ອົງການ
ເຮັດວຽກເພື່ອ
ສະຫະປະຊາຊາດ

ສປປ ລາວ
ສະບັບທີ່ 1/2010

ຫຼັງປົກ: ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ
ແມ່ນການສ້າງເສດຖະ
ກິດທີ່ດີ

ບົດຄວາມເດັ່ນ

ກອງປະຊຸມ MDG ປີ 2010: ພວກເຮົາ
ສາມາດຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ

ໜ້າ 4: ເປົ້າໝາຍ MDG2:
ສົ່ງເສີມສິດທິໃນດ້ານການສຶກສາ

ໜ້າ 5: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ່

ໜ້າ 6: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດເພື່ອ ສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ຍືນຍົງ

ສປປ ລາວ ຮັບເປັນຜູ້ນຳໃນການຈັດ
ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ ວ່າ
ດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດບົ່ມບີ່

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 8 ເຖິງ 12 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2010, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດກອງປະຊຸມ
ລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາການເກືອດຫ້າມລະເບີດບົ່ມບີ່. ສົນທິສັນຍາໄດ້ເປີດໃຫ້ລົງນາມຢູ່
ເມືອງ ໂອສໂລໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2008 ແລະ ມີ 106 ປະເທດຮ່ວມລົງນາມ, ສົນທິສັນຍານີ້ໃຊ້ເວລາພຽງ
14 ເດືອນ ກໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເມື່ອໄດ້ຄົບ 30 ປະເທດທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ, ເຊິ່ງປະເທດ
ເບີກີນາ ຟາໂຊ ແລະ ໂມດີວາ ເປັນປະເທດສຸດທ້າຍ ທີ່ລົງນາມໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2010.
ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ໄວວາ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນອື່ນໆ ແລະ ສົນທິສັນຍາຈະມີການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນທາງການໃນ ວັນທີ 1 ສິງຫາ ປີ 2010.
ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອເກືອດຫ້າມການພັດທະນາ,
ການນຳໃຊ້ ແລະ ການສະສົມລະເບີດບົ່ມບີ່, ຄະນະດຽວກັນນັ້ນຕ້ອງມີການຮັບປະກັນ ໃນການຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຟື້ນຟູທາງດ້ານຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເກັບກູ້
ລະເບີດທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດພາຄີສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົ່ມບີ່
ຈະເປັນພື້ນຖານໃນອະນາຄົດ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ ໂດຍນຳເອົາຫຼາຍລັດເຂົ້າຮ່ວມ
ກັນໃນສົນທິສັນຍາ, ເຄືອຄ່າຍອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພົນລະເຮືອນ, ແລະ ບັນດາ
ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ. ບັນດາສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ
ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມທັງວາງເປົ້າໝາຍ ແມ່ບົດເພື່ອຫັນເອົາສັນຍາໄປປະຕິບັດຕົວຈິງ
ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2

UN Working for Lao PDR
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດພາຄີ ປີ 2010: ສປປ ລາວ ຮັບເປັນຜູ້ນຳໃນລະດັບສາກົນ

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 8 ເຖິງ 12 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2010, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາລະເບີດບົ່ມບີ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.
ກອງປະຊຸມຈະເປັນໂອກາດສຳລັບ ທຸກໆລັດໃນການແລກປ່ຽນ ບັນດາຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສາມັນ ຄັ້ງທີ່ 64 ປີ 2009, ສະພາຂອງ
ອົງການ ສປຊ ໄດ້ຕ້ອນຮັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດກອງ ປະຊຸມ.
ມັນເປັນກໍລະນີທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ປະ
ເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຈະຈັດກອງປະຊຸມຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງນີ້ໄດ້.
ນີ້ຍັງເປັນການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງການເມືອງ
ຂອງລັດຖະບານ ໃນການທຸ່ມເທຄວາມພະຍາຍາມ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ສ້າງ
ຄວາມສູນເສຍທາງດ້ານສັບສິນ ແລະ ເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງ ຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງປະເທດໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ໃນປີ 2015 ກໍ່ຄືການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ
2020.

