักำรปฏบิตัิกำรบรรเทำภยัพบิตัิและก ำหนดส ำคญัเกี่ยวกบัปญัหำทำง
กฎหมำยตำมที่ได้ระบุไว้โดยกำรปรกึษำหำรอื และกำรวิจยัของสหพนัธ์ฯ รวมทัง้กรณีศกึษำในแต่ละ
ประเทศหรอืในระดบัภมูภิำคกว่ำ 24 กรณศีกึษำ และแต่ละกรณศีกึษำดงักล่ำวสำมำรถหำดไูดแ้ยกกนั 
 
ค. ฐำนข้อมลู “IDRL” 
เว็บไซต์ของสหพนัธ์ฯ แสดงคุณลกัษณะเพิ่มเติมของฐำนข้อมูลที่สำมำรถค้นหำได้ จำกเอกสำรทำง
กฎหมำย ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศกว่ำ 600 ฉบบั เกี่ยวกบักำรบรรเทำภยัพบิตัิ และเป็น
ฐำนขอ้มลูทีใ่หญ่ทีสุ่ด ในสำขำกฎหมำยทีอุ่บตัใิหมน่ี้ 
 
ง. จดหมำยข่ำว และบริกำรข่ำวรำยสปัดำห ์
ส ำหรบัผูท้ีส่นใจในกำรพฒันำใหม่ๆ  สมำพนัธ ์ไดจ้ดัท ำจดหมำยข่ำวอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งเน้นนวตักรรมดำ้น
กฎหมำยกำรบริหำรจดักำรภยัพิบัติ ตลอดจนบริกำรข่ำวรำยสปัดำห์ทำงอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียบเรียง
บทควำมขำ่วทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทน ำ 

แนวทำง ของ “IDRL” 
แนวทำงส ำหรบักำรอ ำนวยควำมสะดวกภำยในประเทศ 

และกำรก ำกบัดแูลบรรเทำภยัพิบติัและกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเพ่ือกำรฟ้ืนฟใูนขัน้ต้นระหว่ำงประเทศ 

 

1. วตัถปุระสงคแ์ละขอบข่ำย 
1. “แนวทำง” เหล่ำนี้ไม่มผีลผูกพนั ในขณะทีไ่ด้หวงัว่ำประเทศต่ำงๆ จะใช ้ “แนวทำง” เหล่ำนี้เพื่อ
ปรบัปรุงกฎหมำย นโยบำย และ/หรือ วิธีปฏิบตัิต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรบรรเทำภยัพิบตัิ
ระหว่ำงประเทศตำมที่เหมำะสม “แนวทำง” ไม่มผีลกระทบโดยตรงต่อสทิธแิละขอ้ผูกพนัใดๆ ที่มอียู่
ภำยใตก้ฎหมำยของแต่ละประเทศ 
 
2. “แนวทำง” เหล่ำนี้ เขยีนขึน้จำกเอกสำรระหว่ำงประเทศทีม่อียู่หลำยฉบบัซึ่งรวมทัง้มตขิองสมชัชำ
ใหญ่แห่งสหประชำชำตเิลขที ่46/182 ปี พ.ศ. 2534 และเลขที ่57/150 ปี พ.ศ. 2545 มำตรกำรเร่งรดักำร
บรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศปี พ.ศ. 2520 และกรอบกำรด ำเนินงำนเฮยีวโกะ ปี พ.ศ. 2548 
 
3. “แนวทำง” เหล่ำนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อมสี่วนช่วยในกำรเตรยีมควำมพรอ้มดำ้นกฎหมำยของแต่ละ
ประเทศ โดยกำรใหแ้นวทำงปฏบิตัแิก่ประเทศต่ำงๆ ทีส่นใจในกำรปรบัปรุงกฎหมำย นโยบำย และกรอบ
กำรด ำเนินงำนภำยในประเทศของตนเกี่ยวกับกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหว่ำงประเทศและกำรให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริ่ม  ในขณะที่ยืนยันถึงบทบำทส ำคัญของเจ้ำหน้ำที่และผู้มีบทบำท
ภำยในประเทศ “แนวทำง” เหล่ำนี้  เสนอแนะให้มกีำรจดัหำบรกิำรทำงกฎหมำยขัน้ต ่ำเพื่อช่วยเหลือ
ประเทศต่ำงๆ และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมซึ่ งเต็มใจและสำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำร
ประสำนงำน คุณภำพ และควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ และหวงัว่ำกำรใช้ “แนวทำง” เหล่ำนี้จะ
เสรมิสรำ้งคุณภำพและประสทิธภิำพของกำรปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ และกำรใหค้วำม
ช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่เพือ่ให้บรกิำรแก่ชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตั ิใหด้ยีิง่ข ึน้ 
 
4. “แนวทำง” เหล่ำนี้มไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อใชบ้งัคบักบัสถำนกำรณ์ของควำมขดัแยง้ทีม่กีำรใชอ้ำวุธ 
หรือภยัพิบตัิที่เกิดขึ้นในระหว่ำงมคีวำมขดัแย้งที่มีกำรใช้อำวุธ หรือแสดงนัยถึงกำรเปลี่ยนแปลงใน
กฎระเบยีบใดๆ เกีย่วกบักำรบรรเทำภยัพบิตัใินบรบิทเหล่ำนัน้ และมไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนะใหม้ี
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ กบั (หรอืส่งผลกระทบต่อควำมหมำยหรอืกำรน ำไปปฏบิตัิของ) กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ หรอืขอ้ตกลงใดๆ ทีม่อียู่ซึง่รวมทัง้ (แต่ไมจ่ ำกดัถงึ): 

ก. กฎหมำยว่ำดว้ยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ สทิธมินุษยชน และกฎหมำยว่ำดว้ยผูล้ ีภ้ยั 
ข. บุคคลตำมกฎหมำย และสถำนภำพของประเทศต่ำงๆ และองค์กรระหว่ำงรฐับำล สหพนัธ์

สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ และคณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำง
ประเทศ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธพิเิศษและควำมคุม้กนั 

ค. กฎหมำยและกฎขอ้บงัคบัของกลุ่มองค์กรกำชำดและเสี้ยววงเดอืนแดงระหว่ำงประเทศ และ
กำรจดัเตรยีมทำงกฎหมำยทีม่อียู่ ระหว่ำงสมำชกิแต่ละรำยของกลุ่มองค์กรกำชำดและเสี้ยววง
เดอืนแดงระหว่ำงประเทศ และประเทศต่ำงๆ และ 

ง. ขอ้ตกลงที่มอียู่ ระหว่ำงประเทศต่ำงๆ หรอืระหว่ำงประเทศต่ำงๆ กบัผู้มบีทบำทช่วยเหลือ
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2. บทนิยำมค ำศพัท์ 
เพือ่ประโยชน์แก่ “แนวทำง” เหล่ำนี้” 

