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ເວທີປະຊາຊນົອາຊີເວທີປະຊາຊນົອາຊີເວທີປະຊາຊນົອາຊີເວທີປະຊາຊນົອາຊ-ີ---ເອຣີບົ ຄ ັງ້ທີ ເອຣີບົ ຄ ັງ້ທີ ເອຣີບົ ຄ ັງ້ທີ ເອຣີບົ ຄ ັງ້ທີ 9 

 

ບດົບດົບດົບດົນາໍນາໍນາໍນາໍ    
 

ຕລຸາ 2012    ----    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, , , , ສປປ ລາວ    

ກອງປະຊມຸເວທີປະຊາຊນົອາຊ-ີເອຣີບົ ຄ ັງ້ທີ 9 (AEPF9) ໄດໄ້ຂຂຶນ້ຢາ່ງເປັນທາງການແຕວ່ນັທີ 16 ຫາ 19 ຕລຸາ 
2012 ຢູທ່ີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. ກອງປະຊມຸ AEPF ແມນ່ເປັນເຫດການປະຫວດັສາດທ່ີທາງອງົການຈດັຕ ັງ້
ທາງສງັຄມົເປັນຜູຈ້ດັຂຶນ້ເສມີໃສບ່ນັດາກອງປະຊມຸຄູຮ່ວ່ມລດັຖະສະພາ ແລະ ທລຸະກດິ ແລະ ກອງປະຊມຸສດຸຍອດອາຊີ
ເອຣີບົຕາມລາໍດບັຄ:ື ASEP, AEBF ແລະ ASEM.   

ກອງປະຊມຸ AEPF ສມຸໃສກ່ານສາ້ງຍດຸທະສາດອນັຊດັເຈນ ແລະຄາໍເຫັນແນະນາໍໃນທາງປະຕບິດັໃຫກ້ບັບນັດາຜູຕ້າງໜາ້
ຂອງລດັຕາ່ງໆທ່ີໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກເຂົາ້ຮວ່ມ ແລະຕ່ໍກບັພວກເຮົາເອງໃນຖານະທ່ີເປັນປນັຍາຊນົ. ກອງປະຊມຸນີໄ້ດສ້ງັ
ລວມ ແລະນາໍສະເໜີຢູໃ່ນຮບູແບບຂອງຖະແຫຼງການທ່ີໄດຖ້ອດຖອນເອົາມາຈາກຜນົໄດຮ້ບັຂອງກອງປະຊມຸ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນບດົຮຽນທ່ີໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນລະຫວາ່ງກອງປະຊມຸ AEPF. 

ກອງປະຊມຸ AEPF9 ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ໄດພິ້ສດູໃຫເ້ຫັນເຖງິການເປີດສກັກະຫຼາດໃໝໃ່ນຫຼາຍໆດາ້ນ ທ່ີບ່ໍແມນ່ແຕສ່ະ
ເພາະດາ້ນດຽວ.  

ກອງປະຊມຸ AEPF9 ໄດປຶ້ກສາຫາລຄື ົນ້ຄວາ້ສີ່ ຫວົຂໍຕ້ ົນ້ຕໍ ຫືຼວໄິສທດັຂອງປະຊາຊນົ, ເຊິ່ ງແທນໃຫກ້ບັຄວາມມຸງ່ຫວງັຂອງ 
AEPF ເພ່ືອປະຊາຊນົຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາເຊັມ (ASEM) ແລະບນັດາຊມຸຊນົທ່ີຢູໃ່ນສອງທະວບີນີ.້ ຫວົຂໍເ້ຫ່ົຼາ
ນີໄ້ດແ້ກ:່ 
 

• ການປກົປອ້ງສງັຄມົທ ົ່ວໂລກ ແລະການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານທ່ີຈາໍເປັນ;;;;    
• ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຍນືຍງົ    
• ການຜະລດິ ແລະການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົ; ; ; ; ແລະ    
• ການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ ແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົ.    

ບນັດາສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ (NPA) ຂອງລາວ ຮວ່ມກບັຄູຮ່ວ່ມງານທ່ີເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 

(iNGO) ໄດຮ້ວ່ມມກືນັກະກຽມກອງປະຊມຸນີເ້ປັນເວລາ 8 ເດອືນ ແລະສາມາດລະດມົທຶນຮອນໄດຫຼ້າຍກວາ່ 500,000 

ໂດລາສະຫະລດັ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ອງປະຊມຸ AEPF ກາຍເປັນເຫດການປະຫວດັສາດທ່ີບ່ໍພຽງແຕສ່າ້ງຄວາມພາກພມູ

ໃຈໃຫກ້ບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົຂອງລາວ ແຕຍ່ງັເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມພາກພມູໃຈແກກ່ານນາໍ ແລະຄູຮ່ວ່ມງານພາກ 
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ລດັຖະບານຂອງລາວນາໍອກີ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຄູຮ່ວ່ມງານໃນການພດັທະນາ ພວກເຮົາສ ົ່ງເສມີການເປັນຄູຮ່ວ່ມງານທ່ີກວາມ

ເອົາທກຸພາກສວ່ນ ແລະຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມຜີນົປະໂຫຍດ. 

ດວ້ຍເຫດຜນົອນັນີເ້ອງ ພວກເຮົາຈິ່ງເຫັນຄນຸຄາ່ອນັສະເພາະຕ່ໍກບັການປະຕບິດັຮວ່ມກນັຂອງພວກເຮົາກບັຄູຮ່ວ່ມງານ

ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຢູໃ່ນກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລທ່ີືພວກເຮົາໄດຮ້ວ່ມກນັຈດັຂຶນ້ຢູໃ່ນທງັໝດົ 17 ແຂວງ ທ່ີມກີານ

ປຶກສາຫາລກືບັບນັດາພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຢູໃ່ນຂອບເຂດອນັກວາ້ງຂວາງກບັກຸມ່ຄນົຕາ່ງໆທ່ີລວມມທີງັຊາຍ, ຍງິ, ຊາວ

ກະສກິອນ, ພຣະສງົ, ຄນົພິການ ຫືຼຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກພະຍາດ, ຊາວໜຸມ່, ສງັຄມົ ແລະລດັຖະກອນ. ການປຶກສາ

ຫາລເືຫ່ົຼານີແ້ມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍຕ່ໍການຮບັປະກນັໃຫສ້ດິສຽງຂອງປະຊາຊນົລາວໄດຮ້ບັການສະທອ້ນອອກຢູໃ່ນ ‘ເວທີ

ຂອງປະຊາຊນົ’ ແລະໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂົາ້ໃນການສາ້ງຖະແຫຼງການວໄິສທດັຂອງຄນົລາວໃນການສງັລວມບນັຫາທ່ີສາໍຄນັ

ຈາກສຽງ ແລະປະສບົການຂອງຄນົລາວຫຼາຍກວາ່ 1000 ຄນົ. ສິ່ ງທາໍອດິຢູໃ່ນກອບວຽກ: ທງັທ່ີຢູໃ່ນກອງປະຊມຸ AEPF 

ແລະປະຫວດັສາດຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຜູເ້ຂົາ້ຮວ່ມ 948 ຄນົຈາກ 47 ປະເທດ: 24 ປະເທດຈາກເອຣີບົ ແລະ 23 ປະເທດຈາກອາຊ,ີ ລວມທງັ ສປປ ລາວ, 
ແລະກອງປະຊຸມຍອ່ຍອື່ ນໆອກີ 36 ກອງປະຊມຸທ່ີຈດັໄປພອ້ມກນັ ພອ້ມກບັມກີານວາງສະແດງຕາ່ງໆຫຼາຍກວາ່ 20 ອນັທ່ີ
ໄດຈ້ດັຂຶນ້ຢູໃ່ນ 5 ແຫງ່ ເຊິ່ ງເອົາຫໍວດັທະນະທາໍແຫງ່ຊາດເປັນໃຈກາງນ ັນ້ ທງັຜູຈ້ດັ ແລະຜູເ້ຂົາ້ຮວ່ມໄດລ້ງົຄວາມເຫັນ
ເປັນເອກະພາບກນັວາ່ ກອງປະຊຸມ AEPF9 ເກດີຜນົສາໍເລັດຫຼາຍ.   

ໂດຍທ່ີບ່ໍມຂີໍສ້ງົໄສ ທ່ີສາມາດເວ້ົາໄດເ້ລຍີວາ່ ເຫດການນີແ້ມນ່ເປັນເຫດການປະຫວດັຍິ່ ງໃຫຍທ່ີ່ສດຸຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງ
ສງັຄມົທ່ີເຄຍີຈດັຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແລະຖວືາ່ເປັນກອງປະຊມຸ AEPF ທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດທ່ີສດຸຈນົຮອດປະຈບຸນັ. ຢູໃ່ນ
ບນັທຶກເຫດການນ ັນ້, ພວກເຮົາທ່ີເປັນສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ (NPA) ຂອງລາວ ແລະຄູຮ່ວ່ມງານການຈດັງານທ່ີເປັນ
ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ iNGO ຂອງກອງປະຊມຸ AEPF9 ມຄີວາມພມູໃຈທ່ີຈະແລກປ່ຽນ ແລະແບງ່ປນັຖະແຫຼງການ
ສດຸທາ້ຍຂອງກອງປະຊມຸ AEPF9 ນີ ້ ແລະຫວງັວາ່ຈະໄດຮ້ບັການຮວ່ມມກືບັທາ່ນອກີໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຕດິຕາມທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງຄນື. 
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ກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົ        ອາຊີອາຊີອາຊີອາຊີອາຊີອາຊີອາຊີອາຊີ        
        
 

ເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົເອຣີບົ        ຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີ        99999999                                                ຕລຸາ 2012 --  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,,  ສປປສປປ  ລາວລາວ        
     
ພວກເຮົາທງັຍງິ ແລະຊາຍຫຼາຍກວາ່ 1,000 ຄນົ ທ່ີຕາງໜາ້ໃຫກ້ບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ
ປະຊາຊນົຈາກທະວບີອາຊ ີ ແລະເອຣີບົໄດມ້າເຕ້ົາໂຮມພບົປະກນັຕ ັງ້ແຕວ່ນັທີ 16 ຫາ 19 ຕລຸາ 2012 ຢູທ່ີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ ຢູທ່ີ່ກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົອາຊ-ີເອຣີບົ ຄ ັງ້ທີ 9 ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍທ່ີ້ວາ່ ““““ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມ
ສາມກັຄຂີອງປະຊາຊນົເສາມກັຄຂີອງປະຊາຊນົເສາມກັຄຂີອງປະຊາຊນົເສາມກັຄຂີອງປະຊາຊນົເພ່ືອຕ່ໍຕາ້ນກບັຄວາມທກຸຍາກພ່ືອຕ່ໍຕາ້ນກບັຄວາມທກຸຍາກພ່ືອຕ່ໍຕາ້ນກບັຄວາມທກຸຍາກພ່ືອຕ່ໍຕາ້ນກບັຄວາມທກຸຍາກ    ແລະເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົແລະເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົແລະເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົແລະເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ: : : : ຄວາມທາ້ທາຍໃນການຄວາມທາ້ທາຍໃນການຄວາມທາ້ທາຍໃນການຄວາມທາ້ທາຍໃນການ
ພດັທະນາທ່ີບ່ໍຍຕຸທິາໍພດັທະນາທ່ີບ່ໍຍຕຸທິາໍພດັທະນາທ່ີບ່ໍຍຕຸທິາໍພດັທະນາທ່ີບ່ໍຍຕຸທິາໍ    ແລະບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັແລະບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັແລະບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັແລະບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັ, , , , ການສາ້ງລດັຂອງປະຊາຊນົເພ່ືອປະຊາຊນົການສາ້ງລດັຂອງປະຊາຊນົເພ່ືອປະຊາຊນົການສາ້ງລດັຂອງປະຊາຊນົເພ່ືອປະຊາຊນົການສາ້ງລດັຂອງປະຊາຊນົເພ່ືອປະຊາຊນົ”.”.”.”. ກອງປະຊຸມ AEPF9 ໄດ້
ປຶກສາຫາລືຄ ົນ້ຄວາ້ສີ່ ຫວົຂໍຕ້ ົນ້ຕໍ ຫືຼວໄິສທດັຂອງປະຊາຊນົ, ເຊິ່ ງແທນໃຫກ້ບັຄວາມມຸງ່ຫວງັຂອງ AEPF ເພ່ືອ
ປະຊາຊນົຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາເຊັມ (ASEM) ແລະບນັດາຊຸມຊນົທ່ີຢູໃ່ນສອງທະວບີນີ.້ ຫວົຂໍເ້ຫ່ົຼານີ້
ໄດແ້ກ:່ 
 

• ການປກົປ້ອງການປກົປ້ອງການປກົປ້ອງການປກົປ້ອງສງັຄມົທ ົ່ວໂລກສງັຄມົທ ົ່ວໂລກສງັຄມົທ ົ່ວໂລກສງັຄມົທ ົ່ວໂລກ    ແລະການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນແລະການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນແລະການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນແລະການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນ;;;;    
• ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ    ແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ    ແລະຊບັພະຍາແລະຊບັພະຍາແລະຊບັພະຍາແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຍນືກອນທາໍມະຊາດຍນືກອນທາໍມະຊາດຍນືກອນທາໍມະຊາດຍນື

ຍງົຍງົຍງົຍງົ    
• ການຜະລິດການຜະລິດການຜະລິດການຜະລິດ    ແລະກແລະກແລະກແລະການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົານນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົານນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົານນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົ; ; ; ; ແລະແລະແລະແລະ    
• ການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ    ແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົ....    