ຈຸດເດັ່ນຂອງສົນທິສັນຍາໄດ້
ແມ່ນໄດ້ກຳນົດລະອຽດທິດທາງ
ໃນການອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍຂອງຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຈາກລະເບີດບົ່ມບີ່. ຜູ້
ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍນັ້ນບໍ່ສະເພາະພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ, ສູນເສຍດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໝາຍເຖິງການຈຳກັດ
ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນນຳອີກ. ສົນ
ທິສັນຍາຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ທາງດ້ານເກນອາຍຸ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທ່ີບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ລວມມີ
ການສະໜັບສະໜູນການຮັກສາປິ່ນປົວ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ຊຸກຍູ້ຈິດໃຈ,
ໄປພ້ອມກັບການກຳນົດທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍທຸກໆຄົນ.

ຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ລະເບີດບົ່ມບີ່

ການເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ແຂງແກ່ນຂອງອົງການ ສປຊ ກັບ

ໄດ້ມີການພົວພັນກັນຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ລັດຖະບານ
ທີ່ຕົກຄ້າງ ແລະ ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ. ເຖິງວ່າສົງຄາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຫຼາຍ
ການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ປີ
2008
ສິບປີແລ້ວ, ບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງປ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ໃນສະຖານະຄືກັບປະຈຸບັນ,
ສປປ
ລາວ
ະຊາຊົນ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ.
ຈະສາມາດເກັບກູ້ລະເບີດຈາກທີ່ດິນ ເພື່ອທຳການກະສິກຳອັນເປັນບູລິມະ
ນອກຈາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບແລ້ວ,
ສິດໄດ້ພາຍໃນ 16 ປີ. ໂດຍຖ້າມີການຂະຫຍາຍແຫຼ່ງທຶນ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຍັງຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງດິນກະສິກຳທີ່ປອດໄພ ແລະ ຍັງ
ອາດຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໄວກ່ວາ, ບາງທີກໍ່ອາດເປັນ 10 ປີ. ເພື່ອໃຫ້ຄວາມ
ເປັນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການກຳຈັດທີ່ດິນ ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ
ກະຈ່າງແຈ້ງແກ່ບັນຫານີ້, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ສະບັບໃໝ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເຊິ່ງ
ເພຶ່ອເກັບກູ້ລະເບີດອອກ.
ປະມານ
ມີວິໄສທັດວ່າ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກໄພ
80% ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີອາຊີບ
ຄຸກຄາມຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ຍຸດທະ
“ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມເກັບເອົາຫຼາຍຢ່າງຈາກໜ້າ
ຕິດບັນກັບ
ຂະແໜງການກະສິກຳ,
ສາດນີ້ ກ ຳລັ ງ ຢູ່ ໃ ນຂັ້ ນ ຕອນການເຊັ ນ ຮັ ບ
ດິນ ແລະໂຍນໃຫ້ກັນຫຼີ້ນ. ກີ້ ເດັກຍິງທີ່ນ້ອຍກ່ວາໝູ່
ຜົນກະທົບຈິ່ງມີຫຼາຍ ແລະ ມັນບໍ່
ຮອງຈາກລັດຖະບານ.
ເປັນສິ່ງທີ່ແປກ ທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີວຽກ
ເຫັນບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກກ້ອນຫີນ ແລະ
ທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ວາໝູ່ ຈາກລະເບີດຍັງບໍ່
ງານຫຼ
າ
ຍຢ່
າງ
ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ,
ເກັບຂື້ນມາ-ໝາກບານເຫຼັກໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ມີຮູບຮ່າງ
ທັນແຕກແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.
ຍັງມີບົ່ມບີ່ປະມານ
78
ລ້ານໜ່ວຍ
ເປັນໜ້າສົນໃຈ! ພວກເຂົາທຸກຄົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່
ຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ແລະ
ລູກລະເບີດໃຫຍ່ອີດຫຼາຍກ່ວາ
ຍ້ອນລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຍ້ອນສາຍ
ກັບ”ໝາກບານ” ໃໝ່ ພວກເຂົາເລີ່ມໂຍນໃຫ້ກັນຫຼີ້ນ.
400000 ໜ່ວຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ. ອິງ
ເຫດດັ່ງກ່າວ
