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COVID-19 meant UNHCR’s mission to 
protect and assist refugees was 
suddenly mired in an unprecedented 
emergency, and in a context where 
travel was difficult and physical contact 
all but impossible. The borders refugees 
must cross to reach safety were abruptly 
closed to stem the spread of the disease. 

Despite the global economic 
challenges brought on by COVID, 
solidarity with and for refugees 
persevered. The major host 
governments did not hesitate to include 
refugees in their health responses. The 
private sector contributed $537.5 million 
and shared its valuable expertise to 
improve our worldwide response. This 
was an unprecedented response to an 
unprecedented year and helped us 
carry out our mandate around the world.

If it has taught us anything, I trust this 
year has taught us all that the 
gravest threats to our health and 
safety — whether it be a pandemic, 
the climate emergency or conflict — 
require multilateral cooperation and 
action to address and resolve.

ในวัันผู้้�ลี้่ �ภััยโลี้กป่็ 2563 แองเจลี้่น� โจลี้่ ผู้้�แที่นพิิเศษฯ UNHCR ไดื�เข่ียน
บที่ค่วั�มในนิตยส่�ร Time เพืิ�อกระตุ�นให้�ส่งัค่มเห้น็ค่วั�มส่ำ�ค่ญัเรื�องส่ทิี่ธิิแลี้ะ

In an article for Time magazine on 
World Refugee Day 2020, Special 
Envoy Angelina Jolie urged the 
public to look beyond borders and 
see the fight for rights and equality 
as universal, asking governments to 
work towards durable settlements 
for the world’s conflicts. 

การที่ำางานัท้ี่าที่ายครั�งประวัติิศาสำติร์
ในัสำถานัการณ์ที่้�ไมค่าดคิด  

โดย ฟลิิปโป กรนััด ้ข่า้หลวงใหญ่ผู่้้ล้้�ภััยแหง่สำหประชาชาติิ

วิิกฤต COVID-19 ทำำ�ให้้ภ�รกิจของ UNHCR ในก�รช่่วิยเห้ลืือผู้้้ลื้�ภัยต้องตกอย่้ในภ�วิะฉุุกเฉิุนอย่�งไม่่ค�ดคิด 
ก�รเดืนิที่�งต�่งๆเป็็นไป็ไดื�อย�่งย�กลี้ำ�บ�ก แลี้ะท่ี่�ส่ ำ�ค่ญั ผู้้้ลื้ �ภยัในห้ลื�ยพื้ื�นทำ้�ไม่่ส�ม่�รถข้�ม่ช่�ยแดนเพื้ื�อแสวิงห้�
ควิ�ม่ปลือดภยัได ้เพิร�ะพิรมแดืนระห้วั�่งป็ระเที่ศถูก้ปิ็ดือย�่งกะที่นัห้นัเพืิ�อยบัยั�งก�รแพิรร่ะบ�ดื

ตลี้อดืป่็ 2563 ท่ี่�ผู้�่นม� แม�วั�่ UNHCR จะยงัค่งส่�ม�รถูที่ำ�ง�นบรรลี้เุป็��ห้ม�ยส่ำ�ค่ญัที่�่มกลี้�งค่วั�มที่��ที่�ยขีองวิักฤต COVID-19 
ไดื�อย�่งตอ่เนื�อง แตร่�ยง�นจำ�นวันผู้้�พิลี้ดัืถิู�นท่ี่�พิุง่ส่ง้ขี้ �นม�กกวั�่ป่็ใดื  ๆ ก็ไดื�ส่ะที่�อนถูง้ค่วั�มต�องก�รค่วั�มชำว่ัยเห้ลี้อืท่ี่�เพิิ�มม�กขี้ �นเชำน่กนั 
อปุ็ส่รรค่ท่ี่�เกิดืจ�กก�รระบ�ดืขีองเชืำ �อไวัรสั่ COVID-19 ปั็ญห้�ขีองภั�ค่รฐัในก�รยตุคิ่วั�มขีดัืแย�ง ก�รขี�ดืแค่ลี้นงบป็ระม�ณขีอง UNHCR 
รวัมถูง้ห้นว่ัยง�นดื��นมนษุยธิรรมต�่ง  ๆ ไดื�ป็ระกอบเป็็นปั็จจยัท่ี่�ส่ง่ผู้ลี้ให้�ผู้้�พิลี้ดัืถิู�นไดื�รบัผู้ลี้กระที่บแลี้ะตกอย้ใ่นค่วั�มเดืือดืร�อนม�กยิ�งขี้ �น 

แม�จะม่ค่วั�มที่��ที่�ยที่�งเศรษฐกิจท่ี่�เกิดืจ�กผู้ลี้กระที่บขีอง COVID-19 แต่ควิ�ม่เป็นนำ��ห้น่�งใจเดย้วิกันของคนทำั�วิโลืก
เพื้ื�อผู้้้ลื้�ภัยยังคงดำ�เนินต่อไป รฐับ�ลี้ป็ระเที่ศต�่งๆไม่ลี้งัเลี้ท่ี่�จะรวัมผู้้�ลี้่ �ภัยัไวั�ในนโยบ�ยคุ่�มค่รองดื��นส่ขุีภั�พิ ในขณะทำ้�

ภ�คเอกช่นแลืะผู้้้บริจ�คร�ยบุคคลืเช่่นคุณได้ร่วิม่บริจ�คเงนิ 537.5 ล้ื�นดอลืลื�ร ์น้�เป็นก�รร่วิม่แรงร่วิม่ใจตอบ
สนองอย่�งทำ้�ไม่่เคยเกิดข่�นม่�ก่อน ในป่็ท่ี่�เต็มไป็ดื�วัยค่วั�มที่��ที่�ยท่ี่�ไม่เค่ยเกิดืขี้ �นม�ก่อน ผู้มขีอขีอบค่ณุก�รส่นบัส่นนุ
ที่ั�งห้มดืน่� ท่ี่�ที่ ำ�ให้� UNHCR ส่�ม�รถูยืนห้ยดัืที่ำ�ง�นเพืิ�อมอบค่วั�มชำ่วัยเห้ลี้ือแก่ผู้้�พิลี้ดัืถิู�นที่ั�วัโลี้กไดื�

ผู้มเชืำ�ออย�่งยิ�งวั�่ป่็ท่ี่�ผู้�่นม�เร�ไดื�เรย่นร้ �ภัยัค่กุค่�มท่ี่�ร ��ยแรงท่ี่�ส่ดุืตอ่ส่ขุีภั�พิแลี้ะค่วั�มป็ลี้อดืภัยัขีองเร� ไมว่ั�่จะเป็็นโรค่ระบ�ดื 
ภั�วัะฉุกุเฉิุนดื��นส่ภั�พิอ�ก�ศ ห้รอืค่วั�มขีดัืแย�ง แลืะทำั�งห้ม่ดน้�ล้ืวินตอ้งก�รควิ�ม่ร่วิม่ม่อืร่วิม่ใจในก�รเดนิห้น้�เพื้ื�อแก้ไข

