การให้ความคุ้มครอง

ทักษะเพื่อการหาเลี้ยงชีพและพี่งพาตนเอง

●

●

●

●

●

●

การพัฒนาร่างยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะเวลา 5 ปี โดยยูเอ็นเอชซีอาร์ และกรรมการประสานงาน
องค์การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (กปชล.) เพื่อเป็นกรอบและเป้าหมายสำหรับการทำงานร่วมกัน
ระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ของ
ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า
ยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดในการทำ
หน้าที่พิจารณาให้สถานภาพผู้หลบหนีภัยสัญชาติพม่าโครงการนำร่องเพื่อซักถามเบื้องต้นได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จในพื้นที่พักพิงจำนวน 4 แห่ง จากพื้นที่ 9 แห่ง โดยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ขอลี้ภัยจำนวน 11,000 คนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงคาดว่าโครงการนำร่องจะทำให้กระบวนการพิจารณาให้สถานะมีความรวดเร็วขึ้น ขณะนี้
รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาผลของโครงการนำร่องก่อนที่จะแถลงผลการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเพื่อจะ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาให้สถานะให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป
ยูเอ็นเอชซีอาร์ สนับสนุนโครงการติดตามดูแลเด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองจำนวนกว่า 7,000 คนในพื้นที่
พักพิงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กจำนวน 640 คนที่ได้รับการพิจารณาว่าจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง
และทางออกอย่างถาวรโดยการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม
ในกรณีที่มีคดีเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงทางเพศ ผู้เสียหายจะได้รับการฟื้นฟูจิตใจและได้รับความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมทั้งทางด้านจิตใจ สุขภาพ และด้านกฏหมายตามความต้องการของผู้เสียหาย
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในพื้นที่พักพิงได้รับทุนสนุนจากยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยได้ให้ความช่วยเหลือด้าน
กฏหมายแก่ผู้ลี้ภัยจำนวน 370 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมผู้ลี้ภัยกว่า 3,500 คนเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่พักพิง กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย

●

●

●

●

●
●

●

ยูเอ็นเอชซีอาร์ สนับสนุนให้ผู้ลี้ภัย 5,541 คนได้เรียนภาษาไทย และผู้ลี้ภัย 3,898 คนในพื้นที่พักพิง 7 แห่งได้เรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้ลี้ภัย 2,332 คนในพื้นที่จำนวน 7 แห่ง ได้ฝึกอบรบทักษะวิชาชีพอาชีวะ และได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้ลี้ภัยจำนวน 900 คน ได้พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ลี้ภัยสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างรายได้ให้ตนเองเมื่อมีโอกาสในอนาคต
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านทักษะวิชาชีพอาชีวะจำนวน 10 หลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นการยกระดับการให้ความรู้ พัฒนาทักษะของผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงให้เท่าเทียมกับมาตรฐานของประเทศไทย
การฝึกอบรมการทำเกษตรกรรมในปีที่แล้ว ทำให้ผู้ลี้ภัยจำนวน 37 คนที่อยู่ภายใต้โครงการนำร่องสามารถเริ่มทำการ
เกษตรในพื้นที่พักพิงได้ด้วยตนเองโดยพวกเขาสามารถสร้างผลผลิตเป็นอาหารเพิ่มเติมจากสัดส่วนอาหารแห้งที่
ผู้ลี้ภัยได้รับแจก และยังมีผลผลิตบางส่วนที่สามารถนำไปขายสร้างรายได้เล็กน้อยได้อีก ผู้ลี้ภัยจำนวน 150 คนได้
เรียนรู้ทักษะด้านการเกษตร และสร้างรายได้ให้แก่ครองครัวระหว่างที่ทำงานในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนิน
โครงการนำร่อง
789,714 คือจำนวนครั้งที่ผู้ลี้ภัยทุกวัย ใช้บริการห้องสมุด 22 แห่งในพื้นที่พักพิง 7 แห่งที่ยูเอ็นเอชซีอาร์สนับสนุน
นอกจากการการบริการด้านหนังสือในภาษาท้องถิ่นของผู้ลี้ภัยแล้ว ห้องสมุดยังได้ใช้เป็นศูนย์กลางชุมชนสำหรับจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการศึกษาอีกด้วย
เด็ก และวัยรุ่น 1,246 คนได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของตนเอง
นักเรียน 3,196 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านหนังสือในโรงเรียนของตน ที่จัดขึ้นโดยห้องสมุดที่ได้รับการสนับสนุน
จากยูเอ็นเอชซีอาร์
ผู้ลี้ภัย 78 คนที่มีความพิการทางร่างกายได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทักษะวิชาชีพอาชีวะและทักษะด้านอื่นๆ ทำให้
หลายคนสามารถมีงานทำภายในพื้นที่พักพิง และเด็กพิการได้เข้าเรียนในโรงเรียนเหมือนเด็กผู้ลี้ภัยปกติ

