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Together 
we can achieve anything

วันัผู้้้ล้�ภััยโลก 2564



World Refugee Day is an international day 
designated by the United Nations to honour 
refugees around the globe. It falls each year on 
June 20 and celebrates the strength and 
courage of people who have been forced to 
flee their home country to escape conflict or 
persecution. World Refugee Day is an occasion 
to build empathy and understanding for their 
plight and to recognize their resilience in 
rebuilding their lives.

Join us this year on World Refugee Day and 
support refugees across the globe to be 
protected and included in health care, education 
and sport.

Together we heal, learn and shine.

วันัผู้้้ล้�ภััยโลก

วัันผู้้�ลี้้ �ภัยัโลี้ก ตรงกับวัันที่้� 20 มิถุิุนายนของที่กุป้ี โดยเริม่ตน้ขึ้้ �นอยำ่งเป็นทำงกำรคร้�งแรก
ในปี พ.ศ. 2544 ตำมประกำศท่ีประชุมสม้ชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ เพื่่�อระลึี้กถุึง
ควัามิเข�มิแข็งของผู้้�ลี้้ �ภััยที่ั�วัโลี้กที่้�ถุ้กบังคับให้�พื่ลัี้ดถุิ�นแลี้ะเป็ีนกำาลัี้งใจให้�พื่วักเขา
ในวัันที่้�ต�องตกอย้�ในสถุานการณ์ท์ี่้�โห้ดร�าย ในป้ี 2564 นับเป็ีนการครบรอบป้ีที่้� 20 
ของการจัดกิจกรรมิในวัันผู้้�ลี้้�ภััยโลี้กเพ่ือเป็นกระบอกเสียงในกำรช่วยเหลืือแลืะรณรงค์
เพ่ือมุ่งส่่กำรมอบทำงออกท่ีย้่งยืนแก่ผู้่ล้ืี �ภัย้ท้่วโลืก

ว้นผู้่ล้ืี �ภั้ยโลืกปี 2564 นี � UNHCR มุ่งเนน้ควำมส�ำค้ญขึ้อง การเป็ีน
อันห้นึ�งอันเดย้วักัน ห้ร่อ Power of inclusion โดยจำกประสบกำรณ์
ท่ีท้่วโลืกตอ้งเผู้ชิญวิกฤต COVID-19 ร่วมก้นน้�น ไดพิ้ส่จนใ์หเ้ห็น
แลืว้ว่ำ เรำจะผู้่ำนพน้อุปสรรคไดก็้ต่อเม่ือเรำยืนหย้ดส่ไ้ปดว้ยก้น 
แลืะรวมพลื้งเป็นหน้่งเดียวก้น ในช่วงเวลืำท่ีท้ำทำยนี� ผู้่้ลืี �ภั้ยเอง
ได้พิส่จน์บทบำทเพ่ือส้งคม เช่น กำรอุทิศตนขึ้องผู้่้ลืี �ภั้ยท่ีเป็น
บุคลืำกรทำงกำรแพทย ์ อำสำสมค้รผู้่ล้ืี �ภัย้ท่ีชว่ยเหลืือกลืุม่เปรำะบำง
ในระหว่ำงกำรลื็อคดำวน ์เป็นตน้ ผู้้�ลี้้ �ภััยพื่ร�อมิก�าวัข�ามิวัิกฤตใน
ครั�งน้�ไปีพื่ร�อมิพื่วักเราทีุ่กคน

เม่ือไดร้บ้โอกำสจำกทกุคนในสง้คม ผู้่ล้ืี �ภัย้จะมีสว่นรว่มในกำรพฒ้นำ
สง้คมไปพรอ้มก้บทุกคนในสง้คมเช่นก้น UNHCR รณ์รงคใ์ห้�มิ้การ
สนับสนุนผู้้�ลี้้�ภัยัให้�สามิารถุเข�าถุงึโอกาสด�านต�างๆอย�างเที่�าเที่ย้มิ 
โดยเฉพื่าะอย�างยิ�งการรักษาพื่ยาบาลี้ การศึกึษา แลี้ะการพื่ฒันา
ศัึกยภัาพื่ด�านกฬ้า 

ร่วมแรงร่วมใจ
ที่ำาอะไรก็สำำาเร็จ
Together we can achieve anything
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EDUCATION SPORTSHEALTH