แองเจลี้น่� โจลี้ ่ ผู้้�แที่นพิิเศษขีองขี��ห้ลี้วังให้ญ่ผู้้�ลี้่ �ภัยัแห้ง่ส่ห้ป็ระชำ�ชำ�ต ิ
ขีณะป็ระชำมุออนไลี้นก์บัเจ��ห้น��ท่ี่� UNHCR ในบงัค่ลี้�เที่ศแลี้ะเม่ยนม� ©UNHCR

ค่วั�มเที่�่เท่ี่ยม รวัมถูง้ขีอให้�รฐับ�ลี้ต�่งๆ 
รว่ัมห้�ที่�งออกท่ี่�ยั�งยืนเพืิ�อยตุิค่วั�มขีดัื
แย�งท่ี่�เกิดืขี้ �นที่ั�วัโลี้ก 

“ในขณะที่่�การระบาดของเชื้้ �อไวรสั COVID-19 ไดห้ยุดุวถิีช่ื้ว่ติของผู้้ค้น แตค่วามขดัแยุง้ยุงัคงดำาเนนิตอ่ไป ที่ั�งความขดัแยุง้
ที่่�เกิดข้�นอยุ้่ก่อนหนา้ และความขัดแยุง้ที่่�เกิดข้�นใหม่ ที่ำาใหส้ถีานการณ์ผู้้พ้ลดัถีิ�นยุงัคงม่รายุงานที่่�เพิ�มส้งข้�น
ตลอดเวลา” ฟิิลี้ิป็โป็ กรนัด่ื ขี��ห้ลี้วังให้ญ่ผู้้�ลี้่ �ภัยัแห้่งส่ห้ป็ระชำ�ชำ�ติ ©UNHCR/Will Swanson

An unprecedented response in an unprecedented year
By High Commissioner Filippo Grandi

ฟิิลืิปโป กรันด้
ข้�ห้ลืวิงให้ญ่่ผู้้้ลื้�ภยัแห้ง่สห้ประช่�ช่�ติ



สถ�นก�รณเ์ดน่ประจำ�ป้ 2563
• 2020 figures at a glance

By the end of 2020, an unprecedented 82.4 million people around the world had been forced from their homes. Among them were 26.4 million refugees, 
48 million internally displaced people, 4.1 million asylum seekers and 3.9 million Venezuelans displaced abroad.

3.7 ล้านัคนั
ประเที่ศใดบัา้งที่้�ให้ที่้�พกัพงิแก่ผู้้ล้้�ภััย?

คื่อ จำ�นวันผู้้�ล่ี้ �ภััยท่ี่�ป็ระเที่ศตุรก่รองรบั ป็ระเที่ศตุรก่ยังค่งเป็็นป็ระเที่ศท่ี่�ให้�
ท่ี่�พิกัพิิงแก่ผู้้�ลี้่ �ภััยม�กท่ี่�สุ่ดืในโลี้ก

ผู้้ล้้�ภััยมาจากไหนั?

ม�จ�ก 5 ป็ระเที่ศห้ลี้ัก คื่อ ซ่ีเร่ย เวัเนซีุเอลี้� อัฟิก�นิส่ถู�น ซี้ดื�นใต� 
แลี้ะเม่ยนม� 

68% ข่องจำานัวนัผู้้ล้้�ภััยทัี่�วโลก

ในัช่วงปี 2561-2563 มเ้ด็กเกิดใหม่
ที่้�ต้ิองกลายเป็นัผู้้้ล้�ภััยโดยเฉล้�ย 
290,000-340,000 คนัต่ิอปี

เดื็กๆผู้้�ลี้่ �ภัยัชำ�วัเวัเนซีุเอลี้�กำ�ลี้งัลี้��งมือให้�ส่ะอ�ดืเพืิ�อป็�องกนัก�ร
แพิรร่ะบ�ดืขีองเชืำ �อไวัรสั่ COVID-19 © UNHCR/Lucas Novaes

6.7

ซ่ีเร่ย
Syria Arab Republic

ลี้��นค่น
Million

4

เวัเนซีุเอลี้�
Venezuela

ลี้��นค่น
Million

2.6

อฟัิก�นิส่ถู�น
Afghanistan

ลี้��นค่น
Million

2.2

ซี้ดื�นใต�
South Sudan

ลี้��นค่น
Million

1.1

เม่ยนม�
Myanmar

ลี้��นค่น
Million

3.7

ตรุก่
Turkey

ลี้��นค่น
Million

1.7

โค่ลี้อมเบ่ย
Columbia

ลี้��นค่น
Million

1.4

ป็�ก่ส่ถู�น
Pakistan

ลี้��นค่น
Million

1.4

ยก้นัดื�
Uganda

ลี้��นค่น
Million

1.2

เยอรมน่
Germany

ลี้��นค่น
Million

ผู้้้พื้ลัืดถิ�นภ�ยในประเทำศ บคุ่ค่ลี้เห้ลี้�่น่ �จ ำ�เป็็นต�องทิี่ �งบ��นเกิดืขีอง
ตนเองเพืิ�อแส่วังห้�ท่ี่�ป็ลี้อดืภัยัในพืิ �นท่ี่�ต�่งๆ

48 ล้านัคนั
คือ

ผู้้้ลื้�ภยั บคุ่ค่ลี้เห้ลี้�่น่ �จ ำ�เป็็นต�องทิี่ �งป็ระเที่ศบ��นเกิดืขีองตนเอง เนื�องจ�ก
ห้วั�ดืกลี้วััค่วั�มขีดัืแย�ง ส่งค่ร�ม แลี้ะก�รถูก้ป็ระห้ตัป็ระห้�ร ห้รอืไดื�รบั
ก�รค่กุค่�มตอ่ช่ำวิัต

26.4 ล้านัคนั
คือ

ผู้้้ขอลื้�ภัย  ผู้้�แส่วังห้�ท่ี่�ลี้่ �ภัยัเห้ลี้่�น่ �ยงัไม่ไดื�รบัก�รรบัรอง โดืยอย้่ใน
ระห้วั่�งรอส่ถู�นะลี้่ �ภัยัอย่�งเป็็นที่�งก�รจ�ก UNHCR

ช่�วิเวิเนซุุเอลื�ทำ้�ถ้กบังคับให้้พื้ลัืดถิ�น จ�กป็ระเที่ศขีองตนเอง

4.1 ล้านัคนั
คือ

3.9 ล้านัคนั
คือ

82.4
ล้านัคนั

คือ จำานัวนัผู้้ท้ี่้�ถก้
บังัคับัให้พลัดถิ�นัทัี่�วโลก
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เด็ก
เกิดใหม่ 1 ล้านัคนั

เปน็ัผู้้ล้้�ภััย
1 MILLION CHILDREN

WERE BORN AS REFUGEES



In the context of COVID-19, UNHCR is engaging with the Thai government on potential 
support to complement its preparedness and response efforts related to the 
displacement of Myanmar refugees into Thailand such as assessing the protection needs 
of this group and together with humanitarian partners, provide relief assistance to 
complement Thai government-led efforts. In addition, UNHCR also continues to advocate 
that marginalized groups (including persons of concern to UNHCR) in Thailand should be 
fully included in government COVID-19 national surveillance, response and planning activities.

