Tsunami Evaluation Coalition:
Coordination of International Humanitarian Assistance in Tsunami-affected Countries

Executive Summary
บทนํา
การประเมินการประสานความรวมมือกันของผูทํางานในดานมนุษยชนภายใตการชวยเหลือใ
นสึนามิทเี่ กิดขึ้นในเดือนธันวาคม
2004
ไดใหโอกาสในการสะทอนถึงพฤติกรรมและผลงานของระบบการชวยเหลือสากล
เมื่อไมมกี ารบังคับแหลงทีม่ าของเงิน ซึง่ ผิดปรกติจากทัว่ ๆ ไป ที่ไดนําเสนอมาเมือ่ เร็ว ๆ นี้ในทัว่ โลก
คือ การทบทวนการทํางานดานมนุษยชน (HRR) และ Good Humanitarian Donorship Initiative
(GHD) ไดใหภูมิหลังและจุดมุงเนนสําหรับการวิเคราะห
การประเมินผลฉบับนีค้ รอบคลุม 3 ประเทศ อินโดนีเซีย ศรีลังกา และมัลดีฟ
พรอมกับการสังเกตการณเพิม่ เติมในประเทศไทย
ทีมหลักประกอบไปดวย
4
คน
กับทีเ่ ปนทีป่ รึกษาแหงชาติ 1 คน (ศรีลังกา) ไดไปเยี่ยมแตละประเทศระหวางเดือนกันยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน
2005
รวมกับการจัดสัมมานาเชิงปฏิบัติการกับผูมีสวนเกีย่ วของและมีการสัมภาษณสํานักงานใหญ
มีคนทีใ่ หคําปรึกษามากกวา
350
คน
การรวมมือระหวาง
TEC
ทองถิน่
และทีมการประเมินศักยภาพแหงชาติ
รวมถึงการรวมมือกันในดานคําถามทีใ่ ชในการสํารวจประชากรทีไ่ ดรับผลกระทบ
และสิ่งทีไ่ ดก็สะทอนใหเห็นในทีน่ ี้
การประเมินมุง เนนไปทีค่ วามมีประสิทธิภาพ
ความสัมฤทธิ์ผล
ความเกีย่ วเนือ่ งและความเหมาะสมในการจัดการประสานความรวมมือภายในระบบดานมนุษยธรรม
สากลและนีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับรัฐบาลในประเทศและNGO
ไดอยางไร
ไดอยางไร
การวิเคราะหไดถูกดึงมาจากการกําหนดความหมายการทํางานของการประสานความรวมมือและระบ
บ และเครื่องมือ แสดงไดเปน 8 หัวขอ
1) ผูนําและการจัดการตัวแทนสาขา
2) การเจรจาตอรองและการรักษาโครงสรางการบริการกับเจาหนาทีก่ ารเมืองทีเ่ ปนเจาบาน
3) สงเสริมการแบงหนาทีข่ องแรงงาน (รวมทัง้ พลเรือน – ทหาร)
4) การวางแผนกลยุทธ
5) การรวบรวมทรัพยากรสําหรับรวมในการวางโปรแกรม

6) รวบรวมขอมูลและการจัดการขอมูล
7) ความมีเหตุและผล (รวมถึงความมีเหตุและผลตอประชาชนผูร ับ)
8) การรวมในการสนับสนุน
แมวาการชวยเหลือจะกลายมาเปนภาระหนาทีท่ ี่ยงิ่ ใหญระดับนานาชาติ
ไดมีการตัดสินถึงลักษณะพิเศษ
โดยมากใชลักษณะเฉพาะของแตละประเทศทีไ่ ดรับผลกระทบ
มีการโตแยงเล็กนอยวาสึนามิไดเรงกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย
โชครายทีโ่ อกาสเดียวกันไมไดเกิดขึ้นในศรีลังกา
ทีถ่ ึงแมวาจะมีการสัญญาณในการรวมมือกันระหวางกลุม ภายในทีม่ ีการสูรบกันอยู
และการเสนอความเทาเทียมกันของการแจกจายภายใต
P
–
TOMS
เปนครั้งแรก 1
ความขัดแยงทีน่ ั่นก็ยงั ดําเนินตอไป
การรวมมือกันในมัลดีฟไดประโยชนจากจํานวนขององคกรทีค่ อนขางนอยและความใกลชิดกัน
ของสํานักงานขององคกรตาง
ๆ
แตกตางกันทีอ่ ินโดนีเซียและศรีลังกาทีเ่ ผชิญกับความทุกขจากการแตกแยกเปนกลุม เล็กกลุม นอยของ
ทางชวยเหลือสาเหตุมาจากภูมิประเทศทีก่ ระจายกัน
และมีองคกรเปนรอย
ๆ
องคกรทีไ่ ดเขามาจัดตั้งใน เดือนแรกหลังจากเกิดภัยพิบัติ
ผูนําและตัวแทน
ในเหตุการณทมี่ ีความนาในใจสูง การประสานงานพิเศษ UN (UN Special Coordinator)
และ (หลังจากนัน้ ในระยะเวลาสัน้ ๆ) UN Special Envoy ก็มีความสําคัญทีส่ ุด ในฐานทีก่ ระตุน
สนับสนุนและเปนจุดรวมในการนํารัฐบาลทีไ่ ดรับผลกระทบและกลุม องคกรทีไ่ ดความชวยเหลือทีก่ ระจ
ายอยูใ หมาอยูภ ายใตหลังคาเดียวกัน
อยางไรก็ดีการประเมินผลครั้งนีไ้ ดพบถึงความจําเปนสําหรับความตอเนือ่ งทีย่ ิ่งใหญในความรับผิดชอ
บของการรายงานและการตัดสินใจภายใตการประสานความรวมมือในหลาย
ๆ
ระดับ
เพือ่ เปนการหลีกเลีย่ งการเสียเวลากับการจัดการยอย
ๆ

1

Post-Tsunami Operational Management Structure
(โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ง จ า ก สึ น า มิ )
เ ป น ก า ร ต ก ล ง ร ว ม กั น เ พื่
อ ร ว ม กั น ช ว ย เ ห ลื อ สึ น า มิ
24 มิ ถุ น า ย น 2005 โ ด ย LTTE
ไ ด เ ซ็ น เ มื่
อ วั น ที่
แ ต ยั ง ไ ม ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร เ นื่
อ ง จ า ก ค ว า ม ขั ด แ ย ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง )

และความตองการอยางมหาศาลสําหรับขอมูลทีต่ องสงไปทีน่ ิวยอรกและเจนีวา จุดที่หลาย ๆ ครั้ง
อางอิงถึงโดยเฉพาะในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของ UN ในการประเมินผล
ในแสงสวางของการปรึกษากันเมือ่ เร็ว
ๆ
นีท้ เี่ กิดขึ้นใน
HRR
การชวยเหลือในสึนามิที่อีกครั้งไดเนนไปทีค่ วามจําเปนสําหรับการจะประมาณไดลวงหนาและการรวม
จุดศูนยกลางของโครงสรางในการรวมมือกันในระดับพืน้ ทีภ่ ายใตแนวทางของ Inter Agency
Standing
Committee
(IASC)
การประเมินพบวา
IASC
ถึงแมจะเปนประโยชนทเี่ ปนกระจกสะทอนในระดับพืน้ ที่
แตก็สะทอนยังไมเพียงพอ
หรือไมแมแตพดู แทน ความหลากหลายของ NGOs จํานวนมากมาย รวมทัง้ NGOs ในประเทศ
กลุมทีร่ วมอยูใ น
IASC
ในระดับนานาชาติไมมีสํานักงานสําหรับปฏิบัติงานในพืน้ ที่
ตัวแทนของพวกเขาถาเปนทัง้ หมดก็เลือกขึ้นมาเฉพาะกิจจากองคกรสมาชิก การรองเรียนซ้ํา ๆ ซาก ๆ
จากผูป ระสานงานอาวุโสคือ
INGOs
ไมไดมีความสม่ําเสมอในการตกลงรวมกันในประเด็นสําคัญที่ไดมีการพูดคุยปรึกษากัน
หลักใหญเปนเพราะสมาชิกของกลุม
NGO
ไมไดมีการตกลงเกีย่ วกับวาใครมีสิทธิในการออกเสียงพูดแทนพวกตน
ในขั้นแรกของภาวะฉุกเฉินทีน่ นั่ ไมมีการรวมกันในการบริการสําหรับการประเมินรวมกัน
ในทุกประเทศ ความสัมพันธสําคัญไดใหกบั การประเมินและบทบาทการรวมมือกันของ UNDAC
ในบางสถานการณควรจะทําใหชดั เจนมากกวานี้
ภายหลังในทันทีทันใดหลังจากสึนามิ
การจัดตั้งสํานักงานใหความกระจางดานขอมูล
และแนวนโยบายรวมกันสําหรับการรวมมือกันในดานตาง
ๆ
ก็อาจจะมีความสําคัญมากกวาการประเมินแบบนัน้ ก็ได
การประเมินผลพบวา ความพยายามไมเพียงพอนัน้ ทําใหเกิดการแพรกระจายของขอมูลและ
การอธิบายถึงจุดประสงคของการมีบริการ
UN
รวมกัน
พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับศักยภาพทีม่ ีอยูแลวไดอยางไร
และพวกเขาอาจจะเต็มในในการตอบสนองตอความตองการขององคกรไดอยางไร
ผูรวมมือปฏิบัติงานอาจจะในบางสถานการณไดผลประโยชนจากการตกลงรวมกันในการจัดหา
การจางเจาหนาที่ คาเชาตาง ๆ เปนสวนเพิม่ เติมในบริการทีม่ ีอยูแ ลว
การประเมินพบการแพรกระจายของความไมพอใจในคุณภาพของการประชุมรวมมือกัน
โดยเฉพาะในระหวาง
6
เดือนแรกของการชวยเหลือ
บทบาท
ความรับผิดชอบและอํานาจการตัดสินใจของผูมีสวนรวมมักจะไมมีการอธิบายอยางชัดเจน

บางครัง้ ทำใหนําไปสูค วามเปลาประโยชนในการรวมกันของขอมูลทีแ่ บงปนและการตัดสินใจ
มีการติดตามและประเมินผลการประชุมนอยมาก
โอกาสสําคัญ
ทําใหเสียผูเขารวม
โดยเฉพาะองคกรเล็ก
ๆ
มีน้ําหนักมากกวาผลประโยชน
โดยเฉพาะเมือ่ เผชิญกับหัวขอและการตัดสินใจทีต่ องทบทวนหลาย ๆ ครัง
การเขามาของผูเยีย่ มอยางสม่ําเสมอทําใหมีภาระทีต่ องรับผิดชอบกับรัฐบาลบริหารสวนทองถิ่
น
กําลังทหาร
และเจาหนาทีอ่ งคกร
การมาของผูเ ยี่ยมทีม่ ีความสําคัญมากสรางความกังวลใหกบั ผูบริหารและการลําเลียงเจาหนาทีท่ อี่ าจ
มากถึง 2 สัปดาห ในบางกรณี และตารางแผนการดําเนินงานตองมีการจัดลําดับความสําคัญใหม
เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกบั ผูมาเยีย่ ม
การประเมินผลไดเสนอแนะวาการขอผูกมัดในรายงานปรกติและภารกิจรวมกันอาจจะไปในทางหนึง่
เพือ่ จัดการกับสถานการณเรงดวน
ความทาทายหลักอยางไรก็ดี
ศูนยกลางบนความเทาเทียมกันของบุคคล
การเขาออกทีม่ ีอัตราสูง
และโดยเฉพาะในระดับอําเภอทรัพยากรทีไ่ มเพียงพอและความไมเหมาะสมของระดับความอาวุโส
ซึ่งทําใหความไวใจและความมั่นใจออนแอลง

เจาหนาทีร่ ัฐของประเทศเจาบาน
ความพยายามในการบรรเทาทุกขไดประโยชนจากความแข็งแกรงของรัฐบาลในประเทศนัน้
ซึ่งมีการพัฒนาทีด่ ีในสถาบันระดับชาติ
และโครงสรางการใชกฎหมาย
อยางไรก็ดี
รัฐบาลทีเ่ ปนศูนยกลางทีแ่ ข็งแกรง
ก็ไมสามารถทดแทนสําหรับการพัฒนาทีแ่ ยของกลไกการประสานความรวมมือของรัฐบาลสวนทองถิน่
จากการประเมินผลพบวา
ในทุกประเทศ
ความสามารถของรัฐบาลในการประสานงานใหสัมฤทธิผ์ ลนัน้ ถูกบังคับโดยความสามารถทีจ่ ํากัดของ
ตน และการเขาถึงขอมูล การปดกั้นเมื่อเริ่มแรกของโครงสรางการประสานงานเฉพาะกิจ (CNO
ในศรีลังกาเปนตัวอยาง) ในชวงเวลาฉุกเฉินและการกลับมาของกระทรวงทีร่ ับผิดชอบอยูแลวโดยปรกติ
ทําใหการประสานงานมีประสิทธิภาพนอยลง แมวา ในอินโดนีเซีย BRR (The Ache and Nias
Rehabilitation Reconstruction Agency) จะไดพิสูจนแลววากอใหเกิดผลทีส่ ุด