สุขภาพ ผู้ลี้ภัยที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน
●

●

●

ผู้ลี้ภัย 8,000 คนใช้บริการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่พักพิง 5 แห่ง ถึงแม้จะมีแรงต้าน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัย เรื่องเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ การวางแผนครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ
สุขอนามัย และเพศศึกษา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้ลี้ภัยที่พิการทางร่างกาย 408 คน ได้รับอุปกรณ์พยุงร่างกาย เพื่อการทรงตัว รถเข็นสำหรับคนพิการ อุปกรณ์
ช่วยฟัง และอวัยวะเทียม และผู้ลี้ภัย 2,010 คนได้เข้ารับบริการกายภาพบำบัด รวมทั้งรับบริการเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นในพื้นที่พักพิงซึ่งตั้งอยู่บนภูมิประเทศสูงชัน

สัดส่วนของการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
การให้ความคุ้มครอง 72%
● ทักษะเพื่อการหาเลี้ยงชีพ 11%
●

การตั้งถิ่นฐานใหม่ 13%
● สุขภาพ 4%
●

เงินบริจาคของท่านได้สร้างการเปลี่ยนแปลง และมอบความหวังให้ผู้ลี้ภัย

เป้าหมายในปี พ.ศ. 2553
●

หลายพันคนในปีที่ผ่านมา

●

ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยอาศัยในพื้นที่พักพิงป็นเวลากว่าสองทศวรรษ ด้วย

ความกรุณาจากท่าน ทำให้ยูเอ็นเอชซีอาร์สามารถให้ความช่วยเหลือพวกเขาให้
พึ่งพาตนเองได้ขณะอาศัยในพื้นที่พักพิง และช่วยเหลืออีกหลายหมื่นชีวิตได้
เริ่มต้นชีวิตในบ้านใหม่ที่ต่างประเทศ ตัวอย่างของความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ซึ่ง
เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนจากท่าน มีดังนี้

การตั้งถิ่นฐานใหม่
●

●

ในปีพ.ศ. 2552 ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ยื่นใบสมัครสำหรับผู้ลี้ภัยสัญชาติพม่าจำนวน 19,400 ราย เพื่อขอตั้งถิ่นฐาน
ใน 11 ประเทศ โดยผู้ลี้ภัย 16,500 คนได้เดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้ว
โครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ช่วยลดปริมาณประชากรผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงจาก 111,000 คนในปีพ.ศ. 2551 เป็น
104,000 คนในปี 2552

●

●

เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวผู้ลี้ภัยเอง มีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือและการให้ความคุ้มครองกับผู้ลี้ภัยในระยะยาว
สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาระบบการลงทะเบียน การคัดกรอง และการพิจารณาสถานภาพให้กับผู้ลี้ภัย
ขยายการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมด้านการสร้างรายได้จากเกษตรกรรม และพัฒนาทักษะในพื้นที่พักพิงอีก 2 แห่ง
เพื่อให้ผู้ลี้ภัยสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครัว และพึ่งพาตนเองได้
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 12,000 คนในการสมัครขอตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามในปี พ.ศ. 2553

องค์กรที่ทำงานร่วมกัน
องค์กรดำเนินโครงการ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
Aide Medicale Internationale, American Refugee Committee,
Catholic Office for Emergency Relief and Refugees, Forum
Asia, Handicap International, International Rescue
Committee, Malteser International, Right to Play, Shanti
Volunteer Association, ZOA Refugee Care
หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ UNDP (UNV), UNOPS
รัฐบาล
องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)

องค์กรที่ให้ความร่วมมือ

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)
TOPS, JRS, Solidarites, TBBC, ADRA, WEAVE, World
Education
หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ FAO, ILO, OHCHR, UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO, IOM,
UNESCO
รัฐบาล

สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยที่อาศัยในพื้นที่พักพิงในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่ยาวนานที่สุด
ในโลก การสนั บ สนุ น แบบระยะยาวจากท่ า นจะทำให้ ยู เ อ็ น เอชซี อ าร์ ดำเนิ น โครงการเพื่ อ ให้ ค วาม
คุ้มครองพวกเขาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะเพื่อพึ่งพาตนเองได้ และเตรียมความพร้อมของผู้ลี้ภัย
สำหรับอนาคตในวันที่พวกเขามีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี
ขอขอบพระคุณที่ท่านบริจาคเพื่อช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คนในประเทศไทย

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์)
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพ 10200
อีเมล์ thabaf2f@unhcr.or.th
www.unhcr.or.th
ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร 02 665 2523
แฟ็กซ์ 02 661 7075