1. “ภยัพิบติั” หมำยถงึ กำรหยุดชะงกัอย่ำงรุนแรงของกำรท ำหน้ำที่ต่ำงๆ ในสงัคม ซึ่งก่อให้เกดิภยัคุกคำม
อย่ำงกวำ้งขวำงและมนีัยส ำคญัต่อชวีติมนุษย์ สุขภำพ ทรพัย์สนิ หรอืสิง่แวดลอ้ม ไม่ว่ำจะเกดิจำกอุบตัเิหตุ 
ธรรมชำต ิหรอืกำรกระท ำของมนุษย ์ไมว่่ำจะเกดิขึน้โดยทนัทหีรอืเป็นผลมำจำกกระบวนกำรในระยะยำว แต่
ไมร่วมถงึควำมขดัแยง้ทีม่กีำรใชอ้ำวุธ 

2. “กำรบรรเทำภยัพิบติั” หมำยถึง สนิค้ำและบรกิำรต่ำงๆ ที่ได้จดัหำไว้เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร
เร่งด่วนของชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตั ิ

3. “ควำมช่วยเหลือในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเร่ิม” หมำยถงึ สนิคำ้และบรกิำรต่ำงๆ ทีม่ไีวเ้พื่อฟ้ืนฟูหรอืปรบัปรุง
สภำพควำมเป็นอยู่ก่อนเกดิภยัพบิตัขิองชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตั ิรวมทัง้ควำมคดิรเิริม่ในกำรเพิม่
ควำมยืดหยุ่นและลดควำมเสี่ยง  แต่ทัง้นี้  ส ำหรบัระยะเวลำแรกเริ่มตำมที่ก ำหนดไว้โดยประเทศที่ได้รบั
ผลกระทบหลงัจำกทีไ่ดต้อบสนองต่อควำมตอ้งกำรเร่งด่วนของชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตัิ 

4. “สินค้ำ” หมำยถึง สนิคำ้ทีต่้องกำรจดัหำไวใ้หแ้ก่ชุมชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภยัพบิตัเิพื่อบรรเทำภยัพบิตั ิ
และฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ของชุมชนดงักล่ำว 

5. “บริกำร” หมำยถงึ กจิกรรมต่ำงๆ (เช่นกำรกูภ้ยัและกำรรกัษำพยำบำล) ซึง่ด ำเนินกำรโดยเจำ้หน้ำทีบ่รรเทำ
ภยัพบิตัแิละฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่เพือ่ใหค้วำมช่วยเหลอืแก่ชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตัิ 

6. “อปุกรณ์” หมำยถงึ สิง่ของทีจ่บัตอ้งได ้(นอกเหนือจำกสนิคำ้) ซึง่จ ำเป็นต่อกำรบรรเทำภยัพบิตั ิหรอืกำรให้
ควำมช่วยเหลอืฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ เช่น ยำนพำหนะ และวทิยุ 

7. “บคุลำกร” หมำยถงึ เจำ้หน้ำทีแ่ละอำสำสมคัรซึง่ใหก้ำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้
แรกเริม่ 

8. “ประเทศท่ีได้รบัผลกระทบ” หมำยถงึ ประเทศซึง่มอีำณำเขตทีบุ่คคลหรอืทรพัย์สนิไดร้บัผลกระทบจำกภยั
พบิตั ิ

9. “ประเทศท่ีให้ควำมช่วยเหลือ” หมำยถงึ ประเทศทีใ่หก้ำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืใหค้วำมช่วยเหลอืฟ้ืนฟูขัน้
แรกเริม่ไมว่่ำจะโดยผ่ำนหน่วยงำนพลเรอืนหรอืทำงทหำร 

10. “ประเทศต้นทำง” หมำยถงึ ประเทศซึ่งบุคลำกร สนิค้ำและอุปกรณ์ส ำหรบับรรเทำภยัพบิตัแิละฟ้ืนฟูขัน้
แรกเริม่ ไดเ้ริม่ตน้เดนิทำงไปยงัประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

11. “ประเทศทำงผ่ำน” หมำยถึง ประเทศที่มเีขตอ ำนำจทำงอำณำเขตซึ่งกำรบรรเทำภยัพิบตัิและควำม
ช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ไดร้บัอนุญำตใหผ้่ำนทำงของประเทศนัน้ไปยงัหรอืกลบัจำกประเทศทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ อนัเกีย่วเนื่องกบักำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 

12. “องคก์รด้ำนมนุษยธรรมท่ีให้ควำมช่วยเหลือ” หมำยถงึ องค์กรทีไ่ม่แสวงหำผลก ำไรของต่ำงประเทศ ใน
ระดบัภมูภิำค ระหว่ำงรฐับำล หรอืระหว่ำงประเทศ ซึ่งภำรกจิและกจิกรรมต่ำงๆ ในเบื้องต้น ไดมุ้่งเน้นทีก่ำร
บรรเทำภยัพบิตั ิกำรฟ้ืนฟู หรอืกำรพฒันำเพือ่มนุษยธรรม 

13. “องคก์รด้ำนมนุษยธรรมท่ีให้ควำมช่วยเหลือท่ีเหมำะสม” หมำยถงึ องค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำม
ช่วยเหลอื ซึง่ถูกตดัสนิว่ำเหมำะสมทีจ่ะไดร้บับรกิำรทำงกฎหมำยตำมหมวดที ่5 จำกประเทศต้นทำง ประเทศ
ทำงผ่ำน หรอืประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ (ถำ้ม)ี 

14. “ผู้มีบทบำทช่วยเหลือ” หมำยถงึ องค์กรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำมช่วยเหลอืใดๆ ประเทศทีใ่ห้ควำม
ช่วยเหลอื ปจัเจกบุคคลชำวต่ำงชำต ิ บรษิทัเอกชนต่ำงชำติ ซึ่งบรรเทำภยัพบิตัทิำงกำรกุศล หรอืองค์กร
ต่ำงประเทศอื่น ซึง่บรรเทำภยัพบิตัใินอำณำเขตของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืส่งเงนิบรจิำค 
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ตอนท่ี 1: ควำมรบัผิดชอบหลกั 

3. ควำมรบัผดิชอบของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
1. ประเทศที่ได้รบัผลกระทบ มคีวำมรบัผดิชอบเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่ำมกีำรลดควำมเสี่ยงจำกภยัพิบตัิ กำร

บรรเทำภยัพบิตั ิและกำรใหค้วำมช่วยเหลอืเพื่อกำรฟ้ืนฟูในประเทศนัน้ สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดอืนแดง
ของแต่ละประเทศ ในฐำนะเป็นผูส้นับสนุนแก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐั ในดำ้นมนุษยธรรม และผูม้บีทบำทขององค์กร
ประชำสงัคมภำยในประเทศ แสดงบทบำทส ำคญัในกำรสนบัสนุนในระดบัภำยในประเทศ 

2. ถำ้ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ตดัสนิใจว่ำสถำนกำรณ์ภยัพบิตัใิด เกนิกว่ำขดีควำมสำมำรถในกำรรบัมอืของตน 
ประเทศนัน้ควรขอควำมช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศ และ/หรอื ในระดบัภมูภิำคเพือ่แกป้ญัหำควำมต้องกำรของผู้
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ มสีทิธอิธปิไตยในกำรประสำนงำน ก ำกบัดูแล และตดิตำมกำรบรรเทำภยัพบิตั ิและ
ควำมช่วยเหลือในกำรฟ้ืนฟู ซึ่งถูกจดัหำไว้โดยผู้มบีทบำทช่วยเหลือในอำณำเขตของตน ซึ่งสอดคล้องกบั
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

