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สิทธิในการแสวงหาความปลอดภัย
Everyone has the right to seek safety.

วัันผู้้�ลี้้ �ภัยัโลี้กป้ีน้� UNHCR 

ชวันคุุณร่่วัมเป็ีนพื้้�นที่้�ปีลี้อดภััย

ให้�กับผู้้�ลี้้ �ภัยั

วัันผู้้�ลี้้ �ภัยัโลี้ก ตร่งกับวัันที่้� 20 มถุิุนายน

ของทีุ่กป้ี โดืยเริ�มตน้ขึ้้ �นอย่�งเป็็นที่�งก�ร

ค่ร้�งแรกในป่็ พิ.ศ. 2544 ต�มป็ระก�ศท่ี่�ป็ระชำมุ

ส่มช้ำชำ�ใหญ่แหง่ส่หป็ระชำ�ชำ�ต ิ เพืิ�อระลึก้ถึง้

ค่ว�มเขึ้ม้แข็ึ้งขึ้องผู้้ล้ึ่ �ภัย้ที่้�วโลึกท่ี่�ถึก้บง้ค่บ้ให้

พิลึด้ืถิึ�น แลึะเป็็นกำ�ลึง้ใจใหพ้ิวกเขึ้�ในวน้ท่ี่�

ตอ้งตกอย้ใ่นส่ถึ�นก�รณ์ท่์ี่�โหดืร�้ย ในป้ี 2565 

นับเป็ีนป้ีที่้� 21 ของการ่จัดักจิักร่ร่มในวััน

ผู้้�ลี้้�ภััยโลี้กเพื้้�อเป็ีนกร่ะบอกเสี้ยงในการ่

ช่วัยเห้ลี้้อแลี้ะร่ณร่งคุเ์พื้้�อมุ่งส่้ีการ่มอบ

ที่างออกอย่างยั�งยน้แก่ผู้้�ลี้้ �ภัยัที่ั�วัโลี้ก

คุวัามสีำาคัุญของวัันผู้้�ลี้้�ภัยัโลี้ก

is an international United Nations 
event to honour refugees around 
the globe. It falls on 20 June each 
year to celebrate the strength and 
courage of people forced to flee 
their home country to escape 
conflict or persecution. World Refugee 
Day is an occasion for building empathy 
and understanding towards their 
plight and recognizing the resilience 
they display in rebuilding their lives.

World Refugee DayWhat is

World
Refugee 

Day?
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วัันผู้้�ลี้้ �ภัยัโลี้กเตม็ไปีด�วัยกจิักร่ร่มที่้�ห้ลี้ากห้ลี้ายในที่กุปีร่ะเที่ศที่ั�วัโลี้ก โดยมจุ้ัดปีร่ะสีงคุท์ี่้�จัะสีนับสีนุน

แลี้ะร่ำาลี้กึถุงึผู้้�ลี้้ �ภัยั โดยในป้ีน้� UNHCR ต�องการ่เน�นยำ�าถุงึคุวัามสีำาคัุญที่้� 

“ผู้้�ลี้้ �ภัยัที่กุคุน มส้ีทิี่ธิิที่้�จัะแสีวังห้าคุวัามปีลี้อดภัยัที่กุที่้�แลี้ะที่กุเวัลี้า”

วันผู้ลี�ภัยโลกประจำำาปี 2565

กิจำกรรมพิเิศษ
ในวันผู้ลี�ภัยโลกประจำำาปี 2565

ในป้ีน้� UNHCR ชวันคุุณร่่วัมร่ำาลี้กึถุงึผู้้�ลี้้ �ภัยัด�วัยการ่ตดิริ่บบิ�น #WithRefugees 
เพืิ�อแส่ดืงค่ว�มเป็็นนำ��หน้�งใจเด่ืยวก้นก้บผู้้ล้ึ่ �ภัย้แลึะพิรอ้มยืนหยด้ืเค่่ยงขึ้�้ง

ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ในที่กุวิกฤตท่ี่�เกิดืขึ้้ �น  UNHCR ปีร่ะเที่ศไที่ยยง้ไดืจ้ด้ื
ป็ระกวดืออกแบบโป็ส่เตอร ์ ที่้�งน่ �ยง้ม่ไฮไลึที่ส์่ ำ�ค่ญ้ในก�รจ้ดื
ง�นเที่ศกาลี้ภัาพื้ยนตร่ผ้์ู้�ลี้้ �ภััยคุรั่�งที่้� 11 ในว้นท่ี่� 17-20 

มิถึุน�ยน 2565  ท่ี่�พิ�ร�กอนซ่ีน่เพิลึ็กซี์ ศ้นย์ก�รค่้�
ส่ย�มพิ�ร�กอน อ่กดื้วย 

#WithRefugees 

เจ�้หน�้ท่ี่� UNHCR กำ�ลึง้อธิิบ�ยขึ้้�นตอนขึ้อส่ถึ�นะผู้้ล้ึ่ �ภั้ยใหก้้บชำ�วย้เค่รนขึ้ณ์ะเดืินที่�งไป็ยง้ป็ระเที่ศ
อิต�ลึ่ หลึง้เกิดืส่ถึ�นก�รณ์ฉ์ุกุเฉิุนในยเ้ค่รนเมื�อตน้ป่็ท่ี่�ผู้่�นม� ©UNHCR/Dario Bosio