ศักยภาพในการปฏิบัติงานทีด่ ีที่สุดของ
UN
และ
INGOs
ไดเขาถึงในเวลาทีเ่ มือ่ มีการถายทอดทักษะและการสรางศักยภาพสําหรับการติดตอประสานงานกันขอ
งความพยายามในการฟน ฟูเปนสิง่ ทีต่ องการมากทีส่ ุดโดยรัฐบาลทีด่ ํารงอยู
ยังไมมีความสัมพันธกันระหวางจํานวนทีต่ ่ําสุดและความพยายามในความเกีย่ วของนี้
บทบาทสําคัญของ
OCHA
ในการมัน่ ใจวาความไมเปลีย่ นแปลงและความตอเนือ่ งระหวางผูร วมทํางานนานาชาติทงั้ หมดและรัฐบ
าลในระดับเขตและเขตยอยไดถูกขัดขวางโดยระยะสัน้ เงินชวยเหลือเฉพาะกิจที่เปนหลัก ในศรีลังกา
บทบาทสําคัญนีไ้ ดรับการประนีประนอมจากการขาดการสนับสนุนจากทีมประเทศ UN ในเงินลงทุน
(แมวาภายหลังจะเปลีย่ นไป)
นัน่ ก็ทําใหเกิดความเสียหายเชนกัน
โดยการใชผูออนอาวุโสในพืน้ ทีแ่ ละแหลงทรัพยากรทองถิ่นทีข่ าดแคลน
การแบงหนาที่ของแรงงาน
การประเมินนีพ้ บวา อัตราการลาออกและจางงานของผูป ระสานงานอาวุโสของ UN มีความถี่
ไดทําใหเกิดความออนแอในความสําคัญของความตอเนือ่ งและความไวใจทีอ่ ยูหลังการประสานงานแ
ละผูนําทีม่ ีประสิทธิภาพ
มากกวานัน้ คุณภาพของการแตงตั้งบุคคลก็มหี ลายอยางทีต่ องพิจารณาวัดถึงความตองการสําหรับกา
รอบรมที่ดีกวา
พรอมกับการเนนหนักไปทีก่ ารเพิม่ ทักษะ
ทีท่ ําใหหมดกําลังใจในความธรรมดาในการเขาถึงศูนยกลางของ UN ในติดตอประสานงาน
มีผูตอบเล็กนอยที่มีคําถามถึงความจําเปนของกลยุทธผูนําโดยผูอ าวุโสทีไ่ ดรับการแตงตั้งจาก
UN
ไมไดมีบทบาทในการเปนตัวแทน
ดังนัน้ ตองวางเงือ่ นไข
อยางไรก็ตามภายใตการเพิม่ การครอบครองของรัฐบาลแหงชาติและวิธีการฟน ฟูระดับจังหวัด
ประโยชนทไี่ ดเปรียบเทียบกันของ
UN
ควรจะไดมีในการวางแผนกลยุทธ
นโยบายและการรวมมือกันมากกวาการเขาไปดําเนินการโครงการโดยตรง
บาง
INGOs
ทีเ่ ปนกุญแจสําคัญไดแสดงความคิดออกมาถึงความผิดหวังเหนือวิธกี ารทํางานในซึ่งผูน ําดานตาง ๆ
ของ UNทีม่ ีหนาทีไ่ ดเปลี่ยนไปสูความไมยืดหยุน เหนือวิธกี ารและการปฏิบัติ
ทําใหมี
การเปรียบเทียบถึงประโยชนที่ไดแสดงใหเห็นโดยบาง
NGOs

ไมมีเหตุผลที่มีอยูก อนในเรือ่ งเหตุผลวาทําไมองคกร
ควรจะรับเปนผูนําในการประสานความรวมมือดานตาง ๆ

UN

ในภาวะหลังจากเกิดภัยพิบัติ
การทะลักเขามาของ
INGOs
กอใหเกิดความแออัดในชองวางทีม่ ีอยูใ นดานมนุษยธรรม ดวยจํานวนเงินทีม่ ากเกินพอสําหรับใชจาย
บาง
INGOs
ชอบทีจ่ ะเก็บขอมูลซึ่งเปนจุดเขารวมจุดเดียวตอประชากรลูกคา
และเพือ่ ใชการประชุมประสานความรวมมือใหเปนพาหนะในการกระจายขาวเรือ่ งความผูกขาด
มากกวานัน้ การขยายกวางออกไปของอํานาจของพวกเขาเหนือพื้นทีค่ วามสามารถแบบดั้งเดิมและให
สัญญาวาในเดือนตอไปจะตองไดรับการถอนไป
การเปลีย่ นแปลงอยางกะทันหันจากเล็กไปใหญในการปรากฏจากนานาชาติของ Red Cross
Movement
ในแตละประเทศไดแสดงปญหาในการประสานงานทีไ่ มคาดถึงเกิดขึ้น
การบริจาคสิง่ ของและบริการจากการเยีย่ มสังคมในประเทศมักถูกตัดสินใจโดยการตั้งสมมติฐานภายใ
นประเทศของพวกเขาถึงความตองการพรอมกับการคํานึงถึงเพียงเล็กนอยในการหาคําแนะนําจากสัง
คมทีจ่ ัดตั้งมานานแลวของประเทศเจาบาน
นีไ่ มไดเปนการสบประมาท
อยางไรก็ดี
จากบทบาททีม่ ีความสําคัญทีป่ ฏิบัติโดยสมาชิกของ
Movement
ในการบรรเทาทุกขและการฟน ฟูในทุกประเทศ
ปญหาดานการประสานงานในบางพืน้ ทีไ่ ดรับการจัดการผาน Movement Coordination Framework
ทีไ่ ดรับการพัฒนาจาก มกราคม – กุมภาพันธ และไดดําเนินการในเดือนมีนาคม 2005
มีการรายงานใน “เปนลําดับขั้น” ตอผูบริจาคและสํานักงานใหญถึงคาใชจายของ “ทีต่ ามมา”
ในการประสานงานเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและกลยุทธการวางแผนรวมกันภายใตแล
ะระหวางสวนตาง ๆ
มีการทําซ้ําและความซ้ําซอนในการรายงานสถานการณ
หลาย
ๆ
องคกรไดรายงานความกดดันสําหรับความรวดเร็วและการนํามาใหซึ่งสิง่ ทีม่ องเห็นไดของสื่อมวลชนแ
ละผูบริจาคทีม่ ีสิทธิและเสียงของตน
แมวาการประเมินผลพบวานีจ่ ะตองไดรับการทําความเขาใจมากกวาในการใชประสบการณ