UNHCR ประเทศไทยไดเ้ริ่มระดมพลื้งจำกทุกภัำคส่วนจ้ดกิจกรรมตลือดเดือนมิถุุนำยน โดยไฮไลืทข์ึ้องปีนี � UNHCR ร�วัมิกับ บริษัที่ เร่อด�วันเจ�าพื่ระยา 
จำากัด แลี้ะที่�ามิห้าราช จัดงานเที่ศึกาลี้ภัาพื่ยนตรเ์พื่่�อผู้้�ลี้้ �ภััย ครั�งที่้� 10 พื่ร�อมิเปิีดตัวัเร่อด�วันเจ�าพื่ระยาที่้�ออกแบบพื่ิเศึษเพื่่�อรำาลี้ึกถุึงวัันผู้้�ลี้้ �ภััยโลี้ก 
ท้�งนี � UNHCR ประเทศไทยย้งมีกิจกรรมกำรออกแบบโปสเตอรเ์ทศกำลืภัำพยนตรเ์พ่ือผู้่ล้ืี �ภั้ยแลืะโครงกำร“ศิลืปะจำกเยำวชนเพ่ือผู้่ล้ืี �ภั้ย” โดยมีเป้ำหมำย
ต่อเน่ืองเพ่ือใหทุ้กคนไดแ้สดงพลื้งเพ่ือผู้่ล้ืี �ภั้ยตลือดปี 2564  

กิจกรรมพิเศษสำำาหรับัวันัผู้้้ล้�ภััยโลก 2564 ข่อง UNHCR ประเที่ศไที่ย



Access to health care and medical support saves lives. UNHCR works together with partners and host communities to make sure that people forced to flee 
their homes receive the care they need. Help expand refugees’ access to primary and secondary health care, sexual and reproductive health, nutrition and 
mental health services. 

HEALTH

ร�วัมิแรงร�วัมิใจที่ำาอะไรกส็ำาเร็จ : ร�วัมิ “รักษา” ไปีด�วัยกัน Together we heal

UNHCR มุิ�งเน�นการขยายโอกาสให้�ผู้้�ที่้�ถุก้บงัคับให้�พื่ลัี้ดถุิ�นสามิารถุเข�าถุงึ
การด้แลี้สุขภัาพื่ ที่ั�งในระดับพื่่�นฐาน เฉพื่าะที่าง สุขภัาพื่ที่างเพื่ศึ 
โภัชนาการ แลี้ะการเข�าถุึงบริการด�านสุขภัาพื่จิต เรำท�ำงำนร่วมก้บ
องคก์รพ้นธมิตร แลืะชุมชนท่ีใหท่ี้พ้กพิง เพ่ือใหแ้น่ใจว่ำผู้่ท่ี้ถุ่กบ้งค้บให้
พลื้ดถ่ิุนสำมำรถุเขึ้ำ้ถุ้งแลืะไดร้บ้กำรด่แลืดำ้นสุขึ้อนำม้ยอย่ำงเหมำะสม
แลืะเท่ำเทียมกบ้คนอ่ืนๆในสง้คม

เราจะร�วัมิด้แลี้สุขภัาพื่ของกันแลี้ะกัน พื่ร�อมิส�งต�อควัามิห้�วังใยให้�
ทีุ่กคนปีลี้อดภััย

กำรระบำดขึ้อง COVID-19 ไดส้ง่ผู้ลืกระทบตอ่ทกุคน รวมถุง้ผู้่ล้ืี �ภัย้ท่ีมีควำมเสีย่ง
ต่อกำรติดแลืะแพร่กระจำยเชื �อไม่ต่ำงจำกทุกคน แต่กลืุ่มบุคคลืเหลื่ำนี �
มีควำมเปรำะบำงมำกเน่ืองจำกควำมท้ำทำยท่ีขึ้ำดแคลืนป้จจ้ยขึ้้�น
พื �นฐำน กำรเขึ้ำ้ถุ้งขึ้อ้ม่ลื แลืะกำรจ้ดหำอุปกรณส์ุขึ้อนำมย้ แต่ดว้ยน��ำใจ
ขึ้องผู้่บ้ริจำค UNHCR ไดท้ �ำใหผู้้่ล้ืี �ภั้ยในหลืำยพื�นท่ีท้่วโลืกสำมำรถุเขึ้ำ้ถุ้ง
กำรดแ่ลืสขุึ้ภัำพ แลืะผู้่ล้ืี �ภัย้เองก็ไดร้ว่มยืนหยด้ช่วยเหลืือสง้คมใหก้ำ้วผู้่ำน
วิกฤตนี�ไปดว้ยเช่นกน้

คณุหมอผู้่ล้ืี �ภัย้ชำวเวเนซุุเอลืำ ซุำมเ่อลื ซุว้เรซุ เป็นหน้่งในบุคลืำกรดำ้น
สำธำรณสุขึ้ท่ีท�ำงำนอย่ำงหน้กเพ่ือด่แลืสุขึ้ภัำพขึ้องผู้่้ลืี �ภั้ยแลืะคนใน
ชุมชนใหแ้ข็ึ้งแรงแลืะปลือดภัย้ตลือดกำรแพร่ระบำดขึ้อง COVID-19 ใน
เอกวำดอร์