ที่กุคุนท่ี่�ถึก้บง้ค่บ้ใหพ้ิลึด้ืถิึ�น ค่วรไดื้
รบ้ก�รป็ฏิิบต้ิอย่�งม่ศก้ดืิ�ศร่ ที่กุค่น
ส่�ม�รถึแส่วงห�ค่ว�มคุ่ม้ค่รองไดืไ้ม่
ว�่พิวกเขึ้�จะเป็็นใค่รหรอืม่ค่ว�มเชืำ�อ
อย่�งไร เพิร�ะการ่แสีวังห้าคุวัาม
ปีลี้อดภัยัเป็ีนสีทิี่ธิิมนุษยชน

ทีุ่กที่้�ค่วรใหก้�รตอ้นรบ้ผู้้พ้ิลึด้ืถิึ�นท่ี่�
ตอ้งก�รแส่วงห�ค่ว�มป็ลึอดืภัย้ พิวก
เขึ้�จำ�เป็็นตอ้งเดืินที่�งม�จ�กที่้�วที่กุ
มมุโลึก เพืิ�อลึ่ �ภัย้จ�กอน้ตร�ย ไมว่�่
พิวกเขึ้�จะเดืนิที่�งม�ดืว้ยวิธ่ิใดื สีิ�งที่้�

ยึดถุ้อเป็ีนห้ลัี้กสีากลี้คุ้อสีิที่ธิิใน
การ่แสีวังห้าคุวัามปีลี้อดภัยั

ทีุ่ ก ช่ วั ง เ วัลี้า ท่ี่� ผู้้้ ท่ี่� ถึ้กบ้งค่้บให้
พิลึด้ืถิึ�นตอ้งก�รค่ว�มคุ่ม้ค่รอง ไมว่�่
ภัย้ค่กุค่�มจะเกิดืจ�ก ส่งค่ร�ม ค่ว�ม
รุนแรง หรือก�รป็ระห้ตป็ระห�ร 
พื้วักเขาม้สีิที่ธิิที่้�จัะแสีวังห้าคุวัาม
คุุ� มคุร่อง เพื้้� อ ให้� ได� รั่ บคุวัาม
ปีลี้อดภัยั
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คุณทราบหรอืไม่
ว่า ‘สิทธิในการแสวงหาความปลอดภัย’ ของผู้ลี้ภัยมีอะไรบ้าง ?

1. สีทิี่ธิิในการ่แสีวังห้าคุวัามปีลี้อดภัยั
ผู้้ท่้ี่�ถึ้กบง้ค่บ้ใหล้ึ่ �ภั้ยจ�กค่ว�มขึ้้ดืแยง้ ก�รป็ระหต้ป็ระห�ร หรือถึ้กลึะเมิดืส่ิที่ธิิมนุษยชำนม่ส่ิที่ธิิท่ี่�จะ
แส่วงห�ค่ว�มคุ่ม้ค่รองในป็ระเที่ศอื�น

4. สีทิี่ธิิในการ่ได�รั่บการ่ปีฏิบิตัอิย่างเที่า่เที่ย้ม
ผู้้ล้ึ่ �ภั้ยค่วรไดืร้บ้ก�รป็ฏิิบต้ิอย่�งเที่่�เท่ี่ยม ก�รขึ้อส่ถึ�นะผู้้ล้ึ่ �ภั้ยจะไดืร้บ้ก�รพิิจ�รณ์�จ�ก UNHCR 
อย�่งเป็็นธิรรม โดืยไมม่่ป้็จจย้อื�น เชำน่ เชืำ �อชำ�ต ิศ�ส่น� เพิศ แลึะป็ระเที่ศตน้ที่�ง

5. สีทิี่ธิิการ่ถุก้ปีฏิบิตัอิย่างสีมศักดิ�ศร้่คุวัามเป็ีนมนุษย์
ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ค่วรไดืร้บ้ก�รป็ฏิิบต้ิดืว้ยค่ว�มเค่�รพิแลึะม่ศก้ดืิ�ศร่ต�มหลึก้มนษุยธิรรมเชำ่นเด่ืยวกบ้เร�ที่กุค่น 
เชำ่น ส่ิที่ธิิในก�รเขึ้�้ถึ้งก�รรก้ษ�พิย�บ�ลึ ส่ิที่ธิิในก�รอย้่รว่มกบ้ค่รอบค่รว้ รวมถึ้งส่�ม�รถึป็้องกน้
ตนเองจ�กก�รค่�้มนษุยห์รือก�รกก้ขึ้ง้โดืยไม่ยินยอม

2. สีทิี่ธิิในการ่เข�าถุงึคุวัามปีลี้อดภัยั
ผู้้ล้ึ่ �ภั้ยค่วรไดืร้บ้ก�รผู้่อนป็รนใหส้่�ม�รถึขึ้�้มพิรมแดืนเพืิ�อเขึ้�้ถึ้งท่ี่�พิ้กพิิงท่ี่�ป็ลึอดืภั้ยไดื ้ ก�รจำ�ก้ดื
ก�รเดิืนที่�งแลึะปิ็ดืพิรมแดืนอ�จที่ำ�ใหก้�รเดืินที่�งขึ้องผู้้ล้ึ่ �ภั้ยอ้นตร�ยยิ�งขึ้้ �น