การประสานงานความรวมมือระหวาง
NGO
ตาง
ๆ
ก็มีความหลากหลาย
ในอาเจะหการประชุมทีจ่ ัดขึ้นเปนประจําระหวางองคกรตาง ๆ ของ INGO อาจจะมีผูเขารวมแค 6 หรือ
7 องคกรทีใ่ หญที่สุด แตในความหมายของความครอบคลุมนี่อาจจะแสดงถึงวามากทีส่ ุดที่ 65%
ของทรัพยากรและการดําเนินการโครงการภาคสนาม
ภาระหนาทีข่ องการประสานงานทีไ่ มมีคุณภาพของ
NGO
ตาง
ๆ
โดยเฉพาะการนําเสนอทีไ่ มมีคุณภาพ รวมถึงการแบงปนขอมูล และการยึดติดอยูกับมาตรฐานทัว่ ๆ
ไป ตั้งอยูท ี่มากกวากับ 35% ทีย่ ังคงอยู
ในบางกรณีการดําเนินการโดยตรงก็เปนทีต่ องการมากกวาการใชเวลามากไปในการเขาใกล
นัน่ อาจจะรวมถึงการสรางผูร วมงานและการอบรมกับ
NGOs
และ
CBOs
ทองถิ่น
แมวาความทาทายของการสรางศักยภาพอยูเหนือขอบเขตของการศึกษานี้
(และครอบคลุมอยางกวางขวางในการศึกษาศักยภาพของ
TEC)
การประเมินผลครั้งนีพ้ บวาผลทีต่ ามมาของการ
“ทําใหจมลงไป”
ของศักยภาพของทองถิ่น
โดยการปรากฏของนานาชาติมากมายในอาเจะหและศรีลังกา
เปนการแสดงออกใหเห็นทีไ่ มดีของและการปรึกษากับ
NGOs
และ
CBOs
ทองถิ่นในการประชุมประสานความรวมมือ นีอ่ าจจะนําไปสูการกัดกรอนในศักยภาพฉุกเฉินในทองถิน่
การประเมินผลพบหลักฐานบางอยางของการ “ขโมย” เจาหนาทีจ่ าก NGOs ทองถิน่
โดยองคกรนานาชาติ
โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาการบรรเทาทุกข
เชนกัน
ในทีน่ กี้ ารประชุมประสานความรวมมือมีอํานาจโดยองคกรนานาชาติ
ภาษาอังกฤษกลายเปนสือ่ กลางของการสือ่ สารทีม่ ีคาใชจาย
ทําใหคอนขางจะทําใหผูเขารวมในระดับทองถิน่ มีจํานวนนอย ไมวาจะเปน NGOs อิสระ เจาหนาทีร่ ัฐ
หรือแมแตเจาหนาทีท่ องถิน่ ของ INGO
การมีเหตุผลตอประชากรทีไ่ ดรับผลกระทบเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะขาดไมไดของการปฏิบัติในการประสานง
านทีด่ ี
ประสิทธิภาพการสือ่ สารขององคกรทีท่ ํางานรวมกันกับประชากรลูกคา
รวมถึงวิธีการรองเรียนและการทําขอมูลเรื่องการดําเนินการฟน ฟูในทันสมัยอยูส ม่ําเสมอไมไดเปนอยา
งแรก
ๆ
ที่ตองทํากอน
ความหงุดหงิดและขอมูลทีม่ ีความคลาดเคลือ่ นจะกอผล

การสือ่ สารและการปรึกษาระหวางกลุม องคกรนานาชาติและประชาชนทีไ่ ดรับผลกระทบเกิดขึ้นเปนครั้
งคราวและขาดการประสานความรวมมือกัน
การประเมินผลไดตรวจสอบความสัมพันธทหาร-พลเรือนในรายละเอียดบางอยาง
การขนสงทางทหารไมมคี วามเสี่ยงในระยะภาวะฉุกเฉินอยางรุนแรง
แตไมไดทั้งหมดของการสงกําลังและหนาทีข่ องทหารทีอ่ าสาโดยพวกทหารมีความสําคัญในความพยา
ยามในการบรรเทาทุกข
ไมมีองคกรใดเปนตัวแทนกลุมดานมนุษยธรรมดําเนินการใหภาพนีป้ ระติดประตอกันในความตองการใ
นทุกประเทศทีไ่ ดรับผลกระทบเพือ่ เปนการใหคําแนะนํากําลังทหารทีม่ สี วนรวมในการชวยเหลือเกีย่ วกั
บทีก่ ารจัดวางทีเ่ ปนประโยชนที่สุดและการใชสินทรัพยที่มีอยูข องพวกเขา แนวทางของ IASC’ Oslo
สําหรับการใชทหารและการปองกันพลเรือนทีม่ ีอยูใ นการบรรเทาทุกขภัยพิบัติก็ถูกคนพบ
ไมเปนทีร่ ูกันอยางกวางขวางหรือใชอยางกวางขวางโดยกําลังทหารของชาติรับผิดชอบตอการชวยเหลื
อภัยพิบัติ หรือไมโดยกลุม ดานมนุษยธรรมหรือกําลังทหาร
การวางแผนกลยุทธวธิ ีสําหรับการฟน ฟู
ความพยายามในการประสานงานในปแรกของการชวยเหลือสึนามิสวนมากไดถกู จํากัดเพือ่ ใหไดมาขอ
งเกณฑบางอยางในแนวทางเหนือกิจกรรม
มากกวาการลําดับความสําคัญกลยุทธของผลลัพธ
หรือไดรับความสอดคลองกันในเปาหมาย การประเมินผลพบวาการเนนหนักไปทีก่ ารชดเชยทรัพยสิน
โดยมีความสนใจในเรือ่ งความยัง่ ยืนทางดานอาชีพคอนขางนอย
ความขาดแคลนของการไมไดรวบรวมขอมูล
ความชัดเจนของแตละเพศ
ทําใหเกิดความเสื่อมในประสิทธิภาพในการกําหนดกลุม เปาหมายของกลุม ทีม่ ีความเสี่ยสูงและเสริมก
ารแบงแยกในการปฏิบัติ
โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย
การประเมินผลพบวาโดยทัว่ ไปขาดความรอบคอบและกลยุทธวิธีคิดในสวนของกลุม นานาชาติถึงควา
มเคารพตอการจัดหาทีอ่ ยูอ าศัย
นีส่ งผลใหเกิดความลาชาเปนอยางมาก
กอนทีก่ ารแกไขชั่วคราวจะเขาทีเ่ ขาทาง มากกวานัน้ ความไมไดสวนในความใสใจตอบานพักถาวร
ความตองการทีเ่ ดนมากสําหรับความชวยเหลือตอผูคนทีย่ งั อาศัยอยูในบานพักชั่วคราวก็ถกู เพิกเฉย
จนกระทัง่ กลายเปน “ภาวะวิกฤติ”