ผู้้้ลื้�ภยัผู้้้นำ�ชุ่ม่ช่น จ�กค่�ยทำ้�พื้กัพื้งิ
ชั่�วิคร�วิใน จ.แม่่ฮ่่องสอนกำ�ลัืง
ประก�ศให้ค้วิ�ม่ร้้เก้�ยวิกับก�ร

ป้องกันก�รแพื้ร่ระบ�ดผู่้�น
เครื�องกระจ�ยเสย้งชุ่ม่ช่น

© UNHCR/ Duean Wongsa

คุณย�ยโพื้ กอวิ์
วัิย 61 ป้
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ก�รช่่วิยเห้ลืือผู้้้ลื้�ภยัในประเทำศไทำยในช่่วิงก�รแพื้ร่ระบ�ดของเช่ื�อไวิรัส COVID-19
In the fight against the coronavirus, how is UNHCR Thailand helping people forced to flee? 

UNHCR ขีอขีอบพิระค่ณุผู้้�บริจ�ค่ใจด่ืเชำ่นค่ณุท่ี่�รว่ัมยืนห้ยดัื
เค่่ยงขี��งผู้้�ลี้่ �ภััยแลี้ะส่ร��งค่วั�มเป็ลี้่�ยนแป็ลี้งตลี้อดืป่็ท่ี่�
ที่��ที่�ยท่ี่�ส่ดุืในห้น��ป็ระวัตัศิ�ส่ตรก์�รที่ำ�ง�นขีองเร� ที่กุค่วั�ม
ส่ำ�เร็จในป่็ 2563 ขีอง UNHCR ลี้�วันม�จ�กก�รส่นับส่นุน
อย่�งต่อเนื�องท่ี่�เป่็�ยมไป็ดื�วัยค่วั�มเมตต�จ�กค่ณุ UNHCR 
ขีอขีอบพิระคุ่ณจ�กใจจริงท่ี่�คุ่ณชำ่วัยให้�ผู้้�พิลี้ดัืถิู�นแลี้ะกลีุ้่ม
เป็ร�ะบ�งในป็ระเที่ศไที่ยไดื�รับก�รป็กป็�องแลี้ะเริ�มช่ำวิัต
ให้ม่ไดื�อ่กค่รั�ง 

By the end of 2020, the persons of concern under the care 
of UNHCR Thailand amounted to 91,803 Myanmar refugees 
in camps, 5,261 urban refugees and asylum seekers and 
480,549 stateless people. UNHCR staff consisted of 102 
Thai nationals and 19 internationals, based in Bangkok and 
field offices.

การที่ำางานัข่อง UNHCR ในัประเที่ศไที่ย

ผู้้้ลื้ �ภยัในพื้ื�นทำ้�
พื้กัพื้งิชั่�วิคร�วิ
91,803 ค่น

ผู้้้ลื้ �ภยัในเขตเม่อืง
แลืะผู้้้ขอลื้�ภยั
5,261 ค่น

บุคคลืไร้รัฐไร้สัญ่ช่�ติ
ทำ้�ข่ �นทำะเบย้นกับรัฐบ�ลื

480,549 ค่น

จำ�นวินบุคคลืในควิ�ม่ห้ว่ิงใยของ UNHCR ประเทำศไทำยประกอบไปดว้ิย

UNHCR  ที่ำ�ง�นเพืิ�อให้�แนใ่จวั�่ผู้้�ล่ี้ �ภัยั ผู้้�ขีอลี้่ �ภัยั แลี้ะบคุ่ค่ลี้
ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ตใินป็ระเที่ศไที่ยไดื�รบัก�รรวัมอย้ใ่นแผู้นก�ร
ตอบส่นองดื��นส่�ธิ�รณส่ขุีขีองป็ระเที่ศ ©UNHCR/James Ferguson 

เจ��ห้น��ท่ี่� UNHCR  ขีณะเย่�ยมผู้้�ลี้่ �ภัยัเม่ยนม�ในพืิ�นท่ี่�พิกัพิิง
ชำั�วัค่ร�วัแมล่ี้�ม�ห้ลี้วัง จ.แมฮ่่อ่งส่อน แลี้ะให้�ค่วั�มร้ �เก่�ยวักบั
ก�รป็�องกนัก�รแพิรร่ะบ�ดืขีอง COVID-19 ©UNHCR/Duean

เจ��ห้น��ท่ี่�  UNHCR เตร่ยมแจกห้น��ก�กผู้��ให้�ผู้้�ลี้่ �ภััย
ชำ � วั เ ม่ ย น ม � ใ น พืิ �น ท่ี่� พิัก พิิ ง ชำั� วั ค่ ร � วั บ�� น ถูำ�� หิ้ น 
จ.ร�ชำบรุ่ ©UNHCR/James Ferguson

ในก�รรับม่อืก�รแพื้ร่ระบ�ดของเช่ื�อไวิรัส COVID-19 UNHCR ไดป้ระส�นห้น่วิยง�นต�่งๆ เพื้ื�อขย�ย
ควิ�ม่ช่่วิยเห้ลือืเพื้ื�อขย�ยควิ�ม่ช่่วิยเห้ลือื ประช่�สัม่พื้นัธ์ค์วิ�ม่เส้�ยง ชำว่ัยให้�ก�รดืำ�เนินช่ำวิัตภั�ยใน
ชำมุชำนขีองกลีุ้ม่เป็ร�ะบ�งยงัค่งดืำ�เนินตอ่ไป็ รวัมถูง้สนับสนุนผู้้้ลื้�ภยัแลืะบุคคลืไร้รัฐไร้สัญ่ช่�ตใิห้ไ้ดรั้บ
ก�รรวิม่อย้่ในแผู้นรับม่อืด�้นส�ธ์�รณสุขระดบัช่�ตขิองรัฐบ�ลื เชำน่ ก�รเขี��ถูง้ก�รตรวัจเชืำ �อไวัรสั่ 
COVID-19 ก�รเขี��รบับรกิ�รดื��นก�รแพิที่ย ์แลี้ะแผู้นก�รจดัืส่รรวัคั่ซ่ีนขีองรฐับ�ลี้ไที่ย 