ກອ່ນຈະຮອດກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົອາຊ-ີເອຣີບົຄ ັງ້ທີ 9 ນ ັນ້, ພວກເຮົາໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມກະກຽມຂຶນ້

ສາມຄ ັງ້ຢູໃ່ນອາຊໃີຕ ້ແລະອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕກ້ຽ່ວກບັສີ່ ຫວົຂໍຂ້ອງພວກເຮົານ ັນ້. ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຂອງພວກ

ເຮົາ ກໍ່ໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຂ ັນ້ແຂວງຂຶນ້ລວມເອົາທງັໝດົ 16 ແຂວງ ເຊິ່ ງໄດເ້ປັນການ

ປະກອບສວ່ນຕ່ໍການກາໍນດົຮາ່ງບດົລາຍງານວໄິສທດັຂອງປະຊາຊນົລາວ. ບນັດາກອງປະຊຸມເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ໄດເ້ປັນການ

ລວບລວມເອົາບນັດາສຽງສະທອ້ນ, ຄວາມມຸງ່ມາດປາດຖະໜາ ແລະວໄິສທດັຂອງປະຊາຊນົລາວຈາກບນັດາສື່  ແລະ

ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົຕາ່ງໆໃນລະດບັກວາ້ງຂວາງທ ົ່ວສງັຄມົລາວ. ບນັດາກອງປະຊຸມເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ເປັນການ

ປະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັຕ່ໍກບັການປຶກສາຫາລືເພ່ືອການພດັທະນາໃນອະນາຄດົ ແລະເຫັນໄດວ້າ່ເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນ

ຄວາມມຸງ່ໝ ັນ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່ໍການເສມີຂະຫຍາຍຄູຮ່ວ່ມມເືພ່ືອການພດັທະນາ. ຢູໃ່ນກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົ

ອາຊ-ີເອຣີບົຄ ັງ້ທີ 9 ພວກເຮົາໄດເ້ນັນ້ໃສຍ່ດຸທະສາດການພດັທະນາ ແລະຄາໍເຫັນແນະນາໍໃຫກ້ບັບນັດາຜູແ້ທນທ່ີໄດ້
ຮບັການຄດັເລືອກເຂ້ົາຮວ່ມຢູໃ່ນບນັດາປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຕ່ໍກບັພວກເຮົາເອງທີເປັນປະຊາຊນົຜູມ້ບີດົບາດ. 
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ພວກເຮົາໄດປ້ະຊຸມກນັໃນເວລາທ່ີມຄີວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນປະຫວດັສາດທ່ີໄດນ້າໍເອົາຂຶນ້ມາ

ປຶກສາຫາລືກນັໂດຍການເນັນ້ໜກັໃສເ່ລ່ືອງຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ, ຄວາມບ່ໍຍຕຸທິາໍ ແລະຄວາມທກຸຍາກອນັຮນຸແຮງທ່ີ

ປະຊາຊນົໃນທ ົ່ວອາຊ ີ ແລະເອຣີບົປະເຊນີຢູ.່ ສິ່ ງທ່ີໄດຖ້ກືຍກົຂຶນ້ມາຢູເ່ລ້ືອຍໆວາ່ເປັນ ‘ວກິດິການທາງດາ້ນການເງນິ’ 

ແມນ່ຢູໃ່ນສວ່ນທ່ີເປັນຈງິຂອງບນັດາວກິດິການທ່ີໄດເ້ຊື່ ອມໂຍງກນັເຊ່ັນ: ດາ້ນອາຫານ, ພະລງັງານ, ດນິຟາ້ອາກາດ, 

ຄວາມປອດໄພຂອງມະນດຸ ແລະການເສື່ ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລອ້ມ, ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງທ່ີກາໍລງັສາ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍ

ຕ່ໍກບັຊວີດິ, ແລະເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມທກຸຍາກ ແລະການບ່ໍກວມລວມເອົາບນັດາແມຍ່ງິ, ຜູຊ້າຍ ແລະເດັກນອ້ຍນບັ

ລາ້ນໆຄນົໃນທ ົ່ວອາຊ ີແລະມເີພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນເອຣີບົທ່ີປະເຊນີໜາ້ຢູໃ່ນແຕລ່ະວນັເຂ້ົາຮວ່ມນາໍ. ຊອ່ງຫວາ່ງລະຫວາ່ງຜູຮ້ ັງ່ 

ແລະຜູທ້ກຸກາໍລງັຂະຫຍາຍເພ່ີມຂຶນ້, ແລະການເຂ້ົາເຖງິຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ໂອກາດທາງດາ້ນການດາໍລງົ

ຊວີດິ ແລະການບໍລິການພ້ືນຖານແມນ່ຍງັຄງົມຄີວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັຢູຫຼ່າຍ. ກອງປະຊຸມ ASEM9 ແມນ່ເປັນໂອກາດ

ທ່ີເປັນປະຫວດັສາດແກບ່ນັດາລດັຖະບານຂອງ ASEM ທ່ີຈາໍນາໍໃຊບ້ນັດາມາດຕະການທນັກບັເວລາ ແລະເປັນ

ປດັໃຈຕດັສນິອນັຈາໍເປັນເພ່ືອກາ່ວເຖງິບນັຫານີ.້ 

ບນັດາປະຊາຊນົອາຊ ີແລະເອຣີບົທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ  AEPF9 ໄດມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັຢາ່ງ

ເດັດດຽ່ວວາ່ ແນວທາງອນັສາໍຄນັທ່ີໄດນ້າໍໃຊຕ້ະຫຼອດຫຼາຍທດົສະວດັຜາ່ນມາຄ:ື ການເນັນ້ໃສພ້ື່ນຖານການຫຸຼດຜອ່ນ

ລະບຽບການທາງດາ້ນຕະຫຼາດ, ການເພ່ີມອາໍນາດຂອງບໍລິສດັຫຼາຍປະເທດ, ສະຖາບນັຫຼາຍພາກສວ່ນທ່ີຂາດຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບ ແລະເສລີທາງການຄາ້ ແມນ່ບ່ໍບນັລເຸປ້ົາໝາຍຂອງມນັຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະສດິທິຂອງ

ປະຊາຊນົທກຸຄນົ. ພວກເຮົາຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້າ້ວໄປເກນີກວາ່ການວເິຄາະ ແລະການຕອບສະໜອງທ່ີເນັນ້ໃສພ່ຽງແຕ່
ມາດຕະການໄລຍະສ ັນ້ຢາ່ງດຽວທ່ີໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດແກສ່ະຖາບນັການເງນິຈາໍນວນໜອ້ຍ ແລະບໍລິສດັຂະໜາດໃຫຍ.່ 

ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຮບັຮູໄ້ດຢ້າ່ງເລິກເຊິ່ ງ ແລະຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕ່ໍການປ່ຽນແປງ ແລະຕ່ໍກບັນະໂຍບາຍ ແລະ

ການປະຕບິດັທ່ີເອົາປະຊາຊນົເປັນໃຈກາງ. 

ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດທາງດາ້ນນະໂຍບາຍເສລີການຄາ້, ການຫຸຼດຜອ່ນລະບຽບທາງດາ້ນ

ຕະຫຼາດ ແລະການສາ້ງໃຫເ້ປັນພາກເອກະຊນົຢູກ່ໍ່ຕາມ, ແຕບ່ນັດາລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາກໍ່ຍງັສບືຕ່ໍລະເລີຍເຖງິ

ຄວາມເຫັນດເີປັນເອກະພາບອນັສາໍຄນັເຫັນໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຕ່ໍກບັການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍພ້ືນຖານ. ແທນທ່ີຈະຊວ່ຍເຫືຼອ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົ ແລະເພ່ີມຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງທອ້ງຖິ່ນຄນືໃໝ,່ ພດັມກີານນາໍ

ໃຊເ້ງນິຫຼາຍຮອ້ຍຕືເ້ອໂີຣເຂ້ົາໄປຊວ່ຍຮກັສາບນັດາທະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິ, ໃນຂະນະທ່ີຍງັປ່ອຍ

ໃຫກ້ານບໍລິການທາງສງັຄມົທ່ີຈາໍເປັນບ່ໍໄດຮ້ບັການສະໜອງທຶນພຽງພໍ ແລະກາໍລງັຖກືຮືຖ້ອນອອກຢູໃ່ນຫຼາຍພາກຂອງ

ເອຣີບົ. 

ແມວ້າ່ຈະມກີດົໝາຍ, ກດົລະບຽບ, ມາດຕະຖານ ແລະກນົໄກຕາ່ງໆຢູກ່ໍ່ຕາມ, ບນັດາລດັຖະບານຂອງພວກ

ເຮົາບ່ໍໄດທ້ນັໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັເລ່ືອງສດິທິມະນດຸ, ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສດິທິການ



                                                                        ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມ AEPF9 5 

ອອກແຮງງານໄປຫຼາຍກວາ່ຜນົກາໍໄລຂອງບໍລິສດັ. ຜນົທ່ີເກດີຕາມມາຂອງການຄວບຄມຸໂດຍບໍລິສດັນີມ້ຄີນົທງັຍງິ, 

ຊາຍ, ແລະເດັກນອ້ຍຫຼາຍລາ້ນຊວີດິປະສບົຢູໃ່ນທ ົ່ວອາຊ ີ ແລະເອຣີບົ. ອນັນີໄ້ດນ້າໍໄປສູກ່ານເຮັດໃຫເ້ກດີມບີອ່ນບ່ໍ

ສະເໝີກນັໃນດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບທ່ີເປັນປະຊາທິປະໄຕ ເນື່ອງຈາກວາ່ບກຸຄນົທ່ີມອີາໍນາດໃນສງັຄມົເຮັດການ

ຕດັສນິ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆໂດຍທ່ີບ່ໍມກີານພິຈາລະນາລະອຽດຈາກປະຊາຊນົ ຫືຼມກີໍ່ໜອ້ຍ, ຈິ່ງເຮັດ

ໃຫເ້ກດີມສີະພາບຂອງຄວາມທກຸຍາກ, ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ, ການທາໍລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະເກດີມຄີວາມວຸນ່ວາຍ

ໃນສງັຄມົເພ່ີມຂຶນ້. 

ບນັດາລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາ ແລະປະຊາຊນົຂອງອາຊ ີ ແລະເອຣີບົມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການຫນັປ່ຽນ

ອະນາຄດົທາງດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະການເມອືງຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອໃຫພ້ວກເຮົາທກຸຄນົສາມາດຢູດ່ວ້ຍ

ຄວາມປອດໄພ, ມສີນັຕພິາບ ແລະກຽດສກັສ.ີ ພວກເຮົາທກຸຄນົຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ 

ເພ່ືອສາ້ງ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການແກໄ້ຂສິ່ ງທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ແລະດວ້ຍທາງສາ້ງສນັທ່ີຈາໍເປັນຕ່ໍການຟ້ືນຟ ູແລະການ

ປ່ຽນແປງທ່ີເອົາປະຊາຊນົເປັນໃຈກາງ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ພວກເຮົາຈິ່ງຮຽກຮອ້ງມາຍງັບນັດາລດັຖະບານທ່ີເປັນສະມາຊກິຂອງອາເຊັມ (ASEM) ໃຫຈ້ດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັການຕອບສະໜອງທ່ີເອົາປະຊາຊນົເປັນໃຈກາງຕ່ໍກບັວກິດິການຕາ່ງໆໃນປະຈບຸນັດວ້ຍວທີິການທ່ີມປີະສດິ 

ທິພາບ ແລະມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ. ຄວາມຈາໍເປັນເລ່ັງດວ່ນແມນ່ຈະຕອ້ງຈດັໃຫກ້ບັຜູທ້ກຸຍາກ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ

ຜູທ່ີ້ຖກືລືມ ແລະລດັຖະບານຈະຕອ້ງເຮັດວຽກກບັປະຊາຊນົເພ່ືອສາ້ງ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີຈະນາໍ

ໄປສູໂ່ລກທ່ີມຄີວາມຍຕຸທິາໍ, ສະເໝີພາບ ແລະຍນືຍງົ, ແລະໃຫມ້ສີະຖາບນັທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະເປັນ

ປະຊາທິປະໄຕເພ່ີມຂຶນ້, ບນົພ້ືນຖານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ, ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງພວກເຮົາ ແລະສດິທິ

ມະນດຸຂ ັນ້ພ້ືນຖານຂອງພວກເຮົາ. 

ກອງປະຊຸມ AEPF ແມນ່ເປັນການເຕ້ົາໂຮມພບົປະຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົໃນທາງຍດຸທະສາດ

ການເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນສງັຄມົຂອງຄນົອາຊ ີ ແລະເອຣີບົທ່ີຕ່ໍສູກ້ບັຄວາມທກຸຍາກ ແລະຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ ແລະ

ການເຮັດວຽກເພ່ືອຄວາມຍຕຸທິາໍໃນສງັຄມົ. ກອງປະຊຸມ AEPF ໄດເ້ປັນຫຼກັຖານຢ ັງ້ຢືນເຖງິຄວາມປາດຖະໜາທົ່ວໄປ

ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະເຄອືຂາ່ຍຄວາມຍຕຸທິາໍທາງສງັຄມົຂອງປະຊາຊນົໃນທ ົ່ວອາຊ ີ ແລະເອຣີບົ ເພ່ືອ

ເປີດສະຖານທ່ີການປຶກສາຫາລື, ການສາ້ງຄວາມສາມກັຄ ີແລະການດາໍເນນີການປະຕບິດັອນັໃໝ.່ 

ການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດາໍເນນີການຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ໄດອ້ງີໃສຄ່າໍເຫັນແນະນາໍຈາກເຫດການອນັມສີສີນັ ແລະໜາ້

ຕື່ ນເຕ້ັນທ່ີໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນຕະຫຼອດເວລາສີ່ ວນັນີ.້ 

 

ການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດາໍເນນີການການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດາໍເນນີການການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດາໍເນນີການການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດາໍເນນີການ    ----    ຈາກກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຈາກກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຈາກກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຈາກກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົຄ ັງ້ທີຊນົຄ ັງ້ທີຊນົຄ ັງ້ທີຊນົຄ ັງ້ທີ    9999    
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ການປະຊຸມເວທີປະຊາຊນົອາຊ-ີເອຣີບົທ່ີເປັນຕວົແທນໃຫກ້ບັພນົລະເມອືງ, ປະຊາຊນົ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວ

ທາງສງັຄມົຮຽກຮອ້ງໃຫອ້າເຊັມ (ASEM) ແລະລດັຖະບານທ່ີເປັນສະມາຊກິຮບັຮູຕ່ໍ້ບນັຫາ, ບລິຸມະສດິ ແລະປະຕບິດັ

ຕາມຄາໍເຫັນແນະນາໍຂອງພວກເຮົາຕ່ໍໄປນີຄ້:ື 

1. 1. 1. 1. ການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົ    ແລະກາແລະກາແລະກາແລະການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນນເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນນເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນນເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນ    

ມພີຽງແຕປ່ະຊາຊນົ 20 ເປີເຊັນໃນທ ົ່ວໂລກທ່ີມກີານເຂ້ົາເຖງິການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົ, ການປກົປ້ອງອນັນີ້

ແມນ່ມຕີ ໍາ່ຢູໃ່ນເກອືບທກຸປະເທດຂອງອາຊ.ີ ຢູໃ່ນເອຣີບົ, ສະພາບສະຫວດັດກີານ ແລະສນັຍາທາງສງັຄມົແມນ່ໄດ້
ຖກືທາໍລາຍໄປຢາ່ງເປັນລະບບົໂດຍທາງລດັຖະບານແຫງ່ຊາດ ແລະສະຖາບນັຕາ່ງໆຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ຢູ່
ໃນຊື່ ຂອງນະໂຍບາຍທ່ີຂບັເຄື່ ອນໂດຍຕະຫຼາດ ແລະຜນົກາໍໄລຂອງເອກະຊນົ. 

ການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົ ແລະການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການພ້ືນຖານແມນ່ສດິທິອນັພ້ືນຖານ ທ່ີກວາມເອົາສດິຕ່ໍ

ການເຮັດວຽກ, ການມອີາຫານທ່ີພຽງພໍ, ການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນ ແລະຄວາມປອດໄພທາງສງັຄມົ. ລດັມໜີາ້ທ່ີໃຫກ້ານ

ສ ົ່ງເສມີ, ປກົປ້ອງ ແລະປະຕບິດັຕາມສດິເຫ່ົຼານີຢ້າ່ງຈງິຈງັ. ຫຼງັຈາກປີ 2015, ໃນການປະຕບິດັຕາມເປ້ົາໝາຍການ

ພດັທະນາແຫງ່ສະຫດັສະວດັ, ລດັຖະບານຕາ່ງໆມໂີອກາດອນັໃໝທ່ີ່ຈະອອກກດົໝາຍໃຫມ້ຊຸີດນະໂຍບາຍ 'ທ່ີມ ີ

ຄວາມຈາໍເປັນຕ່ໍຊວີດິ' ທາງສງັຄມົທ່ີຫນັປ່ຽນອນັຮດັກມຸ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ ົ່ວໂລກບນົພ້ືນຖານ

ສດິທິມະນດຸ ແລະສງັຄມົ. 

ລະບບົການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ່ີຫນັປ່ຽນແມນ່ເປັນຊຸດຂອງຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາ ແລະການບໍລິການໃນລະດບັ   

ກວ້າງຂວາງທ່ີລວມມຄີວາມປອດໄພທາງສງັຄມົ, ການຊວ່ຍເຫືຼອສງັຄມົ, ສດິທິທາງດາ້ນແຮງງານ ແລະການບໍລິການ

ສງັຄມົ ທ່ີກວາມເອົາປະຊາກອນທງັໝດົ ເພ່ືອເປັນການປກົປ້ອງ ແລະຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. ຄວນຈະມກີານປກົ

ປ້ອງບກຸຄນົຕາ່ງໆຕ່ໍກບັຄວາມສຽ່ງທ່ີເຮັດໃຫເ້ກດີມຄີວາມທກຸຍາກຢູໃ່ນສະພາບໃນການເຈບັເປັນ, ພິການ, ຫວາ່ງງານ, 

ອາຍແຸກ,່ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍດແູລປ່ິນປວົສງູ, ຄວາມທກຸຍາກທົ່ວໄປ ແລະການຖກືລືມຈາກສງັຄມົ. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຕ່ໍ

ຫຼກັການຄວາມສະເໝີພາບ ແລະບ່ໍເລືອກປະຕບິດັ, ສ ົ່ງເສມີຄວາມສາມກັຄ,ີ ແລະປະກອບສວ່ນຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງ

ມະນດຸ ແລະຕ່ໍຄວາມດທີ ົ່ວໄປຂອງຄວາມເປັນມະນດຸ. 

ລະບບົການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ່ີມກີານຫນັປ່ຽນ ແລະທ ົ່ວໂລກຈະຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄປຮວ່ມກບັຍດຸທະສາດ

ການພດັທະນາແຫງ່ຊາດທາງເລືອກທ່ີຈະນາໍເອົາສດິທິເອກະລາດຂອງລດັກບັເຂ້ົາມາສູແ່ຜນຜງັການພດັທະນາທ່ີເອົາ

ປະຊາຊນົເປັນໃຈກາງທ່ີມຄີວາມຍຕຸທິາໍ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະຍນືຍງົ, ປ້ີນນະໂຍບາຍນຍິມົເສລີພາບຂອງການສາ້ງ

ເສລີພາບ, ການຫຸຼດຜອ່ນທາງດາ້ນລະບຽບ, ແລະການຫນັໃຫເ້ປັນເອກະຊນົ. 

 

ຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍ    
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ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາ: 

1. ອອກກດົໝາຍ ແລະຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນການເງນິຂອງລດັຕ່ໍກບັລະບບົການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ່ີ

ເນັນ້ໃສສ່ດິທິ ແລະສາກນົ. ອນັນີຈ້ະສາມາດເຮັດໃຫມ້ກີານປກົປ້ອງທາງສງັຄມົພ້ືນຖານແກປ່ະຊາຊນົທກຸຄນົ ລວມທງັ

ບນັດາຜູອ້ອກແຮງງານ, ທງັທ່ີເປັນທາງການ ແລະບ່ໍເປັນທາງການ, ໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ ແລະບ່ໍມຄີາ່ຈາ້ງ, ຍງິ ແລະຊາຍ, 

ລວມໄປເຖງິບນັດາຜູອ້ບົພະຍກົນາໍອກີ. ລະບບົການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົນີກ້ວາມເອົາສດິທິອນັພ້ືນຖານທ່ີສາໍຄນັຕ່ໍກບັ

ຊວີດິອນັມກີຽດ ເຊິ່ ງລວມມ:ີ ສດິຕ່ໍການເຮັດວຽກ (ການເຂ້ົາເຖງິການຮບັປະກນັວຽກ, ຄາ່ຈາ້ງເພ່ືອການດາໍລງົຊບີ 

ແລະວຽກອນັເໝາະສມົອງີຕາມມາດຕະຖານອນັສາໍຄນັຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO), ການຈາ້ງງານເຕັມອດັຕາ

ດວ້ຍການມເີວລາເຮັດວຽກໃນອາທິດສ ັນ້ກວາ່), ອາຫານ, ການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນ (ການເຂ້ົາເຖງິການດແູລສຂຸະພາບ

ທ ົ່ວໄປ ແລະມຄີນຸນະພາບ ແລະການດແູລສຂຸະພາບຈະເລີນພນັ, ການສກຶສາ, ນ ໍາ້ ແລະສຂຸະອະນາໄມ, ພະລງັງານ 

ແລະທ່ີຢູອ່າໄສທ ົ່ວໄປທ່ີສາມາດຊືຫ້າໄດ ້ ແລະມຄີວາມເໝາະສມົ), ຄວາມປອດໄພທາງສງັຄມົ (ເບຍ້ລຽ້ງຢງັຊບີໃຫ້
ກບັຄນົແກ ່ ແລະຄນົພິການ, ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລຽ້ງເດັກ), ແລະການປະກນັໄພທ່ີມຄີາ່ຈາ້ງທ່ີຍຕຸທິາໍ/ລຽ້ງຊບີທ່ີມກີານ

ຮບັປະກນັ (ຕ່ໍກບັຄວາມສຽ່ງຂອງການຫວາ່ງງານ, ການເຈບັເປັນ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນກະສກິາໍ). 

2. ສາ້ງນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິອນັພຽງພໍທ່ີຈະສາ້ງໃຫມ້ທຶີນພາຍໃນພຽງພໍຕ່ໍກບັການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ ົ່ວໄປ. 

ລະບອບການຄຸມ້ຄອງພາສທ່ີີເໝາະສມົຄວນຈະເກບັພາສບໍີລິສດັຂາ້ມຊາດ, ຄນົຮ ັງ່ມ ີ ແລະເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິຂະໜາດ

ໃຫຍຢ່າ່ງມປີະສດິທິພາບ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະໃຊກ້ານເກບັພາສແີບບຫຸຼດຕາມຂ ັນ້ເຊ່ັນ: ພາສມີນູຄາ່ເພ່ີມ (VAT). 

ລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາຄວນຈະນາໍໃຊພ້າສກີານດາໍເນນີການທາງດາ້ນການເງນິ, ປິດບອ່ນຫຼບົຫີຼກພາສ ີ ແລະການ

ທະນາຄານລບັ ແລະຍກົເລີກໜ້ີທ່ີລາໍຄານ. 

3. ຮວ່ມມຜືາ່ນອາຊຽນ (ASEAN) ເພ່ືອຮບັຮອງເອົາວາລະທາງສງັຄມົທ່ີຈະລວມມກີານສາ້ງໃຫມ້ກີານປກົປ້ອງທາງ

ສງັຄມົທ່ີນາໍໃຊໄ້ດທ້ ົ່ວໄປ ແລະການຫຸຼດການສາ້ງສນິຄາ້ຂອງສນິຄາ້ທ່ີຈາໍເປັນທງັໝດົ ແລະການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນຕ່ໍ

ຊວີດິ. ການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົຄວນຈະຢູພ່າຍໃຕອ້າໍນາດຂອງລດັ ແລະມໃີຫກ້ບັທກຸຄນົເຂ້ົາເຖງິໄດບ່ໍ້ເສຍຄາ່. 

4. ເປັນຝາ່ຍຕາ່ງໆຕ່ໍກບັການສາ້ງ ແລະຕກົລງົເຫັນດກີບັກດົບດັຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ກຽ່ວກບັສນິຄາ້ທ ົ່ວໄປ

ຂອງມະນດຸທ່ີຈະສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມເປັນເຈົາ້ຂອງຊບັພະຍາກອນ, ສນິຄາ້ ແລະການບໍລິການທ ົ່ວໄປ, ເຊິ່ ງມຄີວາມຈາໍ

ເປັນຕ່ໍຊວີດິ; ການຈດັການທາງດາ້ນການຮວ່ມມໂືດຍປະຊາຄມົສາກນົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮອບຮອງ. 

5. ຍກົເວັນ້ຂໍບ້ນັຍດັ TRIPS plus ຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ສອງຝາ່ຍ/ຫຼາຍຝາ່ຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຂໍບ້ນັຍດັກຽ່ວກບັ

ການຜກູຂາດຂໍມ້ນູ ແລະການຕ່ໍສດິທິບດັ ເນື່ອງມາຈາກຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍກບັສຂຸະພາບອນັດຂີອງສງັຄມົ ແລະການ

ເຂ້ົາເຖງິຢາປວົພະຍາດ. ຂໍບ້ນັຍດັ TRIPS plus ເປັນໄພຄມຸຄາມ ແລະເປັນບອ່ນທາໍລາຍສດິອາໍນາດຂອງ

ລດັຖະບານທ່ີຈະໃຊຄ້ວາມຜອ່ນຜນັຂອງ TRIPS ທ່ີໄດເ້ອືອ້ປະໂຫຍດໃຫກ້ບັເຂົາເຈົາ້ໃນການສະໜອງຢາປວົພະຍາດ

ໃນລາຄາຊືຫ້າໄດ ້ ແລະເຂ້ົາເຖງິໄດໃ້ຫກ້ບັປະຊາຊນົສວ່ນໃຫຍຂ່ອງເຂົາເຈົາ້. ຄວາມຜອ່ນຜນັເຫ່ົຼານີຍ້ິ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັ
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ຫຼາຍກວາ່ ໃນເມ ື່ອຄວາມເປັນຈງິແລວ້ນ ັນ້ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຊືຢ້າປວົພະຍາດນອກການປະກນັກາໍລງັສງູຂຶນ້, ເຊິ່ ງ

ປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກຢູໃ່ນອາຊຈີະຕອ້ງໄດຈ້າ່ຍເງນິຈາກລາຍຮບັຂອງເຂົາເຈົາ້ເກນີເຄິ່ ງໄປເປັນຄາ່ຊືຢ້າປວົພະຍາດ. 

6. ໃຫສ້ດັຕະຍາບນັ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນົທິສນັຍາຂອງ UN ວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການຢາ່ງເຕັມທ່ີ ແລະນາໍ

ເອົາຄວາມເປັນຫວ່ງທາງດາ້ນຄວາມພິການເຂ້ົາສູກ່ານພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ແລະໃນຂ ັນ້

ທອ້ງຖິ່ນ; ຄວນເນັນ້ໜກັໃສກ່ານໃຫອ້າໍນາດແກຄ່ນົພິການ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງເຂົາເຈົາ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັການມີ

ສວ່ນຮວ່ມທ່ີເທ່ົາທຽມກນັ ແລະກວາມລວມເອົາທກຸດາ້ນຂອງຊວີດິຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. 

7. ຮບັຮູສ້າເຫດພ້ືນຖານອນັຊບັຊອ້ນຂອງຄວາມທກຸຍາກ ແລະເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫໃ້ຫທ້ກຸປະເທດຮບັປະກນັໃຫ້
ພນົລະເມອືງທກຸຄນົມໂີອກາດໄດອ້ອກສດິສຽງໃຫສ້ງັຄມົຮບັຮູ,້ ໃຫແ້ນວຄວາມຄດິໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສ ່ແລະສາມາດ

ເຂ້ົາຮວ່ມຢູໃ່ນການຕດັສນິບນັຫາທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍເຂົາເຈົາ້, ພອ້ມທງັການກາໍນດົສິ່ ງທ່ີມນັເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈາໍເປັນຕອ້ງມ ີ

ການຕດັສນິໃຈຕາ່ງໆເຫ່ົຼານ ັນ້. ອນັນີແ້ມນ່ຈະຕອ້ງລວມມທີງັເດັກນອ້ຍ ແລະຄນົໜຸມ່ ແລະມນັຈະຕອ້ງກາ້ວໄປເກນີ

ກວາ່ຄວາມຍດຶໝ ັນ້ພ້ືນຖານຕ່ໍເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນກດົໝາຍສາກນົເຊ່ັນ: ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິເດັກ. ເປັນເລ່ືອງທ່ີສາໍ

ຄນັຫຼາຍທ່ີຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງກນົໄກຂຶນ້ມາ ແລະໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກນົໄກເຫ່ົຼານ ັນ້ ເພ່ືອໃຫໂ້ອກາດການມສີວ່ນຮວ່ມອນັ

ແທຈ້ງິຢູໃ່ນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ລະດບັຊາດ ແລະສາກນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ານພດັທະນາກວາມລວມເອົາທກຸຄນົ, 

ລວມທງັເດັກນອ້ຍ, ຄນົໜຸມ່ ແລະຄນົທ່ີມຄີວາມອອ່ນແອທ່ີສດຸ. ຈະຕອ້ງໃຫສ້ຽງເຫ່ົຼານີໄ້ດຖ້ກືຮບັຮູ ້ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ້
ມບີາດກາ້ວຕ່ໍໄປຢູໃ່ນການບໍລິການ ແລະການພດັທະນາທ່ີມຄີວາມຍຕຸທິາໍ ແລະເອົາປະຊາຊນົເປັນໃຈກາງ. 

8. ຮບັປະກນັ ແລະຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານທ່ີມຄີນຸນະພາບໃຫກ້ບັທກຸຄນົ ແລະການດາໍເນນີການທ່ີ

ເປັນການຕອບຮບັການຕດິຕາມອນັເລ່ັງດວ່ນໃຫກ້ບັເດັກນອ້ຍ, ຊາວໜຸມ່ ແລະຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ. 

9. ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການອາ່ນອອກຂຽນໄດ ້ ແລະເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມຮອບຮູຂ້ອງທອ້ງຖິ່ນໃຫເ້ປັນ

ພ້ືນຖານຕ່ໍການຮຽນຮູຊ້ ົວ່ຊວີດິ. ສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິຕ່ໍໂຄງການຮຽນຮູຊ້ ົວ່ຊວີດິເຕັມອດັຕາທ່ີຈະສາມາດເປີດ

ໂອກາດໃຫກ້ບັທກຸຄນົບ່ໍວາ່ຈະມອີາຍເຸທ່ົາໃດ, ເປັນເພດໃດ ແລະຊນົເຜ່ົາໃດກໍ່ຕາມເຂ້ົາເຖງິໂອກາດຕາ່ງໆໄດທ້ ົ່ວເຖງິ

ຕະຫຼອດຊວີດິຜາ່ນການສກຶສາໃນລະບບົ ແລະນອກລະບບົ. 