มีหลักฐานเล็กนอยในชวงเดือนแรก ๆ ของไมวาจะเปนแนวทางหรือการบริหารทีเ่ กี่ยวของกับดานตางๆ
รวมเขาไปกับการจัดสรรทรัพยากร
ลักษณะดานภูมิศาสตร
เชนเดียวกับดานตาง
ๆ
การแบงการทํางานดวยการมอบหมายเพียงครั้งเดียวแกองคกรผูนําในความรับผิดชอบสําหรับการเขาใ
กลในดานทีห่ ลากหลายภายในพืน้ ทีเ่ ดียว
รวมกับองคกรผูนําเฉพาะในดานตางๆ
อาจจะเปนรูปแบบที่ตองมากกวา มีการประกาศอยางเปนทางการแนนอนโดย RC/HC ในจาการตา
สําหรับเหตุการณ
แตไมไดมีการลงมือทํา
สิ่งทีต่ ามมาหนึง่ อยางคือ
ความไมไดสัดสวนในการแบงในดานภูมิศาสตรและพืน้ ทีท่ ี่ครอบคลุม
การชวยเหลือสึนามิขาดความสม่ําเสมอ
จํานวนและการประสานงานในดานการวิเคราะหเพศ
ขอยกเวนนีส้ งผลในความผิดปรกติในการปกครองอยางจริงจังบางอยาง
และการยืนกรานของโครงสรางทีอ่ ํานาจการตัดสินใจเปนของผูช าย
ทีโ่ ดยสวนใหญผานไปโดยไรผูโตแยง
โดยเฉพาะขอมูลนีไ้ มไดรวมทุกเพศ
ใชในเวลาทีม่ ีการโปรแกรมฐานกลุม เปาหมายทีโ่ ดยสวนใหญไดตกไปจากทัง้ ระยะการบรรเทาทุกขและ
การฟน ฟู
อยางทีร่ ัฐบาลไดเนนสําหรับความสนใจทีม่ ากและทรัพยากรทีไ่ ดใหสําหรับการประสานความรวมมือก
ลุมนานาชาติ เปนความมากมายในระยะเวลาสัน้ ๆ
โครงการเดียว NGOs ก็แยกไป
การประสานงานความรวมมือก็ปรับปรุงขึ้นในครึง่ ปหลังของ
2005
การจางเจาหนาทีใ่ นองคกรนานชาติกลายเปนมีกฎเกณฑพรอมกับสัญญาระยะยาว
กระบวนการติดตามเงินทุนแบบใหม (DAD) และความมั่นคงของกลไกทีม่ ีอยูแลว (FTS) หมายถึง
ชองวางในการชวยเหลือสามารถถูกเห็นไดชัดขึ้น
แมวาไมมีเครื่องมือใดในนี้แสดงใหเห็นภาพทัง้ หมดในอินโดนีเซีย
และมัดดีฟ
ความตรงกันพอกันกับความเขาใจของขอผูกมัดเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล
ความเสียหายกอนหนานีแ้ ละการประเมินความสูญเสียไดดําเนินการโดยสถาบันการเงินนานาชาติ
(IFIs)
และความเพียงพอในการแนะนําเงินทุนทีไ่ วใจได
นําไปสูก ารประสานงานทีด่ ีกับผูบริจาคในชวงเวลาการฟน ฟู
แมวา โครงการการระดมเงินทุนผาน
“Multi-Donor Trust Fund” (MDTF) ในอินโดนีเซียคอนขางจะนอย

การระดมทรัพยากรสําหรับรวมในการวางโปรแกรม
การวางแผนการใชระยะเวลา 6 เดือน ของ Flash Appeal แบบดั้งเดิมเปนสิ่งทีเ่ ปนไปไมไดจริง 2
ทีน่ ี่ในบางภาวะฉุกเฉินกอนหนานี้
การคํานวณระยะเวลาในการสรางใหมและการฟน ฟูควรจะระยะยาวกวานีม้ าก สําหรับหลาย ๆ องคกร
การจัดสรรเงินทุนทีม่ ีผลยอนหลังตอโปรแกรมการฟน ฟูระยะยาวกวา
แตนี้ไมไดอยูภายใตเงื่อนไขการปรึกษานโยบายขององคกรตาง
ๆ
ในความรวมมือ
การสนับสนุนและโตแยงเรือ่ งแนวนโยบายรวมกัน
มีขอยกเวน
IFRC
สําหรับสถานการณไดเสนอโปรแกรมการฟน ฟูเบื้องตน 5 ปในเดือนแรก และในทัง้ ศรีลังกาและอาเจะห
กลยุทธการเปลี่ยนแปลงของ
UN
กอนหนานี้
กลายเปนแนวนโยบายการฟน ฟูชั่วคราว
สําหรับการประสานความรวมมือขององคกรการเหลานัน้ ทีร่ วมอยูใ น Flash Appeal
ภายหลัง
อยางไรก็ดี ไมไดถูกจัดใหเปนรูปแบบทีส่ ม่ําเสมอ
ในการสงเสริมการรวมกลุม เงินทุน IFIS ตองเพิม่ การรวมมือกับผูบริจาคผานการรวมทรัพยากร
ในขณะทีว่ างแนวทางการยินยอมในการกอสรางใหมใหเปนไปในแนวเดียวกับ
“อยูบนเงินทุน”
วางแผนลําดับความสําคัญ
สิ่งทีส่ ําคัญทีส่ ุด
การรวมกลุม เงินทุน
กระตุนการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นดานนโยบาย
ในกลยุทธวธิ ีระหวางผูบ ริจาคหลักและรัฐบาล
สมาคมของผูบ ริจาคใหความชวยเหลือตอ
MDTF
ในอินโดนีเซีย
เชน
ประโยชนจากเงินชวยเหลือจากธนาคารโลก
ไดสรางสัมพันธกบั รัฐบาลและอํานาจทีส่ ามารถผลักดันไปขางหนาในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเ
รื่อง การควบคุมและความโปรงใสกลายมาเปน เสากลางของ
BRR การจัดสรรที่ชา
อยางไรก็ดีทําใหประสิทธิภาพเสียไป
ยังคงมีความตองการในหมูผ ูบริจาค
ซึ่งยืนกรานสําหรับใหเนนความเดนของเงินชวยเหลือทีต่ นไดบริจาค และองคกรทีป่ ฏิบัติงานหลาย ๆ
องคกร
ไดใชเวลาทีไ่ มไดสัดสวนไปกับการเขียนรายงานแยกออกมาใหสําหรับผูบริจาค
ในเงินชวยเหลือบริจาคสวนบุคคลที่ใหมา
แมกระนัน้ ความยุง ยากในปจจุบันในการประยุกตใชหลักการ
2
ธั