คุณยำย โพ กอ อำศ้ยอย่่ในพื �นท่ีพ้กพิงช้่วครำวแม่ลืำมำหลืวง จ้งหว้ด
แม่ฮ่องสอน เธอช่วยสนบ้สนนุกำรท�ำงำนขึ้องเจำ้หนำ้ท่ีดว้ยกำรประกำศ
ขึ้้อม่ลืลื่ำสุดเก่ียวก้บ COVID-19 แลืะค�ำแนะน�ำในกำรปฏิิบ้ติต้วผู้่ำน
ระบบกระจำยเสียงสำธำรณะ 

“ฉั้นบอกผู้่้อำศ้ยทุกคนให้ป้องก้นต้วเองจำกกำรแพร่ระบำดขึ้องโรคนี� 
รวมถุง้พยำยำมใหพ้วกเขึ้ำลืำ้งมือแลืะสวมใสห่นำ้กำกอย่เ่สมอ” เธออธิบำย

© UNHCR/Duean Wongsa

© UNHCR/Jaime Gimenez Sanchez de la Blanca

© UNHCR/Jaime Gimenez Sanchez de la Blanca
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AIMING HIGHER
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ร�วัมิแรงร�วัมิใจที่ำาอะไรกส็ำาเร็จ : ร�วัมิ “เร้ยนร้�” ไปีด�วัยกัน Together we learn
EDUCATION

Education helps people forced to flee build better futures. UNHCR works together with partners to provide refugee children access to quality education so 
they can pursue better lives. The Aiming Higher project by UNHCR enables talented refugees to access higher education by funding their scholarships for 
university and technical skill training. Expanding access to tertiary and secondary education is central to enhancing refugee self-reliance.

คุณคร่ผู้่ล้ืี �ภัย้ชำวโซุมำเลีืยสอนวิชำภัำษำอง้กฤษให้
แก่เด็กๆ ผู้่ำนวิทยกุระจำยเสียงภัำยในค่ำยผู้่ล้ืี �ภัย้ใน
ประเทศเคนยำ

อินเทอรเ์น็ตเป็นป้จจ้ยส�ำคญ้ขึ้องกำรเรียนออนไลืน์
ในค่ำยผู้่ล้ืี �ภัย้ประเทศยก่น้ดำ

หอ้งเรียนเคลืื่อนท่ีทุกๆคร้�งจะน�ำกำรเรียนร่แ้ลืะเกม
สนกุๆมำเสริมพฒ้นำกำรเด็กๆผู้่ล้ืี �ภัย้ชำวเวเนซุุเอลืำ
ท่ีอำศย้อย่่ในท่ีพก้พิงในประเทศโบลืิเวีย

© UNHCR/Michele Sibiloni© UNHCR/William Wroblewski© UNHCR/Jimale Abdullahi

UNHCR ไดเ้ปิดตว้โครงกำร Aiming Higher เพ่ือชว่ย
ใหผู้้่ล้ืี �ภั้ยท่ีมีควำมสำมำรถุไดร้บ้ทุนกำรศ้กษำใน
ระด้บอุดมศ้กษำแลืะฝ้กท้กษะวิชำชีพเฉัพำะดำ้น 
ป้จจุบ้นมีเยำวชนผู้่้ลืี �ภั้ยเพียงรอ้ยลืะ 3 เท่ำน้�น
ท่ีไดศ้้กษำต่อในระดบ้อดุมศก้ษำ กำรขึ้ยำยโอกำส
ทำงกำรศ้กษำเป็นห้วใจส�ำค้ญในกำรเสริมสรำ้ง
กำรพ้่ งพำตนเองขึ้องผู้่้ลืี �ภั้ย  โดยโครงกำรนี �มี
เปำ้หมำยเพ่ือใหท้นุกำรศก้ษำแก่เยำวชน 1,600 รำย 
ภัำยในปี 2566

กำรศ้กษำช่วยให้ผู้่้ท่ีถุ่กบ้งค้บให้พลื้ดถ่ิุนสำมำรถุสรำ้งอนำคตท่ีดีขึ้้ �นได ้
UNHCR ที่ำางานร�วัมิกับองคก์รพื่นัธมิติรเพื่่�อให้�เดก็ ๆ ผู้้�ลี้้ �ภัยัเข�าถุงึการ
ศึกึษาที่้�มิคุ้ณ์ภัาพื่เพื่่�อให้�พื่วักเขาได�พื่ฒันาศัึกยภัาพื่ แลี้ะมุิ�งพื่ฒันา
คุณ์ภัาพื่ชว้ัติที่้�ดใ้นวัันข�างห้น�า 