10. ຮບັປະກນັຫຼກັສດູທ່ີມຄີນຸນະພາບຢູໃ່ນການສກຶສາໃນລະບບົ, ນອກລະບບົ ແລະທ ົ່ວໄປ ທ່ີມກີານປະສມົປະສານ

ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ, ທກັສະຊວີດິທາງດາ້ນເຕັກນກິ-ວຊິາຊບີ, ການເປັນເຈົາ້ຕນົເອງ ແລະ ການ

ມສີວ່ນຮວ່ມຢູພ່າຍໃນກອບການສກຶສາເພ່ືອການພດັທະນາຍນືຍງົ (ESD). ຜູຮ້ຽນຄວນຈະມສີດິສຽງຕ່ໍກບັຄວາມໝາຍ

ຂອງການຮຽນຮູທ່ີ້ມຄີນຸນະພາບ. 

11. ປບັປງຸການຮວ່ມມທືາງດາ້ນດລີະຫວາ່ງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ, ລດັຖະບານ ແລະພາກເອກະຊນົໄປສູ່
ການພດັທະນາຍນືຍງົ. 
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12. ສະໜບັສະໜນູໃຫປ້ະຊາຊນົທກຸຄນົມສີວ່ນຮວ່ມຢູໃ່ນການຮາ່ງ ແລະທບົທວນຂອບເຂດການພດັທະນາແຫງ່ຊາດ. 

13. ສາ້ງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີກນົໄກການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ່ີພຽງພໍໃຫກ້ບັຄນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະຮບັປະກນັການເຂ້ົາເຖງິ

ການບໍລິການພ້ືນຖານຂອງເຂົາເຈົາ້. 

14.ຮບັປະກນັການຫນັປ່ຽນຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງສງັຄມົຂອງບໍລິສດັໄປສູຄ່ວາມຮບັຜິດຊອບເອົາໃຈໃສທ່າງ

ສງັຄມົຂອງບໍລິສດັທ່ີເນັນ້ໜກັເລ່ືອງຄວາມພຽນພະຍາຍາມກບັອງົປະກອບຕາ່ງໆຂອງຕນົເອງໃນການປ້ອງກນັ, ປກົ

ປ້ອງ ແລະຊດົໃຊຕ້າມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການລບົລາ້ງການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງທກຸຮບູການຕ່ໍກບັແມຍ່ງິ 

(CEDAW) ຕ່ໍກບັການລະເມດີສດິທິມະນດຸ, ລວມທງັຜນົກະທບົ ແລະຄວາມຮນຸແຮງຕ່ໍທາງເພດ. 

15.ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປກົປ້ອງ ແລະກນົໄກຄວາມຮບັຜິດຊອບເອົາໃຈໃສ,່ ລວມທງັການ

ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະຄບົຖວ້ນ, ການຍນິຍອມທ່ີເປັນເອກະລາດ ແລະມຂໍີມ້ນູມາກອ່ນ, ການຈດັຕ ັງ້ການ

ປຶກສາຫາລືກບັຊຸມຊນົທ່ີເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມໝາຍ, ບໍລິຫານການຊດົເຊຍີ ແລະ ການດາໍເນນີການທ່ີຍຕຸທິາໍທ່ີ

ຮບັປະກນັຕ່ໍຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ແລະສະພາບຄວາມເປັນຢູທ່ີ່ດທີາງສງັຄມົຂອງຊຸມຊນົ, ໂດຍສະເພາະ

ແມນ່ກຸມ່ດອ້ຍໂອກາດເຊ່ັນ: ແມຍ່ງິ ແລະຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ, ເພ່ືອໃຫລ້ດັຖະບານ, ບໍລິສດັ ແລະສະຖາບນັການເງນິ

ສາກນົຮບັຜິດຊອບ ແລະຮບັປະກນັເລ່ືອງການພດັທະນາໄປສູຊຸ່ມຊນົຄາບອນຕ ໍາ່ກວາມລວມ, ຍຕຸທິາໍ, ຟ້ືນຕວົໄວ. 

16. ຜູອ້ບົພະຍກົຕອ້ງມສີດິໃນການແຕງ່ງານ, ມຄີອບຄວົ, ມວີດັທະນະທາໍ ແລະການມສີວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນ

ການເມອືງ. ອນັນີແ້ມນ່ຈະລວມເຖງິການລຽ້ງລກູຫຼານຕາມເອກະລກັ ແລະວດັທະນະທາໍຂອງເຂົາເຈົາ້. ສດິທິເຫ່ົຼານີ້

ຮບັປະກນັການມສີວ່ນຮວ່ມເຕັມຂ ັນ້ຢູໃ່ນຊວີດິຊຸມຊນົ. ຄນົຈະຕອ້ງສາມາດຮກັສາຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງຕນົເອງ, 

ເຊິ່ ງບ່ໍຄກືບັນະໂຍບາຍການອບົພະຍກົຫຼາຍໆອນັທ່ີສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານຮບັເອົາວດັທະນະທາໍອື່ ນ. 

17. ທກຸປະເທດຈະຕອ້ງຮບັຮອງສນົທິສນົຍາເຮັກວາ່ດວ້ຍການກກັຂງັເດັກ. 

 
2. 2. 2. 2. ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ    ແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແລະການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ    ແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະ
ຊາດຍນືຍງົຊາດຍນືຍງົຊາດຍນືຍງົຊາດຍນືຍງົ    

ໃນການຕອບໂຕຕ່ໍ້ກບັວກິດິການທາງດາ້ນການເງນິ, ເສດຖະກດິ, ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້, ຄື່ ນລກູໃໝກ່ຽ່ວ

ກບັການໄຂວ່ຄວາ້ເອົາທ່ີດນິ, ນ ໍາ້ ແລະຊບັພະຍາກອນກາໍລງັເກດີຂຶນ້. ອດິທິພນົພາຍໃນ ແລະພາຍນອກຊງົພະລງັອາໍ

ນາດກາໍລງັຊຸກດນັໃຫເ້ກດີມກີານຫອ້ມລອ້ມຮອບໃໝໄ່ປທ ົ່ວໂລກຕ່ໍກບັຈດຸປະສງົທ່ີເປັນອາຫານ ແລະບ່ໍແມນ່ອາຫານ. 

ຢູໃ່ນອາຊ,ີ ການໄຂວ່ຄວາ້ເອົາທ່ີດນິ ແລະຊບັພະຍາກອນກາໍລງັເພ່ີມທະວຂີຶນ້ໃນຊື່ ຂອງ ‘ການພດັທະນາ’. ມ ີ

ຫຼກັຖານຢືນຢນັເພ່ີມຂຶນ້ທ່ີຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍຢູ່ໃ່ນພາກກະສກິາໍ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍຂດຸຄ ົນ້ເຫ່ົຼານີ້

ແມນ່ກາໍລງັມຜີນົຕ່ໍການເກດີຜນົກະທບົທາງລບົລງົມາເປັນຂ ັນ້ໆຕ່ໍກບັການດາໍລງົຊວີດິຂອງຊາວຊນົນະບດົ ແລະນເິວດ
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ວທິະຍາ, ສດິທິມະນດຸ, ແລະການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃນທອ້ງຖິ່ນ ແລະຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນ

ອາຫານ. 

ຢູໃ່ນເອຣີບົ, ໂດຍອງີຕາມຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັໄດໃ້ນລະດບັສາກນົຂອງທລຸະກດິກະສກິາໍນ ັນ້ ນະໂຍບາຍ

ວາ່ດວ້ຍການກະສກິາໍທ ົ່ວໄປ (CAP) ກາໍລງັບບີບງັຄບັໃຫຊ້າວກະສກິອນຈາໍນວນຫຼາຍຕອ້ງອອກໄປຈາກພາກການ

ກະສກິາໍ. ນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍພະລງັງານຊວີະພາບຂອງ EU ທ່ີເຫັນໂດດເດ່ັນທ່ີສດຸນ ັນ້ແມນ່ຄາໍສ ັງ່ກຽ່ວກບັ

ພະລງັງານທດົແທນ (RED) ນ ັນ້ກາໍລງັຫນັປ່ຽນເອົາທ່ີດນິນາໍໃຊເ້ພ່ືອການຜະລິດອາຫານມາເປັນການປກູພືດໃຫ້
ພະລງັງານກະສກິາໍ, ພືດນ ໍາ້ມນັກະສກິາໍ ແລະການປກູພືດຊະນດິດຽວຂະໜາດໃຫຍ.່ ນະໂຍບາຍການຄາ້ຂອງ EU, 

ໂດຍສະເພາະແມນ່ນະໂຍບາຍທກຸຢາ່ງ ນອກຈາກອາວດຸນ ັນ້, ເປັນຕວົເລ່ັງເຮັດໃຫມ້ກີານໄຂວ່ຄວາ້ເອົາທ່ີດນິທ ົ່ວໂລກ. 

ທະນາຄານ, ກອງທຶນຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ ແລະກອງທຶນເງນິບາໍນານກາໍລງັພະນນັກນັໃນເລ່ືອງລາຄາອາຫານຢູໃ່ນ

ຕະຫຼາດການເງນິ, ເຮັດໃຫເ້ກດີມກີານເໜັງຕງີທາງດາ້ນລາຄາອາຫານຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ: ເຂ້ົາສາລີ, ສາລີ ແລະຖ ົວ່ເຫືຼອງ. 

ການຄາ້ກາໍໄລທາງດາ້ນອາຫານກາໍລງັຂບັເຄື່ ອນໃຫລ້າຄາອາຫານເພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນທ ົ່ວໂລກ. ການຄາ້ກາໍໄລທາງດາ້ນ

ອາຫານໂດຍທາງທະນາຄານ ແລະຜູຄ້າ້ຕະຫຼາດການເງນິຕອ້ງໄດຖ້ກືຄວບຄມຸ. 

ພວກເຮົາກາໍລງັປະເຊນີກບັວກິດິການນ ໍາ້ທ ົ່ວໂລກ. ບ່ໍເຄຍີມຄີວາມກດົດນັຕ່ໍກບັຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະຄວາມ

ຂາດແຄນນ ໍາ້ດ ັງ່ກາ່ວມາກອ່ນ. ຢູໃ່ນຫຼາຍໆປະເທດ, ວກິດິການນ ໍາ້ແມນ່ໄດຖ້ກືຈດັສາກຂຶນ້ໂດຍແຮງຂບັເຄື່ ອນຂອງ

ສະຖາບນັການເງນິສາກນົຕາ່ງໆ (ທະນາຄານໂລກ ແລະທະນາຄານພດັທະນາອາຊ)ີ ເພ່ືອໄຂວ່ຄວາ້ເອົານ ໍາ້ ແລະ

ເຮັດໃຫທ້າງບໍລິສດັໃຫຍ ່ ແລະບໍລິສດັເອກະຊນົໄດເ້ຂ້ົາຄວບຄມຸເອົາຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະການບໍລິການຕາ່ງໆ. 

ສະຖານະການນີເ້ປັນການສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ນີະໂຍບາຍຕາ້ນຜູທ້ກຸຍາກ, ເປັນການເພ່ີມບດົບາດໃຫກ້ບັບໍລິສດັຢູໃ່ນຂະ    

ແໜງການນ ໍາ້, ແລະສາ້ງໃຫເ້ກດີໜ້ີສນິສາທາລະນະຫຼາຍຂຶນ້, ເຊິ່ ງສດຸທາ້ຍກໍ່ຈະບ່ໍຮບັປະກນັໄດຕ້າມຄວາມຈາໍເປັນໃນ

ການຈດັສະໜອງນ ໍາ້, ການເຂ້ົາເຖງິດວ້ຍຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການມປີະສດິທິພາບ. 

ຢູພ່າຍໃນການເຄື່ ອນໄຫວທາງສງັຄມົ, ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໄດປ້ະກດົຊດັເຈນ

ເປັນທາງເລືອກອນັໜ່ຶງຕ່ໍກບັຮບູແບບກະສກິາໍ-ອດຸສາຫະກາໍ. ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໄດອ້ງີ

ຕາມສດິທິຂອງປະຊາຊນົເພ່ືອກາໍນດົອາຫານ, ການກະສກິາໍ, ລະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະການປະມງົຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ, 

ເປັນເອກະລາດຈາກທາງອດິທິພນົຂອງຕະຫຼາດ. ມນັໄດຖ້ກືຮຽກຮອ້ງໂດຍທາງຊາວກະສກິອນ, ຊາວຊນົນະບດົ, ຄນົ

ຊນົນະບດົ, ຊາວປະມງົ, ຄນົທອ້ງຖິ່ນດ ັງ້ເດມີ, ແມຍ່ງິ, ຊາວໜຸມ່ໃນຊນົນະບດົ ແລະພນັທະມດິຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນທ ົ່ວ

ໂລກ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ວໄິສທດັທ ົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາຈິ່ງໄດອ້ງີໃສຫຼ່ກັການຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະທ່ີ

ດນິ. ຊາວຊນົນະບດົ, ຜູຜ້ະລິດອາຫານຂະໜາດນອ້ຍ, ແລະປະຊາຊນົຢູໃ່ນຊນົນະບດົຄວນຈະມຄີວາມສາມາດຕດັສນິ

ເສ້ັນທາງເດນີການພດັທະນາຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. 
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ສຂຸະພາບຂອງພວກເຮົາ ແລະສຂຸະພາບຂອງໂລກ ແລະຄນົລຸນ່ຕ່ໍໄປແມນ່ເພ່ິງພາທ່ີດນິທ່ີອດຸມົສມົບນູ, ຊຸມ

ຊນົທ່ີມອີາຫານ ແລະຟາມຂະໜາດນອ້ຍທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ. ມກີານເຄື່ ອນໄຫວຂອງຊາວກະສກິອນໜຸມ່ ແລະກະສິ

ກາໍທາງເລືອກເພ່ີມຂຶນ້, ເຊິ່ ງສາມາດໃຫວ້ທີິການແກໄ້ຂຕ່ໍກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຂອງໂລກຫຼາຍຢາ່ງທ່ີພວກເຮົາກາໍລງັປະເຊນີ

ຢູ.່ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູຕ່ໍສິ່ ງເຫ່ົຼານີ,້ ພວກເຮົາຄວນຈະສ ົ່ງເສມີລະບບົອາຫານຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະເສມີສາ້ງຂະຫຍາຍ

ເຄອືຂາ່ຍເພ່ືອເຮັດການຜະລິດດວ້ຍກຽດສກັສ,ີ ຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະການເພ່ິງພາຕນົເອງ. 

ຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍ    
ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາ: 
 
1. ຄດັຄາ້ນການໄຂວ່ຄວາ້ເອົາທ່ີດນິ ແລະຊບັພະຍາກອນ ແລະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູສດິທິມະນດຸຕ່ໍກບັອາຫານ. 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບດົແນະນາໍຕາມຄວາມສະໝກັໃຈຕ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນກາໍມະສດິທ່ີດນິ, ການ

ປະມງົ ແລະປ່າໄມ.້ ບດົດາບດົແນະນາໍເຫ່ົຼານີເ້ປັນຂ ັນ້ຕອນທາໍອດິທ່ີສາໍຄນັຢູໃ່ນການປກົປ້ອງສດິການຄອບຄອງຂອງຜູ້
ຜະລິດອາຫານຂະໜາດນອ້ຍ ແລະຮບັປະກນັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີມຄີວາມເປັນທາໍເພ່ີມຂຶນ້. 