ຈິ່ງຈັດເຂົ້າໃນວົງຈອນ
ຕາມການຄາດຄະເນ ຂອງອົງການເກັບ
ຫຼັງຈາກສອງສາມນາທີຜ່ານໄປ “ໝາກບານເຫຼັກ”
ຂອງຄວາມທຸກຈົນ. ປົກກະຕິແລ້ວເຂົາ
ກູ້ລະເບີດລາວ,
ໃນປີ
1996
ໄດ້ແຕກລະເບີດຂື້ນ. ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າສິ່ງທີ່ ກີ້ ຈັບຂື້ນມານັ້ນ
ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍ
0.75%
ມັນແມ່ນລູກລະເບີດບົ່ມບີ່ ທີ່ຖືກຖິ້ມລົງມາໃນຊ່ວງສົງຄາມ ຂອງ ຈຳນວນບົ່ມບີ່ ແລະ 1.2%
ຜົນທີ່ຕາມມາກໍ່ຄື
ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ
ອາດຈະໄດ້ປະລະ ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ,
ຂອງຈຳນວນລູກລະເບີດໃຫຍ່ທີ່ຮູ້
ຫວຽດນາມ”
ບັນຫາພື້ນຖານສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ແມ່ນ
ຖ້າຫາກມີການເພີ່ມຈຳນວນຄົນ
ທ່ານ. ຫົງຄຳ ຈັນທະວົງສາ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ການຮັບປະກັນທາງດ້ານໂອກາດທາງ
ໃນທີມງານເຄື່ອນທີ່ຂອງອົງການເກັບກູ້ລະ
ສັງຄົມ.
ເບີດ, ລາວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາ
ບັນດາໄພພິບັດ
ທາງທຳ
ຄວາມຮັ ບ ພິ ດ ຊອບລົ ງ ຈາກຫຼ າ ຍອາທິ ດ
ມະຊາດ, ເປັນຕົ້ນໄພນ້ຳຖ້ວມ
ສາ
ມາເປັນສອງສາມມື້
ແລະ
ປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.
ມາດສ້າງສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ,
ເຮັດໃຫ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ເຄື່ອນ
ນອກນັ້ນ, ການຮ່ວມມືກັບອົງການເກັບກູ້ລະເບີດອື່ນໆ ອາດມີຄວາມເປັນໄປ
ຍ້າຍຈາກບ່ອນທີ່ໝາຍໄວ້ໄປສູ່ທົ່ນາ ແລະ ຫົນທາງ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີພະຍຸ
ໄດ້ໃນການກະຈາຍກຳລັງລົງເກັບກູ້ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ເກດສະໜາພັດ ຖະລົ່ມພາກໃຕ້ລາວ ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2009. ເຊິ່ງສົ່ງ
ເພື່ອເປັນການສະນັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ ໃຫ້ກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຜົນກະທົບຕໍ່ ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃນທາງລົບ.
ຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົ່ມບີ່ ໃນ ສປປ
ແຕ່ເມື່ອສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ
ລະເບີດ
ລາວ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຂື້ນໃນວັນທີ 5
ບົ່ມບີ່ຫາກມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ,
ທຸກຄົນຈາກທຸກແຂວງທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ມີນາປີ 2010, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ສປຊ
ກະທົບໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະສາມາດທຳການຜະລິດ
ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP). ໃນຂອບຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການ
ຢູ່ທີ່ດີນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສາມາດສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຍ່າງໄປ ຕະຫຼາດໂດຍ
ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກອງທຶນ ໄດ້ສະໜອງການບໍລິການຜ່ານ
ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວອີກຕໍ່ໄປ. ຄວາມຄາດຫວັງອັນ ຕົ້ນຕໍຂອງສົນທິສັນຍາ
ປະຕູດຽວໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອໝັ້ນໃຈວ່າ ມີການປະສານງານ ແລະ
ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກໍ່ຄືບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ການຄາດຄະເນໃນການຊ່ວຍ ເຫຼືອໄດ້ດີກ່ວາ. ອົງການ ສປຊ ຈະໃຫ້ການສະ
(ເປົ້າໝາຍ MDG1 ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ
ໜັບສະໜູນໃນການບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອໝັ້ນໃຈວ່າຈະມີ ການນຳໃຊ້ທຶນ
ຢ່າງສິ່ນເຊີງ), ແລະ ອາດຈະເປັນບົດບາດອັນສຳຄັນຕໍ່ກັບ ສປປ ລາວ
ເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ.
ໃນການປາຖະໜາ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະ
ນາໃນປີ 2020.
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ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດພາຄີ ປີ 2010: ສະກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ລະເບີດບົ່ມບີ່

ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 1964 - 1973, ໄດ້ມີລະເບີດຫຼາຍກ່ວາ 270 ລ້ານໂຕນ ໄດ້ຖີ້ມລົງແຜ່ນດິນລາວ. ເຊິ່ງຄິດສະເລ່ຍແລ້ວ 30% ຫຼື 80 ລ້ານໜ່ວຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ
ຍັງຄົງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນປະເທດພາຍຫຼັງສົງຄາມສີ້ນສຸດ. ທົ່ວ 17 ແຂວງຂອງລາວ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຜູກສາຍເກີບຂອງລາວແລ້ວກຳຈັດໜ້າດິນ
ໃຫ້ປາສະຈາກລູກລະເບີດ

ແກ້ວພິມພາ ຈັນສີມາ, ອາຍຸ 31 ປີ ໄດ້ມີອຸປະກອນຄູ່ຊີບອັນເປັນເອກະລັກ, ລວມມີ
ເຄື່ອງຈັບຫາໂລຫະ ແລະ ຊ້ວານ, ຄີມຕັດສາຍໄຟ, ສາຍໄຟຍາວ 1 ກິໂລແມດ,
ສາຍສະນວນລະເບີດ, ລະເບີດ TNT, ລະເບີດ C4 ແລະ ເຄື່ອງກົດສະນວນລະເບີດ.
ໜ້າທີ່ຂອງລາວ ແມ່ນເປັນຜູ້ຊີ້ນຳທີມງານເກັບກູ້ລະເບີດ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື,
ສປປ ລາວ.
ລາວໄດ້ສະມັກເຂົ້າເປັນພະນັກງານເກັບກູ້ລະເບີດໃນປີ 1999 ກັບອົງການ ເກັບກູ້ລະ
ເບີດລາວ,
ເຊິ່ງເປັນອົງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແຫ່ງຊາດ.
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າເປັນພະ
ນັກງານຝຶກງານ, ແກ້ວພິມພາ ໄດ້ຖືກສົ່ງຂື້ນມາຝຶກອົບຮົມ ເປັນເວລາ 8 ອາທິດ ທີ່ສູນ ຝຶກອົບຮົມ
ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ ວຽງຈັນ, ເຊິ່ງນັ້ນມັນໄດ້ເປັນການກະກຽມການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍສະ
ເພາະໜ້າໃຫ້ກັບລາວ.
“ຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້ອຍລົງສະໜາມເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົວຈິງ ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ເມື່ອຂ້ອຍເລີ່ມແກວ່ງ
ເຄື່ອງກວດຈັບຫາລະເບີດເພື່ອຊອກຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນ.
ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຢ້ານກົວເມື່ອ
ຂ້ອຍຄົ້ນພົບລູກລະເບີດລູກທຳອິດ ຍ້ອນຂ້ອຍໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ ແລະ ຂ້ອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ
ເພື່ອຈະສືບຕໍ່. ຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າເມື່ອລູກລະເບີດລູກນີ້ໄດ້ຖືກກຳຈັດໄປ ມັນຈະສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ປະ
ຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້”
10 ປີຕໍ່ມາ ໂອກາດໃນການໄດ້ເປັນຫົວໜ້າທີມໄດ້ມາເຖິງ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຊັ້ນໃນປີ 2009, ປະຈຸບັນ
ແກ້ວພິມພາ ໄດ້ກາຍເປັນວິຊາການ ຂັ້ນ 3 ໃນການທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (EOD) ແລະ ສາມາດ ເຄື່ອນຍ້າຍລະເບີດໄດ້ຢ່າງ
ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ທຳລາຍເກືອບໝົດທຸກຊະນິດລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ.
ເມື່ອຖາມກ່ຽວກັບແຜນຂອງລາວໃນອານາຄົດ ລາວເວົ້າວ່າ “ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະຮຽນຈົບແຕ່ຊັ້ນປະຖົມ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມີຄວາມ
ໝຸ້ງຫວັງຢາກກາຍເປັນວິຊາການ EOD ໃນຂັ້ນອາວຸໂສ ຄືກັບຜູ້ຍິງ ວິຊາການ EOD ຂັ້ນອາວຸໂສຄົນອື່ນໆໃນແຂວງຈຳປາສັກ. ຂ້ອຍຢາກສືບ
ຕໍ່ເຮັດວຽກກັບອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ລາວ ຈົນກ່ວາການເກັບກູ້ລະເບີດໃນລາວຈະສິ້ນສຸດລົງ. ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຄົນລາວມີການດຳລົງຊີວິດ
ທີ່ປອດໄພ”
ພາບ: UXO Lao/ຄຳໝັ້ນ ບຸນຍາວົງ
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ສປຊເຮັດວຽກເພື່ອ ສປປ ລາວ
ກອງປະຊຸມ ເປົ້າໝາຍ MDG ປີ 2010: ຄວາມຮຽກຮ້ອງຈາກສາກົນໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, 5 ປີ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs
ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການ ສປຊ, ທ່ານ ບັນຄີມູນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳໃນທົ່ວໂລກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ ນິວຢອກ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2010
ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ. ໄດ້ມີ 189 ປະເທດຮ່ວມລົງນາມໃນຖະແຫຼງການ ສະຫະສະວັດ ໃນປີ 2000 ລວມມີ 8 ເປົ້າໝາຍ

