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เรียน ทา่นผู้บริจาค

ผู้คนจ�านวนมากมายเหลือเกินท่ีถกูบีบบงัคบัให้หนีจากบ้านของตนเองในปี พ.ศ.2556 สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ 

เกือบ 2 ล้านคนหนีความขดัแย้งอนัแสนโหดร้ายจากประเทศซีเรีย และอีกหลายแสนคนหนีจากสงคราม ความ

รุนแรง และการประหตัประหารในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก ซดูานใต้ และซดูาน ในปลายปี 2556 เราพบ

ว่าผู้คนกว่า 51 ล้านคนซึ่งเป็นสถิติท่ีสงูท่ีสดุตัง้แต่สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ถกูบงัคบัให้กลายเป็นบุคคลพลดัถ่ิน

น่ีเป็นความทกุข์ทรมาณท่ีเกิดขึน้กบัมนษุยชาตใินระดบัท่ี UNHCR ไมส่ามารถรองรับได้เพียงล�าพงั เราเรียกร้อง

ให้ชมุชนนานาชาตร่ิวมกนัประสานความแตกตา่งและค้นหาทางออกให้แก่ความขดัแย้งเหลา่นีโ้ดยเร็วท่ีสดุ

ในฐานะผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิประจ�าประเทศไทย ดฉินัขอแสดงความขอบคณุเป็นอยา่ง

สงูในความเมตตาของทา่นท่ียืนหยดัเคียงข้าง UNHCR เพ่ือชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัในระยะยาว เงินบริจาคของทา่นได้

ช่วยให้เราสานต่อการท�างานในประเทศไทยโดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพางบประมาณจากต่างชาติเพียงอย่างเดียว 

ท่านได้ร่วมสร้างความแตกต่างให้แก่ชีวิตของผู้ลีภ้ยัหลายหม่ืนคนในประเทศไทย ดิฉนัหวงัว่าท่านจะยินดีท่ีได้

เห็นผลงานในรายงานฉบบันีว้่า UNHCR ได้น�าเงินบริจาคของท่านไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบัชีวิตผู้คนท่ี

ด้อยโอกาสได้มากเพียงไร

ความขดัแย้ง และสงครามยงัคงบีบบงัคบัให้คนบริสทุธิ�ต้องละทิง้บ้านเรือนของตนเอง UNHCR ดแูลพวกเขา

ตัง้แตว่นัแรกจนวนัสดุท้ายของการลีภ้ยั ดิฉนัหวงัวา่ทา่นจะยงัคงเคียงข้าง UNHCR จนกวา่เราจะมอบทางออก

ท่ีถาวรให้แก่ผู้ลีภ้ยัไปด้วยกนั

ขอบคณุอีกครัง้ส�าหรับน�า้ใจของทา่น 

ด้วยความเคารพ

มิเรย์ จิราร์

ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ

ประจ�าประเทศไทย

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่

สหประชาชาตไิด้รับมอบหมายจาก

องค์การสหประชาชาตใิห้เป็นผู้น�า 

และสร้างความร่วมมือระดบั

นานาชาติเพ่ือให้ความคุ้มครอง

ผู้ลีภ้ยัทัว่โลก รวมทัง้หาหนทาง

แก้ไขปัญหาแบบยัง่ยืนแก่ผู้ลีภ้ยั 

วตัถปุระสงค์หลกัของ UNHCR คือ

การคุ้มครองสทิธิและสวสัดภิาพ

ของผู้ลีภ้ยั เพ่ือบรรลวุตัถุ

ประสงค์ดงักลา่ว UNHCR มุง่มัน่

ชว่ยเหลือให้ทกุคนสามารถใช้สทิธิ

ของตนเองในการขอลีภ้ยั และท่ีพกั

พิงท่ีปลอดภยัในประเทศอ่ืน รวมทัง้

สามารถกลบับ้านโดยสมคัรใจ 

UNHCR มอบทางออกท่ียัง่ยืนแก่

ผู้ลีภ้ยัด้วยการชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยักลบั

ประเทศโดยสมคัรใจ หรือตัง้ถ่ินฐาน

ถาวรในประเทศอ่ืน

2

มิเรย์ (ซ้าย) รับฟังความเหน็ผู้ลีภ้ยัในคา่ยแมล่ามาหลวง จ.แมฮ่อ่งสอน
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การท�างานในประเทศไทย 