3. สีทิี่ธิิในการ่ไม่ถุก้ผู้ลัี้กดนักลัี้บ
ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ค่วรไดืร้บ้ก�รคุ่ม้ค่รองแลึะไมถ่ึก้ผู้ลึก้ดืน้กลึบ้ป็ระเที่ศ ห�กป็ระเที่ศตน้ที่�งยง้ค่งม่ค่ว�มอน้ตร�ย 
แลึะที่ำ�ใหพ้ิวกเขึ้�ตกอย้ใ่นค่ว�มเส่่�ยงตอ่ช่ำวิตหรอืเส่รภ่ั�พิ  

ผู้้พ้ิลึด้ืถิึ�นชำ�วอฟ้กน้ส่วมกอดืแลึะพิย�ย�มมอบค่ว�มอบอุน่ใหก้บ้ลึก้ส่�วขึ้องเขึ้� ที่�่มกลึ�งส่ถึ�นก�รณ์ภ์ัย้หน�วท่ี่�เกิดืขึ้้ �นในป็ระเที่ศอฟ้ก�นิส่ถึ�น ©UNHCR/Andrew McConnell
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ผู้้ท่้ี่�ถึ้กบ้งค่้บใหล้ึ่ �ภั้ยจ�กค่ว�มขึ้้ดืแยง้ ก�รป็ระห้ตป็ระห�ร หรือถึ้กลึะเมิดืส่ิที่ธิิมนุษยชำนม่ส่ิที่ธิิท่ี่�จะแส่วงห�ค่ว�มคุ่ม้ค่รองในป็ระเที่ศอื�น

ค่ณุ์ลึงุโมฮม้หมด้ื อ�ย ุ66 ป่็ อด่ืตเกษตรกรชำ�วอฟ้กน้ไดืล้ึ่ �ภัย้ค่ว�มขึ้ด้ืแยง้จ�กบ�้น
เกิดืในอฟ้ก�นิส่ถึ�น เดืนิที่�งม�ถึง้กรุงค่�บล้ึพิรอ้มกบ้ค่รอบค่รว้ เพืิ�อขึ้อรบ้ค่ว�ม
คุ่ม้ค่รองแลึะค่ว�มชำว่ยเหลืึอดื�้นมนษุยธิรรมจ�ก UNHCR แลึะหน่วยง�นอื�นๆท่ี่�
เก่�ยวขึ้อ้ง แมก้�รเดืินที่�งม�ยง้กรุงค่�บล้ึจะเป็็นไป็ดืว้ยค่ว�มย�กลึำ�บ�ก แต่
ค่ณุ์ลึงุก็ไดืพ้ิบกบ้ค่ว�มหวง้ท่ี่�รอค่อย เมื�อค่รอบค่รว้ขึ้องค่ณุ์ลึงุโมฮม้มด้ืไดืร้บ้ก�ร
ชำ่วยเหลึือแลึะส่�ม�รถึเริ�มตน้ช่ำวิตใหมอ่่กค่ร้�งในพืิ �นท่ี่�ป็ลึอดืภัย้

Mohammad Sarwa arrived in Kabul, the capital of Afghanistan, with his family 
to seek safety and support from UNHCR.

เดื็กหญิงผู้้ล้ึ่ �ภัย้ชำ�วนิก�ร�กว้ที่้�งส่องค่น พิย�ย�มพิยงุชำ่วยเหลืึอกน้เดิืนบนเส่น้
ที่�งท่ี่�แค่บแลึะเต็มไป็ดืว้ยโค่ลึนต�มแนวชำ�ยแดืนที่�งตอนเหนือขึ้องค่อส่ต�ริก�
แลึะนิก�ร�ก้ว แม้เส่้นที่�งไป็ย้งค่อส่ต�ริก�จะย�กลึำ�บ�ก แต่พิวกเขึ้�ไม่
ส่�ม�รถึหน้กลึบ้ไป็ยง้บ�้นเกิดืท่ี่�เต็มไป็ดืว้ยค่ว�มที่รงจำ�ท่ี่�โหดืร�้ยแลึะค่ว�มไม่
ป็ลึอดืภัย้ไดือ่้กแลึว้ ก�รเดืนิค่ร้�งน่ �ม่ค่ว�มหม�ยอย�่งยิ�งตอ่ช่ำวิตขึ้องพิวกเขึ้�เพิร�ะ
จดุืมุง่หม�ยขึ้องเดืก็ๆคื่อก�รเขึ้�้ถึง้ “คุวัามปีลี้อดภัยั”

Two Nicaraguan girls hold hands as they help each other navigate the narrow, 
muddy path along Costa Rica’s northern border with Nicaragua, leaving their 
homes and political persecution behind.

