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ຖະແຫງຼການ ຢາ່ງກ ຸ້ງ 

ຂ ຸ້ສະເຫນຈີາກຊາວໜ ມ່ ອາຊຽນ 2014 

ໜ ງ່ຊ  ມຊນົ! ໜ ງ່ຍ ດທະສາດ! ຊາວໜ ມ່ເພ ອ່ຄວາມເປັນອນັໜ ່ງອັນດຽວກນັ! 

 

 

ພວກເຮົາ,ຄົນຮ ່ນໃຫມ່ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີການສ່ົງເສີມ ການບ ່ຈ າແນກຊົນ

ຊັຸ້ນໃນສັງຄົມ, ຄວາມເທ່ົາທຽມກັນ, ສັນຕິພາບ, ການໄດຸ້ຮັບການປົກປຸ້ອງ, ຄວາມໝັຸ້ນຄົງ, ແລະ ການ

ພັດທະນາຮ່ວມກັນຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນທ່ີສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫັຼກການແລະ ເຄົາລົບສິດທິມະນ ດ, 

ປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມຍ ດຕິທ າ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ອິດສະລະພາບໃນທ ກໆ

ດຸ້ານຂອງການດ າລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  

 ພວກເຮົາ, ຄົນຮ ່ນໃຫມ່ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນຂ ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການສຸ້າງຄວາມຍ ນຍົງຂອງສິດທິ

ພ ຸ້ນຖານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ໃຫຸ້ຄົນເປັນສູນກາງ  ແລະ ໃຫຸ້ໄວຫນ ່ມເປັນຕົວຂັບເຄ ່ອນຊ ມຊົນໃນລະດັບ

ພາກພ ຸ້ນ.  

  ພວກເຮົາ, ຄົນຮ ່ນໃຫມ່ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນຂ ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການຢ ນຢັນຮັບຮອງໂດຍບັນດາ

ຜູຸ້ນ າໃນປະເທດອາຊຽນເພ ່ອທ່ີຈະເຮັດໃຫຸ້ຄົນຮ ່ນໃຫມ່ສາມາດເຂົຸ້າເຖິງສະພາບແວດລຸ້ອມໃນລະດັບ

ພາກພ ຸ້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບຊ ມຊົນທ່ີຕອບສະຫນອງຄວາມຕຸ້ອງການສູງຂອງໄວໜ ່ມ, ການເຕີມ

ເຕັມຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮັບປະກັນຊ່ວຍໃຫຸ້ໄວໜ ່ມມີຄວາມໝັຸ້ນໃຈໄດຸ້ໃນແຜນວາລະ

ການພັດທະນາສ າຫັຼບພາກພ ຸ້ນຫັຼງປີ 2015.  

 

             ເພ ່ອທ່ີຈະະບັນລ ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮຽກຮຸ້ອງມາຢ່າງສູງດ່ັງລ ່ມນີຸ້: 

 

1.  ຮັບຮອງເອົາຂະບວນການເຄ ່ອນໄຫວຂອງໄວໜ ່ມອາຊຽນ (ASEAN Youth Movement) 

ຢ່າງເຕັມຮູບແບບເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນທ່ີມີອິດສະລະພາບ ແລະ ເອກະລາດໃນພາກພ ຸ້ນທ່ີຈະເປັນ

ຕົວແທນກະບອກສຽງຂອງໄວໜ ່ມໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ແລະ ເພ ່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ເມີນການຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໄວໜ ່ມ, ແຜນການປະຊ ມ ແລະ ບັນດາຂ ຸ້

ສະເໜີແນະຕ່າງໆ; 

2.  ເອ ຸ້ອຍອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຊ ່ອມໂຍງການຮ່ວມຕົວກັນ, ການເຂົຸ້າເຖິງ, ການບ ່ຈ າແນກຊົນ

ຊັຸ້ນວັນນະ, ບົນພ ຸ້ນຖານຄວາມຕຸ້ອງການ, ພ ຸ້ນຖານຄວາມເປັນຈິງ, ຮູບແບບສິດທິມະນ ດເປັນສູນກາງ

ເພ ່ອເປັນການສ ກສາທ່ີເປັນທາງການ ແລະ ບ ່ເປັນທາງການ; 

 

3.  ປະຕິຮູບ ແລະ ຍົກເລີກໂດຍທັນທີຕ ່ກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນປະຈ ບັນທ່ີມີລັກສະນະ

ເອົາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຈ າແນກສະຖານະພາບໄວໜ ່ມໂດຍທາງອຸ້ອມບົນພ ຸ້ນຖານສະຖານະພາບ 
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ແລະ ມ ມມອງ, ຄວາມຄິດຕ ່ກັບການເມ ອງ, SOGIE (ການປັບຕົວທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ ແລະ 

ການສະແດງອອກ), ສາສະໜາ ແລະ ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ; 

4. ໃຫຸຸ້້ຄວາມສ າຄັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜ ່ມໃນທ ກຂະແຫນງການ, ໂດຍເນັຸ້ນທ່ີກ ່ມໄວຫນ ່ມທ່ີມີ

ຄວາມສ່ຽງລວມທັງໄວຫນ ່ມຍິງ, LGBTIQ (ໄວໜ ່ມທ່ີມີລົດສະນິຍົມທາງເພດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ລັກສະນະ

ທາງເພດ ແລະ ການສະແດງອອກທາງເພດ), ຄົນພິການ, ຄົນຊົນເຜ່ົາພ ຸ້ນເມ ອງ, ຄົນກ ່ມນຸ້ອຍທາງ

ສາສະຫນາ, ຜູຸ້ອົບພະຍົບ, ຄົນບ ່ມີສັນຊາດ, ກ ່ມຄົນທ່ີອາໄສໃນເຂດທ່ີທ ກຍາກ, ພາສາຄົນກ ່ມນຸ້ອຍ, 

ຜູຸ້ຍິງ, ເດັກຍິງຖ ພາ, ເດັກນຸ້ອຍ, ກ ່ມຄົນທ່ີດ າລົງຊີວິດໃນບ ລິບົດສົງຄາມ ແລະ ບ ລິບົດສິດທິມະນ ດສະທ າ

, ກ ່ມຄົນຂາຍບ ລິການທາງເພດ, ກ ່ມຄົນຕິດເຊ ຸ້ອພະຍາດຕິດຕ ່ທາງເພດສ າພັນ HIV  ແລະ ໂລກເອດສ, 

ກ ່ມຄົນທ່ີຖ ກປ່ອຍປະລະເລີຍ, ກ ່ມຜູຸ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ກ ່ມຄົນທ່ີຖ ກຍົກຍຸ້າຍຖ່ິນຖານພາຍໃນປະເທດ

, ດຸ້ວຍການໃຫຸ້ຄ າປ ກສາຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕທ່ີແທຸ້ຈິງ, ການຈັດສັນທ ນຮອນທ່ີພຽງພ  ແລະ ການໃຫຸ້

ບ ລິການແຫ່ລງຊັບພະຍາກອນອ ່ນໆ ແລະ ການປົກປຸ້ອງສິດທິເພ ່ອອິດສະລະພາບໃນການສະແດງອອກ 

ແລະ ຊ ມນ ມ.  

 

5. ຈັດຕັຸ້ງທັນທີເພ ່ອແກຸ້ໄຂ ແລະ ເຮັດວຽກກັບໄວຫນ ່ມຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມປະເດັນດ່ັງລ ່ມນີຸ້:  

 

• ບດົບາດຂອງໄວຫນ ມ່ ແລະ ຜົນຂອງການສຸ້າງສນັຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄປີອງດອງ :  

o ລິເລ່ີມໃຫຸ້ມີ ແລະ ສະຫນັບສະຫນ ນເວທີສົນທະນາສັນຕິພາບຮ່ວມກັບພາກລັດຖະບານ 

ແລະ ຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂຸ້ອງ; 

o ລິເລ່ີມໃຫຸ້ມີໂຄງການ ແລະ ທາງເລ ອກດຸ້ານການສ ກສາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບເຂົຸ້າໃນ

ຫັຼກສູດການຮຽນ-ການສອນ. 

o ອ ານວຍພ ຸ້ນທ່ີທ່ີປອດໄພໃຫຸ້ແກ່ໄວໜ ່ມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມການສຸ້າງສັນຕິພາບຢ່າງ

ເຕັມເມັດເຕັມຫນ່ວຍເຊັ່ນວ່າ: ການສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທ າທ່ີແຕກຕ່າງ

ກັນໃນລະດັບຊ ມຊົນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພ ຸ້ນໂດຍສະເພາະໃນພ ຸ້ນທ່ີທ່ີມີຂ ຸ້