2. ສະໜບັສະໜນູຂະບວນການທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີການຢູໃ່ນລະດບັຂອງ UN ວາ່ດວ້ຍການຮບັຮູສ້ດິທິຂອງຊາວ

ຊນົນະບດົ. 

3. ເຄົາລບົຕ່ໍສດິທິມະນດຸຢູໃ່ນນະໂຍບາຍການຄາ້, ການກະສກິາໍ, ພະລງັງານ, ການພດັທະນາ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ທ່ີ

ດນິ ແລະນ ໍາ້ຂອງຕນົເອງ. ທາງ EU ຄວນຈະເຮັດການກວດກາເບິ່ ງຜນົກະທບົຈາກນະໂຍບາຍການຄາ້ຂອງຕນົເອງ

ເຊ່ັນ: ທກຸຢາ່ງ ນອກຈາກຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນອາວດຸ, ເຊິ່ ງໄດຂ້ບັໄລປ່ະຊາຊນົນບັຫຼາຍພນັຄນົອອກຈາກທ່ີດນິຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ຢູໃ່ນບາງປະເທດ. 

4. ຫຸຼດຜອ່ນເປ້ົາໝາຍນ ໍາ້ມນັຈາກກະສກິາໍລງົພາຍໃຕຄ້າໍສ ັງ່ດາ້ນພະລງັງານທດົແທນ. 

5. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນອາຫານຢູໃ່ນອາຊ ີແລະເອຣີບົ, ລວມທງັຂະບວນການປະຕິ

ຮບູນະໂຍບາຍກະສກິາໍທ ົ່ວໄປຂອງ EU. 

6. ລງົທຶນໃສໃ່ນຍດຸທະສາດການພດັທະນາຊນົນະບດົທ່ີໄດຮ້ບັທຶນຕ່ໍເນື່ອງ, ມຄີວາມຄບືໜາ້, ເປີດເຜີຍຕ່ໍສງັຄມົ. 

ການລງົທຶນນີແ້ມນ່ຄວນເນັນ້ໃສຄ່ວາມຕອ້ງການຈາໍເປັນຂອງຜູຜ້ະລິດອາຫານຂະໜາດນອ້ຍ, ແມຍ່ງິຊນົນະບດົ, ແລະ

ຄນົທອ້ງຖິ່ນດ ັງ້ເດມີ. ແຜນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນ ແລະແຫງ່ຊາດຈະຕອ້ງຮບັຮູເ້ຖງິສດິທິຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງເຕັມທ່ີຕ່ໍ

ກບັການດາໍລງົຊວີດິທ່ີຍນືຍງົ ແລະຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນອາຫານ. ເຂົາເຈົາ້ຄວນປກົປ້ອງ ແລະເຄົາລບົຕ່ໍ

ການເຂ້ົາເຖງິທ່ີດນິ, ນ ໍາ້ ແລະຊວີະນາໆພນັຂອງປະຊາຊນົ. ວາລະການພດັທະນາຈະຕອ້ງຮບັຮູວ້າ່ແມຍ່ງິມທີກັສະ 

ແລະຄວາມຮູທ່ີ້ຖາ່ຍທອດມາຕາມປະເພນຕ່ໍີກບັການດາໍລງົຊວີດິທ່ີຮບັປະກນັຕ່ໍການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫກ້ບັທກຸ

ຄນົ. 
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7. ເຄົາລບົຕ່ໍສດິທິຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ນຊນົນະບດົຕ່ໍກບັທ່ີດນິ, ອານາເຂດ ແລະຊບັພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີເປັນຖານ

ທາງດາ້ນວດັຖ,ຸ ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະວດັທະນະທາໍຕ່ໍກບັການຢູລ່ອດ ແລະການພດັທະນາລວມໝູຂ່ອງເຂົາເຈົາ້. 

ອນັນີລ້ວມໄປເຖງິການມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງເຕັມທ່ີ ແລະມປີະສດິທິພາບຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ນຊນົນະບດົຢູໃ່ນຂະບວນການ

ຕດັສນິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາ, ລວມທງັເງ ື່ອນໄຂຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕ່ໍຄາໍຍນິຍອມດວ້ຍຄວາມສະໝກັ

ໃຈ, ມຂໍີມ້ນູ ແລະເປັນບລິຸມະສດິຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ນຊນົນະບດົຢູໃ່ນໂຄງການພດັທະນາຕາ່ງໆ. ອນັສດຸທາ້ຍ, ຮບັຮູເ້ຖງິ

ການປະກອບສວ່ນຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ນຊນົນະບດົຢູໃ່ນການພດັທະນາຍນືຍງົຜາ່ນວຖິຊີວີດິແບບລຽບງາ່ຍ ແລະ ມຄີາ

ບອນຕ ໍາ່ຂອງເຂົາເຈົາ້, ຄວາມຮູທ້ອ້ງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົາ້, ເຕັກນກິພ້ືນບາ້ນ ແລະວທີິການຜະລິດແບບໃໝ.່ 

8. ຄຸມ້ຄອງການຄາ້ຂາຍເກງກາໍໄລທາງດາ້ນອາຫານຂອງທະນາຄານ ແລະຜູຄ້າ້ຂາຍຕະຫຼາດການເງນິເປັນອນັເລ່ັງ

ດວ່ນ. ໂດຍການຜາ່ນກດົໝາຍທ່ີຮບັປະກນັໃຫທ້ກຸສນັຍາໃນອະນາຄດົໄດຮ້ບັການຊາໍລະສະສາງຜາ່ນການແລກປ່ຽນທ່ີ

ໄດມ້ລີະບຽບຄຸມ້ຄອງ. ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດນ້າໍເອົາສນັຍາອອກມາເປີດເຜີຍ, ໃນວທີິທາງດຽວກນັນ ັນ້ ຫຸນ້ກໍ່ຈະຖກືຄາ້ຂາຍ

ຢູໃ່ນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. ຄວນຈະມຂີດີຈາໍກດັອນັເຄ່ັງຄດັຕ່ໍກບັຈາໍນວນເງນິທ່ີນາຍທະນາຄານສາມາດນາໍໄປແຂງ່ຂນັຢູໃ່ນ

ລາຄາອາຫານ. ຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົເພດານຈາໍນວນເງນິຂອງຕະຫຼາດທ່ີຜູຄ້າ້ລາຍໃຫຍທ່ີ່ສດຸສາມາດຖຄືອງໄດ,້ ແລະຈາໍ

ນວນເງນິຂອງຕະຫຼາດທ່ີຜູຄ້າ້ເກງກາໍໄລທາງດາ້ນການເງນິສາມາດຖຄືອງໄດໂ້ດຍທງັໝດົ. 

 
3. 3. 3. 3. ການຜະລິດການຜະລິດການຜະລິດການຜະລິດ    ແລະການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົແລະການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົແລະການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົແລະການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຍນືຍງົ    

ຮບູແບບການພດັທະນາໃນປະຈບຸນັທ່ີໄດຖ້ກືຈດັຈາໍແນກອອກມາໃຫເ້ຫັນເຖງິການຜະລິດ ແລະການຊມົໃຊ້
ເກນີຂະໜາດໂດຍບ່ໍມກີານຄາໍນງຶເຖງິຄວາມສາມາດຂອງໂລກ ແມນ່ບ່ໍເຂ້ົາກນັກບັວທີິການແກໄ້ຂໄລຍະຍາວທ່ີມ ີ

ຄວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຮກັສາເສດຖະກດິ ແລະໂລກຂອງພວກເຮົາ. ລດັຖະບານຄວນຈະເບິ່ ງເລ່ືອງວກິດິການດນິຟາ້

ອາກາດໃຫເ້ປັນໂອກາດເພ່ືອເລ່ີມປະຕບິດັຕ່ໍສງັຄມົຄາບອນຕ ໍາ່ ແລະສາມາດເຮັດໃຫມ້ກີານພດັທະນາທ່ີກວາມລວມ

ໂດຍການສ ົ່ງເສມີການເຂ້ົາເຖງິ ແລະການມພີະລງັງານທດົແທນໃຫກ້ບັຊຸມຊນົດອ້ຍໂອກາດ ແລະຢູຫ່າ່ງໄກສອກຫີຼກທ່ີ

ສດຸ. ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເຖງິສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະໃຫມ້ວີທີິການແກໄ້ຂບນັຫາອນັທ່ີເຊື່ ອມໂຍງ

ກບັການເສື່ ອມສະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຄວາມບ່ໍຮບັປະກນັ ແລະຄວາມບ່ໍ

ຍຕຸທິາໍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍນືຍງົນ ັນ້, ພວກເຮົາຈາໍເປັນຕອ້ງເບິ່ ງການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງວກິດິການດນິຟາ້

ອາກາດ ແລະວທີິການທ່ີສງັຄມົຕາ່ງໆໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ຂຶນ້. 

ການເຂ້ົາເຖງິພະລງັງານແມນ່ເປັນສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະບ່ໍແມນ່ສດິທິພິເສດ. ປະຊາຊນົຈະຕອ້ງມສີດິ

ອອກສຽງຢູໃ່ນການຄຸມ້ຄອງພະລງັງານ. ຄວາມຍຕຸທິາໍ ແລະການຫນັປ່ຽນທາງສງັຄມົຈະເປັນມາດຕະການຕ່ໍການ

ກະຈາຍພະລງັງານສະໝ ໍາ່ສະເໝີລະຫວາ່ງປະເທດຕາ່ງໆ ແລະພາຍໃນສງັຄມົຕາ່ງໆ. ເຂື່ອນໄຟຟາ້ນ ໍາ້ຕກົຫຼາຍແຫງ່

ຍງັສະແດງອອກໃຫເ້ຫັນເຖງິການຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການເບິ່ ງສາເຫດຂອງບນັຫາ ແລະວທີິການແກໄ້ຂ

ອນັເໝາະສມົທ່ີຈາໍເປັນຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກທາງດາ້ນພະລງັງານ. 
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ເຄື່ ອງມທ່ີືເນັນ້ໃສຕ່ະຫຼາດກາໍລງັປະກດົຕວົຂຶນ້ມາເປັນວທີິການພດັທະນາອນັໃໝ ່ ເຊິ່ ງນາໍເອົາຊບັພະຍາກອນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເປັນຂອງສວ່ນລວມນ ັນ້ເຂ້ົາສູລ່ະບບົຕະຫຼາດປະຈບຸນັພາຍໃຕເ້ສດຖະກດິສຂີຽວ. ການຊາໍລະຄາ່ການ

ຊມົໃຊດ້າ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະການຫກັລາ້ງກນັແມນ່ແນວຄວາມຄດິຕ ົນ້ຕໍສອງອນັທ່ີຢູເ່ບືອ້ງຫຼງັວທີິການ. ເຖງິແນວໃດ

ກໍ່ຕາມ, ພວກມນັຈະເປັນບອ່ນທາໍລາຍການປ່ຽນແປງໄປສູກ່ານດາໍລງົຊວີດິທ່ີຍນືຍງົ ແລະການເພ່ິງພາຕນົເອງຂອງ

ຊາວກະສກິອນຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະຊຸມຊນົທ່ີອາໄສປ່າໄມຢ້າ່ງແທຈ້ງິ ແລະອກີດາ້ນໜ່ຶງແມນ່ຈະເປັນການຖວ່ງດງຶ

ເຖງິບາດລຽ້ວອນັຈາໍເປັນຕ່ໍຊຸມຊນົຄາບອນຕ ໍາ່ຢູໃ່ນບນັດາປະເທດອດຸສາຫະກາໍ. ວທີິການແກໄ້ຂອື່ ນທ່ີໄດສ້ະເໜີພາຍ

ໃນ ‘ເສດຖະກດິສຂີຽວ’ ປະກອບໄປດວ້ຍບນັດາເຕັກໂນໂລຊີ່ ໃໝທ່ີ່ບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພິສດູຮບັຮອງ ແລະບ່ໍມຄີວາມ

ປອດໄພ, ລວມທງັເລ່ືອງຈເີອັມໂອ (GMO) ແລະຊວີະສງັເຄາະ, ເຕັກໂນໂລຊີ່ນາໂນ, ນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບ ແລະວສິາ

ວະກາໍພມູສາດ (ຢູໃ່ນທາ່ມກາ່ງສິ່ ງອື່ ນໆ) ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ມແີນວໂນມ້ເປັນການໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດຕ ົນ້ຕ່ໍກບັບໍລິສດັຂະໜາດ

ໃຫຍ.່ 

ໃນກລໍະນສີະເພາະທ່ີຕະຫຼາດຄາບອນໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ຜາ່ນນະໂຍບາຍດນິຟາ້ອາກາດສາກນົໄດນ້າໍໄປ

ສູກ່ານສ ົ່ງເສມີໂຄງການຕາ່ງໆ, ເຊິ່ ງບ່ໍໄດໃ້ຫຜ້ນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ, ບາງໂຄງການແມນ່

ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນຊ ໍາ້ອກີ. ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັນ້, ນະໂຍບາຍດນິຟາ້ອາກາດສາກນົໄດສ້າ້ງວທີິການແກໄ້ຂ

ອນັຜິດພາດ ເຊິ່ ງບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພິສດູ, ບ່ໍມຄີວາມປອດໄພ, ແລະບ່ໍມຄີວາມຍນືຍງົເຊ່ັນ: ການປກູພືດຊະນດິດຽວ, 

GMO, ວສິາວະກາໍພມູສາດ ແລະການສ ົ່ງອອກ/ນາໍເຂ້ົານ ໍາ້ມນັຊວີະພາບຂະໜາດໃຫຍທ່ີ່ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍກບັ

ການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ. 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ໄດຮ້ບັຮອງຖະແຫຼງການ UN ວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົທອ້ງຖິ່ນຊນົນະບດົ 

(UNDRIPS) ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະເປັນການຢືນຢນັວາ່ໂຄງການຮວ່ມມຂືອງ UN ວາ່ດວ້ຍການຫຸຼດຜອ່ນການປ່ອຍທາດ

ຄາບອນອອກຈາກການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າ ແລະການເສື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້(REDD) ນ ັນ້ເປັນໄປຕາມ UNDRIPs. 

ຍງັມບີນັຫາຫຼາຍອນັທ່ີບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ເຊິ່ ງຍງັເປັນຄາໍຖາມຕ່ໍກບັຄວາມຈາໍເປັນສາໍລບັ REDD. ໂຄງການ

ຕາ່ງໆຂອງ REDD ຍງັສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິແນວໂນມ້ໄປສູກ່ານນາໍໃຊລ້ະບບົທະຫານເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ. ມນັກາໍລງັພິສດູໃຫເ້ຫັນວາ່ຈະເປັນອກີທາງໜ່ຶງທ່ີຈະກໍ່ເກດີມມີນົລະພິດ ແລະການສວຍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ

ປ່າໄມໄ້ປໃນທາງລບົ. ຄນົທອ້ງຖິ່ນດ ັງ້ເດມີບ່ໍຕອ້ງການ REDD, ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການສດິທິຂອງຕນົເອງເພ່ືອດາໍລງົຊວີດິ

ຢູໃ່ນ ແລະຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫເ້ປັນອນັສ ົ່ງເສມີເຂົາເຈົາ້; REDD ຍງັບ່ໍໄດກ້າ່ວເຖງິເລ່ືອງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້

ອາກາດນາໍເລີຍ. 