UNHCR แลืะห้น่วิยง�นพื้นัธ์ม่ติรตระห้นักถง่ควิ�ม่ย�กลืำ�บ�กทำ้�ผู้้้ลื้ �ภยัในประเทำศไทำยตอ้งเผู้ช่ญิ่
ในช่่วิงก�รระบ�ดของเช่ื�อไวิรัส COVID-19 แลืะเร่งม่อบก�รสนับสนุนควิ�ม่ตอ้งก�รขั�นพื้ื�นฐ�น
ให้กั้บกลุ่ืม่ผู้้้ลื้�ภยัทำ้�เปร�ะบ�ง เชำน่ เดืก็ ผู้้�ห้ญิง แลี้ะผู้้�พิิก�ร 

ผู้้�ลี้่ �ภัยัในเขีตเมืองจำ�นวัน 3,703 ค่นไดื�รบัเงินชำว่ัยเห้ลี้ือฉุกุเฉิุน นอกจ�กน่� UNHCR ยงัให้�ก�รส่นบัส่นนุ
ที่�งก�รเงินกบัผู้้�ล่ี้ �ภัยั 291 ร�ยเพืิ�อใชำ�ในก�รรกัษ�พิย�บ�ลี้แผู้นกผู้้�ป่็วัยใน  (IPD) ในขีณะท่ี่�ผู้้�ลี้่ �ภัยั  669 ค่น
ไดื�รบัก�รส่นบัส่นนุดื��นส่ขุีภั�พิจิตแลี้ะ 1,813 ค่นไดื�รบัก�รชำว่ัยเห้ลี้ือที่�งกฎห้ม�ย

UNHCR ร่วิม่ม่อืกับรัฐบ�ลืสนับสนุนก�รเตร้ยม่ควิ�ม่พื้ร้อม่แลืะก�รตอบสนองควิ�ม่ตอ้งก�รของ
ผู้้้ลื้�ภยัช่�วิเม่ย้นม่�ในประเทำศไทำย โดืยก�รส่นบัส่นนุดื��นก�รคุ่�มค่รองแลี้ะรว่ัมกบัห้นว่ัยง�นพินัธิมิตร
มอบส่ิ�งขีองบรรเที่�ที่กุขีด์ื��นมนษุยธิรรม เชำน่

ห้น��ก�กอน�มยั 262,241 ชิำ �น ผู้��อน�มัย 114,240 ชำุดื 
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โครงก�รเพื้ื�อผู้้้ลื้�ภัยในทำ้�พื้ักพื้ิงชั่�วิคร�วิ 9 แห้่ง
ใน 4 จังห้วัิดของประเทำศไทำย

โครงก�รเพื้ื�อบุคคลืไร้รัฐไร้สัญ่ช่�ตใินประเทำศไทำย

UNHCR continues to monitor cases of Sexual and Gender Based Violence 
(SGBV), with 11,405 individuals receiving training in 2020 to improve SGBV 
prevention and response.

ตลี้อดืระยะเวัลี้�ท่ี่�ผู้่�นม� UNHCR ที่ำ�ง�นร่วัมกับม้ลี้นิธิิแอ๊ดืเวันท่ี่ส่เพืิ�อก�ร
พิฒัน�แลี้ะบรรเที่�ทีุ่กขี ์ (ADRA) แลี้ะรฐับ�ลี้ไที่ย มุ่งมั�นในภั�รกิจยุติภั�วัะ
ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ติให้�ห้มดืไป็ภั�ยในป่็ 2567 
• บคุ่ค่ลี้ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ติ 7,792 ค่นไดื�รบัค่ำ�ป็รก้ษ�ในก�รจดัืเตร่ยมเอกส่�ร
 เพืิ�อยื�นเรื�องขีอส่ญัชำ�ติไที่ยอย่�งถูก้ต�อง
• ชำว่ัยเห้ลืี้อในเรื�องก�รยื�นค่ำ�ร �องขีอเอกส่�รรบัรองก�รเกิดื ส่ทิี่ธิิอ�ศยัถู�วัร แลี้ะ
 เอกส่�รอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยวัขี�องกบัส่ถู�นะที่�งที่ะเบ่ยนร�ษฎรโ์ดืยไมเ่ส่ย่ค่�่ใชำ�จ�่ย

กิจกรรมฉุ�ยภั�พิยนตรแ์ลี้ะเส่วัน�ในพืิ �นท่ี่�พิกัพิิงชำั�วัค่ร�วัส่ร��งก�รรบัร้ �
แลี้ะก�รป็�องกนัตวััจ�กก�รใชำ� ‘ค่วั�มรุนแรง’ ©UNHCR

In 2020, a total of 4,775 refugees attended voluntarily repatriated 
information sessions arranged by UNHCR and partners.

ตลี้อดืป่็ 2563 ผู้้้ลื้ �ภยัในประเทำศไทำยจำ�นวิน 4,775 ร�ย
ได้รับข้อม้่ลืข่�วิส�รแลืะคำ�ปร่กษ�เก้�ยวิกับก�รเดนิทำ�ง
กลัืบม่�ตุภม้่โิดยสมั่ครใจ กิจกรรมดืงักลี้�่วัจดัืขี้ �นท่ี่�ศน้ยใ์ห้�
ขี�อม้ลี้ภั�ยในค่่�ยผู้้�ลี้่ �ภััย เพืิ�อให้�ผู้้�ลี้่ �ภััยเขี��ใจกระบวันก�ร
แลี้ะไดื�พิิจ�รณ�ก�รตัดืส่ินใจเขี��ร่วัมโค่รงก�รอย่�งถู่�ถู�วัน 

โครงก�รกลัืบม่�ตุภม้่โิดยสมั่ครใจ

365 persons of concern with disabilities received services in accordance 
with their specific needs.

ผู้้้ลื้�ภยัพื้กิ�รจำ�นวิน 365 ร�ยไดรั้บก�รดแ้ลืจ�ก UNHCR 
องคก์รพื้นัธ์ม่ติรแลืะทำม้่อ�ส�สมั่คร ผู้�่นโค่รงก�รก�ยภั�พิบำ�บดัื 
รวัมถูง้ก�รมอบอปุ็กรณ ์ เชำน่ แขีนเท่ี่ยม ขี�เท่ี่ยม แลี้ะอปุ็กรณ์
พิิเศษแก่ผู้้�ป่็วัยอมัพิ�ต

โครงก�รเพื้ื�อผู้้้พื้กิ�ร

UNHCR is mandated to identify and protect stateless people as well as 
preventing and reducing statelessness. With the support of ADRA, UNHCR 
operates 10 service points in Chiang Rai Province to provide information 
and counselling services for citizenship applicants. 