ຄັດແຍ່ງກັນ; ແລະ 

o ໃຫຸ້ການປົກປຸ້ອງໄວຫນ ່ມທ່ີໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາການຂັດແຍ່ງ 

 

• ການຄ ຸ້ມຄອງທີດ່,ີ ປະຊາທປິະໄຕ, ແລະ ເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ:  

o ປະຕິຮູບ ແລະ ເສີມສຸ້າງສະຖາບັນໄວຫນ ່ມຂອງພາກລັດທະບານທ່ີມີຢູ່ແລຸ້ວ ແລະ 

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບໄວຫນ ່ມເພ ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວຫນ ່ມໃນທ ກ

ລະດັບຂອງການຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ; 

o ທົບທວນ ແລະ ຍົກເລີກບັນດາກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີສວນທາງກັບບັນດາ

ຫັຼກການຂອງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນ ດຂອງໄວຫນ ່ມ ແລະ ສ່ົງເສີມ

ອິດສະຫລະພາບ, ຄວາມຍ ດຕິທ າ ແລະ ການເລ ອກຕັຸ້ງທ່ີສະຫົງບສ ກ, ໃຫຸ້ອິດສະຫລະ 
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ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງສ ່, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 

ການເຂົຸ້າເຖິງຂ ຸ້ມູນຂ່າວສານ; ແລະ 

o ສຸ້າງຄວາມເຂັຸ້ມແຂງໃຫຸ້ກັບສະຖາບັນພາກພ ຸ້ນທ່ີມີຢູ່ເພ ່ອຮັບປະກັນວ່າການສ່ົງເສີມ 

ແລະ ການປົກປຸ້ອງສິດທິມະນ ດໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້, ຮັບເອົາ 

ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນກົດບັດໄວຫນ ່ມລະດັບພາກພ ຸ້ນ.  

 

• ຮັບປະກນັການມວີຽກເຮດັງານທ າທີເ່ຫມາະສມົ ແລະ ການດ າລງົຊວີດິຂອງໄວຫນ ່ມໃນອາຊີ

ຕາເວນັອອກສຽງໃຕຸ້: 

 

o ຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມເປັນມິດ ແລະ ສິດທິ

ຂອງໄວຫນ ່ມ, ອີງຕາມນະໂຍບາຍການວ່າຈຸ້າງງານລະດັບຊາດທ່ີສຸ້າງວຽກເຮັດງານທ າ

ທ່ີເຫມາະສົມໃຫຸ້ກັບເຍົາວະຊົນໃນປະຊາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ແລະ ການຍ ດ

ຫມັຸ້ນກັບມາດຕະຖານຂອງອົງການຈັດຕັຸ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO) ທ່ີໃຫຸ້ຄວາມຫມັຸ້ນຄົງ, 

ປອດໄພ, ຮັບປະກັນ, ບ ່ຈ າແນກຊົນຊັຸ້ນ ແລະ ໃຫຸ້ຄ່າຕອບແທນທ່ີເຫມາະສົມ ແລະ ຫາ

ໂອກາດໃນການພັດທະນາອາຊີບ.  

o ໃຫຸ້ບູລິມະສິດສຸ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ສຸ້າງຄວາມຊ ານານໃຫຸ້ກັບທີມງານໂດຍການ

ເພ ່ມການລົງທ ນລວມທັງຈາກພາກສ່ວນເອະຊົນໂດຍຜ່ານໂຄງການສ່ົງເສີມຜູຸ້ປະກອບ

ທ ລະກິດຜູຸ້ຫນ ່ມນຸ້ອຍ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫຸ້ໂອກາດໃນການ ແລກປ່ຽນເຝ ກງານ ແລະ ສຸ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ກັບໄວຫນ ່ມໂດຍຜ່ານການເຝ ກອົບຮົມ, ຮຽນຕ ່ໃນຫລັກສູດທ່ີມີ

ຄວາມເປັນມ ອາຊີບໂດຍນ າໃຊຸ້ຮູບແບບເປັນທາງການ, ບ ່ເປັນທາງການ ແລະ ຮູບແບບ

ນອກລະບົບ ການໃຫຸ້ຄ າປ ກສາການຈຸ້າງງານ, ໃຫຸ້ການຄ ຸ້ມຄອງທາງສັງຄົມ, ແລກປ່ຽນ

ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການເພ ່ອທ່ີຈະເຮັດໃຫຸ້ໄວຫນ ່ມໃນອາຊຽນສາມາດໄດຸ້ຮັບ