MDG 2: Å³ÃâÅêÓÅéÈËéÀàÌÅëÀÅàÔŠàÃÅíÓÍïÌ
åØ‹ÀèÍâÈèÀÌ‹ÜÇËîÀÂíÌ
ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຊ້ຈາ່ ຍເຂົາ້ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເຖິງ 12% ຂອງງົບປະມານ
ແລະ ຊາຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນຍັງຕ່ຳກ່ວາຢູເ່ ຂດຕົວເມືອງຫຼາຍ,
ແຫ່ງລັດທັງໝົດ. ຕົວເລກນີມ
້ ນ
ັ ຂ້ອນຂ້າງຍັງຕ່ຳຖ້າທຽບໃສ່ມາດຕະຖານຂອງ
ຄວາມສະເໝີພາບກັນ
ລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນການເຂົາ້ ຮຽນໄດ້ເພີມ
່ ຂືນ
້ ຢ່າງ
ພາກພືນ
້ , ແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເພີມ
່ ຂືນ
້ ແມ່ນດີຫາຼ ຍເມືອ
່ ຕົວເລກການ
ລຽນຕິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ຄວາມບໍສ
່ ະເໝີພາບຫຼາຍຢ່າງໃນແຕ່ລະຂັນ
້ ຂອງ
ມອບ ອາກອນເຂົາ້ ລັດຖະບານກຳລັງເພີມ
່ ຂືນ
້ .
ຊັນ
້ ການສຶກສາ. ສົມທຽບເດັກ ຍິງອາຍຸ 7-16 ປີ ບໍໄ
່ ດ້ເຂົາ້ ຮຽນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ
ດັງ່ ທີໄ
່ ດ້ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ປະມານ 6.1% ແຕ່ນຊ
້ີ ຳ້ ພັດເພີມ
່ ຈຳນວນຂອງເດັກຍິງທີມ
່ ຄ
ີ ວາມທຸກຍາກກ່ວາ
ໃນປີ 2009, ອັດຕາການເຂົາ້ ໂຮງຮຽນຊັນ
້ ປະຖົມ ໄດ້ເພີມ
່ ຂືນ
້ ຈາກ 80%
ຢູໃ່ ນເຂດຊົນນະບົດຂືນ
້ ເຖິງ 20%.
ໃນປີ 2001 ມາເປັນ 91.6% ໃນປະຈຸບນ
ັ . ເປົາ້ ໝາຍໃນປີ 2010 ແມ່ນ 98%.
ຍິງ່ ໄປກ່ວານັນ
້ , ອັດເດັກຈ່ອຍຜອມ, ອັດຕາການຖ່ວງດຶງໃນການ
ໃນນັນ
້ ບູລມ
ິ ະສິດຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຢາ່ ງນ້ອຍ 10% ຂອງຈຳນວນ
ສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງມີສງູ ເຖິງ 40%. ໃນໄລຍະທີເ່ ດັກເຂົາ້ ຮຽນ,
ເດັກນ້ອຍທີນ
່ ອນຢູນ
່ ອກລະບົບຂອງການສຶກສາ. ເປົາ້ ໝາຍນີແ
້ ມ່ນສອດຄ່ອງ
ການຂາດສານອາຫານ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດ
ໃນການຮຽນຂອງ
ກັບບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາທົວ
່ ໂລກ ປີ 2010 ຂອງອົງການ
ເຂົາເຈົາ້ ຫຼດ
ຸ ລົງ,
ແລະ
ມັນຈະສົງ່ ຜົນກະທົບຕໍກ
່ ບ
ັ ເຂົາເຈົາ້ ໃນເວລາໃຫຍ່
UNESCO, ເຊິງ່ ເປັນຄຳຕອບໃຫ້ກບ
ັ ຄຳຖາມຄຳຖາມທີວ
່ າ່ ” ການເຂົາ້ ເຖິງບ່ອນ
ຂືນ
້ ມາ. ບົດຄົນ
້ ຄ້ວາ ໃນມໍໆ
່ ນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນຫາໂພສະນາການ,
ທີບ
່ ເ່ໍ ຂົາ້ ເຖິງ”ຸ , ແລະ ມັນຍັງເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກບ
ັ ເປົາ້ ໝາຍ MDG ທີ່
ການຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ
ການສຶກສາ
ແມ່ນໄດ້
2 ໃນການບັນລຸການສຶກສາໃນຂັນ
້ ປະຖົມຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ.
ໄດ້ມຄ
ີ ວາມກ່ຽວພັນກັນ ຢ່າງແໜ້ນ ໜາ.
ທາງດ້ານ
ນະໂຍບາຍ,
ເມືອ
່ ເບິງ່ ບັນຫາ
ໂພສະນາ
ຂອບການພັດທະນາ ຂະແໜງການ
ການໃນລະດັບສາກົນ,
ທິດທາງ
ສຶກສາ (ESDF), ໄດ້ສມ
ົ ບູນໃນທ້າຍປີ
ແມ່ນຈະແຈ້ງ: ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ດ້ານໂພສະ
“ກາລະໂອກາດສຳລັບການສຶກສາແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນ
2009 ແລະ ໄດ້ສາ້ ງໂຄງຮ່າງ ນະໂຍ
ແຮງຕໍ່ກັບຄວາມສຸກຂອງ ເດັກ ກ່ອນພອກເຂົາຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ນາການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ
ບາຍທີອ
່ ະທິບາຍ ບັນດາບູລມ
ິ ະສິດ
ເຊືອ
່ ມຖອຍ
ໃນຫຼາຍໆປະເທດຕະ
ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເສຍດາຍ, ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງສັດຕະວັດທີ
ແລະ ເປົາ້ ໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ເພືອ
່ ຍົກ
ຫຼອດໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ. ການ
21, ບັນຫາທີ່ກີດຂວາງສອງຢ່າງຄື ໄພອຶດຫິວ ແລະ
ລະດັບຄວາມສະເໝີພາບ
ໃນການ
ປະເມີນມໍໆ
່ ນີຈ
້ າກ
ອົງການ
ອາ
ເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາ ທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ
ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ກັບການສຶກສາ
ຫານ ແລະ ການກະເສດ ຂອງ ສປຊ
ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ , ແລະ ທັງສ້າງ
ໃນຂົງເຂດທົ່ວໂລກ”
ໄດ້ບອກວ່າ ຈຳນວນ ຂອງປະຊາກອນ
ຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ໃຫ້ຂະແໜງການສຶກ
ທີຂ
່ າດສານອາຫານໃນທົວ
່ ໂລກ ໄດ້
ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມການສຶກສາທັງໝົດຂອງໂລກ ປີ
ສາ, ການປົກຄອງ ແລະ ການປະ
ເພີມ
່ ຂືນ
້ ຈາກ 848 ລ້ານຄົນໃນປີ
2010
ຕິບດ
ັ ການຄຸມ
້ ຄອງ ແຕ່ນຫ
້ີ າປີ 2015.
2005 ມາເປັນ 963 ລ້ານຄົນໃນປີ
ຂອບ ພັດທະນາການສຶກ
2008. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເກີດ
ສາ , ໄດ້ລະບຸແຜນ ງານຢ່າງຈະແຈ້ງ
ຈາກການເພີມ
່ ຂືນ
້ ຂອງລາຄາອາຫານ.
ໃນການແນະນຳ ໃຫ້ກບ
ັ ການລົງທຶນ
ນີອ
້ າດຈະສົງ່ ຜົນກະ ທົບໃຫ້ກບ
ັ
44
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ລ້ານຄົນ ຂາດສານອາຫານອີກ ໃນປີ 2008.
ການປະສານງານ, ການວາງແຜນຕໍກ
່ ບ
ັ ແຜນງານໄດ້ດກ
ີ ວ
່ າ.