ອນັສດຸທາ້ຍ, ການສາ້ງສິ່ ງເສດເຫືຼອແມນ່ເປັນຜນົຂອງການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໄປໃນທາງລບົ ແລະການ

ຜະລິດສິ່ ງເສດເຫືຼອຈາກກດິຈະກາໍຂອງບກຸຄນົ ແລະທາງທລຸະກດິ, ພອ້ມທງັມາຈາກນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານທ່ີບ່ໍ

ທນັພຽງພໍ. ສິ່ ງໃດກໍ່ຕາມທ່ີບ່ໍສາມາດນາໍກບັມາໃຊໃ້ໝ,່ ນາໍກບັມາໃຊຄ້ນື, ຫືຼອອກແບບໃໝໄ່ດແ້ມນ່ເປັນມນົລະພາວະ, 
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ເປັນໄພຄກຸຄາມຕ່ໍມະນດຸ ແລະຄວາມເປັນຢູຂ່ອງໂລກ ແລະເປັນມລໍະດກົຕກົທອດອນັບ່ໍດໃີຫກ້ບັຄນົລຸນ່ຕ່ໍໄປ. ດ ັງ່ນ ັນ້, 

ຈິ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຈ້າໍກດັມນັ, ປ້ອງກນັບ່ໍໃຫຜ້ະລິດມນັຂຶນ້ມາ ຫືຼຫາ້ມບ່ໍໃຫເ້ອົາເຂ້ົາສູຕ່ະຫຼາດ. 

ຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍ    
ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາ: 
 
1. ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາ້ຕ່ໍການຫຸຼດຜອ່ນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ຈາ່ຍຄາ່ໜ້ີສນິ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງຕນົເອງໃຫກ້ບັບນັດາປະເທດທກຸຍາກ ແລະຮບັປະກນັການແບງ່ປນັຊອ່ງຫວາ່ງການພດັທະນາທ່ີ

ຍຕຸທິາໍນ ັນ້, ທາງ EU ຄວນຈະບນັລກຸານຫນັປ່ຽນຕ ົນ້ຕໍຕ່ໍລະບບົພະລງັງານຍນືຍງົ, ບນົພ້ືນຖານພະລງັງານທດົແທນ, 

ປະສດິທິພາບຂອງພະລງັງານ ແລະຄວາມພຽງພໍນາໍອກີ, ແລະດ ັງ່ນ ັນ້ ຈະເປັນການເລ່ັງ ແລະເພ່ີມທະວຄີວາມ

ພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົາ້. 

2. ປ່ຽນແປງລະບບົການຜະລິດ ແລະການຊມົໃຊທ່ີ້ໄດຈ້ດັວາງໄວຢູ້ໃ່ນການຂະຫຍາຍ ແລະຍດຶເອົາທາໍມະຊາດຕ່ໍ

ເນື່ອງເພ່ືອໃຫເ້ປັນສິ່ ງທ່ີຍນືຍງົ ແລະມຄີວາມເອົາໃຈໃສທ່າງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຫຼາຍຂຶນ້, ເຊິ່ ງເປັນການຊວ່ຍເສມີໃສ່
ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົໃຫພ້ຽງພໍ ແລະບ່ໍແມນ່ໃຫກ້ບັບໍລິສດັ. 

3. ຮບັປະກນັໃຫມ້ສີະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນການເມອືງເປັນບອ່ນທ່ີປະຊາຊນົສາມາດມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະປຶກສາຫາລື

ແນວຄວາມຄດິຂອງເຂົາເຈາົໄດຢ້າ່ງໝ ັນ້ໃຈຕ່ໍກບັນະໂຍບາຍພະລງັງານທາງເລືອກ ແລະສາ້ງໃຫມ້ຂີະບວນການມີ

ສວ່ນຮວ່ມທາງດາ້ນການພດັທະນາ ແລະການຜະລິດພະລງັງານທ່ີສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິສິ່ ງທ່ີເປັນຫວ່ງ ແລະຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 

4. ສາ້ງ ແລະປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີມປີະສດິທິພາບ, ຍຕຸທິາໍຕ່ໍສງັຄມົ ແລະມຄີວາມເປັນທາໍ ແລະມາດຕະການ

ຕາ່ງເພ່ືອສ ົ່ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຕດິຕ ັງ້ ແລະລະບບົແບບກະຈາຍອາໍນາດ, ວທີິການ

ແກໄ້ຂທ່ີມກີານຫນັປ່ຽນເພ່ືອຢດຸຕຄິວາມທກຸຍາກທາງດາ້ນພະລງັງານ, ພອ້ມທງັການປບັປງຸປະສດິທິພາບຂອງ

ພະລງັງານ (ທງັທ່ີຢູໃ່ນປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ແລະປະເທດພດັທະນາແລວ້). 

5. ໃຫຄ້າໍມຸງ່ໝ ັນ້ຕ່ໍກບັຄວາມຄບືໜາ້ໃນການໃຫເ້ປັນໂລກທ່ີປອດພະລງັງານນວິເຄຍຼດວ້ຍຄວາມເລ່ັງດວ່ນ. ອນັນີຈ້າໍ

ເປັນຕອ້ງມກີານຮືຖ້ອນສະຖານພີະລງັງານນວິເຄຍຼທ່ີມຢີູແ່ລວ້, ຢດຸຕກິານພດັທະນາສະຖານພີະລງັງານທ່ີໄດວ້າງແຜນ

ໄວ ້ແລະ ດາໍເນນີການທາງເລືອກອື່ ນຕ່ໍໄປ. 

6.ສບືຕ່ໍການຄ ົນ້ຄດິທ່ີຈງິຈງັ ແລະໄຝຝ່ນັໄວກ້ຽ່ວກບັວທີິການທ່ີຈະສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະໃຫອ້າໍນາດແກຜູ່ຜ້ະລິດ

ພະລງັງານຂະໜາດນອ້ຍ ແລະນອ້ຍໆ ແລະສາ້ງນະໂຍບາຍທ່ີຈະຮບັຮອງການຂະຫຍາຍລະບບົພະລງັງານຊຸມຊນົ. 



                                                                        ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມ AEPF9 15 

7. ສ ົ່ງເສມີແນວທາງດາ້ນສດິທິມະນດຸຕ່ໍກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນດາ້ນການ

ຈດັແບງ່, ການກະຈາຍ ແລະການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ. ເສມີຂະຫຍາຍມະຕຂິອງ UN ທ່ີກາ່ວວາ່ນ ໍາ້ແມນ່ສດິທິ

ມະນດຸ ແລະບ່ໍແມນ່ຊບັສມົບດັເອກະຊນົ, ບ່ໍແມນ່ສນິຄາ້, ບ່ໍແມນ່ສນິຄາ້ທາງເສດຖະກດິທ່ີຄາ້ຂາຍໄດ ້ແລະບ່ໍແມນ່ແຕ່
ເປັນປດັໃຈການຜະລິດເທ່ົານ ັນ້. ຈະບ່ໍຕອ້ງຫນັປ່ຽນນ ໍາ້ຈາກຊບັພະຍາກອນສວ່ນລວມໄປເປັນສນິຄາ້. 

8. ອອກກດົໝາຍ ແລະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫືຼອແຫງ່ຊາດທ່ີຈະຫຸຼດຜອ່ນສິ່ ງເສດເຫືຼອ, ຢດຸຕິ

ການນາໍໃຊປ້ລາສຕກິທ່ີບ່ໍຍອ່ຍສະຫຼາຍໄດຕ້າມທາໍມະຊາດ, ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ແລະກນົໄກຕາ່ງໆເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນ

ສິ່ ງເສດເຫືຼອ, ນາໍເອົາມາໃຊໃ້ໝ,່ ນາໍເອົາມາຜະລິດຄນືໃໝ ່ ຫືຼອອກແບບໃໝ.່ ບນັດາບໍລິສດັ ແລະຜູປ້ະກອບ

ການອື່ ນໆທ່ີບ່ໍປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫືຼອທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະຍນືຍງົຈະຕອ້ງໄດ້
ຮບັຜິດຊອບ ຫືຼຖກືລງົໂທດ. 

9. ຮບັຮູສ້ດິທິຂອງປະຊາຊນົ ແລະຊຸມຊນົຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີປ່າໄມ ້ ແລະຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົາ້ເພ່ືອນາໍໃຊ ້

ແລະຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມຢ້າ່ງຍນືຍງົໃນການເອືອ້ປະໂຫຍດໃຫແ້ກໂ່ຄງການ ແລະກນົໄກຄາບອນຈາກປ່າໄມ ້
ທ ົ່ວໂລກ ກອ່ນຈະເຮັດການພິຈາລະນາໂຄງການພດັທະນາ ຫືຼອະນລຸກັໃດໜ່ຶງ. 

 
4. 4. 4. 4. ການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ ແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ ແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ ແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົການມວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ ແລະການດາໍລງົຊວີດິຍນືຍງົ    

ການປ່ຽນແປງກະໂດດຂ ັນ້ທາງດາ້ນວຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ ແລະການດາໍລງົຊວີດິທ່ີຍນືຍງົຢູໃ່ນສະພາບຂອງວຽກ

ເຮັດ ແລະໃນຮບູແບບຂອງແຮງງານ ແລະການຈາ້ງງານແມນ່ກາໍລງັເກດີຂຶນ້ຢູໃ່ນທ ົ່ວອາຊ ີ ແລະເອຣີບົ. ທ ັງ້ໆທ່ີມ ີ

ຄວາມແຕກຕາ່ງຫຼາຍໆດາ້ນ, ໂດຍສະເພາະເລ່ືອງວກິດິການໜ້ີຢູໃ່ນເອຣີບົ ແລະວກິດິການທາງດາ້ນການດາໍລງົຊວີດິຢູ່
ໃນອາຊ ີທ່ີເກດີມາຈາກການລງົທຶນທ່ີມເີພ່ີມຂຶນ້ຕາມການໄຂວ່ຄວາ້ເອົາທ່ີດນິ ແລະນ ໍາ້ກໍ່ຕາມ, ແຕກ່ໍ່ມລີກັສະນະທ ົ່ວໄປ

ຫຼາຍຢາ່ງທ່ີສາມາດລະບໄຸດ.້ ການອບົພະຍກົພາຍໃນ ແລະລະຫວາ່ງປະເທດ ໂດຍທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍການຖກືຫຼອກນ ັນ້ 

ແມນ່ກາໍລງັມເີພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນອາຊ ີ ເຊ່ັນດຽວກບັຢູໃ່ນເອຣີບົ. ຄວາມຫວງັຕ່ໍການມວີຽກເຮັດງານທາໍ ແລະການຮບັປະກນັ

ທາງດາ້ນລາຍຮບັ ແລະການດາໍລງົຊວີດິທ່ີຍນືຍງົບ່ໍທນັປະກດົເປັນຄວາມຈງິ. ໃນບອ່ນທ່ີໄດມ້ກີານສາ້ງໃຫເ້ກດີມ ີ

ລະບບົແຮງງານເປັນທາງການ, ມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະສດິທິຂອງຜູອ້ອກແຮງງານກາໍລງັຖກືທາໍລາຍໄປ ແລະ

ທາງກາໍມະບານ ແລະອາໍນາດການຕ່ໍລອງເປັນກຸມ່ກໍ່ກາໍລງັອອ່ນແອລງົ. ອາໍນາດ ແລະຜນົກາໍໄລຂອງບໍລິສດັເພ່ີມຂຶນ້. 

ຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ເສລີກາໍລງັນາໍພາໄປສູກ່ານເສື່ ອມເສຍສດິທິຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະເປັນການທບັມາ້ງການປກົ

ປ້ອງທາງສງັຄມົ. ບອ່ນທ່ີມກີານເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົເກດີຂຶນ້ ມກັຈະມກີານເພ່ີມຄນົຫວາ່ງງານຫຼາຍຂຶນ້. 

ຮບູແບບທາງດາ້ນແຮງງານທ່ີບ່ໍໝ ັນ້ຄງົ ແລະບ່ໍໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງທ່ີໄດປ້າກດົຊດັເຈນຢູໃ່ນອາຊນີ ັນ້, ການ

ຈາ້ງງານບ່ໍເປັນທາງການ, ເປັນເບຍ້ມ ື,້ ເປັນສນັຍາ ແລະຊ ົວ່ຄາວໄດເ້ຂ້ົາມາເຖງິເອຣີບົແລວ້. ເພ່ືອເຫັນແກຄ່ວາມ

ສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັ ແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູລ້ງົທຶນ, ຄາໍສ ັງ່ການຫຸຼດຄາ່ແຮງງານກາໍລງັໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ
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ຮບັຮອງ ເຊິ່ ງເປັນແນວໂນມ້ນາໍໄປສູກ່ານຈາ້ງງານທ່ີມຄີາ່ແຮງງານຕ ໍາ່ ແລະບ່ໍມຄີວາມໝັນ້ຄງົ. ການແຂງ່ຂນັໄປຫາ

ພ້ືນກາໍລງັເລ່ັງໃຫເ້ກດີໄວຂຶນ້. ການຕດັງບົປະມານການໃຊຈ້າ່ຍຢູໃ່ນພາກລດັຂອງຫຼາຍປະເທດກາໍລງັນາໍໄປສູກ່ານ

ຫຸຼດຈາໍນວນວຽກເຮັດ ແລະການບໍລິການສງັຄມົທ່ີຈາໍເປັນລງົ. ຢູໃ່ນເອຣີບົ, ວກິດິການກາໍລງັເຮັດໃຫເ້ກດີການຫວາ່ງ

ງານເພ່ີມຂຶນ້, ເຮັດໃຫວ້ຽກເຮັດງານທາໍບ່ໍມຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະອອ່ນແອລງົອກີ, ພອ້ມທງັມກີານຕດັຄາ່ຈາ້ງ ແລະ

ເງນິບາໍເນັດຕາ່ງໆ. ແມແ້ຕຢູ່ໃ່ນປະເທດທ່ີຖກືວກິດິການພຽງເລັກນອ້ຍກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງປະຊາຊນົສວ່ນໃຫຍ່
ຮບັຮູວ້າ່ກາໍລງັບ່ໍມຄີວາມໝັນ້ຄງົຢູໃ່ນ ແລະກຽ່ວກບັວຽກເຮັດ ແລະກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົ. ໃນຂະນະດຽວ

ກນັນ ັນ້, ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບທາງສງັຄມົ ແລະຄວາມບ່ໍສະໝ ໍາ່ສະເໝີໃນເລ່ືອງຄາ່ຈາ້ງ, ລາຍຮບັ ແລະສະພາບການ

ເປັນຢູກ່າໍລງັມເີພ່ີມຂຶນ້ພອ້ມກບັເພ່ີມຊອ່ງຫວາ່ງຈາໍນວນຂອງຄນົທກຸຍາກທ່ີເຮັດວຽກ ແລະເສດຖ/ີ’ມະຫາເສດຖ’ີ ເພ່ີມ

ສງູຂຶນ້. 