4. ควำมรบัผดิชอบของผูม้บีทบำทช่วยเหลอื 
1. ผูม้บีทบำทช่วยเหลอื และบุคลำกรของตนควรปฏบิตัติำมกฎหมำยของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ และกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศทีใ่ชบ้งัคบั รวมทัง้ประสำนงำนเจำ้หน้ำทีภ่ำยในประเทศ และเคำรพในศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์
ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตัเิสมอ 

2. ผูม้บีทบำทช่วยเหลอื ควรท ำใหแ้น่ใจว่ำกำรบรรเทำภยัพิบตัแิละควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ของตน 
ไดถู้กจดัหำไวต้ำมหลกัมนุษยธรรม หลกัควำมเป็นกลำง และหลกัของกำรไมล่ ำเอยีง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ก. ล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงัในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืไดถู้กค ำนวณตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ 
ข. จดัหำไว ้โดยปรำศจำกควำมแตกต่ำงอนัไม่พงึประสงค์ใดๆ (เช่น สญัชำต ิเชื้อชำต ิชำตพินัธุ์ ควำม

เชือ่ทำงศำสนำ ชนชัน้ เพศ ควำมพกิำร อำยุ และควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง) ต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ
จำกภยัพบิตั ิ

ค. จดัหำไว ้โดยปรำศจำกกำรแสวงหำจุดยนืทำงกำรเมอืงหรอืทำงศำสนำทีเ่ฉพำะเจำะจง กำรพยำยำม
แทรกแซงกจิกำรภำยในของประเทศที่ไดร้บัผลกระทบ หรอืกำรพยำยำมทีจ่ะแสวงหำผลก ำไรทำง
กำรคำ้จำกควำมช่วยเหลอืโดยกำรกุศล 

ง. ไมน่ ำไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรรวบรวมขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนในทำงกำรเมอืง เศรษฐกจิ หรอืทำงกำร
ทหำร ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 

3. เพยีงเท่ำทีส่ำมำรถท ำได ้กำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ ดงักล่ำว ควร
จะ 

ก. ตอบสนองต่อควำมต้องกำรพเิศษ (ถ้ำม)ี ของสตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่เฉพำะเจำะจง ซึ่งอำจ
รวมถงึเดก็ ผูพ้ลดัถิน่ ผูส้งูอำยุ ผูพ้กิำร และผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์และผูเ้จบ็ปว่ยอื่นๆ 

ข. เพยีงพอส ำหรบัควำมต้องกำรของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ และสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนคุณภำพระหว่ำง
ประเทศใดๆ ทีใ่ชบ้งัคบั 

ค. ประสำนงำนกบัผูม้บีทบำทภำยในประเทศ และผูม้บีทบำทช่วยเหลอือื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ง. จดัหำและปฏบิตัใินลกัษณะทีล่ะเอยีดอ่อนต่อขนบธรรมเนียมและจำรตีประเพณทีำงวฒันธรรม สงัคม 

และศำสนำ 
จ. ด ำเนินกำรโดยกำรมสี่วนร่วมอย่ำงเพียงพอของผู้ที่ได้รบัผลกระทบ รวมทัง้ สตรี เยำวชน และ

ผูส้งูอำยุ ในกำรออกแบบ ปฏบิตั ิตดิตำมดแูล และประเมนิผล 
ฉ. ไดร้บักำรจดัหำโดยบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถและไดร้บักำรฝึกอบรมอย่ำงเพยีงพอ 
ช. ไดส้ดัส่วนกบัขดีควำมสำมำรถขององคก์ร 
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ซ. ถูกสรำ้งขึน้และด ำเนินกำรในลกัษณะทีเ่สรมิสรำ้งขดีควำมสำมำรถในกำรลดควำมเสีย่งต่อภยัพบิตัใิน
ทอ้งถิน่ กำรบรรเทำภยัพบิตั ิและกำรฟ้ืนฟูผูท้ี่ได้รบัผลกระทบ และลดควำมเปรำะบำงต่อภยัพบิตัิ
ต่ำงๆ ในอนำคต 

ฌ. ด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบในทำงลบต่อชุมชนทอ้งถิน่ เศรษฐกจิ ตลำดงำน วตัถุประสงค์ในกำร
พฒันำ และสิง่แวดลอ้ม และ 

ญ. ไดร้บักำรจดัหำไวใ้นลกัษณะทีโ่ปร่งใส มกีำรแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่หมำะสม เกีย่วกบักจิกรรมต่ำงๆ และ
กำรจดัหำเงนิทุน 

5. ควำมรบัผดิชอบเพิม่เตมิของทุกประเทศ 
1. ประเทศต่ำงๆ ที่จดัหำเงนิทุนให้แก่ผู้มบีทบำทช่วยเหลอืรำยอื่นๆ ควรสนับสนุนให้กระท ำกำรใน

ลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิอง วรรค 4 
2. ทุกประเทศควรสนับสนุนใหส้ำธำรณชนทีส่นใจเขำ้มสี่วนร่วมในกำรบรรเทำภยัพบิตัิ หรอืกำรฟ้ืนฟู

ขัน้แรกเริม่ เพื่อบรจิำคเงนิ (ถ้ำเป็นไปได้) หรอืบรจิำคสนิคำ้เพื่อบรรเทำภยัพบิตัอิื่นๆ ตำมที่ไดร้บั
กำรรอ้งขอโดยชดัแจง้จำกประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

6. ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเบี่ยงเบนกำรใช้ทรัพยำกร  และกำรใช้
ทรพัยำกรตำมทีไ่ดมุ้ง่หมำยไว ้

1. ประเทศต่ำงๆ และองค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื ควรใหค้วำมร่วมมอืเพื่อป้องกนักำร
เบีย่งเบนกำรใช้ทรพัยำกรโดยมชิอบด้วยกฎหมำย กำรยกัยอกทรพัย์ หรอืกำรฉ้อฉล เกีย่วกบักำร
บรรเทำภยัพบิตัิ หรือสินค้ำ อุปกรณ์ หรอืทรพัยำกรเพื่อกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ และรเิริม่กระบวน
พจิำรณำต่ำงๆ ตำมทีเ่หมำะสม 

2. ประเทศที่ได้รบัผลกระทบควรใชเ้งนิทุนและสนิคำ้เพื่อกำรบรรเทำภยัพบิตัิซึ่งไดร้บับรจิำคและได้
ยอมรบัไวอ้นัเกีย่วเนื่องกบัภยัพบิตัใิดๆ ในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 

 

ตอนท่ี 2: กำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำ และกำรเตรียมควำมพร้อม 
7. กำรแจง้เตอืนล่วงหน้ำ 
1. เพื่อลดผลกระทบข้ำมพรมแดนให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภำพสูงสุดของกำรให้ควำม

ช่วยเหลอืระหว่ำงประเทศทีอ่ำจจ ำเป็น  ทุกประเทศควรมวีธิปีฏบิตัต่ิำงๆ ใหพ้รอ้มเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่กำรแลกเปลีย่นขอ้มลูอย่ำงรวดเร็ว (เกีย่วกบัภยัพบิตั ิรวมทัง้ภยัอุบตัใิหม่ ซึ่งมแีนวโน้มที่
จะก่อให้เกิดภยัพบิตัิ) กบัประเทศอื่นๆ และองค์กำรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำมช่วยเหลือตำมที่
เหมำะสม รวมทัง้ผูป้ระสำนงำนในกำรบรรเทำภำวะฉุกเฉนิแห่งสหประชำชำติ 

8. กรอบกฎหมำย กรอบนโยบำย และกรอบกลไกกำรด ำเนินงำน 
1. ในฐำนะเป็นองค์ประกอบส ำคญัของโครงกำรขนำดใหญ่ในกำรลดควำมเสีย่งจำกภยัพบิตัิ ประเทศ

ต่ำงๆ ควรใชก้รอบกฎหมำย กรอบนโยบำย และกรอบกลไกกำรด ำเนินงำนที่ครอบคลุม และกำร
วำงแผนส ำหรบักำรป้องกนัภยัพบิตั ิกำรบรรเทำภยัพบิตั ิและกำรเตรยีมควำมพรอ้มของกำรบรรเทำ
ภยัพบิตั ิและกำรฟ้ืนฟู ซึง่จะต้องใชบ้ทบำทสนับสนุนของสภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดอืนแดงของ
แต่ละประเทศ รวมถงึองค์กรประชำสงัคมภำยในประเทศ และให้อ ำนำจแก่ชุมชนในกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมปลอดภยัและควำมยดืหยุ่นของตนเอง ประเทศต่ำงๆ ซึง่มกีำรสนบัสนุนองคก์รระหว่ำงประเทศ 
และองคก์รในระดบัภมูภิำคทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเพยีงพอ  ควรอุทศิทรพัยำกรอย่ำงเพยีงพอ เพื่อใหแ้น่ใจ
ถงึประสทิธผิลของกรอบกำรด ำเนินงำนเหล่ำนี้ 

2. กรอบกำรด ำเนินงำนเหล่ำนี้ควรระบุถงึอย่ำงเพยีงพอในเรื่องของกำรรเิริม่ กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรส่งผ่ำน และกำรก ำกบัดแูลกำรบรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ และกำรใหค้วำมช่วยเหลอืฟ้ืนฟู
ขัน้แรกเริ่ม ซึ่งสอดคล้องกบั “แนวทำง” เหล่ำนี้  และควรอนุญำตให้มกีำรประสำนงำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพในกำรบรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ และกำรใหค้วำมช่วยเหลอืฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ โดย
ค ำนึงถงึบทบำทของผูป้ระสำนงำนในกำรบรรเทำภำวะฉุกเฉินแห่งสหประชำชำตเิพื่อเป็นจุดมุ่งเน้น
ส ำคญักบัประเทศต่ำงๆ และองค์กำรด้ำนมนุษยธรรมที่ใหค้วำมช่วยเหลอื เกีย่วกบักำรปฏบิตักิำร
บรรเทำภำวะฉุกเฉนิขององคก์ำรสหประชำชำต ิ
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นอกจำกนี้ ควรมอบหมำยอย่ำงชดัเจน ใหห้น่วยงำนรำชกำรภำยในประเทศ มคีวำมรบัผดิชอบและอ ำนำจหน้ำทีใ่นดำ้น
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ และควรพจิำรณำก ำหนดจุดมุง่เน้นในระดบัชำต ิเพื่อตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงผูม้บีทบำทระหว่ำงประเทศ 
และผูม้บีทบำทในรฐับำลในทุกระดบั 

3. ถ้ำจ ำเป็นและเหมำะสม รฐับำลของแต่ละประเทศควรสนับสนุนผู้มบีทบำทภำยในประเทศรำยอื่นๆ ให้มอี ำนำจ
หน้ำทีใ่นดำ้นกฎหมำยหรอืนโยบำยเกีย่วกบักำรบรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟู
ขัน้แรกเริม่ เช่น หน่วยงำนระดบัจงัหวดั หรอืรฐับำลทอ้งถิน่ และหน่วยงำนก ำกบัดูแลภำคเอกชน เพื่อด ำเนินมำตรกำรที่
จ ำเป็นในระดบัของตน เพือ่น ำเอำ “แนวทำง” เหล่ำนี้ ไปปฏบิตั ิ
 

9. กำรสนับสนุนในระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ ส ำหรับขีดควำมสำมำรถ
ภำยในประเทศ 

1. เพือ่เป็นกำรเพิม่ควำมยดืหยุ่น และลดควำมตอ้งกำรกำรบรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ และควำมช่วยเหลอืในกำร
ฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ ประชำคมนำนำชำต ิรวมทัง้ ผูส้นบัสนุนทุน ผูม้บีทบำทในระดบัภมูภิำค และผูม้บีทบำททีเ่กีย่วขอ้ง
รำยอื่นๆ ควรสนบัสนุนในกำรพฒันำประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ผูม้บีทบำทขององค์กรประชำสงัคมภำยในประเทศ และ
สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดอืนแดงของแต่ละประเทศเพื่อเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรป้องกนั บรรเทำ 
เตรยีมควำมพรอ้ม และบรรเทำภยัพบิตัภิำยในประเทศ 

2. ประชำคมนำนำชำติควรสนับสนุนในกำรพฒันำประเทศต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งขดีควำมสำมำรถในกำรน ำเอำกรอบ
กฎหมำย กรอบนโยบำย และกรอบกลไกกำรด ำเนินงำนไปปฏบิตัิอย่ำงเพยีงพอเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
บรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ และใหค้วำมช่วยเหลอืฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ กำรสนบัสนุนนี้ควรจดัเตรยีมใหแ้ก่ประเทศ
ต่ำงๆ ในลกัษณะทีม่กีำรประสำนงำนกนัระหว่ำงผูม้บีทบำททีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ตอนท่ี 3: กำรริเร่ิมและกำรส้ินสดุกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ และกำรให้
ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟขูัน้แรกเร่ิม 
10. กำรรเิริม่ 
1. กำรบรรเทำภยัพบิตัิหรอืกำรให้ควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ ควรรเิริม่ขึ้นโดยได้รบัควำมยนิยอมจำก

ประเทศที่ได้รบัผลกระทบเท่ำนัน้ และโดยหลกักำรให้เป็นไปตำมกำรอุทธรณ์  ประเทศที่ได้รบัผลกระทบควร
ตดัสนิใจใหท้นัต่อเหตุกำรณ์ว่ำควรจะรอ้งขอกำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ หรอืไม ่
และควรสื่อสำรเกีย่วกบักำรตดัสนิใจของตนโดยทนัท ีควรพจิำรณำเพื่อท ำกำรประเมนิควำมต้องกำรร่วมกนั กบั
องคก์ำรสหประชำชำต ิและองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืรำยอื่นๆ 

2. กำรรอ้งขอและกำรเสนอควำมช่วยเหลอืควรจะมลีกัษณะเฉพำะเจำะจงเท่ำทีจ่ะท ำไดเ้กีย่วกบัประเภทและจ ำนวน
ของสินค้ำตลอดจนบริกำรต่ำงๆ และควำมช ำนำญที่มอียู่หรือที่จ ำเป็นตำมล ำดับ  นอกจำกนี้ประเทศที่ได้ร ับ
ผลกระทบยงัอำจมคีวำมประสงคท์ีจ่ะแสดงประเภทของสนิคำ้และบรกิำรทีเ่ฉพำะเจำะจง ซึ่งมแีนวโน้มทีจ่ะถูกเสนอ 
และไมม่คีวำมจ ำเป็น 