กำรแพรร่ะบำดขึ้องเชื �อไวรส้ COVID-19 ท�ำใหเ้กิดกำรหยดุชะงก้ขึ้องกำรศก้ษำ
ท้่วโลืกแลืะท�ำใหก้ำรเรยีนทำงไกลืเป็นสิง่ท่ีหลืกีเลืีย่งไมไ่ด ้ อยำ่งไรก็ตำมผู้่ล้ืี �ภัย้
จ�ำนวนมำกไมส่ำมำรถุจำ่ยคำ่อินเทอรเ์น็ตหรอือปุกรณเ์รยีนทำงไกลืใหล้ืก่ๆได ้
UNHCR ท�ำงำนอย่ำงหนก้เพ่ือช่วยใหเ้ด็กๆผู้่ล้ืี �ภัย้สำมำรถุเขึ้ำ้ถุ้งกำรศ้กษำ 
เพรำะเดก็ๆท่ีถุก่ตด้ขึ้ำดจำกระบบกำรศก้ษำมีแนวโนม้ท่ีจะไมก่ลืบ้มำเรยีนอีก 
บำงคนอำจถุ่กบ้งค้บให้แต่งงำนก่อนก�ำหนดหรือท�ำงำนเพ่ือช่วยเหลืือ
ครอบครว้ขึ้องพวกเขึ้ำ

UNHCR จะพำคณุไปพบก้บวัิธ้ที่้�ที่ำาให้�การเร้ยนในช�วังการระบาดของ 
COVID-19 เดนิห้น�าต�อไปีได� ที่ั�งห้มิดน้�เกดิขึ�นโดยควัามิร�วัมิมิอ่แลี้ะควัามิ
คดิสร�างสรรคท์ี่้�สนับสนุนโดยพื่นัธมิติรภัาคเอกชน หนว่ยงำนระดบ้ชำติ
แลืะทอ้งถ่ิุน หนว่ยงำนดำ้นมนษุยธรรม รวมถุง้ผู้่ล้ืี �ภัย้เอง 
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ร�วัมิแรงร�วัมิใจที่ำาอะไรกส็ำาเร็จ : ร�วัมิ “จุดปีระกาย” ไปีด�วัยกัน Together we shine
SPORTS

Sport can enrich the lives of people forced to flee their homes. It can boost mental health and help refugees gain confidence, forge new 
friendships and feel welcome. In our work to protect refugees, we use sport to create safe and protective environments where everyone can 
discover their potential.

ริต�า บราวัน ์ผู้่ล้ืี �ภัย้ชำวยก่น้ดำเลืำ่วำ่โยคะเป็นกิจกรรมท่ีช�วัยให้�เธอรับมิอ่กับควัามิยากลี้ำาบาก
ในการเติบโตในค�ายผู้้�ลี้้ �ภััยเป็ีนเวัลี้าห้ลี้ายป้ีโดยไมิ�มิ้พื่�อแมิ� แลี้ะช�วัยให้�เธอยอมิรับ
สิ�งต�างๆที่้�เกิดขึ�นในช้วัิต

รติำ้เป็นนก้กีฬำโยคะผู้่ล้ืี �ภัย้คนแรก หลืง้จำกท่ีเธอไดร้บ้กำรคด้เลืือกในโครงกำรโยคะแอฟรกิำ
ซุ้่งเป็นองคก์รชุมชนท่ีใหค้วำมร่แ้ลืะสนบ้สนุนผู้่ล้ืี �ภัย้เยำวชนในแอฟริกำ การที่้�ผู้้�ลี้้ �ภััยริเริ�มิ
กิจกรรมิการบำาบัดจิตใจด�วัยตนเองเป็ีนห้นึ�งในการแก�ไขปัีญห้าสุขภัาพื่จิตที่้�

สอดคลี้�องกับแนวัที่างของ UNHCR 

ริตำ้ บรำวน ์(Rita Brown) ผู้่ล้ืี �ภัย้ชำวยก่น้ดำแลืะคร่สอนโยคะ ไดโ้พสท่ำโยคะในบริเวณ
ท่ีพก้พิงขึ้องเธอในคำ่ยคำคมุะ ประเทศเคนยำ © UNHCR/Samuel Otieno