ຂ ຸ້ມູນຂ່າວສາານ ແລະ ທັກສະຄວາມຊ ານານທ່ີຈະເຂົຸ້າເຖິງໂອກາດໄດຸ້ມີວຽກເຮັດງານ

ທ າທ່ີດີ; 

o ລົງທ ນໃນການສຸ້າງ ແລະ ເສີມສຸ້າງແຮງຈູງໃຈແກ່ໄວໜ ່ມ ເພາະ ສ່ິງນີຸ້ອາດຈະຍັງຊ່ວຍ

ໃນການສຸ້າງ ສະພາບແວດລຸ້ອມທ່ີເປີດກວຸ້າງ ແລະ ມັນຈະນ າໄປສູ່ຄວາມອາດສາມາດ

ຂອງໄວໜ ່ມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທ ກໆຂັຸ້ນຕອນຂອງ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວ

ກັບການດ າລົງຊີວິດ ແລະ ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ.   

o ຮັບປະກັນການເຂົຸ້າເຖິງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທ່ີດີຢ່າງມີມະນ ດສະທ າ ແລະ ເທ່ົາ

ທຽມກັນ ໂດຍປາສະຈາກ ການຈ າແນກຊົນຊັຸ້ນ, ເຄົາລົບໃນຄວາມຫຼາຍໆ ແລະ ສ່ົງເສີມ 

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໃຫຸ້ກັບໄວໜ ່ມທ ກໆຄົນ ເຊິ່ງລວມເຖິງ ກ ່ມໄວໜ ່ມທ່ີ

ດຸ້ອຍໂອກາດ ແລະ ແຮງງານເຄ ່ອນຍຸ້າຍທ່ີເປັນໄວໜ ່ມ. ປະຊາຄົມອາຊຽນຕຸ້ອງລົບລຸ້າງ
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ຄວາມລ າອຽງ ທາງດຸ້ານເພດຢູ່ໃນທ ກໆຂະແໜງການ ແລະ  ໃນທ ກລະດັບຂອງກ າລັງ

ແຮງງານ; ແລະ  

o ປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊຸ້ບັນດານະໂຍບາຍທ່ີແກຸ້ໄຂກ່ຽວກັບການຈ າແນກໄວໜ ່ມຢູ່ໃນ

ຕະຫຼາດແຮງງານ 

• ການສ ກສາທີມ່ຄີ ນນະພາບສ າລບັ ໄວໜ ່ມທ ກຄົນໃນພາກພ ຸ້ນອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕຸ້:  

o ກ ານົດ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການຮຽນຮູຸ້ທ່ີກ່ຽວຂຸ້ອງ ທ່ີເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ 

ຂອງຫັຼກສູດ ທ່ີອີງໃສ່ ສິດທິການສ ກສາ (ລະບົບການສ ກສາທາງການ, ບ ່ເປັນທາງການ 

ແລະ ການສ ກສານອກລະບົບ) ທ່ີໄດຸ້ອອກແບບສ າລັບໄວໜ ່ມ. ຕຸ້ອງຮັບປະກັນ ຄ ນ

ນະພາບຂອງບັນດາຄູສອນ, ໂຄງຮ່າງພ ຸ້ນຖານ, ເຄ ່ອງມ ໃນການສິດສອນ ແລະ ສ່ິງ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເພ ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະໃນແຕ່ລະບົບການສ ກສາ.  

o ຈັດສັນ ແລະ ກະຈາຍງົບປະມານໃຫຸ້ທ່ົວເຖິງ ເພ ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະບ ່ມີການຈ າແນກ  

ແລະ ຮັບປະກັນຄ ນນະພາບການສ ກສາທ່ີສ ມໃສ່ ການເສີມສຸ້າງ ແລະ ເພ່ີມຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງໄວໜ ່ມ; ແລະ 

o ການກ ານົດນະໂຍບາຍລະດັບພາກພ ຸ້ນໃຫຸ້ມີລະບົບການສ ກສາທ່ີບ ່ໄດຸ້ເສຍຄ່າ, ເຂົຸ້າເຖິງ

ໄດຸ້ ແລະ ແທດເໝາະສ າລັບທ ກໆຄົນ; ແລະ  

• ເພີມ່ຄວາມສາມາດສັກກະຍາພາບໃນເລ ອ່ງ ເພດສ ກສາ, ສ ຂະພາບສ ກສາ ແລະ ສດິທິ (ເພດ, 

ການສະແດງອອກທາງເພດ, ການເຂົຸ້າເຖງິສ ຂະພາບ ແລະ ກວມລວມເພດສ ກສາ):  

o ສະໜອງ ການເຂົຸ້າເຖິງການບ ລິການດຸ້ານສ ຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສ ຂະພາບທາງ