The Flash Appeal เ ริ่
ม แ ร ก สํ า ห รั บ 6 เ ดื อ น ต อ ม า ไ ด มี ก า ร ข ย า ย ไ ป ถึ
น ว า ค ม 2005 แ ล ะ ต อ ม า ถึ ง มิ ถุ น า ย น 2006

ง

เงินชวยเหลือทีไ่ มไดระบุจุดประสงคใหสอดคลองโดยรายงานทีร่ วมกันและการจัดสรรที่ไดกําหนดบนพื้
นฐานของความดีขององคกร
เชนเดียวกับความเกีย่ วเนือ่ งภายใตคํารองเรียนของทัง้ หมด
คือแมแบบที่ผูทําการประเมินจะสนับสนุน
อยางไรก็ดี
ความพยายามทีย่ ิ่งใหญทถี่ ูกขอรอง
(โดยเฉพาะในรายงาน
UN)
ในการเคลือ่ นไปสูเหนือการกําหนดเรือ่ งผลงานของโปรแกรมและการจัดเตรียมขอมูลทีเ่ พียงพอเพือ่ ใหเ
กิดความพอใจในความตองการตรวจสอบของผูบริจาค
การจัดการขอมูล
โทรศัพทมือถือและภาพจากดาวเทียมทีป่ รากฏเปนเครื่องมือทีส่ ําคัญของการสือ่ สารและการประสานง
านความรวมมือในขั้นเรงดวนของภาวะฉุกเฉิน
ตั้งแตมีเทคโนโลยีมากมายในมือของผูดําเนินการสวนบุคคล
ความพยายามอยางใหญหลวงเปนสิ่งทีต่ องการมาพัฒนาหุน สวนระหวาง
กลุมทองถิน่ และกลุม นานาชาติ
ในการสงเสริมคุณภาพดานขอมูลและความเร็วของการนําสง
ตัวอยางเชน ระบบเตือนภัยลวงหนาทีส่ มบูรณ ไดใชเทคโนโลยีใหม ๆ และรวมระบบทีม่ ีชุมชนเปนฐาน
ยังคงมีผลในพืน้ ที่
ประเด็นของการวิเคราะหขอมูล
จะเพิม่ คุณคาไดอยางไรตอความสมบูรณของขอมูลทีม่ ักจะตรงกันขามกัน
สับสนกับศูนยขอมูลดานมนุษยธรรม
(HICs)
จากระยะเริม่ แรก
HICไดสรางความตองการทีย่ กกําลังของตัวเอง ไดอบรมดานฐานขอมูลมนุษยชนและเครื่องมือตนแบบ
สําหรับการแปรเปลี่ยนทีร่ วดเร็วไดถูกจํากัด องคกรหลักหลาย ๆ องคกรไมไดใชบริการเลยในชวง 2-3
เดือนแรก แหลงขอมูลของพวกเขาเอง ทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ ไดรับความเขาใจดีขึ้น
การประเมินผลพบวา
HIC
ไมใชเครื่องมือทีเ่ ขาถึงไดงา ยอยางเต็มที่ตอรัฐบาล
สําหรับในทีส่ ุดสงตอไปยังรัฐบาล
กลยุทธทมี่ ีอยูแลวในแตละประเทศควรรวมความสัมพันธตอ
Development Assistance Database (DAD) และโปรแกรมการจัดการขอมูลอื่น ๆ
ภายใตรมเดียวกันกับรวมกับ ตัวอยางเชน โปรแกรมการสรางศักยภาพของ UNDP

ในขณะทีก่ ารปฏิบัติการวางแผนศักยภาพและองคกรตนแบบมีคุณคาบางอยาง
มีสิ่งทีก่ ลับคืนมาเล็กนอย
และในการสรางความพยายามทีม่ ากเกินไป
ในการจับกิจกรรมของกลุมดานมนุษยธรรมทัง้ หมด องคกรหลัก ๆ 10-15 องคกรมักจะเปน 80%
ของกิจกรรมและเงินทุน
และตองไดรับการสะทอนกลับอยางเต็มรูปแบบในการปฏิบัติการวางแผนทุกอยาง

ความมัน่ ใจในความมีเหตุและผล
การรายงานเรือ่ งคอรัปชั่นไมไดอยูภายใตเงือ่ นไขในการอางอิงของการประเมินผลนี้
อยางไรก็ดีทมี ก็ไดหมายเหตุไววา การเพิม่ ระดับความตระหนักและเขาใจและเพิม่ ศักยภาพใหสูงขึ้น
ภายใตองคกรนานาชาติและองคกรแหงชาติ
(รวมถึงทีไ่ มไดเปนของรัฐ)
เกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินสึนามิ
ในอินโดนีเซีย
ไดมีการสนับสนุนวา
BRR
ไดใหความสําคัญอันดับแรกในความโปรงใสในดานนี้
ความเสีย่ งคอรัปชั่นไดเพิม่ ขึ้นจากขอบกพรองในการเงินทีม่ ีอยูแลวและระบบการบริหารของประเทศที่
ไดรับผลกระทบ ระบบการติดตามทีไ่ ดนํามาใหม โดยเฉพาะ Development Assistance Database
(DAD)
ทําใหงายสําหรับรัฐบาลและประเทศผูบ ริจาคในการตรวจสอบวากองทุนไดถูกใชไปอยางทีค่ าดหวังไว
หรือไม
การประเมินผลพบวา
แมวาขอมูล
DAD
ยังคงมีเขามา
แรงกระตุนทีแ่ นนอนไดถกู ตั้งขึ้นในแงของทัง้ การยืนกรานของรัฐบาลในการประสานความรวมมือจากอ
งคกรทีไ่ ดใหความชวยเหลือและความสนใจขององคกรเองไดเห็นไดในการเปดเผยตอสาธารณะอยาง
มีเหตุและผล
การสนับสนุนรวมกัน
จากการประเมินพบวาโดยเฉพาะชวง
6
เดือนแรก
องคกรสวนมากไดใหความสนใจทีไ่ มเพียงพอตอการพัฒนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐบาล
(และชุมชน) เกี่ยวกับประชากรสงคราม/ ไมสงคราม และเกีย่ วกับประเด็นการคุม ครอง (อินโดนีเซีย)
ความเขมแข็งของประชากร (มัลดีฟ) และประชากรทีต่ องยายถิน่ ฐานกอน/หลังสึนามิ (ศรีลังกา)
ผูตอบบางคนไดแนะนําวา

การจํากัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยูใ นสวนทีเ่ กีย่ วกับขอกําหนดของตนเองทีจ่ ํากัดโดยองคกรกับ
ขอผูกมัดในเงินของโครงการ
การประเมินผลยอมรับวา
ในอาเจะห
เปนตัวอยาง
ไดใหสิทธิพิเศษอยางถูกตองแกการสรางความสัมพันธในการไวใจกันกับรัฐบาล
และรัฐบาลเองไดเริ่มเจาะถึงความเปนไปไดของการชวยเหลือองคกรนานาชาติเหนือประชากรทีไ่ ดรับ
ผลกระทบจากสึนามิ
ยังไดมกี ารยอมรับวาความระมัดระวัง
ตองไดรับการปฏิบัติในการหาผูร วมงานกับบางองคกรดานสิทธิมนุษยชนไดหาเงินทุนสําหรับการปฏิบั
ติการบรรเทาทุกขที่เหนือความสามารถของพวกเขา
อยางไรก็ดี
ความสนใจทีไ่ ดรับมอบหมายของขอผูกพันของโครงการสําหรับการบรรเทาทุกข
/
การฟน ฟูอาจจะทําใหเกิดความลาชาในการเขาไปเกีย่ วของในงานการสนับสนุน
การประสานความรวมมือรวมกันในโครงสรางนโยบายรวมกันสําหรับสิทธิมนุษยชนไดขาดหายไป
เกือบจะเปนแนวนโยบายรวมกันสําหรับการปกปองของชนกลุม นอยและกลุม ทีค่ อนขางจะไมมีสิทธิมเี
สียง เชน ผูห ญิง
ในดานนี้ ผูตอบหลาย ๆ คนไดชี้ออกมาวาการจัดสรรความรับผิดชอบระหวาง UN Resident
และผูประสานงานดานมนุษยธรรมไมไดมีความชัดเจนเสมอไป แสดงความหมายโดยนัยสําหรับ 1)
เปนตัวแทนของกลุม ความชวยเหลือทั้งหมด 2) อยูแถวหนาของการสนับสนุนเกีย่ วกับความยุง ยาก
และมักจะเปนประเด็นทางการเมือง

การผสานของคําแนะนําและการปฏิบัติ
1) การทบทวนและการปรึกษาของนานาชาติควรจะไดรับการดําเนินการกับ INGOs และ NGOs
ทองถิ่นในการพัฒนาการเขาใกลตัวใหมในการใหบรรลุ
1)
การแสดงออกอยางเพียงพอภายในโครงสรางการประสานความรวมมือในทุกระดับ
2)
การตกลงรวมกันทีส่ ามารถเปลี่ยนสูต ําแหนงธรรมดาและระดับของการคาดการณในสถานกา
รณหลัก
และ
3)
ขยายถึงกระบวนการรับรองทีส่ ามารถใชในการชวยเหลือรัฐบาลและผูบริจาคในการเลือก

NGO ทีจ่ ะมารับผิดชอบกับใครที่จะทํางาน.
และผูบริจาค)

(การปฏิบัติ : IASC, สมาคม NGO

2) ในภัยพิบัติธรรมชาติเชนเดียวกับภาวะฉุกเฉินทีซ่ ับซอน RC/HC รวมกับ ทรรศนะทัว่ ไป ของ
NGO/Red Cross ควรจะนําไปในการสนับสนุนการรวมกันสงเสริมในประเด็น “ความยุง ยาก”
เชน
การครอบครองที่ดิน
/
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ ิน
ประชากรทีไ่ ดรับผลกระทบ
ประชากรทีไ่ มไดรับผลกระทบ
การเขาถึงประชากรทีไ่ ดรับผลกระทบจากสงคราม
และการปรับปรุงกระบวนการปกครอง (การปฏิบัติ : IASC, ทุกองคกร RC/ HC)
3) กลุมนานาชาติควรมั่นใจในสิทธิพิเศษทีเ่ พียงพอทีไ่ ดใหกับการยกระดับศักยภาพการประสาน
ความรวมมือขององคกรทองถิ่น
เชนเดียวกับรัฐบาลแหงชาติ
นีอ่ าจจะรวมสําหรับในบางเหตุการณการใชเจาหนาทีอ่ าวุโสเหนือเงินทุนและการชวยเหลือเพื่
อสรางศักยภาพของผูม ีอาํ นาจในทองถิน่ ในการใชประโยชนในระบบขอมูล ตัวอยางเชน HIC
ในทีท่ มี่ ี INGOs จํานวนมากไดรับการคาดหวังการไวลวงหนา การใชเจาหนาทีป่ ระสานงาน
NGO อาวุโสควรจะไดรับการพิจารณา (การปฏิบัติ : OCHA และทุกองคกร)
4) ความมีประสิทธิภาพ
ความสอดคลองตอเนือ่ ง
และการรวมมือในการสือ่ สารกับประชาชนทีไ่ ดรับมอบในทุกขั้นตอนของการชวยเหลือ
และกับความพยายามในการตกลงรวมกันในการรวมผูหญิงในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ควรจะไดรับความสําคัญ นีค่ วรวางเงือ่ นไขในการอุทิศใหทรัพยากรเจาหนาทีแ่ ละเครื่องมือ
ดวยความพยายามทีท่ ําเพือ่ กาวไปถึงอนุสัญญาแหงการสื่อสารกับรัฐบาลเจาบาน
กลยุทธวิธีทใี่ ชรวมกันควรจะไดรับการพัฒนา
รวมถึงการใชการประชุมสาธารณชน
การประกาศขาวสาร จดหมายแจงขาว และโปสเตอร (การปฏิบัติ : ทุกองคกร และ OCHA)
5) การสรางและใชประโยชนของฐานขอมูลของผูรับผลประโยชนรวมกัน
ไดถูกเตรียมและรับรองโดยตัวแทนจากรัฐบาลกลาง
ควรจะไดรับการกําหนดความสําคัญไวลวงหนาในชวงระยะเวลาฉุกเฉิน (การปฏิบัติ :
ทุกองคกรกับรัฐบาลเจาบาน)
6) ดวยความเคารพตอการเยีย่ มชมทีไ่ หลเขามาอยางสม่ําเสมอของเจาหนาทีอ่ งคกรและผูบริจา
ค
IASCควรจะกระทําการใชแนวทางการติดตามผลอยางเรงดวนโดยตองใหทกุ องคกร
และผูบริจาครายงานถึงตัวเลขและคาใชจายของตัวแทนทีม่ าเยีย่ มชม

