
ບດົຂາ່ວ 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ 

ຢືນຢັນພາລະບົດບາດຫ ັກຂອງສະມາຄົມຜ ູ້ບ ໍ່ສະແຫວງຜົນກໍາໄລໃນການເຄ ື່ອນໄຫວປະຕິບັດສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, 

ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ  

 

25 ສະມາຄົມທ ີ່ບ ໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ມາເຕົົ້າໂຮມກັນເພ ີ່ອເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງກອງປະຊຸມສະຫ ຸບບົດລາຍງານສະບັບທໍາອິດຂອງ 

ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. 

ຮບູພາບໂດຍ: ສິນສະຫວັນ ສອນປະເສ ດ, ອົງການ  ປະຈໍາລາວ. 

ທ ື່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ  9 ທັນວາ 2022 - ເນ ື່ອງໃນໂອກາດວັນສິດທິມະນຸດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

(MoFA) ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດູ້ເປັນເຈົົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ 

ການບັນຍາຍບົດສະຫ ຸບຂອງ ບົດລາຍງານສະບັບທາໍອິດ ຂອງສປປ ລາວ ພາຍໃຕູ້ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດູ້ວຍສິດທ ິ

ທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (ICESCR) ສໍາລັບພາກສ່ວນສັງຄົມພົນລະເຮ ອນ.ພາຍໃນ 

ກອງປະຊຸມໄດູ້ມ ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງສະມາຄົມທ ື່ບ ໍ່ຫວງັຜົນກໍາໄລ (NPAs) 25 ທ່ານທ ື່ກໍາລັງດໍາເນ ນວຽກງານຈາກ 
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ຫ າຍຂງົເຂດໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກ ຂົງເຂດການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກ 

ຮັກສາສິື່ງແວດລູ້ອມເພ ື່ອສູ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ກບັກຸ່ມຄົນທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດູ້ອຍໂອກາດ.  

ສປປ ລາວ ເປັນໜ ື່ງໃນ 171 ລັດພາຄ ຂອງ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດູ້ວຍສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາ, ເຊິື່ງເປັນຂ ໍ້ບັງຄບັທ ື່ລັດຖະບານຈະຕູ້ອງຄຸູ້ມຄອງສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, 

ລວມໄປເຖິງສິດທິທາງດູ້ານການເຂົົ້າເຖິງການສ ກສາ, ວຽກເຮັດງານທໍາ, ອາຫານ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການມ ສ່ວນ 

ຮ່ວມດູ້ານຊ ວິດສັງຄົມ ພູ້ອມທັງດໍາເນ ນການທົບທວນເປັນໄລຍະ ໂດຍຄະນະຜ ູ້ຊ່ຽວຊານ ສປຊ ດູ້ານຄວາມຄ ບໜູ້າ.  

ທ່ານ ເທບຖາວອນ ແສງມະນ , ຮັກສາການຫົວໜູ້າກົມສນົທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

ໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາເຫັນວາ່: “ສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງບ ລິມະສິດໃນການ 

ພັດທະນາ ສປປ ລາວ. ນັບແຕ່ການໃຫູ້ສັດຕະຍະບັນແກ່ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດູ້ວຍສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 

ແລະ ວັດທະນະທໍາ ໃນປ ີ2007, ລັດຖະບານໄດູ້ຮວບຮວມເອົາບັນດາຂ ໍ້ກໍານົດຂອງສົນທິສນັຍາເຂົົ້າໃນບັນດາກົດໝາຍ 

ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນ, ລວມທັງວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພູ້ອມ 

ກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຕາ່ງໆ. ບົດລາຍງານສະບັບທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕູ້ 

ສັນທິສັນຍາສາກົນວ່າດູ້ວຍສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ໄດູ້ຖ ກເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັົ້ງ 

ປະຕິບັດ ແລະ ຈະກາຍເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງກອງປະຊຸມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນ 

ປີໜູ້າ.”  

ດໍາລັດວ່າດູ້ວຍການເເຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກໍາມະການສະມາຄົມທ ື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເພ ື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫ  ອລັດຖະບານໃຫູ້ບັນລຸ 

ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ໂດຍການເນັົ້ນໜັກໃສ່ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ແລະ ດູ້ອຍໂອກາດ, ທ່ານ ຊອນ 

ໂອຄອນແນວ, ຜ ູ້ຊ່ວຍຜ ູ້ຕາງໜູ້າອົງການສະຫະປະສະຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຫົວໜູ້າໜວ່ຍ 

ງານການປົກຄອງ ໄດູ້ເນັົ້ນໜັກວ່າການທົບທວນສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດູ້ວຍສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 

ວັດທະນະທໍາ ໄດູ້ເປັນການເປີດເວທ ໃຫູ້ແກ່ສະມາຄົມທ ື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລໄດູ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດດັັ່ງກ່າວນ ົ້: “ນອກ 

ຈາກການສະໜັບສະໜ ນການບ ລິການໂດຍກົງເເລູ້ວ, ການຈັດຕັົ້ງສະມາຄົມທ ື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຍັງໄດູ້ຖ ກຈັດວ່າເປັນ 

ການດ ທ ື່ສຸດໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຈາກກຸ່ມຄົນທ ື່ເປັນຕົວແທນກ່ຽວກັບສິື່ງທ ື່ເຂົາເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ດ ໃນວຽກງານ

ທ ື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ທັງຍງັເປັນພ ົ້ນທ ື່ທ ື່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາົສາມາດສູ້າງການຮ່ວມມ ໃນອະນາຄົດ ເພ ື່ອເປັນການສູ້າງຄວາມເຂັົ້ມ 

ແຂງໃຫູ້ແກ່ການເຂົົ້າເຖິງການສ ກສາ, ອາຫານ, ສາທາລະນະສຸກ, ອາຊ ບ ແລະ ການປົກປອ້ງທາງສັງຄົມສໍາລັບທຸກຄົນ. 

ໂດຍການປະກອບສ່ວນບັນດາປະສົບການຂອງຜ ູ້ຄົນທ ື່ມ ຄວາມເປັນເອກະລັກເຂົົ້າໃນການທົບທວນສົນທິສັນຍາສາກົນວ່

າດູ້ວຍສິດທິທາງດູ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ບ ໍ່ວ່າຈະຜ່ານບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ຫ   ບັນດາບົດລາຍ 



ງານຄ ່ຂະໜານ, ສະມາຄົມທ ື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລສາມາດໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ  ອລັດຖະບານໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບຊ ວິດການ 

ເປັນຢ ູ່ທ ື່ດ ຂ ົ້ນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນລຸບັນດາວຽກງານບ ລມິະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

ຄັົ້ງທ  IX.”  

ກອງປະຊຸມການບັນຍາຍບົດສະຫ ຸບຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນໄດູ້ດໍາເນ ນພາຍໃນຂອບວຽກຂອງການໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ  ອຮ

ອບດູ້ານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຄົມທ ື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 

ກ່ຽວກັບການປະເມ ນສິດທິມະນຸດ ແລະ ການລາຍງານການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສດິທິມະນຸດ ສປຊ ຢ ູ່ ສປປ 

ລາວ, ລວມທັງສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍສິດທິຄົນພິການ (CRPD), ສົນທິສັນຍາວ່າດູ້ວຍການລ  ບລູ້າງຄວາມຮ ນແຮງ 

ທຸກຮ ບແບບຕ ໍ່ແມຍ່ິງ (CEDAW) ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ ໍ່ຕູ້ານການທ ລະກໍາ (CAT).  

--- 

ສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນເພ ື່ມເຕ ມ, ຕິດຕ ໍ່: 
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