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ບດົຂາ່ວ  

ຄະນະກ າມາທກິານຜ ູ້ຊຽ່ວຊານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ສະຫ ຼຸບການທົບທວນຄວາມຄືບໜູ້າຂອງ 
ສປປ ລາວ ກ່ຽວກບັການມສີ່ວນຮວ່ມຂອງຄົນທີີ່ມຄີວາມພກິານ  

   

ພະນະທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນ,ີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທັງເປັນຫົວໜູ້າຄະນະຜ ູ້ແທນລາວ  ທີີ່ເຂົົ້າຮ່ວມ
ການທົບທວນຂອງຄະນະກ າມາທິການສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ກ່າວມີຄ າເຫັນໃນການທົບທວນບົດລາຍງານຂອງ 
ສປປ ລາວ ມືົ້ທ າອິດທີີ່ນະຄອນເຈນີວາ. 

ພາບໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຊີວືີ່ ໄຊເກຍ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ ປະຈ າລາວ  

ທີີ່ນະຄອນເຈນວີາ, ວນັທ ີ30 ສງິຫາ 2022 - ຄະນະຜ ູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດູ້ສະຫ ຼຸບການທົບ

ທວນຄືນກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ພາຍໃຕູ້ການກວດກາ, ຜ ູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນທັງ 18 
ທ່ານ ໄດູ້ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງທີີ່ສ າຄັນກຽ່ວກັບຄວາມຄືບໜູ້າຂອງລັດຖະບານໃນການປກົປ້ອງສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການ ພາຍໃຕູ້ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມຄົນພິການ (CRPD) ໃນທົົ່ວຂະແໜ

ງການ ລວມທັງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຈູ້າງງານ-ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການປົກປອ້ງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ແລະ 

ຄວາມຍຸຕິທ າ.  

ການສົນທະນາແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີຢ ູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ (bit.ly/LaoGovt-CRPDReport) ຮ່ວມກັບບົດ
ລາຍງານຄ ຂ່ະໜານໂດຍເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັົ້ງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຫ່ງຊາດ (bit.ly/LaoOPDs-CRPDReport) 
ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດປະຈ າ ສປປ ລາວ (bit.ly/LaoUNCT-CRPDReport). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FLaoGovt-CRPDReport%3Ffbclid%3DIwAR2u2TnDWOobONtZxNS10mc2GcNjhdYA2mOSmgMwczMVY1QXB6jOiSlqN24&h=AT2IJMqM_8PD6QHKcb5IdgRxesBrRE0E6pNh8cs02NbXGtG715Zhk6QF-I0Xj19WgzduQQbyIOWX1yPr-Ev89CVKrF5QQBIYBberfHyb7CcEwWAThNDPoic2xlAX7OsZGWUo&__tn__=-UK*F
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“ການປະກອບສ່ວນຈາກບັນດາພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂູ້ອງ, ທງັລັດຖະບານ ແລະ ອງົການທີີ່ບ ໍ່ຂຶົ້ນກັບລດັຖະບານ ເປັນພາກສ່ວນທີີ່
ສ າຄັນໃນການທບົທວນບົດລາຍງານຂອງບັນດາປະເທດທງັໝົດ ໂດຍອົງການສົນທິສັນຍາສິດທມິະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
UNDP ມີຄວາມຍິນດີທີີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ແລະ ອງົການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົົ້າຮ່ວມການທົບທວນຄືນຂອງຄົນ
ທີີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສົົ່ງໃຫູ້ກັບຄະນະຜ ູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການຢ ູ່ ສປປ ລາວ,” ທ່ານນາງ ແຄັດເທີຣີນ ເຟືອງ, ຮອງຜ ູ້ຕາງໜູ້າອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາປະຈ າ ສປປ 

ລາວ ໄດູ້ກາ່ວຄ າຄິດເຫັນໄວູ້.  

ພາຍໃຕູ້ຂ ໍ້ລິເລີີ່ມ “ການເພີີ່ມທະວີການເຂົົ້າຮ່ວມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສິດທຂິອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ”, UNDP ໄດູ້ຮ່ວມມືກບັຜ ູ້ຊ່ຽວຊານສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການຈາກປະເທດໄທກ ຄື
ທ່ານ ມົນທຽນ ບຸນທັນ ໃນການຈັດກອງປະຊຼຸມຈ າລອງ ເພືີ່ອກະກຽມຄະນະຜ ູ້ແທນລັດຖະບານເພືີ່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບຄະນະ
ກ າມາທກິານຜ ູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອງົການສະຫະປະຊາຊາດທີີ່ເຈນີວາ. UNDP ຍັງໄດູ້ນ າພາຮາ່ງບົດລາຍງານຄ ຂ່ະໜານຂອງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ມອບອ ານາດໃຫູ້ເຄືອຂ່າຍຂອງ 11 ອົງການຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອພັດທະນາ
ບົດລາຍງານຄ ຂ່ະໜານຂອງຕົນເອງ ເຊິີ່ງຖືວາ່ເປັນການຍືີ່ນສະເໜີຕ ໍ່ອົງການສົນທິສັນຍາສິດທມິະນຸດຂອງ ສປຊ ເປັນຄັົ້ງທ າອິດ
ຈາກ ສປປ ລາວ.  

“ຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການບ ໍ່ຢາກເປັນຜ ູ້ທີີ່ໄດູ້ຮັບການກຸສົນອກີຕ ໍ່ໄປ ແຕ່ຢາກເປັນຜ ູ້ໜຶີ່ງທີີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບໃນສັງຄມົລາວ
ຄືຄົນອືີ່ນໆ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈໃນສິີ່ງທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮາົ.” ແນວຄວາມຄິດນີົ້ຖືເປັນຈຸດ
ໃຈກາງຂອງບົດລາຍງານຂອງພວກເຮົາຕ ໍ່ຄະນະກ າມາທກິານຜ ູ້ຊ່ຽວຊານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຖືເປັນຄ າແນະນ າທງັ 77 

ຂ ໍ້ຕ ໍ່ລັດຖະບານກຽ່ວກັບວທິີການປັບປງຸຊີວິດຂອງພວກເຮາົ,” ທ່ານສ ານຽງ ທ າມະວງົ, ຜ ູ້ອ ານວຍການສະມາຄົມຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການລາວ ແລະ ປະທານຄະນະຜ ູ້ແທນທີີ່ບ ໍ່ຂຶົ້ນກບັລັດຖະບານໃນການທົບທວນສົນທິສັນຍາວາ່ດູ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ໄດູ້ກາ່ວຄ າຄິດເຫັນ.  

ດູ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການ OHCHR, Christian Blind Mission (CBM Global), International 

Disability Alliance, ແລະ UNDP, ທງັ 7 ທາ່ນຜ ູ້ຕາງໜູ້າຂອງອົງການຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຫ່ງຊາດໄດູ້ເດີນທາງໄປ
ນະຄອນເຈນີວາ ເພືີ່ອສະເໜີບດົລາຍງານຄ ່ຂະໜານຕ ໍ່ບັນດາຜ ູ້ຊ່ຽວຊານດູ້ານສົນທິສັນຍາວາ່ດູ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ພິການ ແລະ ສັງເກດການປຶກສາຫາລືລະຫວາ່ງຄະນະຜ ູ້ແທນລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກ າມະການຜ ູ້ຊ່ຽວຊານອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ.  

ພາຍຫ ັງການກວດກາ, ຄະນະກ າມາທກິານຜ ູ້ຊ່ຽວຊານສະຫະປະຊາຊາດຈະອອກລາຍການແນະນ າໃຫູ້ລັດຖະບານປະຕິບັດ

ກ່ອນການທົບທວນຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປໃນອກີ 4 ປີຂູ້າງໜູ້າ. ລັດຖະບານມຸ່ງຫມັົ້ນທີີ່ຈະສູ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປຶກສາ
ຫາລືກບັອງົການຈັດຕັົ້ງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອນ າຄ າແນະນ າສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສິດທຂິອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ
ນີົ້ໄປສ ່ພາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ.  
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“ການທົບທວນສົນທິສັນຍາວາ່ດູ້ວຍສິດທິຂອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາກ ານົດຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມພິການຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອງົການຈັດຕັົ້ງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການແຫ່ງຊາດ, UNDP ແລະ 
ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາອືີ່ນໆ ເພືີ່ອພັດທະນາແຜນການລະຫວາ່ງລັດຖະບານເພືີ່ອປິດຊ່ອງຫວາ່ງເຫ ົົ່ານີົ້ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບບ ລມິະສິດ
ຂອງແຜນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັົ້ງທີ IX ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານກຽ່ວກັບຄົນພິການ,” 

ພະນະທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ປະທານຄະນະຜ ູ້
ແທນລັດຖະບານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດູ້ານການທບົທວນສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສິດທຂິອງຄົນທີີ່ມີຄວາມພິການ ໄດູ້ໃຫູ້ຄ າຄິດ
ເຫັນ ແລະ ເນັົ້ນໜັກໃນເລືີ່ອງນີົ້.  

ຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມກຽ່ວກັບການທບົທວນຄັົ້ງທ າອິດຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດລາຍງານຄ ່
ຂະໜານ ແມ່ນໄດູ້ອັບໂຫ ດໃນເວັບໄຊທຂ໌ອງ OHCHR ນີົ້ (bit.ly/LaoPDR-CRPDReview). ການສົນທະນາ
ລະຫວ່າງຄະນະຜ ູ້ແທນລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກ າມະການຜ ູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ຖືກບັນທຶກໄວູ້ໂດຍ
ເວບທີວີຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (bit.ly/CRPD-UNWebTV) ແລະ ເຟສບຸກຂອງ UNDP ສປປ ລາວ 
(facebook.com/UNDPLaoPDR). 

---  

ສ າລບັຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕ ໍ່:  

ທ່ານ ນາງ ອັກສອນທິບ ສົມວ ລະຈິດ  

ຫົວໜູ້າໜ່ວຍງານການສືີ່ສານຂອງ UNDP  

aksonethip.somvorachit@undp.org 

ນາງ ສິນສະຫວັນ ສອນປະເສີດ  

ພະນັກງານການສືີ່ສານ ແລະ ປະຊາສ າພັນສ າລບັການປົກຄອງ UNDP   

sinsavanh.sonepaseuth@undp.org 
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