ผู้ ลีภ้ัยท่ีอาศัยในค่ายในประเทศไทยถูกบังคับให้หนีเพ่ือ

รักษาชีวิตจากความรุนแรงและความขดัแย้งในประเทศ

พมา่ ปัจจบุนั ประชากรท่ีอาศยัในคา่ยจ�านวน 9 แหง่

ใน 4 จงัหวดับริเวณชายแดนไทย-พม่ามีจ�านวน 

128,000* คน โดยแบง่เป็นผู้ลีภ้ยัท่ีได้รับการลง

ทะเบียน 77,913* คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติ

พนัธ์ กะเหร่ียงและกะเหร่ียงแดง ผู้ลีภ้ยัจ�านวน

มากอาศยัในคา่ยมากวา่สองทศวรรษ UNHCR 

ให้ความช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยโดยเฉพาะด้านการ

คุ้มครอง การเร่ิมต้นชีวิตใหม ่และพฒันา

ทักษะเพ่ือให้พวกเขาพึ่งพาตนเอง

ได้ รวมทัง้หาทางออกท่ีถาวรให้

แก่พวกเขาอีกด้วย

*สถิติปลายปี 2556

ส�ำนักงำน 5 แห่ง 121เจ้ำหน้ำที่ คน

  42,876,586 คน:
บคุคลท่ี UNHCR ให้ความชว่ยเหลือ

2,971,824,815 เหรียญ 
ดอลล่าร์สหรัฐ
คา่ใช้จา่ยของ UNHCR ในปี พ.ศ. 2556

123 ประเทศ
จ�านวนประเทศท่ี UNHCR ท�างาน

459 แห่ง
จ�านวนส�านกังาน UNHCR ทัว่โลก

7,211 คน
จ�านวนเจ้าหน้าท่ีประจ�า UNHCR

7,638 คน
จ�านวนเจ้าหน้าท่ีประจ�าภาคสนาม

991 คน
จ�านวนเจ้าหน้าท่ีในส�านกังานใหญ่

1 คน ต่อ 4,970 คน
อตัราสว่นจ�านวนเจ้าหน้าท่ีตอ่บคุคลท่ีให้
ความชว่ยเหลือ

733 องค์กร
จ�านวนเอน็จีโอท่ีเป็นหนว่ยงานด�าเนิน
โครงการ

148 ประเทศ:
ประเทศท่ีลงนามในสนธิสญัญาวา่ด้วย
สถานภาพผู้ลีภ้ยัปี พ.ศ. 2494 และ
พิธีสารเพ่ิมเตมิปี พ.ศ. 2510

ข้อมูลพื้นฐาน
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ผลงานในปี 2556 ด้วยการสนับสนุนของท่าน

การจดทะเบียนเกิด 
UNHCR ท�างานใกล้ชิดกบัรัฐบาลไทยเพ่ือด�าเนินการจดทะเบียนเกิดแก่เดก็ผู้ลีภ้ยัท่ีเกิดใน

คา่ย ในปี พ.ศ.2555 เดก็เกิดใหมจ่�านวน 2,573 คน ได้รับสตูิบตัร ซึง่จะเป็นหลกัฐานวา่

พวกเขามีตวัตนบนโลกนี ้และเข้าถงึสทิธิขัน้พืน้ฐานได้ในอนาคต

การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ด้วยการสนบัสนนุจาก UNHCR ผู้ พิการจ�านวน 822 คนในคา่ยจ�านวน 3 แหง่สามารถเข้า