ยร้ป้็ ค่ณุ์แมเ่ลึ่ �ยงเด่ื�ยวแลึะผู้้ล้ึ่ �ภัย้หญิงชำ�วโซีม�เลึ่ย พิ�ลึก้ๆที่้�ง 4 ค่นเดืนิที่�งขึ้�้ม
พิรมแดืนจ�กบ้�นเกิดืในโซีม�เลึ่ยเพืิ�อขึ้อลึ่ �ภั้ยค่ว�มขึ้้ดืแย้งม�ย้งป็ระเที่ศ
เอธิิโอเป่็ย โดืยเธิอไดืร้บ้ก�รชำ่วยเหลืึออย่�งเร่งดื่วนจ�ก UNHCR แลึะองค่ก์ร
พิน้ธิมิตร เธิอแลึะลึก้ๆไดืร้บ้ส่ถึ�นะผู้้ล้ึ่ �ภัย้ในค่ว�มคุ่ม้ค่รองขึ้อง UNHCR ป้็จจบุน้
เธิอไดืเ้ริ�มตน้ช่ำวิตใหม่พิรอ้มลึ้กๆ ในค่่�ยผู้้ล้ึ่ �ภั้ยป็ระเที่ศเอธิิโอเป่็ยท่ี่�ป็ลึอดืภั้ย 
ค่ว�มหวง้ขึ้องเธิอไดืร้บ้ก�รจดุืป็ระก�ยขึ้้ �นอ่กค่ร้�ง

Yurup is a Somali refugee and mother of four. She fled from her country and 
sought refuge in Ethiopia because of insecurity.

ที่่�มกลึ�งวิกฤตช่ำวิตท่ี่�พิลึิกผู้น้ในชำ้�วขึ้�้มคื่น โซีโลึเม่ยวย้ 18 ป่็ ร่่วัมย้นห้ยัด
เคุ้ยงข�างผู้้�ลี้้ �ภััยจัากย้เคุร่นปีร่ะเที่ศบ�านเกิดของเธิอ ใหส้่�ม�รถึเขึ้�้ถึ้งพืิ �นท่ี่�
ป็ลึอดืภั้ยไดืเ้ชำ่นเด่ืยวก้นก้บเธิอ โดืยร่วมเป็็นอ�ส่�ส่ม้ค่รป็ระจำ�ก�รท่ี่�ส่ถึ�น่รถึ
ไฟเซีส่ซีฟ้ ในโป็แลึนดื ์ เพืิ�อชำว่ยผู้้ล้ึ่ �ภัย้ท่ี่�เพิิ�งเดืนิที่�งม�จ�กยเ้ค่รน แลึะจะเดืนิที่�ง
ไป็ยง้ท่ี่�พิก้พิิงชำ้�วค่ร�วท่ี่�ป็ระเที่ศโป็แลึนดืไ์ดืเ้ตร่ยมไวร้องรบ้ค่รอบค่รว้ผู้้ล้ึ่ �ภัย้จ�ก
ยเ้ค่รนโดืยเฉุพิ�ะ...สีำาห้รั่บเธิอแลี้�วั ทีุ่กคุนต�องปีลี้อดภััยไปีด�วัยกัน

Solomia Makoviiehuk, 18, is a refugee from Ivano-Frankivsk in Ukraine. She is 
a volunteer at Rzeszow train station in south-eastern Poland, where she helps 
others arriving from Ukraine.

ก�รเปิ็ดืพิรมแดืนชำ้�วค่ร�วเป็็นส่ิ�งท่ี่�ส่ ำ�ค่้ญเพืิ�อชำ่วยเหลืึอทีุ่กช่ำวิตท่ี่�ตอ้งแส่วงห�ค่ว�มป็ลึอดืภั้ยอย่�งเร่งดื่วน ก�รจำ�ก้ดืก�รขึ้�้มพิรมแดืนอ�จที่ำ�ใหก้�รเดืินที่�ง
ขึ้องผู้้ล้ึ่ �ภั้ยท่ี่�เป็ร�ะบ�งเกิดือน้ตร�ยไดื้

สีทิี่ธิิในการ่แสีวังห้าคุวัามปีลี้อดภัยั Right to seek safety

สีทิี่ธิิในการ่เข�าถุงึคุวัามปีลี้อดภัยั Safe access

Right to seek safety
Anyone fleeing persecution, conflict or human rights abuse has the right to seek protection in another country. 

Safe access
Borders should remain open to all people forced to flee. Restricting access and closing borders can make the journey even more dangerous for people 
seeking safety.

คุ่ณ์ลึุงโมฮ้มหม้ดืกำ�ลึ้งเขึ้้�แถึวเพืิ�อลึงที่ะบ่ยนร้บค่ว�มชำ่วยเหลืึอจ�ก 
UNHCR ที่น้ท่ี่ท่ี่�เดืนิที่�งม�ถึง้กรุงค่�บล้ึ ป็ระเที่ศอฟ้ก�นิส่ถึ�น  ©UNHCR/Tony Aseh

เดืก็ผู้้ห้ญิงชำ�วนิก�ร�กว้ 2 ค่นกำ�ลึง้เดืนิที่�งผู้�่นป่็�ขึ้�้มพิรมแดืนเพืิ�อลึ่ �ภัย้
ไป็ยง้ค่อส่ต�รกิ�  ©UNHCR/Nicolo Filippo Rosso

ยร้ป้็ ผู้้ล้ึ่ �ภัย้หญิงชำ�วโซีม�เลึ่ยกำ�ลึง้กลึอ่มลึก้ๆที่้�ง 4 ขึ้องเธิอใหน้อนหลึบ้ใน
ค่�่ยผู้้ล้ึ่ �ภัย้ป็ระเที่ศเอธิิโอเป่็ย ©UNHCR/Giulia Naboni