In Thailand, 480,549 persons registered as stateless as of the end of 2020. Despite 
what was a challenging COVID-19 context, 7,792 stateless persons received 
assistance and legal counselling sessions in preparation of citizenship applications.

Arm, 34, her husband and their children are stateless. This means that 
the family face various challenges, including no freedom of movement 
or access to health care. UNHCR and its partners recently supported 
Arm and her daughter Nantita, who suffers from epilepsy, in obtaining 
an ID card and health insurance, allowing her to access medication. 

ครอบครัวิของอ�ม่ คุณแม่่ซุ่�งเป็นบุคคลืไร้รัฐไร้สัญ่ช่�ตติ �องพิบกบั
ค่วั�มย�กลี้ำ�บ�กแลี้ะม่อุป็ส่รรค่ในก�รใชำ�ช่ำ วิัตห้ลี้�ยๆ ดื��น เชำ่น
ไม่ส่�ม�รถูเดืินที่�งไดื�แลี้ะไม่่ม่้สิทำธิ์ในก�รรักษ�พื้ย�บ�ลื UNHCR 
ที่ำ�ง�นร่วัมกับองค่ก์รพินัธิมิตรในก�รชำ่วัยเห้ลี้ือน้องนันทำิต� ล้ืกส�วิ
ของเธ์อทำ้�ป่วิยเป็นโรคลืม่ชั่ก ให้�ไดื�รับบัตรป็ระจำ�ตัวับุค่ค่ลี้ไม่ม่
ส่ถู�นะที่�งที่ะเบ่ยน เพืิ�อส่�ม�รถูเขี��ถู้งก�รรักษ�พิย�บ�ลี้ไดื� 

“ฉัุนขอแค่ให้ล้้ืกไดม้่บ้ตัรประช่�ช่น”
แมอ่�มแลี้ะนนัทิี่ต�ลี้ก้ส่�วัวัยั 8 ขีวับซี้�งป่็วัยเป็็นโรค่ลี้มชำกั

In 2020, 1,925 refugee children were registered and provided with 
birth certificates. 

UNHCR ร่วิม่กับกระทำรวิงม่ห้�ดไทำยจดทำะเบ้ยนเกิด
แลืะออกส้ติบัตร 1,925 ใบ ให้�แก่เดื็กท่ี่�เกิดืในค่่�ยผู้้�ลี้่ �ภััย 
เพืิ�อป็�องกันภั�วัะไร�รฐัไร �ส่ัญชำ�ติแลี้ะมอบห้ลี้ักฐ�นก�รม่
ตวััตนแก่เดื็กๆ

โครงก�รเพื้ื�อเดก็ผู้้้ลื้�ภยั

UNHCR ได้ให้้ควิ�ม่ร้้เก้�ยวิกับก�รป้องกันปัญ่ห้�ควิ�ม่
รุนแรงทำ�งเพื้ศแก่ผู้้้ลื้�ภยักว่ิ� 11,405 คน แลี้ะมอบค่วั�มคุ่�มค่รอง
อย่�งเร่งดื่วันแก่ผู้้�ลี้่ �ภััยท่ี่�ไดื�รบัผู้ลี้กระที่บจ�กค่วั�มรุนแรง
ที่�งเพิศ รวัมถูง้ฟืิ�นฟิจิ้ตใจให้�พิวักเขี�กลี้บัม�ใชำ�ช่ำวิัตไดื�ต�มป็กติ

โครงก�รป้องกันควิ�ม่รุนแรงทำ�งเพื้ศ

ในชำ่วังม�ตรก�ร Lockdown ก�รแพิรร่ะบ�ดืขีอง COVID-19 พิบวั่�ม่ส่ญัญ�ณ
ก�รใชำ�ค่วั�มรุนแรงในค่รอบค่รวััเพิิ�มขี้ �นที่ั�วัโลี้ก UNHCR รว่ัมกบัองค่ก์รพินัธิมิตร
จัดกิจกรรม่ฉุ�ยภ�พื้ยนตแ์ลืะเสวิน�ในพื้ื�นทำ้�พื้กัพื้งิชั่�วิคร�วิสร้�งก�รรับ
ร้้แลืะก�รป้องกันตวัิจ�กก�รใช้่ ‘ควิ�ม่รุนแรง’ แก่ผู้้�ลี้่ �ภัยั

เจ��ห้น��ท่ี่�ท่ี่มระดืมที่นุขีอง UNHCR ท่ี่�ผู้้�บริจ�ค่คุ่�นเค่ย ขีณะเดืินที่�งไป็
ยงัศน้ยใ์ห้�ค่ ำ�ป็รก้ษ�บคุ่ค่ลี้ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ต ิท่ี่�โรงเรย่นบ��นส่นักอง จ.เช่ำยงร�ย 
ในชำ่วังเวัลี้�เด่ืยวักับก�รค่รบรอบ 6 ป่็ขีอง แค่มเป็ญเพืิ�อยุติภั�วัะไร�รฐั
ไร �ส่ญัชำ�ติที่ั�วัโลี้ก ห้รือแค่มเป็ญ IBelong

ห้�องเร่ยนเลี้็กๆ ในภั�พิน่� ถู้กเป็ลี้่�ยนเป็็นพืิ �นท่ี่�ให้�ค่วั�มชำ่วัยเห้ลี้ือดื��น
กฎห้ม�ยเพืิ�อให้�ค่นไร�รฐัไร �ส่ัญชำ�ติม่โอก�ส่ไดื�รบัส่ถู�นะที่�งที่ะเบ่ยน 
ท่ี่� น่� จุดืป็ระก�ยค่วั�มห้วัังให้�ค่นไร�รัฐไร �ส่ัญชำ�ติห้ลี้�ยร�อยช่ำวัิตใน 
อ.แม่จัน แลี้ะบริเวัณใกลี้�เค่่ยง ปั็จจุบนัเร�ม่ศ้นยใ์ห้�ค่ ำ�ป็ร้กษ�ที่ั�งห้มดื 
10 แห้่งในพืิ �นท่ี่�ชำุมชำนต่�งๆขีองจ.เช่ำยงร�ย
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UNHCR ส�นตอ่โครงก�ร “รอม่ฎอนน้�เพื้ื�อพื้้�น้อง” โดยผู้น่กควิ�ม่ร่วิม่ม่อืกับสำ�นักจุฬ�ร�ช่ม่นตร้เป็น
ป้ทำ้� 3 ระดืมที่นุส่่งต่อค่วั�มชำ่วัยเห้ลี้ือแก่ผู้้�ลี้่ �ภัยัแลี้ะผู้้�พิลี้ดัืถิู�นชำ�วัมสุ่ลี้ิมท่ี่�ไม่ม่โอก�ส่ไดื�เฉุลี้ิมฉุลี้องเดืือนแห้่ง
ค่วั�มศกัดืิ�ส่ทิี่ธิิ�ในป็ระเที่ศขีองตน ก�รชำว่ัยเห้ลี้ือน่ �อย้บ่นค่วั�มเรง่ดืว่ันเพืิ�อป็�องกนัพิวักเขี�จ�กค่วั�มย�กแค่�นท่ี่�
ที่ว่ัค่ณ้ที่�่มกลี้�งวัิกฤต COVID-19