กีฬำสำมำรถุจดุประกำยพลืง้บวกแลืะเสริมสรำ้งคณุค่ำชีวิตใหผู้้่ท่ี้ถุก่บง้คบ้
ใหพ้ลืด้ถ่ิุน ก้ฬาเป็ีนตัวัเช่�อมิโยงให้�ผู้้�คนที่้�มิ้ควัามิห้ลี้ากห้ลี้ายสามิารถุ
เข�ากันได�เป็ีนอย�างด้ สรำ้งควำมม้่นใจ สรำ้งมิตรภัำพ แลืะเริ่มตน้กำร
ตอ้นรบ้ท่ีดี เม่ือผู้่ล้ืี �ภัย้ไดแ้สวงหำควำมปลือดภัย้ในประเทศใหม่ กำรเลื่น
กีฬำก้บผู้่้คนในชุมชนช่วยให้พวกเขึ้ำไดร่้จ้้กเพ่ือนใหม่แลืะร่ส้้กเป็นส่วน
หน้่งขึ้องสง้คม

ในกำรท�ำงำนเพ่ือปกป้องผู้่ล้ืี �ภัย้ UNHCR ใชก้้ฬาเป็ีนตัวัช�วัยสร�างสภัาพื่
แวัดลี้�อมิที่้�ปีลี้อดภััย เพื่่�อให้�ผู้้�ลี้้ �ภััยร้�สึกมัิ�นคงที่างจิตใจแลี้ะสามิารถุ
ค�นพื่บศัึกยภัาพื่ของตนเองได�

ก้ฬาสร�างควัามิห้วััง กำรเลื่นกีฬำเป็นกำรเยียวยำจิตใจ
หลืง้บททดสอบในช่วงเวลืำท่ียำกลื�ำบำกผู้่ำนไป เรำปฏิิเสธ
ไม่ไดว้่ำกีฬำเป็นยำวิเศษดำ้นสุขึ้ภัำพจิต ผู้่ล้ืี �ภั้ยส่วนใหญ่
เลื่นกีฬำเพ่ือฟื�นฟ่จิตใจจำกประสบกำรณข์ึ้องสงครำมแลืะ
ควำมรุนแรงท่ีโหดรำ้ย

ก้ฬาสร�างมิิตรภัาพื่ กีฬำเป็นต้วเช่ือมโยงให้ผู้่้คนท่ีมี
ควำมหลืำกหลืำยสำมำรถุเขึ้ำ้ก้นไดเ้ป็นอย่ำงดี เม่ือผู้่ล้ืี �ภัย้
ไดแ้สวงหำควำมปลือดภัย้ในประเทศใหม่ กำรเลื่นกีฬำกบ้
ผู้่ค้นในชุมชนช่วยใหพ้วกเขึ้ำไดร่้จ้ก้เพ่ือนใหม่แลืะร่ส้้กเป็น
ส่วนหน้่งขึ้องสง้คม

กฬ้าสร�างแรงบนัดาลี้ใจ เรำทกุคนชอบดแ่ลืะเชียรน์ก้กีฬำ
ท่ีเรำช่ืนชอบ คุณทรำบหรือไม่ว่ำเรำมีทีมน้กกีฬำโอลืิมปิก
ผู้่้ลืี �ภั้ยแลืะทีมพำรำลืิมปิกผู้่้ลืี �ภั้ยด้วย น้บเป็นคร้�งท่ีสอง
ในประว้ติศำสตร์ท่ีน้กกีฬำผู้่้ลืี �ภั้ยจะร่วมแขึ้่งขึ้้นในกีฬำ
โอลืิมปิกแลืะพำรำลืิมปิก ซุ้่งจะจ้ดขึ้้ �นท่ีกรุงโตเกียวเร็วๆนี �

ก้ฬาสามิารถุ

สร�างพื่ลัี้งบวัก
ให้�กับผู้้�ลี้้ �ภัยัได�อย�างไร?
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News & Events
นัายฟิิลลิปโป กรันัด้ ข้่าหลวงใหญ่่ผู้้้ล้�ภััยแห่งสำหประชาชาติิ และสำมเด็จพระสัำนัติะปาปาฟิรานัซิิสำ ร่วมแลกเปล้�ยนัมุมมองในั
การให้ความช่วยเหลือผู้้้พลัดถิิ่�นัทัี่�วโลก