3. ประเทศที่ได้ร ับผลกระทบควรจดัหำข้อมูลอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกบักฎหมำยและกฎข้อบงัคบัภำยในประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ถงึและกำรปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพบิตั ิหรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ไวใ้ห้
พรอ้มส ำหรบัผูม้บีทบำทช่วยเหลอื 

 

11. กำรรเิริม่กำรบรรเทำภยัพบิตัโิดยก ำลงัพลทำงทหำร 
1. ก ำลงัพลทำงทหำรควรถูกน ำมำใชเ้พื่อกำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่เมื่อ

ได้รบักำรร้องขอหรือเมื่อได้รบัควำมยินยอมโดยชดัแจ้งจำกประเทศที่ได้รบัผลกระทบ หลงัจำกได้พิจำรณำถึง
ทำงเลือกฝ่ำยพลเรือนที่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ก่อนที่จะมกีำรเคลื่อนย้ำยก ำลังพลทำงทหำรใดๆ ดังกล่ำว 
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำงๆ (รวมทัง้ประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกบัระยะเวลำในกำรเคลื่อนย้ำยก ำลงัพลทำงทหำร ว่ ำ
ก ำลงัคนจะต้องปลดอำวุธหรอืสำมำรถตดิอำวุธได้ รวมทัง้กำรใชเ้ครื่องแบบทหำร และกลไกในกำรร่วมมอืกบัผู้มี
บทบำทฝำ่ยพลเรอืน) จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื 
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12. กำรสิน้สุดกำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 
1. เมือ่ประเทศที่ไดร้บัผลกระทบหรอืผูม้บีทบำทช่วยเหลอืมคีวำมประสงค์ทีจ่ะสิ้นสุดกำรบรรเทำภยัพบิตั ิหรอื
กำรให้ควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่  ประเทศดงักล่ำวควรใหค้ ำบอกกล่ำวทีเ่หมำะสม เมือ่ไดใ้หค้ ำบอก
กล่ำวดงักล่ำวแล้ว ประเทศที่ได้รบัผลกระทบ และผู้มบีทบำทช่วยเหลือควรปรึกษำหำรือกนัโดยตระหนักถึง
ผลกระทบของกำรสิน้สุดกำรกำรบรรเทำภยัพบิตั ิหรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ดงักล่ำวทีม่ต่ีอ
ชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตั ิ

ตอนท่ี 4: กำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย 
13. บรกิำรต่ำงๆ ส ำหรบัประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื 
1. ไดม้ขีอ้เสนอแนะว่ำ ประเทศทำงผ่ำนและประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบควรใหบ้รกิำรทำงกฎหมำย อย่ำงน้อยทีสุ่ด
ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้น “ตอนที ่5” แก่ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอือนัเกีย่วเนื่องกบักำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืกำรให้
ควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ของตน 

14. บรกิำรต่ำงๆ ส ำหรบัองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื 
1. ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยระหว่ำงประเทศทีม่อียู่ ประเทศทำงผ่ำนและประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบมสีทิธพิเิศษ
ในกำรรเิริม่เพื่อก ำหนดว่ำองค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืรำยใดที่จะมสีทิธไิด้รบับรกิำรทำงกฎหมำย
ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไว้ใน “ตอนที ่5” อนัเกี่ยวเนื่องกบักำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้
แรกเริม่ ของตน 
2. ไดม้ขีอ้เสนอแนะว่ำ ประเทศต่ำงๆ ก ำหนดหลกัเกณฑ์ส ำหรบัองค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืซึ่ง
ขอมสีทิธใินบรกิำรทำงกฎหมำย หลกัเกณฑ์เหล่ำนี้ควรประกอบดว้ยกำรแสดงถงึควำมเต็มใจและขดีควำมสำมำรถ
ขององคก์รในกำรกระท ำกำรตำมควำมรบัผดิชอบทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้น วรรค 4 ของ “แนวทำง” เหล่ำนี้ 
3. ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บงัคบักบัองค์กรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำมช่วยเหลอื ไม่ควรก่อภำระอนัไม่
สมควรแก่ปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพบิตัอิย่ำงเหมำะสม และกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 
4. กำรมสีทิธโิดยประเทศทีใ่หบ้รกิำรต่ำงๆ ควรก ำหนดไวล้่วงหน้ำก่อนเกดิภยัพบิตั ิหรอืโดยเรว็เท่ำทีจ่ะท ำได ้
หลงัจำกกำรเริม่ตน้ของภยัพบิตั ิวธิปีฏบิตัแิละกลไกต่ำงๆ ทีใ่ชบ้งัคบัควรจะเรยีบงำ่ยและเร่งด่วนใหม้ำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะ
ท ำได ้และควรถูกอธบิำยไวโ้ดยชดัเจน และควรจดัหำขอ้มลูเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัแิละกลไกต่ำงๆ ดงักล่ำวไวโ้ดยอสิระ 
และอำจรวมถึงกำรใช้ทะเบียนรำยชื่อระดับประเทศ ข้อตกลงทัง้สองฝ่ำย หรือกำรพึ่งพำระบบกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกลหรอืในระดบัภมูภิำค (ถำ้ม)ี 
5. กำรรกัษำบรกิำรทำงกฎหมำยใน “ตอนที ่5” ควรขึน้อยู่กบักำรปฏบิตัติำมบทบญัญตัขิองขอ้ย่อย 2 ของวรรคนี้
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม สทิธใินกำรไดร้บับรกิำรทำงกฎหมำยไม่ควรมกีำรเปลี่ยนแปลงโดยอนุญำโตตุลำกำร 
ยอ้นหลงั หรอืโดยมไิดม้กีำรบอกกล่ำว ทีเ่หมำะสมกบัพฤตกิำรณ์ต่ำงๆ 

15. บรกิำรต่ำงๆ ส ำหรบัผูม้บีทบำทช่วยเหลอื รำยอื่นๆ 
1. เมื่อได้รบักำรร้องขอ ประเทศที่ได้รบัผลกระทบยงัอำจมคีวำมประสงค์ที่จะขยำยบรกิำรทำงกฎหมำยบำง
ประเภทใน “ตอนที ่5” ใหแ้ก่ผูม้บีทบำทช่วยเหลอื นอกเหนือจำกทีค่รอบคลุมถงึในวรรค 13 และวรรค 14 อำทเิช่น 
บรษิทัเอกชนซึง่ใหก้ำรบรรเทำภยัพบิตัโิดยกำรกุศล แต่ทัง้นี้ จะไมส่่งผลกระทบใดๆ ในทำงลบแก่กำรปฏบิตักิำรของ
องค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื หรอืประเทศ ทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืผูม้บีทบำทรำยใดทีไ่ดร้บักำรบรกิำร
ดงักล่ำว ควรจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำงๆ เช่นเดยีวกบัทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้น วรรค 4 
 