UNHCR นำ�เส่นอ ‘เทำศก�ลืภ�พื้ยนตรผ้้์ู้ลื้�ภยั ครั�งทำ้� 9’ ในร้ปแบบออนไลืนเ์ป็นครั�งแรก เพืิ�อรกัษ�ม�ตรก�ร
ก�รเวั�นระยะห้่�งที่�งส่ังค่ม โดืยเน�นระลี้้กถู้งค่วั�มส่ำ�ค่ัญขีองผู้้�ลี้่ �ภััยในชำ่วังเวัลี้�พิิเศษ “วัินผู้้้ลื้�ภัยโลืก 
20 ม่ิถุน�ยน” เย�วัชำนแลี้ะป็ระชำ�ชำนที่ั�วัไป็ยังไดื�ร่วัมส่่งผู้ลี้ง�นออกแบบโป็ส่เตอรภ์ั�พิยนตรแ์ส่ดืงออก
ถู้งค่วั�มเป็็นนำ��ห้น้�งใจเด่ืยวักันกับผู้้�ลี้่ �ภััยอ่กดื�วัย

เห้ตุระเบิดครั�งให้ญ่่ในกรุงเบรุต ป็ระเที่ศเลี้บ�นอน ส่่งผู้ลี้ให้�ม่ผู้้�เส่่ยช่ำวิัตแลี้ะไดื�รบับ�ดืเจ็บ UNHCR 
เขี��มอบค่วั�มชำ่วัยเห้ลี้ือแลี้ะป็ฏิิบัติง�นในพืิ�นท่ี่�อย่�งเร่งดื่วัน เพื้ื�อช่่วิยเห้ลืือประช่�ช่นรวิม่ถ่งผู้้้ลื้�ภัย
ในพื้ื�นทำ้�ร�วิ 200,000 ห้ลัืงค�เรือนทำ้�ได้รับผู้ลืกระทำบ โศกน�ฏิกรรมน่�ยิ�งซี ำ��ร ��ยส่ถู�นก�รณก์�รแพิร่
ระบ�ดืขีองไวัรสั่ COVID-19 แลี้ะวิักฤตเศรษฐกิจขีองเลี้บ�นอน

Venezuela Film Night : Tribute to UNHCR for Venezuelan Refugee and Migrant Crisis ค่ ำ��คื่นพิิเศษท่ี่�ค่รอบค่รวัั 
UNHCR ร่วิม่ระลื่กถ่งครอบครัวิผู้้้ลื้�ภัยแลืะผู้้้อพื้ยพื้ช่�วิเวิเนซุุเอลื� กว่ิ� 4.5 ล้ื�นคน ท่ี่�ถู้กบงัค่บัให้�
ออกเดืินที่�งเพืิ�อเอ�ช่ำวิัตรอดื ผู้่�นภั�พิยนตรส์่�รค่ด่ืแลี้ะที่อลี้ก์พิิเศษ 

องค่ก์รอน�มยัโลี้กป็ระก�ศเตือนก�รแพื้ร่ระบ�ดของเช่ื�อไวิรัส COVID-19 อย่�งเป็นทำ�งก�ร นบัเป็็นจดุืเริ�ม
ต�นท่ี่�วัิถู่ช่ำวัิตขีองผู้้�ค่นที่ั�งโลี้กไดื�เป็ลี้่�ยนแป็ลี้งไป็ โดืยเฉุพิ�ะผู้้�พิลี้ดัืถิู�นซี้�งเป็็นกลีุ้ม่เป็ร�ะบ�งแลี้ะส่ว่ันให้ญ่พิกัพิิง
อย้ใ่นป็ระเที่ศกำ�ลี้งัพิฒัน� ขี�ดืแค่ลี้นค่วั�มพิร�อมดื��นส่�ธิ�รณส่ขุี นำ��ส่ะอ�ดื แลี้ะระบบส่ขุี�ภิับ�ลี้ ที่ำ�ให้�พิวัก
เขี�ใชำ�ช่ำวัิตอย้บ่นค่วั�มเส่่�ยงแลี้ะย�กลี้ำ�บ�ก

เห้ตุเพื้ลืิงไห้ม้่ครั�งให้ญ่่ไดื�ส่ร��งค่วั�มเส่่ยห้�ยแก่ศน้ยล์ี้งที่ะเบ่ยนผู้้�ลี้่ �ภัยัในป็ระเที่ศกรซ่ี ส่ง่ผู้ลี้ค่วั�มเส่่ยห้�ย
กับเอกส่�รระบุตวััตนบุค่ค่ลี้จำ�นวันม�ก เจ��ห้น��ท่ี่� UNHCR ร่วัมกับห้น่วัยง�นต่�งๆ ในป็ระเที่ศเขี��แก�ไขี
ส่ถู�นก�รณใ์นที่นัท่ี่ดื�วัยค่วั�มห้่วังใยต่อผู้้�ขีอลี้่ �ภััย 12,000 ช่ำวิัต โดืยเป็็นเดื็กๆ ม�กถู้ง 4,000 ช่ำวิัต รวัมถู้ง
กลีุ้่มเป็ร�ะบ�ง ไดื�แก่ เดื็กท่ี่�ไม่ม่พิ่อแม่ ส่ตร่ม่ค่รรภั ์แลี้ะผู้้�ส่้งอ�ยุจ ำ�นวัน 407 ช่ำวิัต

นิที่รรศก�รพิิเศษท่ี่�จดัืขี้ �น ณ ห้อศลิี้ป็วัฒันธิรรมแห้ง่กรุงเที่พิมห้�นค่ร (BACC) ในโอก�สครบรอบ 70 ป้ก�รทำำ�ง�น
ของ UNHCR เมื�อวันัท่ี่� 14 ธินัวั�ค่ม 2563  ไดื�รวับรวัมก�รทำำ�ง�นของ UNHCR ตลือด 7 ทำศวิรรษเพื้ื�อม่อบ
ควิ�ม่คุ้ม่ครองแก่ผู้้้ทำ้�ถ้กบงัคับให้พ้ื้ลัืดถิ�น โดืยอ่กห้น้�งไฮ่ไลี้ที่คื์่อก�รส่ง่ที่��ยป่็ดื�วัยกจิกรรม่พื้เิศษ “UNHCR 

Family Reunion” ซุ่�งจัดข่�นเพื้ื�อเป็นก�รขอบคุณแลืะร�ยง�นก�รทำำ�ง�นช่่วิยเห้ลืือผู้้้ลื้�ภัยทำ้�เกิดข่�นได้
ด้วิยนำ��ใจของครอบครัวิผู้้้บริจ�ค UNHCR ที่กุค่น เมื�อวันัท่ี่� 20 ธินัวั�ค่ม 2563

Every gift has helped to save lives and protect human rights, building a better future for refugees, the displaced 
and the stateless. With your support, UNHCR has been able to reach more children, women and men in need, 
at a time when the world’s forcibly displaced population is at a record high. Our work would not be possible 
without the generosity and compassion of people like you. Thank you for your continued support.