ถงึบริการพืน้ฐานท�าให้พวกเขาสามารถด�าเนินชีวิตได้ตามปกตเิหมือนผู้ลีภ้ยัทัว่ไป

โครงการเพื่อผู้ลี้ภัยที่พิการ

เด็กที่ไม่มีพ่อแม่

4500
เด็ก

การพัฒนาทักษะ
UNHCR สนบัสนนุการจดัการอบรมให้แก่ผู้ลีภ้ยัจ�านวน 4,751 คนได้รับทกัษะท่ีสามารถ

น�าติดตัวและสร้างการพึ่งพาตนเองได้ อาทิ การท�าอาหาร เย็บผ้า คอมพิวเตอร์ 

เกษตรกรรม และการเรียนภาษาไทย เป็นต้น
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322 คดี

ผู้พิกำร
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การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย
ศนูย์ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายท่ีสนบัสนุนโดย UNHCR ได้ให้ค�าปรึกษาต่อคดีจ�านวน 

322 คดี โดยกวา่ 70 คดีได้รับการสง่ตอ่ไปยงัระบบกฎหมายของไทย

คุ้มครองเด็กที่ไม่มีพ่อแม่
UNHCR สนบัสนนุการติดตามสวสัดิภาพของเด็กท่ีไม่มีพ่อแม่

ในค่าย เด็กเกือบ 4,500 คน ได้รับการติดตามอย่างต่อเน่ือง 

ป้องกนัพวกเขาจากการถกูลว่งละเมิด หรือแสวงประโยชน์ 

การศึกษาเรื่อง “กับระเบิด” 
UNHCR สนบัสนนุแฮนดิแคป อินเตอร์เนชัน่แนล อบรมผู้ลีภ้ยั

จ�านวน 7,200 คนใน 9 คา่ยเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบักบัระเบดิเพ่ือ

ป้องกนัความสญูเสียจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิต
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อเมริกา
5,681

แคนาดา
28

เนเธอร์แลนด์
30

ฟินแลนด์

105
นอร์เวย์
15

ญีปุน
18

ออสเตรเลีย

332
นิวซีแลนด์

27

ประเทศที่รับผู้ลี้ภัยไปตัง้ถิ่นฐานในปี พ.ศ. 2556

งานวิจัยส�าหรับผู้ลี้ภัย 
UNHCR ร่วมกบัมลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัถ์ 
ด�าเนินงานวิจัยสอบถามข้อมลูตามท่ีพกัอาศยัของผู้ลีภ้ัย
ทัง้ 9 คา่ยเพ่ือประเมินข้อมลูประชากรของผู้ลีภ้ยั และเปิด
โอกาสรับฟังความคิดเห็น ความกงัวล และความคาดหวงั
ตอ่อนาคตและชีวิตนอกคา่ยผู้ลีภ้ยั นอกจากนี ้ งานวิจยัชิน้
นีย้ังประเมินต่อความต้องการของผู้ ลีภ้ัยในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับต้องการด้านมนุษยธรรม และทักษะในการ
เลีย้งชีพในอนาคตอีกด้วย

ไต้ฝุนไห่เยี่ยน และวิกฤติซีเรีย
ในปีท่ีผ่านมา ซูเปอร์ไต้ฝุ่ นไห่เย่ียน และวิกฤติผู้ ลีภ้ัยใน