โซีโลึเม่ย ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ชำ�วผู้้เ้ค่รนเป็็นอ�ส่�ส่มค้่รรุน่เย�วท่์ี่�ชำว่ยเหลึือชำ�วยเ้ค่รนท่ี่�ลึ่ �
ภัย้ม�ยง้โป็แลึนดืเ์ชำน่เด่ืยวกบ้เธิอ ©UNHCR/Maciej Moskwa
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ค่รอบค่รว้ขึ้องฟ�ฮิม�คุ่ณ์แม่ผู้้ล้ึ่ �ภั้ยชำ�วซ่ีเร่ยตอ้งเผู้ชิำญวิกฤตช่ำวิตอ่กค่ร้�งหลึ้ง
เหตรุะเบิดืค่ร้�งใหญ่ในกรุงเบรุต ป็ระเที่ศเลึบ�นอน หลึง้ตอ้งทิี่ �งบ�้นเกิดืไวเ้บื �อง
หลึง้แลึะส่ญ้เส่่ยลึก้ชำ�ย 1 ค่นจ�กส่งค่ร�มในซ่ีเร่ย ที่่�มกลึ�งมรส่มุช่ำวิตค่ร้�งท่ี่� 2 
ค่รอบค่รว้ขึ้องฟ�ฮิม�ได�รั่บคุวัามช่วัยเห้ลี้อ้จัาก UNHCR อย่างเที่า่เที่ย้มกบ้ผู้้ไ้ดื้
รบ้ผู้ลึกระที่บค่รอบค่รว้อื�นๆ ไม่ว่�จะเป็็นผู้้ล้ึ่ �ภั้ย ผู้้พ้ิลึด้ืถิึ�น หรือชำ�วเลึบ�นอน

Fahima, a Syrian refugee, and her family have experienced difficulties again 
after their home in Beirut, Lebanon, was destroyed by the recent blast.

เมืองเมดืกิ�เป็็นจดุืชำ�ยแดืนป็ระเที่ศโป็แลึนดืท่์ี่�ตอ้นรบ้ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ม�กกว�่ 2 ลึ�้นค่นซี้�งลึ่ �ภัย้ค่ว�ม
รุนแรงม�จ�กยเ้ค่รน ชำ�วยเ้ค่รนท่ี่�ไดืร้บ้ผู้ลึกระที่บกว�่ 6 ลึ�้นค่นต�่งพิ�กน้ลึ่ �ภัย้ไป็ยง้ป็ระเที่ศ
เพืิ�อนบ�้น UNHCR ขอขอบคุุณคุวัามโอบอ�อมอาร้่ของปีร่ะเที่ศเพื้้�อนบ�านตา่งๆใน
การ่ร่่วัมยน้ห้ยดัแลี้ะมอบคุวัามช่วัยเห้ลี้อ้ ส่ ำ�หรบ้ป็ระเที่ศโป็แลึนดืน์้�นเป็็นจดุืขึ้�้ม
พิรมแดืนท่ี่�ใหญ่ท่ี่�ส่ดุืแลึะยง้เป็็นจดุืท่ี่�มอบค่ว�มชำว่ยเหลืึอดื�้นมนษุยธิรรมที่น้ท่ี่ เชำน่ มอบอ�ห�ร 
ใหค้่ว�มชำว่ยเหลืึอที่�งก�รแพิที่ย ์ แลึะเอื �อเฟื�อส่ถึ�นท่ี่�ใหอ้�ส่�ส่มค้่รแลึะองค่ก์รท่ี่�ไมแ่ส่วงห�
ผู้ลึกำ�ไรส่�ม�รถึที่ำ�ง�นในพืิ�นท่ี่� เพืิ�อส่ง่กลึุม่ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ท่ี่�ที่ยอยเดืนิที่�งม�ถึง้ไป็ยง้ท่ี่�พิก้พิิงชำ้�วค่ร�ว 

UNHCR is grateful to the people of Medyka, a Polish border town and the largest 
crossing point for refugees from Ukraine. Upon arrival, they are offered free food and 
hygiene items by volunteers and non-profit organizations. 

ค่ณุ์ที่ร�บหรอืไมน่ก้ก่ฬ�เองก็ตอ้งเผู้ชิำญกบ้ค่ว�มไมเ่ที่�่เท่ี่ยมที่�งเพิศ? ยอส่น่ด่ื ซีม้บร�โน 
เป็็นนก้ฟตุบอลึหญิงชำ�วเวเนซีเุอลึ� ค่ว�มส่�ม�รถึขึ้องเธิอโดืดืเดืน่ต้�งแตอ่�ยยุง้นอ้ย 
เส่น้ที่�งช่ำวิตก�รเป็็นนก้ก่ฬ�ขึ้องเธิอไมไ่ดืโ้รยดืว้ยกลึบ่กหุลึ�บเพิร�ะก�รท่ี่�ยอส่น่ด่ืเป็็น
ผู้้ห้ญิงค่นเด่ืยวในท่ี่มที่ำ�ใหเ้ธิอถุ้กปีฏิบิตัดิ�วัยคุวัามไม่เที่า่เที่ย้มอย่้เสีมอ ค่ว�มมุง่ม้�น
ต้�งแตอ่�ย ุ15 ป่็ ที่ำ�ใหเ้ธิอเป็็นนก้ก่ฬ�เย�วชำนท่ี่มชำ�ตแิลึะไดืร้บ้ร�งวล้ึแชำมป์็อเมรกิ�ใต้
รวมถึง้ไดืล้ึงแขึ้ง่ขึ้น้ฟตุบอลึเย�วชำนโลึกถึง้ส่องค่ร้�ง หลึง้ลึ่ �ภัย้ม�ยง้ป็ระเที่ศเอกว�ดือร ์
ยอส่น่ด่ืก็ยง้เดืนิที่�งต�มค่ว�มฝ้นท่ี่�จะเป็็นนก้ฟตุบอลึอ�ช่ำพิ คุวัามสีามาร่ถุของ
เธิอเป็ีนที่้�ยอมรั่บ แลึะน่�คื่อค่ว�มแขึ้็งแกรง่ที่�งจิตใจท่ี่�อย้ใ่นตว้ตนขึ้องผู้้ล้ึ่ �ภัย้