2020 was an extraordinary challenging year.

ก�รส่นบัส่นนุจ�กผู้้�บรจิ�ค่ใจด่ืเชำน่ค่ณุไดื�มอบค่วั�มคุ่�มค่รอง
แลี้ะค่วั�มชำว่ัยเห้ลี้ือฉุกุเฉิุนให้�กบัผู้้�ลี้่ �ภัยั ผู้้�พิลี้ดัืถิู�น แลี้ะบคุ่ค่ลี้ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ติ

ก�รทำำ�ง�นของ UNHCR จะไม่่ส�ม่�รถเกดิข่�นไดห้้�กข�ดก�รสนับสนุนจ�ก
ผู้้้บริจ�คครอบครัวิ UNHCR เช่่นคุณ ขอขอบคุณทำ้�ยนืห้ยัดเคย้งข้�งผู้้้ลื้�ภยัเสม่อม่�

ในโอก�ส่ค่รบรอบ 6 ป่็ขีองโครงก�รระดับโลืก #IBelong เพื้ื�อยุติภ�วิะไร้รัฐไร้สัญ่ช่�ติ UNHCR ไดื�จดัื
นิที่รรศก�รภั�พิถู่�ยเพืิ�อส่ร��งค่วั�มตระห้นกัถูง้บคุ่ค่ลี้ไร�ส่ญัชำ�ตทิี่ั�วัโลี้ก ณ ห้อศลิี้ป็วัฒันธิรรมแห้ง่กรุงเที่พิมห้�นค่ร 
(BACC) โดืยมุง่เน�นให้�เห้น็ถูง้ค่วั�มพิย�ย�มในก�รแก�ปั็ญห้�ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ติ

 © UNHCR/Lucas Novaes

© UNHCR/Mohammad Hawari

© UNHCR/Houssam Hariri

© UNHCR

© UNHCR Thailand

© UNHCR Thailand

ม่กร�คม่
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สิงห้�คม่
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ม่น้�คม่
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กันย�ยน
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ม่ถุิน�ยน

June

ธั์นวิ�คม่ 

December

 A YEAR IN REVIEW

เป็นัปีที่้�เต็ิมไปด้วยความท้ี่าที่ายข่องสำถานัการณ์ผู้้้พลัดถิ�นั วิกฤติครั�งใหม่ที่้�ไม่ม้
ใครคาดคิดเช่นัการแพรร่ะบัาดข่องไวรสัำ COVID-19 และสำถานัการณ์ฉุกเฉินั2563

เจ��ห้น��ท่ี่� UNHCR กำ�ลี้งัลี้ ำ�เลี้ย่งส่ิ�งขีองบรรเที่�ที่กุขี์
เพืิ�อชำ่วัยเห้ลี้ือผู้้�ไดื�รับผู้ลี้กระที่บจ�กเห้ตุก�รณ์
ระเบดิืค่รั�งให้ญ่ในเลี้บ�นอน ©UNHCR/Haidar Darwish
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*100% ของเงนิบรจิาคที่ั�งหมดไดน้ำาไปใชื้เ้พ้�อประโยุชื้นข์องผู้้พ้ลดัถีิ�น ผู้้ล้่ �ภัยัุ และบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชื้าตใินประเที่ศไที่ยุและที่ั�วโลก
*100 percent of funds are used for the benefit of internally displaced persons, refugees and stateless persons in Thailand and globally.

โค่รงก�รผู้้�ลี้่ �ภัยัแลี้ะบคุ่ค่ลี้ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ตใินป็ระเที่ศไที่ย
(Refugee and Statelessness in Thailand)

โค่รงก�รผู้้�ลี้่ �ภัยั ผู้้�พิลี้ดัืถิู�น แลี้ะบคุ่ค่ลี้ไร�รฐัไร �ส่ญัชำ�ตทิี่ั�วัโลี้ก
(Global refugee situation, internally displaced persons and statelessness)

รวิม่ (Total)

บ�ทำ (THB)

153,801,525

61,547,289

215,348,814

ร้อยลืะ (%)

71.42%

28.58%

100%

ติารางช้�แจงเงินับัรจิาคผู้า่นัการระดมที่นุัในัประเที่ศไที่ยประจำาป ี2563

ก�รม่อบสิ�งของบรรเทำ�ทำกุข ์ในสถ�นก�รณฉุ์ุกเฉิุนทำั�วิโลืกโครงก�รผู้้้ลื้�ภยัแลืะบุคคลืไร้รัฐไร้สัญ่ช่�ตใินประเทำศไทำย

ตะเก่ยงพิลี้งัง�น
แส่งอ�ทิี่ตย์

597,377 ชำดุื

ผู้��พิลี้�ส่ตกิ
อเนกป็ระส่งค่์
1.6 ลี้��นแผู้่น

ชำุดืเค่รื�องค่รวัั
755,372 ชำดุื ผู้��ห้ม่

3 ลี้��นผืู้น

ถูงันำ��
1 ลี้��นใบ

เส่ื�อนอน
1.6 ลี้��นผืู้น

ถูงัใส่น่ ำ��ส่ะอ�ดื
380,714 ใบ

มุ�งกนัยงุ
1.5 ลี้��นชำดุื

เตน็ที่ค์่รอบค่รวัั 
107,000 ห้ลี้งั

ก�รที่ำ�ง�นขีอง UNHCR ที่ั�วัโลี้กเกิดืขี้ �นไดื�ดื�วัยก�รส่นบัส่นนุงบป็ระม�ณโดืยส่มคั่รใจจ�กรฐับ�ลี้แลี้ะองค่ก์รระห้วั�่งป็ระเที่ศ  ก�รสนับสนุนจ�กบุคคลืทำั�วิไปแลืะ
ภ�คเอกช่น เป็นอก้ห้น่�งกำ�ลัืงสำ�คัญ่ในก�รทำำ�ง�นด�้นม่นุษยธ์รรม่ของ  UNHCR เร�ขีอขีอบค่ณุภั�ค่เอกชำนท่ี่�ไดื�ส่นบัส่นนุให้�เกิดืก�รเป็ลี้่�ยนแป็ลี้งท่ี่�ด่ืขี้ �นให้�กบัผู้้�ลี้่ �ภัยั
ในป่็ 2563 ไดื�แก่ บรษัิที่ กฤษณะมงค่ลี้ จำ�กดัื Export shop บรษัิที่ เบเค่อร ์แอนดื ์แมค็่เค่น็ซ่ี� จ ำ�กดัื  ส่ ำ�นกัจฬุ�ร�ชำมนตร ่ส่ภั�เค่รอืขี�่ยชำว่ัยเห้ลี้ือดื��นมนษุยธิรรม
บรษัิที่ เซีน็ที่รลัี้พิฒัน� จำ�กดัื (มห้�ชำน) ศน้ยก์�รค่��เมก�บ�งน� บรษัิที่ ส่ย�มพิิวัรรธิน ์จำ�กดัื แลี้ะบรษัิที่ รถูไฟิฟิ�� ร.ฟิ.ที่. จำ�กดัื ท่ี่�รว่ัมชำว่ัยเห้ลี้ือผู้้�ลี้่ �ภัยักบั UNHCR