นำยฟิลืลืปิโป กรน้ดี ขึ้ำ้หลืวงใหญ่ผู้่ล้ืี �ภัย้แหง่สหประชำชำติ ยกยอ่งแนวทำงกำร
ชว่ยเหลือืแบบองคร์วมขึ้องสมเดจ็พระสน้ตะปำปำฟรำนซุสิ ท่ีมีตอ่ผู้่พ้ลืด้ถ่ิุนท้่วโลืก  
โดยชว่ยเหลืือผู้่ท่ี้เปรำะบำงมำกท่ีสดุ ซุ้ง่รวมไปถุง้ผู้่ท่ี้ถุก่บง้คบ้ใหห้นีจำกบำ้นเกิด 
ตำมท่ีไดท้รงลืงพระนำมในสมณสำสนท่ี์ช่ือว่ำ “Fratelli Tutti” หรือ “ทุกคนเป็น
พ่ีนอ้งก้น” ซุ้่งถืุอเป็นสมณสำสนเ์ก่ียวก้บภัำรดรภัำพแลืะมิตรภัำพทำงสง้คม
ขึ้องพระศำสนจก้ร ระหว่ำงกำรเขึ้ำ้เฝำ้ในนครรฐ้วำติกน้ กรุงโรม ประเทศอิตำลืี

UNHCR’s Grandi and Pope Francis share a vision of global response to displacement 
based on solidarity and care. The High Commissioner highlighted the importance 
of strengthening cooperation between the Holy See and UNHCR in welcoming 
protecting and integrating asylum-seekers and refugees during his visit to the 
Vatican City.

นำยฟิลืลืปิโป กรน้ดี ขึ้ำ้หลืวงใหญ่ผู้่ล้ืี �ภัย้แหง่สหประชำชำต ิ(UNHCR) เขึ้ำ้เฝำ้
สมเดจ็พระสน้ตะปำปำฟรำนซุสิ © UNHCR/Vatican Media

รัฐบัาลไที่ยได้ให้สิำที่ธิิการเข้่าถึิ่งการบัริการสำาธิารณสุำข่แก่เด็กนัักเร้ยนัไร้รัฐไร้สัำญ่ชาติิจำานัวนัหลายพันัคนัทัี่�วประเที่ศ 

สำหภัาพสำมาคมฟุิติบัอลยุโรปร่วมมือกับั UNHCR เพื�อมอบัการสำนัับัสำนุันัแก่ผู้้้ล้�ภััยทัี่�วโลก

ขึ้่ำวดีนี �เป็นโอกำสใหเ้ด็กน้กเรียนไรร้ฐ้ไรส้้ญชำติสำมำรถุเขึ้ำ้ถุ้งระบบประก้น
สุขึ้ภัำพ ซุ้่งครอบคลืุมกำรป้องก้นโรค กำรร้กษำพยำบำลื แลืะกำรฟื� นฟ่
สมรรถุภัำพ นอกจำกนี�เด็กน้กเรียนย้งไดร้บ้เอกสำรประจ�ำต้วแลืะสำมำรถุ
พ้ฒนำสถุำนะทำงกฎหมำยขึ้องตนเอง ซุ้่งเป็นแนวทำงส่่กำรแกไ้ขึ้ป้ญหำไรร้ฐ้
ไรส้ญ้ชำติในท่ีสุด

สหภัำพสมำคมฟุตบอลืยุโรป (UEFA) ร่วมก้บ UNHCR ลืงนำมพิธีสำรว่ำดว้ย
ควำมร่วมมือในกำรสน้บสนุนผู้่ล้ืี �ภั้ยในกำรเขึ้ำ้ถุ้งกำรกีฬำแลืะกำรรวมเป็นอ้น
หน้่งอ้นเดียวก้นก้บชุมชนท่ีพ้กพิง พิธีสำรได้ก�ำหนดให้มีกำรริเริ่มแผู้นงำน
ระยะยำวเพ่ือสน้บสนุนผู้่ล้ืี �ภั้ยแลืะผู้่ท่ี้ถุ่กบ้งค้บใหพ้ลื้ดถ่ิุน โดยน�ำประโยชน์
จำกพลืง้ขึ้องกีฬำฟุตบอลืมำสน้บสนุนแลืะส่งเสริมสิทธิต่ำงๆ แก่พวกเขึ้ำ แลืะ
สรำ้งควำมแขึ้็งแกร่งในกำรเป็นส่วนหน้่งขึ้องชุมชนท่ีมอบท่ีพ้กพิง

In a development welcomed by UNHCR, thousands more previously 
undocumented stateless students across Thailand will have the opportunity 
to access health services through the country’s national healthcare system, 
including disease prevention, medical treatment and rehabilitation.