ตอนท่ี 5: บริกำรทำงกฎหมำย ส ำหรบักำรเข้ำถึงและกำรปฏิบติักำร 
 
ไดม้ขีอ้เสนอแนะว่า ประเทศต่างๆ ควรใหบ้รกิารทางกฎหมายตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น วรรค 16-24 แก่ประเทศทีใ่ห้
ความช่วยเหลอื และองค์กรด้านมนุษยธรรมทีใ่ห้ความช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิเป็นทีเ่ขา้ใจกนัว่า การให้บรกิารต่างๆ 
เหล่านี้จะตอ้งอยู่ภายใตผ้ลประโยชน์ของความมัน่คงแห่งชาต ิ
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ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน และการสาธารณสุข และอนามยัสิง่แวดลอ้ม และศลีธรรมอนัดงีามของประชาชนของ
ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ประเทศตน้ทาง และประเทศทางผ่านทีเ่กีย่วขอ้ง มาตรการปกป้องผลประโยชน์ดงักล่าวควรถูก
ปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัความจ าเป็นเร่งด่วนของภยัพบิตัทิีเ่ฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกบัหลกัมนุษยธรรม ในการระบุถงึความ
ตอ้งการของชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
 
ถา้บรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจงทีไ่ดเ้สนอแนะไวใ้น “แนวทาง” นี้ อยู่ภายในขดีความสามารถของหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือจาก
รฐับาลแห่งชาต ิดงันัน้ รฐับาลแห่งชาตคิวรสนบัสนุนหน่วยงานเหล่านัน้ (ถา้เป็นไปไดแ้ละเหมาะสม) ใหจ้ดัหาบรกิารต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งแก่ประเทศทีใ่หค้วามช่วยเหลอื และองคก์รดา้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วามช่วยเหลอืทีม่สีทิธิ 
 

16. บุคลำกร 
1. โดยค ำนึงถงึบุคลำกรดำ้นกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ ของประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กร

ดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ควรจะ: 
ก. ใหว้ซ่ีำและใบอนุญำตท ำงำนใดๆ ทีจ่ ำเป็นโดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำย และสำมำรถต่ออำยุไดภ้ำยในอำณำเขตของ

ประเทศนัน้ ส ำหรบัเวลำทีจ่ ำเป็น เพือ่ด ำเนินกจิกรรมในกำรบรรเทำภยัพบิตัหิรอืกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 
ข. (ในกำรปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพบิตั)ิ สละสทิธ ิหรอืเร่งรดักำรจดัท ำวซ่ิำและใบอนุญำตท ำงำนดงักล่ำว อย่ำงมี

นยัส ำคญั 
ค. ก ำหนดขัน้ตอนที่เร่งรดั ส ำหรบักำรรับรองคุณสมบตัทิำงวชิำชพีของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ สถำปนิก และ

วศิวกรที่เป็นชำวต่ำงชำติ ใบอนุญำตขบัขี ่และใบอนุญำตและหนังสอืรบัรองประเภทอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีบ่รรเทำภยัพบิตัิและฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ และไดร้บักำรรบัรองว่ำถูกต้องแทจ้รงิ โดยประเทศทีใ่ห้
ควำมช่วยเหลอืที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำมช่วยเหลอืที่มสีิทธใินเวลำที่จ ำเป็นเพื่อ
ด ำเนินกจิกรรมบรรเทำภยัพบิตัหิรอืฟ้ืนฟูข ัน้แรกเริม่ 

ง. อ ำนวยควำมสะดวกและใหเ้สรภีำพในกำรเขำ้ถงึและเสรภีำพในกำรเขำ้-ออก จำกพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจำก
ภยัพบิตัโิดยตระหนกัถงึควำมปลอดภยัของบุคลำกรดำ้นกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 

2. เมือ่ไดร้บักำรรอ้งขอ ประเทศตน้ทำงและประเทศทำงผ่ำนควรสละสทิธหิรอืออกวซ่ีำขำออก หรอืวซ่ีำคนเดนิทำงผ่ำน 
(ถำ้เหมำะสม) ส ำหรบับุคลำกรดำ้นกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ขององคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่ห้
ควำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิ

3. ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิควรพจิำรณำว่ำสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ไดใ้นระดบัใดโดยผ่ำนกำรว่ำจำ้งเจำ้หน้ำที่
ภำยในประเทศ 

 

17. สนิคำ้และอุปกรณ์ 
1. โดยค ำนึงถงึสนิคำ้และอุปกรณ์ในกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ ซึ่งถูกส่งออกหรอืน ำเขำ้โดยหรอืใน

นำมของประเทศที ่  ใหค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิประเทศต้นทำง 
ประเทศทำงผ่ำน และประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ควรจะ: 
ก. ยกเว้นค่ำภำษีศุลกำกร ภำษี พกิดัอัตรำภำษี หรอืค่ำธรรมเนียมของรฐับำล ทัง้ปวง ส ำหรบัสนิค้ำและ

อุปกรณ์ดงักล่ำว 
ข. ยกเวน้สนิคำ้และอุปกรณ์ดงักล่ำว จำกขอ้จ ำกดัทัง้ปวงในกำรส่งออก กำรส่งผ่ำนและกำรน ำเขำ้ 
ค. จดัท ำและลดขัน้ตอนในกำรจดัท ำเอกสำร ส ำหรบักำรส่งออก กำรส่งผ่ำนและกำรน ำเขำ้ ให้ง่ำยและน้อย

ทีสุ่ด 
ง. อนุญำตใหม้กีำรน ำเขำ้เพือ่ส่งออกอุปกรณ์ใดๆ หรอืสนิคำ้ทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ซึ่งประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื หรอื

องคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื เป็นเจำ้ของ หรอืมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเกบ็รกัษำไว้ 
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สหพนัธส์ภำกำชำดและสภำเสีย้ววงเดอืนแดงระหวำ่งประเทศ 
บทน ำแนวทำงส ำหรบักำรอ ำนวยควำมสะดวกภำยในประเทศ และกำรก ำกบัดแูลบรรเทำภยัพบิตัแิละใหค้วำมช่วยเหลอืเพือ่กำรฟ้ืนฟูในขัน้ตน้ระหวำ่งประเทศ  

 

 
 

2.  โดยค ำนึงถึงสนิค้ำและอุปกรณ์ในกำรบรรเทำภยัพบิตัเิท่ำนัน้ ประเทศต้นทำง ประเทศทำงผ่ำน และประเทศที่
ไดร้บัผลกระทบควรจะด ำเนินกำรเพิม่เตมิ ดงันี้: 
ก. ยกเลกิหรอืลดขอ้ก ำหนดในกำรตรวจตรำ ถ้ำไม่สำมำรถท ำกำรยกเลกิไดจ้ะต้องผ่ำนกำรตรวจสนิค้ำและ

อุปกรณ์ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพบิตัิอย่ำงรวดเร็ว และตำมล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงั โดยผ่ำนขัน้ตอน 
“ก่อนกำรผ่ำนพธิกีำรศุลกำกร” (ถำ้เป็นไปได)้ และ 