ประเทศซีเรีย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนบริสทุธิ�เป็น

จ�านวนมาก UNHCR ในประเทศไทย ได้ด�าเนินการระดม

ทุนเพ่ิมเติมโดยรวบรวมเงินบริจาคได้จ�านวน 751,756 

บาท เพ่ือจดัส่งให้แก่ส�านกังานต่างประเทศของ UNHCR 

เพ่ือมอบท่ีพัก ผ้าห่ม อาหาร และยารักษาโรคให้แก่ผู้

ประสบภยัได้อยา่งทนัทว่งที

ขาดแคลนงบประมาณ
การขาดแคลนงบประมาณในปีท่ีผา่นมาท�าให้ UNHCR ไม่

สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยได้อย่างทั่วถึง ทัง้ๆ ท่ี

ความต้องการความช่วยเหลือยังมีอยู่มาก แต่เราไม่

สามารถมอบทางออกท่ีครอบคลมุได้ การบริจาคแบบต่อ

เน่ืองผ่านพนกังานโดยตรงจะช่วยให้ UNHCR สร้างการ

เปลี่ยนแปลงท่ียัง่ยืนในชีวิตผู้ลีภ้ยัได้

ได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ในประเทศท่ีสาม 

โดยตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 ผู้ลีภ้ยัประมาณ 87,500 คนได้พบบ้าน

ใหมใ่นประเทศท่ีสามซึง่อยูใ่น 13 ประเทศทัว่โลก
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ตารางช้ีแจงแหล่งที่มาของเงินบริจาคและค่าใช้จ่าย

เงินบริจาคจากตา่งประเทศ

เงินบริจาคจากการระดมทนุในประเทศไทย*

รวม

286,789,026

132,079,424

418,868,450

68.5%

31.5%

100%

*100% ของเงินบริจาคทัง้หมดได้น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย

แหล่งที่มาของเงินบริจาค บาท %

การให้ความคุ้มครอง

31%

โครงการตัง้ถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม

20%

ความต้องการขัน้พืน้ฐาน
และบริการท่ีจ�าเป็น

19%

โครงการ
ยตุคิวามรุนแรง

14%การด�าเนิน
โครงการ

7%

คา่ยใช้จา่ย
ค้างจา่ย

6%

โครงการ
พฒันาทกัษะ

3%

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ = 30.8 บาท

ค่าใช้จ่าย

4,230,603

2,758,410

2,556,038

1,842,854

913,827

867,852

430,041

13,599,625 

130,302,572

84,959,028

78,725,970

56,759,903

28,145,872

26,729,842

13,245,263

418,868,450

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

การให้ความคุ้มครอง

โครงการตัง้ถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม

ความต้องการขัน้พืน้ฐานและบริการท่ีจ�าเป็น

โครงการยตุคิวามรุนแรง

การด�าเนินโครงการ

คา่ยใช้จา่ยค้างจา่ย

โครงการพฒันาทกัษะ

รวม
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NEWS & EVENTS

UNHCR เผย 50 ล้านคนทั่วโลก
พลัดถิ่นสูงสุดตัง้แต่สงครามโลกครัง้ที่ 2
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แองเจลนิา โจล ีผูแ้ทนพเิศษ UNHCR ร่วมงานวนัผูล้ีภ้ยัโลกในประเทศไทย
แองเจลินา โจลี เย่ียมค่ายบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน โจลีเรียกร้องทกุฝ่ายด�าเนินการ

อยา่งเร่งดว่นท่ีจะยตุิความรุนแรง และ การพลดัถ่ินท่ีเกิดขึน้ ในโลกซึง่ท�าให้ผู้คนบริสทุธิ�กวา่ 

50 ล้านคนต้องออกจากบ้านเรือนของ ตนเองเป็นสถิตสิงูสดุตัง้แตส่งครามโลกครัง้ท่ี 2

51.2 ล้ำนคน ถกูบงัคบัให้พลดัถ่ินปลายปี พ.ศ.2556

ผู้ลีภ้ยั 16.7 ล้านคน (11.7 ล้านคน
อยูภ่ายใต้ความดแูลของ UNHCR)16.7 ล้ำนคน

ล้ำนคน33.3 พลดัถ่ินภายในประเทศ (23.9 ล้านคน
อยูภ่ายใต้ความดแูลของ UNHCR)

1.2 ล้ำนคน เกือบ 1.2 ล้านคนขอลีภ้ยั 

UNHCR แถลง พลอย เฌอมาลย์ ร่วมรณรงค์วันผู้ลี้ภัยโลก
นกัแสดงสาวช่ือดงั พลอย เฌอมาลย์ บญุยศกัดิ� ร่วมกบั UNHCR และนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง

ทัว่โลกน�าเสนอสปอตรณรงค์เพ่ือครอบครัวผู้ลีภ้ยั โดยขอให้ทุกคนร่วมแสดงพลงัโดยการ

แบง่ปันเร่ืองราวของผู้ลีภ้ยั
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สื่อของบริษัท แพลนบี มีเดีย เผยแพร่เรื่องราวของผู้ลี้ภัย
หนึง่ในผู้น�าสื่อภายนอกอาคาร บ.แพลนบี มีเดีย จ�ากดั (มหาชน) สนบัสนนุการท�างานของ 

UNHCR อย่างสม�่าเสมอ โดยเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ลีภ้ัยผ่านการออกอากาศสปอตวนั

ผู้ลีภ้ยัโลก เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภ้ยั และสปอตอ่ืนๆ ของ UNHCR ท�าให้คนไทยได้รับรู้

เร่ืองราวของผู้ลีภ้ยัในวงกว้าง ขอบคณุภาพจาก บ.แพลนบี มีเดีย

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 4
ผู้ชมกวา่ 2,000 คนเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภ้ยัครัง้ท่ี 4 รับชมภาพยนตร์คณุภาพ 

6 เร่ือง ความคิดเห็นของผู้ ชมท่ีมาจากทุกสาขาอาชีพหลงัชมภาพยนตร์กล่าวว่า ผู้ ลีภ้ัย

ต้องการความชว่ยเหลือจากทกุฝ่าย และต้องชว่ยอยา่งเร่งดว่น
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เป้าหมายในปี พ.ศ. 2557
• พฒันาการเข้าถงึการขอความชว่ยเหลือและเยียวยาทางกฎหมาย

• เพ่ิมประสทิธิภาพเก่ียวกบัระบบทะเบียนราษฎร และเอกสารรับรองสถานะเพ่ือให้เดก็ผู้ลีภ้ยัท่ีอายตุ�่ากวา่ 12 เดือนทกุคนได้รับสตูบิตัรท่ีออกให้โดย

   หนว่ยงานของรัฐ

• ระบบการให้ความคุ้มครองเดก็มีความเข้มแข็งขึน้

• ลดความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงทางเพศในคา่ยผู้ลีภ้ยั และปรับปรุงคณุภาพของการแก้ปัญหาให้รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

• ผู้ลีภ้ยัทกุคนท่ีได้แสดงความจ�านงท่ีจะไปตัง้ถ่ินฐานใหมต้่องได้รับการชว่ยเหลือในการย่ืนค�าร้องขอย้ายถ่ินฐานตอ่ในประเทศท่ีสาม

• การเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์หากมีการเดนิทางกลบัพมา่ และการเข้าถงึมาตรฐานการให้ความคุ้มครองขึน้พืน้ฐานในกรณีเดนิทางกลบั

   ประเทศโดยสมคัรใจ

• พฒันา และทบทวนกลยทุธส�าหรับทางออกท่ีถาวรและครอบคลมุทกุด้าน                                   

ผู้ลี�ภัยผ่ำนควำมรุนแรง และเผชิญกับควำมหวำดกลัวมำกกว่ำคนใดในโลก พวกเขำสูญเสียบ้ำนเรือน
คนรัก ครอบครัว เพื่อน และผืนแผ่นดิน โดยทั่วไปผู้ลี�ภัยหนึ่งคนจะตกอยู่ในสถำนะผู้ลี�ภัยนำนถึง 17 ปี 
UNHCR คุ้มครองพวกเขำตั�งแต่วันแรกที่เขำหนีเพื่อรักษำชีวิตจนกระทั่งวันสุดท้ำยที่เขำไม่ต้องเป�นผู้ลี�ภัย

การสนับสนุนจากท่านในอย่างน้อย 5 ปี มีความจําเป็นอย่างมาก
ในกำรช่วยให้ UNHCR สร้ำงชีวิตใหม่แก่ผู้ลี�ภัยเด็ก ผู้หญิง ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ
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