นำยฟิลืลืิปโป กร้นดี ขึ้้ำหลืวงใหญ่ผู้่้ลืี �ภั้ยแห่งสหประชำชำติ (ซุ้ำย) แลืะ
นำยอเลื็กซุำนเดอร ์เซุเฟริน ประธำนสหภัำพสมำคมฟุตบอลืยุโรป (ขึ้วำ) 
© UNHCR/Mark Henley

UNHCR ข่ยายความร่วมมือและมอบัความคุ้มครองผู้้้ล้�ภััยในัโครงการ “รอมฎอนัน้ั�เพื�อพ้�น้ัองและที่านัประจำาปีซิะกาติ ปีท้ี่� 4” 
กับัสำำานัักจุฬาราชมนัติร้ และสำมาคมการค้านัักธุิรกิจไที่ยมุสำลิม

โครงกำรฯ นี �ชว่ยให ้UNHCR สำมำรถุด�ำเนินงำนมอบควำมคุม้ครองแก่ผู้่ล้ืี �ภัย้แลืะ
ผู้่พ้ลืด้ถ่ิุนชำวมสุลืิมพรอ้มใหค้วำมช่วยเหลืือท่ีจ�ำเป็นเพ่ิมเติมในกำรต้�งรบ้ตอ่กำร
แพรร่ะบำดขึ้อง COVID-19 โดย UNHCR จะน�ำเงินบรจิำคท้�งหมดไปชว่ยเหลือืผู้่ล้ืี �ภัย้
ท่ีตรงตำมคณุสมบติ้ท่ีควรไดร้บ้ภัำยใตก้ำรดแ่ลืแลืะตรวจสอบอย่ำงเขึ้ม้งวดเพ่ือ
ควำมโปรง่ใสในทกุขึ้้�นตอนต้�งแตก่ำรบรจิำคจนถุง้กำรให ้ รว่มบรจิำคทำนซุะกำต
ขึ้องทำ่นไดต้ลือดปี สอบถุำมเพ่ิมเตมิไดท่ี้อีเมลื support.th@unhcr.org

UNHCR extends collaboration and protection for refugees on its fourth 
Ramadan campaign in partnership with the Sheikhul Islam Office and Thai 
Muslim Trade Association.

บรรยำกำศงำนแถุลืงขึ้ำ่ว โครงกำร “รอมฎอนนี�เพ่ือพ่ีนอ้งแลืะทำนประจ�ำปี
ซุะกำต ปีท่ี 4” โดย UNHCR ส �ำนก้จฬุำรำชมนตร ีแลืะสมำคมกำรคำ้นก้ธรุกิจ
ไทยมสุลืมิ © UNHCR/Korakit Nakin

นก้เรียนในโรงเรียน อ�ำเภัอแม่จน้ จง้หวด้เชียงรำย จง้หวด้ท่ีมีประชำกรไรร้ฐ้
ไรส้ญ้ชำติสง่ท่ีสดุเป็นอน้ดบ้สองขึ้องประเทศไทย รองจำกจง้หวด้เชียงใหม ่
© UNHCR/Korakit Nakin

UEFA, the Union of European Football Associations, and UNHCR, the UN Refugee 
Agency, signed a Cooperation Protocol to support refugee access to sport and 
enhance social inclusion.



จากรายงานล่่าสุุดยอดผู้้�ติิดเช้ื้�อไวรัสุ COVID-19 ในอินเดียพุุ่่งสุ้งกว่า 412,000 คน แล่ะมีีผู้้�เสีุยชีื้วิติราว 3,980 คน
ต่ิอวัน อินเดียกำาลั่งเผู้ชิื้ญหน�ากับวิกฤติของความีสุ้ญเสีุยครั�งใหญ่ ความียากล่ำาบากในครั�งนี�ยังรวมีถึึงผู้ล่กระทบ

ทางด�านสุุขอนามัีย การศึึกษา แล่ะความีรุนแรงทางเพุ่ศึ

©UNHCR India 

ผู้้�ลี่�ภััย ผู้้�ขอลี่�ภััย แล่ะประชื้ากรชื้าวอินเดีย

กำาลั่งเผู้ชิื้ญวิกฤติที�หนักที�สุุดในประวัติิศึาสุติร์

โปรดมอบัความช่วยเหลือเร่งด่วนั สำถิ่านัการณ์การแพร่ระบัาดข่องเชื�อไวรัสำ COVID-19 อย่้ในัขั่�นัวิกฤติ 
การบัริจาคเพิ�มเติิมจากคุณสำามารถิ่ช่วยช้วิติพวกเข่าจากวิกฤติระดับัโลกครั�งน้ั�ได้

ผู้้้ล้�ภััยที่ั�วโลกกำาลังเผู้ชิญ่กับัวิกฤติการแพร่ระบัาดข่องไวรัสำ COVID-19 โดยปราศจากความพร้อมด้านัสำาธิารณสำุข่ 
พวกเข่าเป็นักลุ่มคนัที่้�เปราะบัางที่้�สำุด และเสำ้�ยงติ่อการติิดเชื�อ พวกเข่าติ้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนัจากที่่านั