ข. จดัเตรยีมเพื่อกำรตรวจตรำ และกำรปล่อยสนิคำ้และอุปกรณ์นอกชัว่โมงท ำกำร และ/หรอื ณ สถำนทีใ่ดๆ 
นอกเหนือจำกส ำนกังำนศุลกำกร (ถ้ำจ ำเป็น) เพื่อลดควำมล่ำชำ้ตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัของ
ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่ ี
สทิธ ิควรตรวจตรำเสน้ทำงและจุดส่งมอบสนิคำ้และอุปกรณ์ดงักล่ำว ตำมทีก่ ำหนดไวโ้ดย ประเทศทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ 

3. เพื่อให้ได้รบัประโยชน์จำกบรกิำรต่ำงๆ ขำ้งต้น ประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้
ควำมช่วยเหลอื ควรบรรจุหบีห่อ จ ำแนกประเภท และท ำเครือ่งหมำยสนิคำ้และอุปกรณ์ในกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละ
กำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ ตำมมำตรฐำนสำกลทีไ่ดต้กลงไว ้และแนบบญัชรีำยละเอยีดไวก้บักำรขนส่งแต่ละเทีย่วและ
ควรตรวจตรำสนิคำ้และอุปกรณ์ทัง้หมดดงักล่ำวเพิม่เตมิ เพือ่ใหแ้น่ใจถงึคุณภำพและควำมเหมำะสมของสนิคำ้และ
อุปกรณ์ดงักล่ำว ส ำหรบัควำมต้องกำรในประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ และกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยระดบัชำต ิของ
ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ และตำมมำตรฐำนสำกล 

4. ประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำมช่วยเหลือที่มสีิทธิ ควรรบัผิดชอบ ในกำร
เคลื่อนยำ้ยหรอืท ำลำยสนิคำ้ ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ใดๆ ทีไ่ม่ต้องกำรและไม่ไดใ้ช้
แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ถ้ำอำจก่อใหเ้กดิภยัคุกคำมต่อสุขภำพอนำมยัหรอืควำมปลอดภยัของมนุษย์ หรอืต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 

18. สนิคำ้และอุปกรณ์พเิศษ 
นอกเหนือจำกบรกิำรต่ำงๆ ทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้น วรรค 17 แลว้: 

1. ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ควรใหก้ำรรบัรองชัว่ครำว ส ำหรบักำรจดทะเบยีนและแผ่นป้ำยทะเบยีนจำกต่ำงประเทศ 
อนัเกีย่วเนื่องกบัยำนพำหนะ ซึง่ถูกน ำเขำ้โดยประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำม
ช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิหรอืในนำมของตน ในกำรบรรเทำภยัพบิตั ิและกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 

2. ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ควรสละสทิธ ิหรอืเร่งรดักำรออกใบอนุญำตใดๆ ทีใ่ชบ้งัคบัได ้และลดมำตรกำรกดีกนั
อื่นใด ในกำรใช้ น ำเข้ำ หรือส่งออกอุปกรณ์โทรคมนำคมและเทคโนโลยีสำรสน เทศ โดยประเทศที่ให้ควำม
ช่วยเหลอื และองค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื หรอืในนำมของตนในกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรให้
ควำมช่วยเหลอืฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่โดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตักิบัผลกระทบในทำงลบกบัผูม้บีทบำทในกำรบรรเทำภยั
พบิตัภิำยในประเทศ ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบควรใหอ้นุญำต (หรอืถำ้เหมำะสม) สนบัสนุนใหผู้ม้บีทบำทรำยอื่นๆ 
ภำยในประเทศให้อนุญำต) แก่ประเทศที่ใหค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมทีใ่ห้ควำมช่วยเหลอืที่มี
สทิธดิงักล่ำว สำมำรถเขำ้ถงึช่องควำมถี ่ควำมถี ่และกำรใชด้ำวเทยีมส ำหรบักำรปฏบิตักิำรดำ้นโทรคมนำคม และ
กำรถ่ำยโอนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพบิตัิ 

3. ประเทศตน้ทำง ประเทศทำงผ่ำน และประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบควรลดมำตรกำรกดีกนัทำงกฎหมำยและทำงกำร
บรหิำรส ำหรบักำรส่งออก กำรส่งผ่ำน กำรน ำเขำ้ และกำรน ำเขำ้เพือ่ส่งออกใหมข่องยำและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์
โดยประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืที่มสีทิธ ิหรอืในนำมของตนใน
กำรบรรเทำภยัพบิตั ิและกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟู         ข ัน้แรกเริม่ เพยีงเท่ำทีส่อดคลอ้งกบักฎหมำย
ระหว่ำงประเทศและกฎหมำยว่ำดว้ยควำมปลอดภยัต่อสำธำรณชน ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรดำ้น
มนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธคิวรด ำเนินมำตรกำรทัง้ปวงตำมสมควร เพือ่ใหแ้น่ใจถงึคุณภำพและควำม
เหมำะสมของยำและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยใ์ดๆ ดงักล่ำว และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ก. ยำใดๆ ทีถู่กน ำเขำ้ควรไดร้บัควำมเหน็ชอบส ำหรบักำรใชใ้นประเทศตน้ทำง และประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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ข. ยำทีถู่กใชใ้นกำรปฏบิตักิำรของตนเองนัน้ ควรทีจ่ะ: 

(i) ถูกขนส่งและบ ำรุงรกัษำไวใ้นสภำพทีเ่หมำะสมเพือ่ใหแ้น่ใจถงึคุณภำพของยำดงักล่ำว 
(ii) ไดร้บักำรปกป้องจำกกำรยกัยอกทรพัยแ์ละกำรใชไ้ปในทำงทีผ่ดิ 

ค. ยำใดๆ ทีไ่ดบ้รจิำคเพือ่กำรใชโ้ดยผูอ้ื่น ในประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบนัน้ ควรทีจ่ะ: 
(i) เมือ่ถูกส่งมำถงึ ยำดงักล่ำว ควรมรีะยะเวลำใชไ้ดอ้ย่ำงน้อย 12 เดอืน ก่อนถงึวนัหมดอำยุ 
(ii) ถูกขนส่งและบ ำรุงรกัษำไวใ้นสภำพทีเ่หมำะสมเพือ่ใหแ้น่ใจถงึคุณภำพของยำดงักล่ำว จนกว่ำจะไปถงึ

ยงัประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
(iii) ถูกปิดฉลำกไว้อย่ำงเหมำะสมในภำษำทีส่ำมำรถเขำ้ใจได้ในประเทศที่ไดร้บัผลกระทบ พร้อมทัง้ชื่อ

เรยีกสำกล และชือ่สำมญัทำงยำ หมำยเลขรุ่นกำรผลติ รูปแบบยำ ควำมแรงของยำ ชื่อผูผ้ลติ ปรมิำณ
บรรจุ สภำพกำรเกบ็รกัษำ และวนัหมดอำยุ 

4. ประเทศต้นทำง ประเทศทำงผ่ำน และประเทศที่ได้รบัผลกระทบ ควรพิจำรณำว่ำจะสำมำรถดดัแปลงหรือลด
ขอ้ก ำหนดตำมปกติเกีย่วกบักำรรมยำและขอ้หำ้มและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ เกีย่วกบักำรน ำเขำ้และส่งออกอำหำร โดย
ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธใินกำรปฏบิตักิำรบรรเทำภยั
พบิตัไิดห้รอืไม ่