รายงานรวมกันภายใตแนวทางของ GHD สําหรับในสถานการณนี้ ควรจะถูกใช (การปฏิบัติ :
ทุกองคกรและ IASC)
7) ทักษะความเปนผูน ําและการประสานงานควรจรวมอยูใ นพืน้ ฐานของ
จะสามารถเพิม่ ผลของการประชุมใหสูงสุดไดอยางไร
ทักษะนีค้ วรจะไดรับการสนับสนุนโดยทุก
ๆ
องคกร
การตั้งสวนของการอบรมการพิสูจนสําหรับเจาหนาทีฝ่ ายปฏิบัติการณรวมกันกับมาตรฐานกร
ะบวนการการปฏิบตั ิงาน (การปฏิบัติ : ทุกองคกรและ OCHA)
8) จุดมาตรฐานในการวัดสําหรับการประสานความรวมมือควรจะไดรับการพัฒนารวมกับการตร
วจสอบแบบงาย
และระบบการรายงานกลับสําหรับคุณภาพของการประชุมความรวมมือ
(การปฏิบัติ : OHCA และทุกองคกร)
9) ในภาวะฉุกเฉินของความสําคัญนี้ สํานักงานRC/HCควรจะไดรับการสนับสนุน โดยการใช
เจาหนาทีด่ านเพศทีเ่ ต็มเวลากอน
ซึง่ เปนคนทีย่ งั คงอยูในหนาทีอ่ ยางนอย
1
ปในการบริการในฐานะเปนแหลงขอมูลสําหรับกลุมดานมนุษยธรรมทีม่ ากมายและสนับสนุน
แนวโนมในประเด็นดานเพศผานโปรแกรมดานตาง ๆ ทั้งหมด (การปฏิบัติ : RC/HC
และทุกองคกร)
10) ไปในแนวเดียวกับแนวทาง UN ที่ไดออกมาในเดือนพฤษภาคม 2006 ในการยอมรับขอเสนอ
OCHA ควรจะเปนผูนําในฐานะตัวแทนของกลุม ดานมนุษยธรรมในแนวทางการพัฒนาตอไป
เกีย่ วกับการบริจาคสวนเอกชน โดยเริม่ แรก นโยบายภายในควรจะมีการแบงปนกับเจาหนาที่
OCHAทุกคน และควรจะรวมตนแบบสํารอง MOUS สําหรับขอเสนอ OCHA
ควรจะตองมัน่ ใจดวยวาภาวะฉุกเฉินใหญๆ
ทัง้ หมดมีจุดเนนทีใชสําหรับการสรางความสัมพันธกบั
บริษัท
ดานเอกชนหลัก
(อยางดีทงั้ ในประเทศและที่ OCHA HQ) (การปฏิบัติ : OCHA และ IASC)
11) ในการหลีกเลี่ยงการลาออกและรับสมัครเจาหนาทีส่ ูง
ฝายบุคคลควรจะพยายามขยายไปใชระยะยาว
(อยางนอย
1
ป)
ในฝายบุคคลในพืน้ ทีอ่ ยางเร็วทีส่ ุดเทาทีจ่ ะเปนไปได
ความสนใจอยางเรงดวนควรจะใหกับความเร็วกับเจาหนาทีท่ ี่ตองการวาจาง
และเพือ่ ขยายการลงทะเบียนของเจาหนาทีเ่ หมาะสมสําหรับสํารองไว
(การปฏิบัติ
:
ทุกองคกร)

12) การประสานความรวมมือพลเรือน
–
ทหาร
ควรจะไดรับการแกไขผานการสนับสนุนอยางกวางขวางมากกวานีข้ องแนวทาง
หลักการ
และกระบวนการ
การยกระดับภายในและการอบรมภายนอกและการสนับสนุนเชนเดียวกับการรวมปฏิบัติระหว
างองคกรดานมนุษยธรรมและทหารควรจะแกไขความสัมพันธ พลเรือน – ทหาร และทหาร –
ทหาร
ผูมีบทบาทดานมนุษยธรรมอาวุโสโดยเฉพาะสํานักงาน
RC/HC
ควรจะไดรับการระมัดระวังเรื่องขอมูลดาน
พลเรือนทหารทีม่ ีสําหรับพวกเขาและการใหทมี่ ีศักยภาพ
ที่พวกเขาสามารถทําใหการจัดการ
กับความตองการเรงดวน รวมถึงการใชอยางรวดเร็วของผูช ํานาญ พลเรือน – ทหาร
(การปฏิบัติ : ERC, IASC และทุกองคกร)
13) RC/HC
ควรจะสนับสนุนและกระจายขอมูลอยางจริงจังในเรือ่ งบริการทั่ว
ๆ
ไปที่มใี หสําหรับผูดําเนินการทุกคน
อะไรทีเ่ ตรียมได
องคกรที่ไมใช
UN
สามารถเสริมศักยภาพไดอยางไร และจุดประสงคของ Humanitarian Common Service
“แมแบบ” (การปฏิบัติ : RC/HC)
14) ทรัพยากรทีเ่ พียงพอสําหรับการประสานงาน
ควรจะไดรับความมัน่ ใจผานชวงระยะการบรรเทาทุกข
การเปลีย่ นแปลง
และการฟน ฟูจากภัยพิบัติ นีค่ วรจะรวมการสนับสนุนตอบริการรวมกันจาก NGOs และ Red
Cross Movement จุดสําคัญควรจะใหในการสนับสนุนตอ RC/HC ผานการเปลี่ยนแปลง
การไมคํานึงถึงสาขาของสถาบัน
และการอธิบายทีเ่ ขมงวด
ของอํานาจทีไ่ ดรับมา
เกีย่ วของกับการบรรเทาทุกข การฟน ฟู หรือการพัฒนา (การปฏิบัติ : ทุกองคกร ERC และ
IASC)