ເພດທ່ີເປັນມິດ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕ ່ກັບໄວໜ ່ມໃນພາກພ ຸ້ນລວມເຖິງ ກ ່ມໄວໜ ່ມທ່ີມີ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດຸ້ານເພດ, ແຮງງານເຄ ່ອນຍຸ້າຍທ່ີເປັນໄວໜ ່ມ, ໄວໜ ່ມທ່ີບ ່ມີ

ສັນຊາດ/ຜູຸ້ລີຸ້ໄພ, ໄວໜ ່ມທ່ີຂາຍບ ລິການທາງເພດ-ທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ, ກ ່ມ

ແປງເພດ; ແລະ  

o ສະໜອງ ຂ ຸ້ມູນ ແລະ ການສ ກສາ ສິດທິທາງເພດ ຢ່າງຄົບຖຸ້ວນ ໃຫຸ້ແກ່ໄວໜ ່ມ, ຍ ດທະ

ສາດຂອງການສິດສອນຕຸ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດຸ້ ເພ ່ອໃຫຸ້

ແທດເໝາະ ກັບຄວມຕຸ້ອງການທ່ີແຕກຕ່າງກັນຂອງຜູຸ້ຮຽນຮູຸ້ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໂດຍ

ຄ ານ ງເຖິງຄວາມເປັນຈິງທ່ີວ່າ ມີຄວາມຕຸ້ອງການດຸ້ານການຊ່ວຍເຫຼ ອສະເພາະ ເຊັ່ນວ່າ 

ກ ່ມໄວໜ ່ມທ່ີບ ່ໄດຸ້ເຂົຸ້າຮຽນ ຫຼ  ແມ່ຍິງໄວໜ ່ມທ່ີແຕ່ງການແລຸ້ວ ເຊິ່ງພວກເຂົາຈະຕຸ້ອງໄດຸ້

ຮັບການສິດສອນກ່ຽວກັັບຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານເພດ ໂດຍຜ່່ານວິທີການອ ່ນໆທ່ີ ບ ່ແມ່ນ

ການສ ກສາທ່ີເປັນທາງການ.   

• ໄວໜ ່ມກບັການເຄ ່ອນຍຸ້າຍ: ຕຸ້ອງຮບັປະກັນຄວາມປອດໄພ, ອິດສະຫະຼພາບ ແລະ ສດິທິຕາ່ງໆ

ຂອງພວກເຂາົ (ການຄຸ້າມະນ ດ, ຜູຸ້ລີຸ້ໄພ, ຄນົບ ມ່ສີນັຊາດ ແລະ ບນັດາແຮງງານເຄ ່ອນຍຸ້າຍ) 
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o ຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດຫັຼກສູດການຮຽນ-ການສອນທາງການທ່ີເນັຸ້ນໃສ່ຄ ນຄ່າຂອງບັນດາວັນ

ທະນະທ າຕ່າງໆ, ປະຫວັດສາດ, ສິດທິມະນ ດ ແລະ ການອົບພະຍົບ ຂອງຄົນເປັນສູນ

ກາງ.  

o ຮັບປະກັນໃຫຸ້ໄວໜ ່ມເຄ ່ອນຍຸ້າຍສາມາດເຂົຸ້າເຖິງໃນການສ ກສາໃນທ ກໆລະດັບເຊັ່ນ:  

ການສ ກສາທ່ີເປັນທາງການ, ບ ່ເປັນທາງການ, ການສ ກສານອກລະບົບ ແລະ  ການ

ພັດທະນາທັດສະສີມ ແຮງງານ.   

o ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັຸ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍທ່ີ ສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປຸ້ອງສິດທິ ແລະ 

ເສລີພາບ ຂອງກ ່ມແຮງງານເຄ ່ນຍຸ້າຍໄວໜ ່ມ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງກ ່ມແຮງງານທ່ີບ ່ມີ