Yosneidy, a Venezuelan refugee football player, has managed to overcome 
sexism far from home, being forced to deal with discrimination since she was a 
child for wanting to play football as a female. 

จ�กวกิฤตก�รณ์ ์ในเวเนซีเุอลึ� ม่ผู้้ล้ึ่ �ภัย้กว�่ 5,000 ค่นลึ่ �ภัย้ไป็ยง้โค่ลึอมเบ่ยโดืยเดิืนเที่�้
ขึ้�้มส่ะพิ�นไซีมอนโบลึิว�ร ์ นอกจ�กรฐ้บ�ลึโค่ลึอมเบ่ยจะมอบท่ี่�พิก้พิิงใหก้บ้ผู้้้
ลึ่ �ภัย้ชำ�วเวเนซีุเอลึ�แลึว้ยง้ใหค้่ว�มรว่มกบ้ UNHCR แลึะองค่ก์รพิน้ธิมิตรในก�ร
จด้ืก�รแลึะมอบค่ว�มชำว่ยเหลืึอดื�้นมนษุยธิรรมท่ี่�เพิิ�มขึ้้ �นอย�่งตอ่เนื�องขึ้องผู้้ล้ึ่ �ภัย้ชำ�ว
เวเนซีเุอลึ� เชำน่ อ�ห�ร ท่ี่�พิก้พิิง ส่ถึ�นพิย�บ�ลึ แลึะศน้ยด์ืแ้ลึเดืก็เลึก็ นอกจ�กน่�
รฐ้บ�ลึโค่ลึอมเบ่ยไดือ้อกใบอนุญ�ตที่ำ�ง�นอย่�งถึ้กกฎหม�ยใหก้้บผู้้ล้ึ่ �ภัย้ชำ�ว
เวเนซีเุอลึ�แลึะมอบสีทิี่ธิิ�ในการ่เข�าถุงึสีวััสีดกิาร่รั่ฐขั�นพื้้�นฐานเป็ีนเวัลี้าสีองป้ี 
นับเป็ีนคุวัามโอบอ�อมอาร้่ในฐานะปีร่ะเที่ศเพื้้�อนบ�านแลี้ะชุมชนที่้�ให้�ที่้�พื้กัพื้งิ

Colombia is hosting an estimated one million Venezuelans seeking refuge 
from the challenging situation back home.

ผู้้้ลึ่ �ภั้ยไม่ค่วรถึ้กบ้งค่้บให้กลึ้บไป็ย้งบ้�นเกิดืห�กช่ำวิตหรือเส่ร่ภั�พิขึ้องพิวกเขึ้�ย้งม่ค่ว�มเส่่�ยง ก�รผู้ลึ้กดื้นผู้้้ลึ่ �ภั้ยกลึ้บไป็ย้งป็ระเที่ศต้นที่�งโดืยขึ้�ดืก�ร
ป็ระเมินค่ว�มเส่่�ยง อ�จที่ำ�ให้พิวกเขึ้�ม่อ้นตร�ยถึ้งช่ำวิต

ผู้้ล้ึ่ �ภั้ยค่วรไดืร้บ้ก�รป็ฏิิบ้ติอย่�งเที่่�เท่ี่ยม ก�รขึ้อส่ถึ�นะผู้้ล้ึ่ �ภั้ยจะไดืร้บ้ก�รพิิจ�รณ์�จ�ก UNHCR อย่�งเป็็นธิรรมโดืยไม่ค่ ำ�น้งถึ้งป้็จจ้ยต่�ง ๆ เชำ่น เชืำ �อชำ�ต ิ
ศ�ส่น� เพิศ แลึะป็ระเที่ศตน้ที่�ง

สีทิี่ธิิในการ่ไม่ถุก้ผู้ลัี้กดนักลัี้บ No pushbacks

สีทิี่ธิิที่้�ได�รั่บการ่ปีฏิบิตัอิย่างเที่า่เที่ย้ม No discrimination

No pushbacks
People should not be forced to return to a country if their life or freedom is at risk. This means that countries should not push anyone back without first 
evaluating the potential dangers they face back home.

No discrimination
People should not be discriminated against at borders. All applications for refugee status must be given fair consideration, regardless of factors such as 
race, religion, gender or country of origin.