 

19. กำรขนส่ง 
1. ประเทศต้นทำง ประเทศทำงผ่ำน และประเทศที่ได้รบัผลกระทบ ควรให้อนุญำต (โดยไม่มคีวำมล่ำช้ำเกนิควร) 

ส ำหรบักำรขนส่งทำงบกอย่ำงรวดเรว็ กำรขนส่งทำงเรอื และอำกำศยำน ซึง่ควบคุมโดยประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื 
และองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิหรอืในนำมของตนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรขนส่งสนิคำ้เพื่อ
บรรเทำภยัพบิตัหิรอืใหค้วำมช่วยเหลอืฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ และยกเวน้ค่ำธรรมเนียมทีใ่ชบ้งัคบั 

2. โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควรอนุญำตส ำหรบัสิทธิในกำรบินผ่ำนน่ำนฟ้ำ กำรลงสู่พื้นและทะยำนออกของเครื่องบิน 
นอกจำกนี้เครือ่งบนิดงักล่ำวควรไดร้บัอนุญำตใหท้ ำกำรบนิไดภ้ำยในอำณำเขตของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบตำมที่
จ ำเป็นส ำหรบักำรส่งมอบควำมช่วยเหลอื 

3. วซ่ีำขำออก วซ่ีำคนเดนิทำงผ่ำน และวซ่ีำขำเขำ้ใดๆ ทีใ่ชบ้งัคบัส ำหรบัเจำ้หน้ำทีผู่ค้วบคุมยำนพำหนะทีใ่ชส้ ำหรบั
กำรขนส่งใดๆ ควรถูกออกใหโ้ดยเรว็ 

 

20. สถำนภำพทำงกฎหมำยชัว่ครำว ภำยในประเทศ 
1. ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ ควรใหอ้นุญำตอย่ำงน้อยเป็นกำรชัว่ครำวแก่หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศทีใ่หค้วำม

ช่วยเหลอื และองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิในทนัททีีเ่ดนิทำงเขำ้หรอืโดยเรว็เท่ำทีจ่ะท ำได้
ในภำยหลงัเพื่อประกอบกจิกำรโดยชอบดว้ยกฎหมำยในอำณำเขตของตนเพื่อสำมำรถใชส้ทิธ ิ(นอกจำกในเรื่อง
อื่นๆ แลว้) เพื่อเปิดบญัชธีนำคำร เขำ้ท ำสญัญำและสญัญำเช่ำ ซื้อและจ ำหน่ำยทรพัย์สนิและกระตุ้นให้มกีระบวน
พจิำรณำตำมกฎหมำยเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 

2. ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธคิวรไดร้บัสทิธทิีจ่ะใชเ้งนิทุน
และสกุลเงนิทีจ่ ำเป็นโดยอสิระภำยในหรอืภำยนอกประเทศดงักล่ำวโดยผ่ำนวธิกีำรทีช่อบดว้ยกฎหมำย และเพื่อ
ไดร้บัอตัรำแลกเปลีย่นที่ถูกต้องตำมกฎหมำย อนัเกีย่วเนื่องกบักำรบรรเทำภยัพบิตัิและกำรให้ควำมช่วยเหลอืใน
กำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ 

3. ประเทศที่ได้ร ับผลกระทบควรอนุญำตให้ประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลือ และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำม
ช่วยเหลอืทีม่สีทิธทิ ำกำรว่ำจำ้งและสิน้สุดสญัญำว่ำจำ้งของบุคลำกรในทอ้งถิน่ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
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21. ภำษอีำกร 
1. ประเทศที่ได้รบัผลกระทบควรให้กำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีหรอือำกรอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบักำรบรรเทำภยัพบิตัิและกำรให้ควำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่แก่ประเทศที่ให้
ควำมช่วยเหลอืและองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิ

 

22. ควำมปลอดภยั 
1. ประเทศที่ได้รบัผลกระทบควรด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อแก้ปญัหำด้ำนควำมปลอดภยัของ

บุคลำกรดำ้นกำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ของประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืและองคก์ร
ด้ำนมนุษยธรรมที่ให้ควำมช่วยเหลอืที่มสีทิธ ิและเกี่ยวกบัอำคำรสถำนที่ พำหนะในกำรเดนิทำง 
อุปกรณ์และสนิคำ้ทีใ่ช ้อนัเกีย่วเนื่องกบักำรบรรเทำภยัพบิตัแิละกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรฟ้ืนฟู
ขัน้แรกเริม่ของตน ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืและองค์กรดำ้นมนุษยธรรมทีใ่ห้ควำมช่วยเหลอืยงั
ควรด ำเนินมำตรกำรทีเ่หมำะสมในกำรวำงแผนและกำรปฏบิตักิำรของตนเองเพื่อบรรเทำควำมเสีย่ง
ต่อควำมปลอดภยั 

 

23. ชัว่โมงท ำกำรเพิม่เตมิ 
1. ประเทศที่ได้รบัผลกระทบควรใช้ควำมพยำยำมเพื่อให้แน่ใจ (เมือ่จ ำเป็น) ว่ำส ำนักงำนและบรกิำร

ต่ำงๆ ซึ่งควบคุมโดยรฐับำลซึ่งจ ำเป็นต่อกำรส่งมอบได้ในเวลำที่เหมำะสมส ำหรบักำรบรรเทำภยั
พบิตัริะหว่ำงประเทศนอกเวลำท ำกำรตำมปกต ิ

 

24. ค่ำใชจ้่ำย 
1. โดยปกตแิลว้ ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองค์กรด้ำนมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืควรเป็น

ฝำ่ยออกค่ำใชจ่้ำยในกำรใหบ้รกิำรบรรเทำภยัพบิตัริะหว่ำงประเทศ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกำร
ฟ้ืนฟูขัน้แรกเริม่ตำม “แนวทำง” เหล่ำนี้ อย่ำงไรกต็ำม ประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลอือำจตกลงกนั
ล่วงหน้ำกบัประเทศที่ได้รบัผลกระทบเพื่อกำรชดใช้เงนิคนืส ำหรบัค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
บำงอย่ำงหรอืกำรยมือุปกรณ์เป็นกำรชัว่ครำว 

2. ประเทศที่ได้รบัผลกระทบควรพิจำรณำ (เมื่ออยู่ภำยใต้อ ำนำจของตน และเพียงเท่ำที่เป็นไปได้
ภำยใต้พฤติกำรณ์ต่ำงๆ) เพื่อใหบ้รกิำรบำงประกำรในอตัรำส่วนลดหรอืโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย ให้แก่ 
ประเทศทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื และองคก์รดำ้นมนุษยธรรมทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืทีม่สีทิธ ิซึง่อำจรวมถงึ: 

ก. กำรขนส่งภำยในประเทศรวมทัง้กำรขนส่งโดยสำยกำรบนิภำยในประเทศ 
ข. กำรใชท้ีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งเพือ่ใชเ้ป็นส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้ และ 
ค. กำรใชอุ้ปกรณ์ในกำรจดักำรสนิคำ้และกำรสนบัสนุนทำงดำ้นโลจสิตกิส์ 

 
 
 
 