ການປບັໂຄງສາ້ງໂດຍລວມທາງດາ້ນແຮງງານ ແລະຕະຫຼາດແຮງງານຢູໃ່ນສະພາບການຕາ່ງໆເຮັດໃຫມ້ ີ

ຄວາມເປັນໄປບ່ໍໄດທ່ີ້ຍງັຈະຂດີໃຫເ້ຫັນເສ້ັນທ່ີຊດັເຈນລະຫວາ່ງວຽກເຮັດງານທາໍທ່ີເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງ

ການ, ທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ບ່ໍໝ ັນ້ຄງົ, ທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ ແລະບ່ໍໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງ. ແນວຄວາມຄດິຂອງຄວາມຍຕຸທິາໍຢູໃ່ນ

ວຽກເຮັດງານທາໍຕອ້ງໄດກ້າ້ວໄປເກນີກວາ່ບນັດາກດົລະບຽບ ແລະຂໍກ້າໍນດົສາໍລບັແຮງງານທ່ີມຄີາ່ຈາ້ງ ແລະລວມໄປ

ເຖງິທກຸວຽກທ່ີຢູນ່ອກຕະຫຼາດ, ດນຸດຽ່ງຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ ແລະຊາຍ, ວຽກການດແູລເອົາໃຈໃສ ່ແລະ

ວຽກອດຸສາຫະກາໍ, ແລະປກົປ້ອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະສດິທິຂອງຜູອ້ບົພະຍກົ. ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງຄດິໄປໃຫ້
ໄກກວາ່ນ ັນ້, ຄ ົນ້ຫາຮບູແບບອນັໃໝຂ່ອງອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະຕ່ໍກບັຊອ່ງທາງເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງກາ້ວໄປສູ່
ເສດຖະກດິຂອງຄວາມເປັນອນັໜ່ຶງອນັດຽວກນັ, ແລະບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນທາງສງັຄມົ ແລະຄວາມເປັນທາໍທາງດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະການດາໍລງົຊວີດິທ່ີຍນືຍງົ. 

ບໍລິສດັຂາ້ມຊາດ (TNC) ຈາໍນວນໜ່ຶງຄວບຄມຸເສດຖະກດິທ ົ່ວໂລກ 40 ເປີເຊັນ. ສນົທິສນັຍາການລງົທຶນ

ສອງຝາ່ຍ ແລະພາກການລງົທຶນຢູໃ່ນບນັດາຂໍຕ້ກົລງົການຄາ້ເສລີ (FTA) ແມນ່ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການສາ້ງໃຫມ້ ີ

ການຫຼບົຫີຼກໂທດຂອງບໍລິສດັຂາ້ມຊາດ (TNC) ແລະສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ເປັນບອ່ນທາໍລາຍຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງທງັ

ປະເທດພດັທະນາແລວ້ ແລະກາໍລງັພດັທະນາ, ການປກົຄອງທ່ີເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງ

ປະຊາຊນົ. ພວກມນັປ່ອຍໃຫບໍ້ລິສດັທາ້ທາຍຕ່ໍກດົໝາຍຂອງປະເທດທ່ີຂດັຂວາງຜນົປະໂຫຍດຂອງບໍລິສດັຂາ້ມຊາດ 

(TNC). ບນັດາບໍລິສດັຂາ້ມຊາດ (TNC) ໄດລ້ ົມ້ລາ້ງກດົໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ, ລວມທງັກດົລະບຽບເພ່ືອ

ປກົປ້ອງການບໍລິການແກສ່ງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະສຂຸະພາບ. 

ການທອ່ງທຽ່ວເປັນອດຸສາຫະກາໍຂະໜາດໃຫຍ ່ ແລະເປັນຕວົຂບັເຄື່ ອນອນັສາໍຄນັຂອງໂລກາພິວດັ. ເມ ື່ອມ ີ

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ, ສດິທິທາງດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ, ການເມອືງ ແລະວດັທະນະທາໍຂອງຊຸມ

ຊນົທອ້ງຖິ່ນມກັຈະຖກືລະເລີຍ ແລະຖກືລະເມດີ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ບນັດາຊຸມຊນົທ່ີທກຸຍາກ ແລະອອ່ນແອ. 
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ເຂົາເຈົາ້ເຫັນທ່ີດນິ ແລະຊບັພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົາ້ຖກືຍດຶໄປໂດຍອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ, ໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈົາ້

ມກັຈະບ່ໍຄອ່ຍມສີດິສຽງອນັໃດຢູໃ່ນການພດັທະນາທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັຊວີດິຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ພວກເຮົາຮບັຮູວ້າ່ທາງກາໍມະບານ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຊຸມຊນົ, ການເຄື່ ອນໄຫວທາງສງັຄມົ ແລະບນັດາອງົການ

ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ (NGO) ສາມາດຮວ່ມມກືນັສາ້ງພນັທະມດິອນັໃໝ ່ ເຊິ່ ງສາມາດເອົາບນັຫາຕາ່ງໆເຂ້ົາມາຮວ່ມ

ກນັ ແລະເຊື່ ອມໂຍງໄປທ ົ່ວຂະແໜງການຕາ່ງໆ ແລະລະຫວາ່ງປະເທດ. ການເຄື່ ອນໄຫວທາງສງັຄມົ ແລະອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູອ້ອກແຮງງານຕອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກບັລດັຖະບານ ເພ່ືອສາ້ງກດົບດັທາງສງັຄມົຂອງອາຊຽນ 

(ASEAN) ເອົາຄນົເປັນສນູກາງ ທ່ີສາມາດເຮັດໃຫມ້ວີຽກເຮັດງານທາໍທ່ີເປັນທາໍ, ການດາໍລງົຊວີດິທ່ີຍນືຍງົ ແລະການ

ປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ ົ່ວໂລກ. 

ຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍ    
ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາ: 
 
1. ຖາ້ຍງັບ່ໍທນັໄດໃ້ຫສ້ດັຕະຍາບນັ, ຈ ົງ່ໃຫສ້ດັຕະຍາບນັສນົທິສນັຍາ ILO ວາ່ດວ້ຍຜູອ້ອກແຮງງານພາຍໃນ, ຜູ້
ອອກແຮງງານອບົພະຍກົ, ສດິທິຈດັຕ ັງ້, ແລະສດິທິໃນການເຈລະຈາເປັນກຸມ່, ມາດຕະຖານແຮງງານໃຈກາງ 

(CLS), ແລະຮບັປະກນັໃຫກ້ດົໝາຍຂອງປະເທດທ່ີມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະສອດຄອ່ງນ ັນ້ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ແລະ

ເປັນຄວາມຈງິ. 

2. ຮບັຮູວ້າ່ຜູອ້ອກແຮງງານທກຸຄນົ ໂດຍທ່ີບ່ໍຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິສນັຊາດ ແລະສະຖານະພາບທາງກດົໝາຍ ຈະມສີດິຕ່ໍ

ກບັສດິທິທາງດາ້ນແຮງງານ, ລວມທງັສດິທິທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ ແລະ/ຫືຼເຂ້ົາຮວ່ມກາໍມະບານ ແລະການຕ່ໍລອງເປັນກຸມ່, ກງົ

ກບັມາດຕະຖານແຮງງານໃຈກາງສາກນົ. 

3. ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີໄດໃ້ຫໄ້ວຢູ້ໃ່ນກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕແີຮງງານອາເຊັມ (ASEM) ທ່ີ

ປອດສດາໍ (Potsdam) (ເດອືນກນັຍາ 2006) ຢາ່ງເຕັມສວ່ນ, ລວມທງັມາດຕະຖານແຮງງານໃຈກາງສາກນົ, ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ຢູໃ່ນສະພາບການເສື່ ອມເສຍສດິທິແຮງງານເປັນທາງການຕ່ໍເນື່ອງ, ການຕ່ໍລອງເປັນກຸມ່, ແລະສດິທິກາໍ

ມະບານຢູໃ່ນບາງປະເທດ. 

4. ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍທ່ີມກີານກະຈາຍເພ່ີມຂຶນ້, ລວມທງັຄາ່ຈາ້ງຕ ໍາ່ສດຸ, ແລະການນາໍໃຊພ້າສແີບບກາ້ວໜາ້ 

ເຊິ່ ງບ ົ່ງບອກເຖງິເພດານລາຍຮບັ ແລະສາມາດຫຸຼດຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບລງົໃນສະພາບຂອງຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບທ່ີມ ີ

ເພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນເລ່ືອງຄາ່ຈາ້ງ, ລາຍຮບັ, ແລະຄວາມປອດໄພທາງສງັຄມົຢູໃ່ນທກຸປະເທດອາຊ ີແລະເອຣີບົ. 

5. ແກໄ້ຂຄວາມບ່ໍດນຸດຽ່ງລະຫວາ່ງການຜະລິດ ແລະການສບືພນັທາງສງັຄມົ. ນະໂຍບາຍຕ່ໍກບັຄວາມສະເໝີພາບ

ຍງິ-ຊາຍຈະຕອ້ງໄດກ້ວາມເອົາທງັຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະເສດຖະກດິການດແູລທ່ີບ່ໍມຄີາ່ຈາ້ງ. ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງມາ

ຍງັບນັດາລດັຖະບານຂອງເອຣີບົໃຫຢື້ນຢນັຄນືອກີຕ່ໍກບັຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີຈະໃຫບໍ້ລິການແກສ່ງັຄມົທ່ີ
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ສາມາດຈດັຫາໄດ ້ ແລະເຂ້ົາເຖງິໄດ.້ ພວກເຮົາຄດັຄາ້ນຕ່ໍການຫນັການບໍລິການສງັຄມົເປັນຂອງເອກະຊນົທ່ີກາໍລງັດາໍ

ເນນີຢູ ່ ແລະຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ີ້ນກບັຄນື. ການດແູລທ່ີມຄີາ່ຈາ້ງ ແລະບ່ໍມຄີາ່ຈາ້ງ ແລະວຽກງານທາງດາ້ນການສບືພນັ

ທາງສງັຄມົຄວນຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນວຽກທ່ີເກດີດອກອອກຜນົ ແລະມຄີນຸຄາ່. 

6. ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົກອ່ນທ່ີຈະໃຫເ້ປັນກາໍໄລ ແລະຄວາມໂລບຂອງບໍລິສດັ. ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ

ການຢດຸເຊົາການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົສນັຍາການລງົທຶນອນັໃໝ ່ (BITs ແລະ FTAs), ແລະໃຫຍ້ກົເລີກອນັທ່ີມຢີູແ່ລວ້

ນ ັນ້. ພວກເຮົາສະເໜີແນະນາໍໃຫລ້ດັຖະບານຕາ່ງໆທ່ີບ່ໍມໂີອກາດຈະຍກົເລີກຂໍຕ້ກົລງົຕາ່ງໆ, ໃນລະດບັຕ ໍາ່ສດຸແມນ່ໃຫ້
ເຮັດການເຈລະຈາກບັເຂົາເຈົາ້ຄນືໃໝ ່ແລະຍກົເວັນ້ກນົໄກການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ຜູລ້ງົທຶນ-ລດັ. ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງໃຫ້
ລດັຖະບານຢດຸເຊົາການຍກົເວັນ້ໂທດໃຫບໍ້ລິສດັ ແລະບງັຄບັໃຊພ້ນັທະໜາ້ທ່ີການຜກູມດັຕ່ໍກບັບໍລິສດັທ່ີໃຫບ້ລິຸມະສດິ

ທາງດາ້ນສດິທິມະນດຸ, ເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຮງງານ ແລະສງັຄມົ. 

7. ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັການເຄື່ ອນໄຫວທາງສງັຄມົ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຜູອ້ອກແຮງງານເພ່ືອສາ້ງກດົບດັທາງ

ສງັຄມົຂອງ ASEAN ເອົາປະຊາຊນົເປັນໃຈກາງທ່ີສາມາດເຮັດໃຫມ້ວີຽກເຮັດທ່ີເປັນທາໍ, ການດາໍລງົຊວີດິທ່ີຍນືຍງົ 

ແລະການປກົປ້ອງທາງສງັຄມົທ ົ່ວໄປ. 

8. ເພ່ືອຮບັຮູວ້າ່ມກີານລະເມດີສດິທິມະນດຸກຽ່ວຂອ້ງກບັການທອ່ງທຽ່ວ, ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນການຄາ້, ທລຸະກດິ ແລະ

ອດຸສາຫະກາໍ, ເພ່ືອເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຄວາມສາມກັຄກີບັຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະເພ່ືອສາ້ງ

ພນັທະມດິທ່ີຈະສະໜບັສະໜນູຕ່ໍການປ່ຽນແປງນ ັນ້, ລດັຖະບານຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫສ້ດິທິມະນດຸໄດຮ້ບັການເຄົາລບົ 

ແລະປະຊາຊນົສາມາດມສີວ່ນຮວ່ມຢູໃ່ນຂະບວນການຕດັສນິໃຈທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັຊວີດິຂອງເຂົາເຈົາ້. ບ່ໍໃຫມ້ກີານ

ພດັທະນາທ່ີນາໍໄປສູກ່ານຂບັໄລ ່ ຫືຼການຍກົຍາ້ຍເອົາປະຊາຊນົອອກໄປຈາກທ່ີດນິ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ

ວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິຂອງເຂົາເຈົາ້, ທ່ີເປັນການລະເມດີສດິທິມະນດຸຂອງເຂົາເຈົາ້. ລດັຖະບານຈະຕອ້ງບງັຄບັໃຊກ້ດົ

ລະບຽບທ່ີພຽງພໍເພ່ືອປກົປ້ອງປະຊາກອນຂອງຕນົເອງຕ່ໍກບັການລະເມດີສດິທິມະນດຸທກຸຮບູແບບ. 

9. ໃຫສ້ດັຕະຍາບນັສນົທິສນົຍາ UN ວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງສດິທິ ແລະສະພາບຄວາມເປັນຢູຂ່ອງຜູອ້ອກແຮງງານ

ອບົພະຍກົ ແລະສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະສນົທິສນັຍາອື່ ນໆ ທ່ີເປັນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕ ໍາ່ສດຸເພ່ືອ

ການປກົປ້ອງສດິທິ, ວຽກເຮັດງານທາໍອນັເໝາະສມົ ແລະສະພາບຄວາມເປັນຢູຂ່ອງຜູອ້ອກແຮງງານອບົພະຍກົ. ຮບັຮູ ້

ແລະປກົປ້ອງສດິຂອງຜູອ້ອກແຮງງານພາຍໃນອບົພະຍກົ ແລະໃຫກ້ານປກົປ້ອງສດິທິແຮງງານ ແລະສດິທິມະນດຸ

ຂອງເຂົາເຈົາ້ ດວ້ຍການປຶກສາກບັທາງອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະກາໍມະບານ. 