สนัับสนัุนัอุุปกรณ์์ทำำ�คว�มสะอุ�ดด้�นัสุขอุนั�มัย
ต่่�งๆพร้อุมอุบรมเจ้้�หนั้�ทำ่�ต่�มม�ต่รก�รป้อุงกันั
ขอุงหนั่วยง�นัส�ธ�รณ์สุขขอุงรัฐและ WHO

Provide sanitary capacity and protection 
equipment

สนัับสนัุนัอุุปกรณ์์จ้่�ยนัำ��สะอุ�ด เพ่�อุก�รอุุปโภค
บริโภค, อุุปกรณ์์ทำำ�คว�มสะอุ�ดและสิ�งอุำ�นัวย
คว�มสะดวกด้�นัสุขอุนั�มัยทำ่�จ้ำ�เป็นั 
Provide support in health care and Water 
Sanitation and Hygiene service

มอุบประโยชนั์สูงสุดในัทำุกๆด้�นั 
Provide help where it is most needed

โอนัเงินัเข้่าบััญ่ช้ หรือผู่้านัต้้ิเอท้ี่เอ็ม เข้่าบััญ่ช้ Donate via Bank Transfer or ATM

ช่�อุบัญช่ Account Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT

ช่�อุ-สกุลผูู้้บริจ้�ค Donor’s name and last name  ....................................................................................................................................

อุ่เมล Email  ........................................................................................  เบอุร์ม่อุถ่ือุ Mobile phone  ........................................................

**หมายเหตุ ถ้าโอนเงินผ่านทาง ATM ท่านจะเห็นชื่อบางส่วนของชื่อเจ้าของบัญชีคือ the United Nations High Commissioner for Refugees
**Remark: Transfer through ATM, the appearance on screen will show only partial name of the account owner name (the United Nations
High Commissioner for Refugees)

ข่อข่อบัคุณ เมื�อที่่านักรอกเอกสำาร หรือโอนัเงินับัริจาคเร้ยบัร้อยแล้ว กรุณาสำ่งแบับัเอกสำาร
มาที่้� support.th@unhcr.org แฟิ็กซิ์ 02 280 0555 หรือ Line ID: @unhcrfamily

Thank You! After completing the form or transferring of donation, please send your
document to Email: support.th@unhcr.org Fax 02 280 0555 or Line ID: @unhcrfamily

เงินับริจ้�คไม่ส�ม�รถืนัำ�ไปลดหย่อุนัภ�ษ่ได้ ขอุขอุบพระคุณ์ในัคว�มเมต่ต่�ขอุงท่ำ�นัค่ะ 
Donation is not tax-deductible. Thank you very much for your kindness.

ข่้อม้ลเพิ�มเติิม โที่ร. 02 056 0000 
More information, please call 02 056 0000

บัญช่สะสมทำรัพย์ ส�ข�ก.พ.
เลขทำ่�บัญช่ 201-055599-9

บัญช่อุอุมทำรัพย์ ส�ข�อุ�ค�รสหประช�ช�ติ่
เลขท่ำ�บัญช่ 004-225859-6

บัญช่อุอุมทำรัพย์ ส�ข�เทำเวศนั์
เลขทำ่�บัญช่ 030-2-88804-3

บัริจาคออนัไลนั์
ผู้่านัการสำแกนั QR Code
Scan QR Code to donate online

ระบุั
จำานัวนั 

บัาที่              
Baht                                  2,999 บัาที่              

Baht                                  
บัาที่              
Baht                                  4,999



www.unhcr.org/th

สำำานัักงานัข้่าหลวงใหญ่่ผู้้้ล้�ภััยแห่งสำหประชาชาติิ (ย้เอ็นัเอชซ้ิอาร์) 
ตู่้ป.ณ์. 2-121 ถืนันัร�ชดำ�เนัินันัอุก กรุงเทำพฯ 10200 ประเทำศไทำย

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

P.O. Box 2-121, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 

Donor Service Hotline    

T: 02 056 0000  |  F. 02 280 0555  |  E. support.th@unhcr.org UNHCR.ThailandUNHCR Thailand @unhcrfamily

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบ้ญญ้ติคุ้มครองขึ้้อม่ลืส่วนบุคคลื พ.ศ. 2562 หำกคุณต้องกำรยกเลืิกร้บขึ้่ำวสำรกรุณำติดต่อ UNHCR ตำมขึ้้อม่ลืขึ้้ำงต้นนี �
In accordance with the Personal Data Protection Act BE 2562 (PDPA) in Thailand, you can unsubscribe from UNHCR communications by sending an email to Support.th@unhcr.org

ร่วมแรงร่วมใจ
ที่ำาอะไรก็สำำาเร็จ

Together
we can achieve anything