ฟ�ฮิม� ผู้้ล้ึ่ �ภัย้หญิงชำ�วซ่ีเรย่ลึ่ �ภัย้ม�ยง้เลึบ�นอนกบ้ลึก้ๆ  ©UNHCR/Fabio Cuttica

ชำ�วย้เค่รนจำ�นวนม�กกำ�ลึ้งเดืินที่�งขึ้�้มผู้่�นพิรมแดืน เพืิ�อลึ่ �ภั้ยไป็ย้ง
ป็ระเที่ศโป็แลึนดื ์ ©UNHCR/Maciej Moskwa

“มน้ย�กเพิร�ะม่ป้็ญห�เรื�องเหย่ยดืเพิศเส่มอ ก�รเป็็นผู้้ห้ญิงค่นเด่ืยวในบรรดื�
ผู้้ช้ำ�ยหลึ�ยค่นพิวกเขึ้�มก้พิด้ืกบ้ฉุน้ว�่ ‘ไม!่ ฉุน้จะไมส่่ง่ลึก้บอลึใหเ้ธิอ’, ‘เธิอม�
เลึน่อะไรท่ี่�น่�?’ ” นก้ฟตุบอลึหญิงชำ�วเวเนซีเุอลึ� วย้ 23 ป่็ ©UNHCR/Maciej Moskwa

ชำ�วเวเนซีุเอลึ�กำ�ลึ้งเดืินเที่้�ขึ้้�มส่ะพิ�นไซีมอนโบลึิว�รเ์พืิ�อลึ่ �ภั้ยไป็ย้ง
ป็ระเที่ศโค่ลึอมเบ่ย ©UNHCR/Fabio Cuttica

ในป้ีน้� UNHCR ชวันคุุณร่่วัมร่ำาลึี้กถุงึผู้้�ลี้้ �ภัยัด�วัยการ่ตดิริ่บบิ�น #WithRefugees 
เพืิ�อแส่ดืงค่ว�มเป็็นนำ��หน้�งใจเด่ืยวกน้กบ้ผู้้ล้ึ่ �ภัย้แลึะพิรอ้มยืนหยด้ืเค่่ยงขึ้�้ง
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ยอดผู้คนที�ถููกบังคับให้พิลัดถิู�นพิุ่งสูงกว่า 100 ล้านคนเป็นครั�งแรก

ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ค่วรไดืร้บ้ก�รป็ฏิิบต้ิดืว้ยค่ว�มเค่�รพิแลึะม่ศก้ดืิ�ศรต่�มหลึก้มนษุยธิรรมเชำ่นเด่ืยวกบ้เร�ที่กุค่น เชำ่น ส่ิที่ธิิในก�รเขึ้�้ถึ้งก�รรก้ษ�พิย�บ�ลึ ส่ิที่ธิิในก�รอย้่รว่มกบ้
ค่รอบค่รว้ รวมถึ้งส่�ม�รถึป็อ้งกน้ตนเองจ�กก�รค่�้มนษุยห์รอืก�รกก้ขึ้ง้โดืยไม่ยินยอม

สีทิี่ธิิที่้�จัะได�รั่บการ่ปีฏิบิตัอิย่างสีมศักดิ�ศร้่คุวัามเป็ีนมนุษย์ Humane treatment

Humane treatment
People forced to flee should be treated with respect and dignity. They are entitled to safe and dignified treatment like any other human being. This also means 
keeping families together, protecting people from traffickers and avoiding arbitrary detention.

นอกจ�กซี้ดื�นใต้จะมอบท่ี่�พิ้กพิิงให้ก้บผู้้้ลึ่ �ภั้ยจ�กป็ระเที่ศต่�งๆในภั้มิภั�ค่
เด่ืยวกน้แลึว้ ชำ�วซีด้ื�นใตย้ง้รว่มมือกบ้ผู้้ล้ึ่ �ภัย้ในชำมุชำนผู้ลึติเชืำ �อเพิลึงิท่ี่�ส่ะอ�ดืแลึะ
ย้�งยืนอ่กดืว้ย โค่รงก�รผู้ลึติถ่ึ�นหินจ�กถ่ึ�นไมใ้นซีด้ื�นใตต้ะวน้ออกเฉุ่ยงเหนือไดื้
ที่ำ�กอ้นเชืำ �อเพิลึงิที่�งเลึือกท่ี่�ส่ะอ�ดื แลึะม�จ�กขึ้ยะรไ่ซีเค่ลิึในโค่รงก�รนำ�รอ่ง ซี้�ง
นบ้เป็็นนวต้กรรมใหมท่่ี่�ส่ร�้งร�ยไดืใ้หแ้ก่ชำมุชำนขึ้องพิวกเขึ้� โค่รงก�รน่ �ไดืเ้ริ�มขึ้้ �น
ในเดืือนกมุภั�พิน้ธิ ์ พิ.ศ. 2565 โดืยค่ว�มรว่มมือระหว่�ง UNHCR แลึะองค่ก์ร 
Relief International โดยมจุ้ัดปีร่ะสีงคุท์ี่้�จัะสีร่�างร่ายได�ให้�กับชุมชนที่้�ให้�ที่้�พื้กัพื้งิ 
ร่วัมถุงึเป็ีนการ่คุน้ศักดิ�ศร้่ที่างด�านอาชพ้ื้ให้�กับผู้้�ลี้้ �ภัยัอก้ด�วัย
Refugees and the host community in South Sudan work together to make 
clean, sustainable fuel.