ເອກະສານ, ບ ່ມີສັນຊາດ, ແລະ ກ ່ມໄວໜ ່ມທ່ີຊອກຫາສະຖານໃນການລີຸ້ໄພ; ແລະ   

o ໃຫຸ້ລົງນາມຮັບເອົາບັນທັນທີ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ສິດທິມະນ ດສາກົນ ທ່ີ

ມີຜົນໂດຍທາງກົງຕ ່ກັບແຮງງານເຄ ່ອນຍຸ້າຍໄວໜ ່ມ 

• ດ າເນນີການ ແລະ ປກົປກັຮັກສາຮກັສາ ສະພາບສິງ່ແວດລຸ້ອມພາກພ ຸ້ນ (ການກ ານດົວຖິກີານ

ດ າລງົຊວີດິດຸ້ວຍຕນົເອງ, ການປກົປັກຮກັສາ ແລະ  ພມູປນັຍາທຸ້ອງຖິນ່ ແລະ ວດັທະນາທ າ

ຂອງບັນດາຊນົເຜົາ່):  

o ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນໄວໜ ່ມ ໃນການການລິເລ່ີມ 

ໂຄງການສີຂຽວ ແນໃສ່ເພ ່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາສ່ິງແລດວຸ້ອມໃນລະດັບຊ ມຊົນ ແລະ 

ລະຫວ່າງຊາດ  

o ຮັບຮອງ ແລະ ສ່ົງເສີມ ຄວາມຍ ດຕິທ າແກ່ສ່ິງແວດລຸ້ອມ ດຸ້ວຍການປະຕິບັດຢ່າງເປັນ

ທ າ ແລະ ເຄົາລົບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜ ່ມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ການປະຕິບັດ 

ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ ບັນດາ ກົດໝາຍສ່ິງແວດລຸ້ອມ, ກົດລະບຽບ ແລະ ບັນດາ

ນະໂຍບາຍ ເພ ່ອໃຫຸ້ໝັຸ້ນໃຈວ່າ ມີສະພາບແວດລຸ້ອມທ່ີດີ ທ່ີເຮົາສາມາດຮຽນຮູຸ້, ດ າລົງ

ຊີວິດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຮົາໄດຸ້.   

o ຮັບປະກັນ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດທິໃນການເຂົຸ້າເຖິງຂ ຸ້ມູນກ່ຽວ

ກັບແຜນການພັດທະນາໃນຂັຸ້ນທຸ້ອງຖ່ິນ, ພາກພ ຸ້ນ ຕະຫຼອດເຖິງ ແຜນພັດທະນາ

ລະຫວ່າງປະເທດ.  

o ການໃຫຸ້ໄວໜ ່ມມີສ່ວນຮ່ວມໃນທ ກໆຮູບແບບຂອງຂະບວນການປ ກສາຫາລ  ແລະ 

ການຕັດສິນໃຈ ເພ ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ ສ່ິງແວດລຸ້ອມມີ ຄວາມຍ ນຍົນ ແລະ ສະພາບທ່ີດີ ;

ແລະ  

o ປັບປ ງ ແຜນການກຽມພຸ້ອມໃນການຮັບມ ຕ ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາໄພພິບັດຕ່າງໆ 

ໃຫຸ້ແກ່ໄວໜ ່ມ 
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ພວກເຮົາ ເຊິ່ງເປັນ ໄວໜ ່ມຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ຈະຕຸ້ອງມີສິດເສລີພາບໃນການເຂົຸ້າເຖິງ ແລະ ກ ານົດ 

ຂອບເຂດຂອງຕົນໃນການຂັບເຄ ່ອນເພ ່ອຮຽກຮຸ້ອງສິດຂອງພວກເຮົາ ໃນລະດັບຊ ມຊົນ, ລະດັບຊາດ 

ແລະ ພາກພ ຸ້ນ ໃນການນ າພາ ແລະ ຜັກດັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໂດຍໃຫຸ້ຄົນເປັນສູນກາງ.   

ສດິທຂິອງໄວໜ ່ມ ແມນ່ ສິດທອິນັເປນັພ ຸ້ນຖານຂອງສດິທມິະນ ດ! 

ວນັທ ີ18 ມນີາ 2014 

ມະຫາວທິະຍາໄລຢາ່ງກ ຸ້ງ, ຢາ່ງກ ຸ້ງ, ປະເທດມຽນມາ.  