ปกป้องสิทำธิ์�แลืะ
ควิ�ม่เป็นอย่้ของผู้้้ลื้�ภยั

ผู้้้ลื้�ภัย 9.2 ล้ื�นคนไดื�รบั
ก�รลี้งที่ะเบ่ยน

(ตลี้อดืระยะเวัลี้� 5 ป่็) 

บุคคลืในควิ�ม่ห้่วิงใย
กว่ิ� 600,000 คน ไดื�รบั

ชำดุืส่ิ�งขีองบรรเที่�ที่กุขี์

ส่รรห้�ท่ี่�พิักพิิงฉุุกเฉิุนให้�
บุคคลืในควิ�ม่ห้่วิงใย

จำ�นวิน 249,000 คน

ผู้้้ลื้�ภยั 22,800 คน ไดื�ตั�ง
ถิู�นฐ�นให้ม่ในป็ระเที่ศ

ท่ี่�ส่�ม

เย�วิช่นผู้้้ลื้�ภยั 1.7 ล้ื�นคนไดื�
เขี��ถูง้ก�รศก้ษ�ระดืบัป็ระถูม

เย�วิช่นผู้้้ลื้�ภยั 170,000 คน 
ไดื�เขี��ถู้งก�รศ้กษ�ระดืับ

มธัิยม

เย�วิช่นผู้้้ลื้�ภยั 7,087 คน 
ไดื�รบัที่นุก�รศก้ษ�ส่�ยอ�ช่ำพิ

แลี้ะระดืบัมห้�วัิที่ย�ลี้ยั

ม่อบทำ้�พื้กัพื้งิ
ทำ้�ปลือดภยั

ก�รตั�งถิ�นฐ�นให้ม่่
ในประเทำศทำ้�ส�ม่

ม่อบควิ�ม่ช่่วิยเห้ลืือ
ฉุุกเฉิุน

ก�รศก่ษ�

UNHCR และพนััธมิติรภัาคเอกชนั 

ตลอดปีี 2563 น้ำำ�ใจของผู้้�บริิจ�คช�วไทยเมื่่�อน้ำำ�ไปีริวมื่กัับเงิน้ำบริิจ�คทั�วโลกั
ทำ�ให้� UNHCR ส�มื่�ริถจัดสริริงบปีริะมื่�ณ 4,838 ล��น้ำดอลล�ริ์สห้ริัฐ

เพื่่�อมื่อบคว�มื่ค้�มื่คริองแก่ัผู้้�ล้�ภััย ผู้้�พื่ลัดถิ�น้ำ และบ้คคลไริ�รัิฐไริ�สัญช�ติได� ดังน้ำ้�

โครงการผู้้ล้้�ภััย ผู้้พ้ลัดถิ�นั และบุัคคลไรร้ฐัไรส้ำญั่ชาติิทัี่�วโลก

ค่�ใช้่จ�่ย

427,378,060 บ�ทำ
แบง่ต�ม่วัิตถุประสงค์

ก�รช่่วิยเห้ลือื

13%

ค่่�ใชำ�จ่�ยในก�ร
ดืำ�เนินโค่รงก�ร

13%

โค่รงก�รยุติ
ค่วั�มรุนแรงต่อ
เดื็กแลี้ะผู้้�ห้ญิง

7%

บคุ่ค่ลี้ไร�รฐั
ไร �ส่ญัชำ�ติ

ในป็ระเที่ศไที่ย

32%

ค่วั�มต�องก�ร
ขีั�นพืิ �นฐ�นแลี้ะ
บรกิ�รท่ี่�จ ำ�เป็็น

18%

โค่รงก�ร
มอบค่วั�ม
คุ่�มค่รอง

17%

ก�รจัดืเตร่ยม
ที่�งออกท่ี่�ยั�งยืน
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“ฉันัไมก่ลัวพายุฝนัอก้ต่ิอไป
ครอบัครวัข่องเราปลอดภััยแล้ว”

- ราฮิมิา คุณุแมผู่้้�ล้ี้�ภััยชาวโรฮิงิญา 
© UNHCR/Vincent Tremeau

“ผู้มร้ส้ำกึเหมือนัได้เกิดใหม”่
- ซาเมอ ผู้้�ล้ี้�ภััยชาวซ้เร้ย

ผู้้�ได้�รับโอกาสตัั้�งถิิ่�นฐานใหม่ในสเปน
© UNHCR/Houssam Hariri

“หน้ัเชื�อว่าการเรย้นัเปน็ัสำิ�งที่้�
ช่วยให้ทีุ่กคนัม้อนัาคติที่้�ด้ข่ึ�นั”
- นามา เด็้กหญงิผู้้�ล้ี้�ภััยชาวซเ้ร้ยวัย 11 ปี

© UNHCR/Diego Ibarra

“ฉันัข่อแค่ให้ล้กได้ม้
บััติรประชาชนั”

- อาม บุคุคุลี้ไร�รัฐไร�สญัชาติั้ในประเทศไทย
© UNHCR/Korakrit x Nakin

เพืิ�อให้�เป็็นไป็ต�มพิระร�ชำบัญญัติคุ่�มค่รองขี�อม้ลี้ส่่วันบุค่ค่ลี้ พิ.ศ. 2562 ห้�กคุ่ณต�องก�รยกเลี้ิกรับขี่�วัส่�รกรุณ�ติดืต่อ UNHCR ต�มขี�อม้ลี้ขี��งต�นน่ �
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

www.unhcr.org/th

สำำานัักงานัข้่าหลวงใหญ่่ผู้้้ล้�ภััยแห่งสำหประชาชาติิ (ย้เอ็นัเอชซีอ้าร)์ 
ต้�ปี.ณ. 121 ถน้ำน้ำริ�ชดำ�เน้ำิน้ำน้ำอกั กัร้ิงเทพื่ฯ 10200 ปีริะเทศไทย

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

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