ในชำว่งก�รระบ�ดืขึ้องเชืำ �อไวรส้่ COVID-19 ที่ำ�ใหก้�รใชำช่้ำวิตขึ้องผู้้ล้ึ่ �ภัย้ชำ�วโรฮิงญ� 
ในค่�่ยผู้้ล้ึ่ �ภัย้ค่อ็กซีบ์�ซี�ร ์ ป็ระเที่ศบง้ค่ลึ�เที่ศเป็็นไป็อย�่งย�กลึำ�บ�ก หนน้อ้ยบ่บ่ 
แลึะค่ณุ์แม่ม่โอก�ส่ไดืร้บ้ก�รรก้ษ�แลึะกก้ตว้จนกระที่้�งห�ยเป็็นป็กติภั�ยในศน้ย์
รก้ษ�พิย�บ�ลึพิิเศษท่ี่�ก่อต้�งโดืย UNHCR แลึะองค่ก์รพิน้ธิมิตร รวมถึ้งป็ระส่�น
หน่วยง�นดื้�นส่�ธิ�รณ์สุ่ขึ้บ้งค่ลึ�เที่ศเพืิ�อให้รวมผู้้้ลึ่ �ภั้ยชำ�วโรฮิงญ�อย้่ใน
แผู้นก�รฉุ่ดืวค้่ซ่ีนเชำ่นเด่ืยวกน้กบ้ชำ�วบง้ค่ลึ�เที่ศ

The humanitarian community has helped to establish 14 isolation and treatment 
centres in refugee camps and the surrounding host communities in Cox’s Bazar.

ชำ�วซี้ดื�นร่วมมือก้บผู้้้ลึ่ �ภั้ยในชำุมชำนผู้ลึิตเชืำ �อเพิลึิงท่ี่�ส่ะอ�ดืแลึะย้� งยืน  
©UNHCR/Mary Sanyu Osire
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REFUGEE IN F    CUS

UNHCR เผู้ยส่ถิึตผ้ิู้�ที่้�ถุ้กบงัคัุบให้�พื้ลัี้ดถุิ�นพุื้ง่ส้ีงกว่ัา 
100 ลี้�านคุนเป็ีนคุรั่�งแร่ก

น�ยฟิลึปิ็โป็ กรน้ด่ื ขึ้�้หลึวงใหญ่ผู้้ล้ึ่ �ภัย้แหง่ส่หป็ระชำ�ชำ�ต ิ
กลึ่�วว่�ส่ถิึติน่ �ถืึอเป็็น “เสี้ยงเร้่ยกปีลุี้กให้�ต้�น” 
กร่ะตุ�นให้�เกิดการ่ลี้งม้อที่ำาที่้�มากขึ�นเพื้้�อส่ีงเสีริ่ม
สัีนติภัาพื้แลี้ะบ่งช้�สีาเห้ตุที่ั�งห้มดที่้�ที่ำาให้�เกิดการ่
ถุ้กบงัคัุบให้�พื้ลัี้ดถุิ�น 

จำ�นวนผู้้้ค่นท่ี่�ถึ้กบ้งค่้บให้หน่จ�กค่ว�มขึ้้ดืแย้ง 
ค่ว�มรุนแรง ก�รถึก้ลึะเมิดืส่ิที่ธิิมนษุยชำน แลึะก�ร
ป็ระหต้ป็ระห�ร ณ์ ปัีจัจุับนัพุื้ง่ส้ีงกว่ัา 100 ลี้�านคุน 
ซี้�งเป็็นส่ถิึติท่ี่�เกิดืขึ้้ �นเป็็นค่ร้�งแรกในป็ระวต้ิก�รณ์ ์ส่ืบ
เนื�องม�จ�กส่งค่ร�มในย้เค่รนแลึะส่ถึ�นก�รณ์์
ค่ว�มขึ้ด้ืแยง้ท่ี่�ร�้ยแรงอื�นๆ

The number of people forced to 
flee conflict, violence, human 
rights violations and persecution 
has now crossed the staggering 
milestone of 100 million for the 
first time on record, propelled by 
the war in Ukraine and other 
deadly conflicts.
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สำานักงานข้าหลวงใหญ่่ผู้ลี�ภัยแห่งสหประชาชาติิ (ยูเอ็นเอชซีอีาร)์ 
ตู้้�ป.ณ. 121 ถนนราชดำำาเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
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ตลอดเดือนมิิถุุนายนน้� ร่่วมแชร่์รู่ปภาพของคุุณกัับริบิบิ�น #WithRefugees

ของที่้�ริะลึกชิ้ิ�นพิิเศษสำำาหริบัผู้้�บริจิาคคริอบคริวั UNHCR

พร่้อมติิดแฮชแท็็กั #WithRefugees #ยืืนหยืัดเคีุยืงข้างผูู้้ลีี้�ภัยื #วันผูู้้ลีี้�ภัยืโลี้กั 
ใน Facebook แลี้ะ Instagram หร่ือคุุณสามาร่ถแบง่ปันรู่ปสวยืๆกัับคุร่อบคุร่ัว UNHCR ผู้่านท็าง

LINE: @unhcrfamily

Join together to stand with refugees by wearing the solidarity ribbon in June. 

Please share the picture below with your friends on social media under the hashtag #WithRefugees or share through us via 

LINE: @unhcrfamily

วันัผู้้้ล้�ภััยโลก
สิที่ธิในัการแสวงหาความปลอดภััย

Everyone has the right to seek safety.