10. ກາໍນດົມາດຕະຖານສດິທິມະນດຸຂອງຜູອ້ອກແຮງງານອບົພະຍກົຢູໃ່ນອງົການປະຈາໍພາກພ້ືນ ໃນວທີິການທ່ີຍດຶ

ໝ ັນ້ຕ່ໍ ແລະເພ່ີມຄນຸຄາ່ໃສມ່າດຕະຖານສດິທິມະນດຸສາກນົເຊ່ັນ: ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຜູອ້ອກແຮງງານອບົ

ພະຍກົ ແລະຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້, ອງົການແຮງງານສາກນົ, ແລະສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການລບົລາ້ງການຈາໍແນກ

ຄວາມແຕກຕາ່ງທກຸຮບູແບບຕ່ໍກບັແມຍ່ງິ. ອນັນີລ້ວມມກີານກາໍນດົມາດຕະຖານຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີງານ ແລະຂະບວນ
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ການສາໍລບັການອບົພະຍກົແຮງງານ ເພ່ືອປ້ອງກນັການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງທາງເພດ, ສຂຸະພາບ, ສະຖານະ

ທາງດາ້ນພນົລະເມອືງ ແລະສນັຊາດ. 

11. ວາງນະໂຍບາຍເພ່ີມຂຶນ້ຕາມຂ ັນ້ກຽ່ວກບັສຂຸະພາບທາງເພດ ແລະຈະເລີນພນັ ແລະສດິທິຂອງຜູອ້ບົພະຍກົ ແລະ

ຜູອ້ອກແຮງງານອບົພະຍກົ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ແມຍ່ງິ, ຮບັປະກນັການເປັນເຈົາ້ຕນົເອງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍຂອງ

ບກຸຄນົ, ລກັສະນະທາງເພດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ ອນໄຫວຢູໃ່ນຂະບວນການອບົພະຍກົທງັໝດົ. 

12. ຮບັປະກນັສດິທິໃນການແຕງ່ງານຂອງຜູອ້ບົພະຍກົຕ່ໍກບັເລ່ືອງການເຂ້ົາຮວ່ມໃນແຕງ່ງານ, ການເປັນພນົລະເມອືງ

, ຄອບຄວົ, ວດັທະນະທາໍ ແລະການເມອືງ. ອນັນີລ້ວມໄປເຖງິການລຽ້ງລກູຕາມແບບ ແລະວດັທະນະທາໍຂອງ

ເຂົາເຈົາ້, ແທນທ່ີຈະຖກືບງັຄບັໃຊນ້ະໂຍບາຍໃຫດ້ງຶດດູເອົາຂອງຜູອ້ື່ ນ. 

13. ຮບັຮູ,້ ເຄົາລບົ ແລະປກົປ້ອງຊຸມຊນົອບົພະຍກົ ໂດຍການກາໍນດົ ແລະຈດັລະບບົນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການ

ຕາ່ງໆ (ດວ້ຍງບົປະມານທ່ີພຽງພໍ ແລະປກົກະຕ)ິ, ລວມທງັກນົໄກການຮອ້ງຮຽນ ແລະການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດ, 

ແລະການບໍລິການທ່ີມຄີວາມອອ່ນໄຫວທາງບດົບາດດາ້ນຍງິ-ຊາຍທ່ີສາມາດໃຫກ້ານປກົປ້ອງບນັດາຜູອ້ບົພະຍກົ, 

ລວມທງັຜູອ້ບົພະຍກົໄປໃນການແຕງ່ງານບ່ໍໃຫຖ້ກືລວ່ງລະເມດີ ແລະຖກືຫຼອກໃຊ.້ 

14. ລບົລາ້ງການກາໍນດົໂທດຕ່ໍກບັຜູອ້ບົພະຍກົ ແລະຜູລ້ີ້ໄພ. ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສດິທິມະນດຸທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວພນັກບັ: 

ເດັກນອ້ຍ, ຜູຊ້ອກຫາບອ່ນຫຼບົໄພ, ແມຍ່ງິຖພືາ, ຄນົຊະລາ, ຄນົພິການ, ຄນົຜູທ່ີ້ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສທ່າງການແພດ

ພິເສດ, ຫືຼຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນດຸ. ອາໍນາດການປກົຄອງຂອງປະເທດຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງຜູລ້ີ້ໄພຈະໃຫກ້ານ

ຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນກງົສນຸ ແລະການສະໜບັສະໜນູອື່ ນໆທ່ີເໝາະສມົ ເມ ື່ອໄດຮ້ບັການສະເໜີໂດຍຊາດຂອງຕນົ. ອາໍ

ນາດການປກົຄອງຂອງປະເທດຕ ົນ້ກາໍເນດີຈະກດົດນັປະເທດທ່ີເຮັດການກກັຂງັໜວ່ງໜຽ່ວໃຫດ້ແູລຜູອ້ບົພະຍກົທ່ີຖກື

ກກັຂງັດວ້ຍຄວາມມມີະນດຸສະທາໍ ແລະຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

15. ສາ້ງກນົໄກສາມຝາ່ຍອາຊ-ີເອຣີບົ ຕ່ໍກບັການກະກຽມ ແລະການພດັທະນາເຄື່ ອງມອືາຊ-ີເອຣີບົກຽ່ວກບັຜູ້
ອອກແຮງງານອບົພະຍກົ ພອ້ມກບັເຄື່ ອງມ ືແລະນະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັແຮງງານອື່ ນໆ. 

16. ລບົລາ້ງສນັຍາການເຮັດວຽກໄລຍະສ ັນ້ ຫືຼມກີາໍນດົເວລາສະເພາະ, ແລະຖາ້ຫາກວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນສະເພາະຢູ່
ໃນສະຖານະການພິເສດ ກໍ່ຄວນຈະຈາໍກດັຢູໃ່ນການນາໍໃຊສ້ນັຍານ ັນ້. 

17. ລບົລາ້ງການສະໜອງກາໍລງັງານ/ແຮງງານຈາກທາງນອກ ແລະທກຸຮບູແບບຂອງການຈດັຫາງານແບບສາມແຈ. 

18. ຮບັຮູວ້າ່ຜູປ້ກົປ້ອງສດິທິມະນດຸ, ລວມທງັອງົການຕດິຕາມການປະຕບິດັຕາມຂອງ CSR/TNC ຄວນຈະອອກ

ການເຕອືນ, ວິ່ ງເຕ້ັນຫາບໍລິສດັ ແລະລດັຖະບານ, ສາ້ງຈດິສາໍນກຶຢູໃ່ນກຸມ່ປະຊາຊນົທ ົ່ວໄປ ແລະໃຫກ້ານສະໜບັສະ

ໜນູຜູອ້ອກແຮງງານ ຜູທ່ີ້ຕອ້ງການຈະສ ົ່ງເສມີຕ່ໍສດິທິຂອງເຂົາເຈົາ້. 
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19. ຮບັຮູວ້າ່ກາໍມະບານ ແລະອງົການຕດິຕາມຂອງ CSR/TNC ຄວນຈະໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສມີໃຫວ້ິ່ ງເຕ້ັນຫາ

ລດັຖະບານ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຂໍ້ຕ້ກົລງົທາງການຄາ້ລວມມກີານຮບັປະກນັຕ່ໍເງ ື່ອນໄຂແຮງງານ ແລະສດິທິຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ. ຮບັປະກນັກນົໄກຕາ່ງໆໃຫບ້ງັຄບັໃຊ,້ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະໂປ່ງໃສ, ທ່ີສາມາດເສມີໃສກ່ບັກດົ

ໝາຍບງັຄບັໃຊ ້ຫືຼປບັປງຸພວກມນັໃຫດ້ຂີຶນ້. ພດັທະນາກນົໄກເຮັດວຽກຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງທກຸຂະແໜງການ ແລະຜູດ້າໍ

ເນນີການ. 

20. ເມ ື່ອລດັຖະບານ ແລະ/ຫືຼ ASEAM ມກີານປຶກສາຫາລືກນັ ແລະມກີານພວົພນັກບັບນັດາຜູລ້ງົທຶນ, ຈະຕອ້ງມ ີ

ກາໍມະບານເຂ້ົາຮວ່ມຢູໃ່ນຂະບວນການສະເໝີ. 

ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ AEPF9 ຍງັໄດບ້ອກໄວວ້າ່ ສນັຕພິາບ, ຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະຄວາມສາມກັຄຂີອງ

ປະຊາຊນົແມນ່ເປັນເງ ື່ອນໄຂບງັຄບັມາກອ່ນໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະການພດັທະນາຍນືຍງົ. 

 
ຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍຄາໍເຫັນແນະນາໍຕ ົນ້ຕໍ    
ພວກເຮົາຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາລດັຖະບານຂອງພວກເຮົາ: 
 
1. ພດັທະນາວທີິການແກໄ້ຂໄລຍະຍາວເພ່ືອສ ົ່ງເສມີສນັຕພິາບ, ຄວາມປອດໄພຂອງມະນດຸ, ແລະການພດັທະນາຍນື

ຍງົໂດຍການກາ່ວເຖງິສາເຫດພ້ືນຖານຂອງຄວາມຂດັແຍງ້ທ່ີເກດີຄວາມຮນຸແຮງເຊ່ັນ: ການບ່ໍເຄົາລບົຕ່ໍຄນົສວ່ນໜອ້ຍ

ທ່ີໃຫບ້ລິຸມະສດິວທີິການແກໄ້ຂຄວາມຂດັແຍງ້ທ່ີບ່ໍມຄີວາມຮນຸແຮງ, ການປະຕບິດັຕ່ໍກນັລະຫວາ່ງປະຊາຊນົຕ່ໍປະຊາຊນົ

, ການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍສາກນົ ແລະການຮວ່ມມໃືນພາກພ້ືນ. 

2. ຮບັຮູ ້ແລະກາ່ວເຖງິໄພຂ ົມ່ຂູທ່າງດາ້ນຄວາມປອດໄພທງັທ່ີເປັນແບບຫຼາຍຝາ່ຍ ແລະ ຫຼາຍດາ້ນຜາ່ນທາງອງົການ

ສະຫະປະຊາຊາດ, ແລະຍດຶຖຫຼືກັການກດົໝາຍສາກນົ. 

3. ສາ້ງກນົໄກການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ລະຫວາ່ງພາກພ້ືນ ເພ່ືອສາ້ງວໄິສທດັທ ົ່ວໄປກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍຕາ່ງປະເທດ 

ແລະຄວາມໝັນ້ຄງົ, ອງີຕາມການເຄົາລບົຕ່ໍອະທິປະໄຕແຫງ່ຊາດ ແລະສດິທິມະນດຸ. 

4. ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມະຕ ິ 1325 ຂອງ UNSC ຢາ່ງເຕັມສວ່ນ ທ່ີຮບັຮູວ້າ່ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົກະທບົບ່ໍເປັນໄປຕາມ

ສດັສວ່ນຈາກການຂດັແຍງ້ ແລະຜູດ້າໍເນນີການສາໍຄນັຢູໃ່ນການສ ົ່ງເສມີສນັຕພິາບ, ການສາ້ງສາຄນືໃໝ ່ ແລະການ

ປອງດອງກນັ. 

5. ໃນການແກໄ້ຂເລ່ືອງຄວາມຮນຸແຮງທາງດາ້ນສາສະໜາ, ໃຫເ້ອົາໃຈໃສສ່ະເພາະຕ່ໍບດົບາດຂອງການສກຶສາ ແລະ

ການປຶກສາຫາລືລະຫວາ່ງ ແລະພາຍໃນຄວາມເຊື່ ອ/ຄວາມເຄົາລບົຢູໃ່ນທກຸລະດບັ. ຮບັປະກນັເສລີພາບຂອງ

ການສະແດງອອກ ແລະຂໍມ້ນູເຕັມທ່ີ ເພ່ືອສາມາດໃຫມ້ກີານໂຕວ້າທີ ແລະມຄີວາມເຂ້ົາໃຈດວ້ຍເຫດຜນົ. 
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6. ອອກກດົໝາຍແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຮບັປະກນັເລ່ືອງການປ້ອງກນັຊາດຂອງລດັຖະບານ, ການສ ົ່ງອອກອາວດຸ ແລະ

ງບົປະມານດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົມກີານເປີດເຜີຍສູສ່ງັຄມົ ແລະເຕັມສວ່ນ. 

7. ຕດັງບົປະມານທາງການທະຫານທ່ີຈະເອົາຈາກລາຍຈາ່ຍຂອງໂຄງການສາທາລະນະສກຸ ແລະການສກຶສາ. 

8. ນາໍໃຊສ້ນົທິສນັຍາທ່ີບ່ໍເປັນການເພ່ີມທະວເີປັນພ້ືນຖານຂອງການຮວ່ມມໃືນພາກພ້ືນ ແລະນາໍໃຊຂ້ ັນ້ຕອນທ່ີຈະ

ຫຸຼດຜອ່ນການສາ້ງນວິເຄຍຼຂອງອາຊ ີແລະເອຣີບົ ໃນຂະນະທ່ີຍງັຕອ້ງພະຍາຍາມສາ້ງໃຫເ້ປັນໂລກປອດນວິເຄຍຼຢູ.່ 

9. ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍເພ່ືອຄວບຄມຸການຄາ້ ແລະການເພ່ີມຈາໍນວນອາວດຸ. ສາ້ງ ແລະຕກົລງົເຫັນດກີບັກນົໄກ

ທ່ີມພີນັທະຜກູມດັ ແລະໂປ່ງໃສ ທ່ີໃຫທ້າງອງົການ UN ເປັນຜູຕ້ດິຕາມກວດກາ ເພ່ືອຄວບຄມຸການນາໍເຂ້ົາ ແລະສ ົ່ງ

ອອກອາວດຸ. 

10. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນົທິສນັຍາລະເບດີລກູຫວາ່ນ. ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການເກບັກູ້
ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ (UXO) ແລະການຟ້ືນຟຍູງິ, ຊາຍ, ເດັກນອ້ຍ ແລະຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 

11. ນາໍເອົາກດົໝາຍເຂ້ົາມາ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ດົການປະພຶດຂອງເອຣີບົວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງອອກອາວດຸນ ັນ້ມຂໍີຜ້ກູມດັທາງ

ດາ້ນກດົໝາຍ (ດວ້ຍການເຄົາລບົຕ່ໍປະເທດສະມາຊກິຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ) ແລະນາໍໃຊຂ້ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆເພ່ືອ

ເຈລະຈາເລ່ືອງກດົການປະພຶດ (ດວ້ຍການເຄົາລບົຕ່ໍປະເທດຕາ່ງໆຢູໃ່ນອາຊ)ີ. 

12.ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະປກົປ້ອງຜູລ້ອດຊວີດິຈາກການນາໍໃຊ ້ ແລະຜນົກະທບົຂອງລະເບດີທາໍລາຍລາ້ງສງູ. 

ໃຫບໍ້ລິສດັມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການຜະລິດອາວດຸທາໍລາຍລາ້ງສງູ ແລະສານເຄມເີປັນພິດ ເພ່ືອຊດົໃຊຄ້ວາມເສຍ

ຫາຍໃຫກ້ບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ. 

13. ສາ້ງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູກນົໄກຕາ່ງໆເພ່ືອການປ່ິນປວົບາດແຜ ແລະການປອງດອງທາງສງັຄມົໃຫເ້ປັນສວ່ນ

ໜ່ຶງຂອງການຟ້ືນຟຫຼູງັຈາກຄວາມຂດັແຍງ້. 

 

 