ທິດທາງໃນຕໍໜ
່ າ້ : ນຳໃຊ້ທນ
ື ທີຂ
່ າດແຄນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ

ບັນດາສິງ່ ທ້າທາຍທີຍ
່ ງັ ມີຕກ
່ໍ ບ
ັ ການເຂົາ້ ຮຽນຊັນ
້ ມັດທະຍົມຕອນ
ຕົນ
້

ຈາກການສະຫຼບ
ຸ ຕີລາຄາ ຂອງອົງການ ສປຊ ເພືອ
່ ການພັດທະນາ (UNDP),
ຈຸດສູນກາງ: ໃນການບັນລຸ ເປົາ້ ໝາຍ ສະຫະສະວັດ ເພືອ
່ ການພັດທະນາ, ສິງ່ ທ້າ
ທາຍຕົນ
້ ຕໍທກ
່ີ ຳລັງປະເຊີນໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດທີດ
່ ອ
້ ຍພັດທະນາ ແມ່ນ
ງົບປະມານທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຈຳກັດ.
ອິງຕາມບົດລາຍງານ, ຄວາມຈຳກັດໃນການສະໜອງທຶນມີຜນ
ົ ກະ
ທົບຕໍກ
່ ບ
ັ ຄວາມສາມາດ ໃນການເພີມ
່ ການໃຊ້ຈາ່ ຍທີຈ
່ ຳເປັນຂອງລັດ ໃນ
ການລົງທືນໃສ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ
ຂອງເປົາ້ ໝາຍສະຫະສະວັດ (MDG), ເປັນຕົນ
້
ແມ່ນການບັນລຸ ການສຶກສາໃນລະດັບປະຖົມຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ. ສຳລັບປະເທດທີອ
່ ງິ
ໃສ່ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງການ (ODA) ໃນຂະໜາດກາງ ແລະ ການຍົກ ລະດັບການ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ຈິງ່ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການເລັງ່ ໃຫ້ເປົາ້ ໝາຍ
ຍຸດທະສາດເພືອ
່ ການພັດທະນາມີຄວາມຄືບໜ້າ.
ໃນປີ 2009, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈຳນວນ 560
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ເພືອ
່ ເປັນການສະໜັບສະໜູນແກ່ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 7, ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ອັນສຳຄັນຂອງອົງການ ສປຊ
ແມ່ນເນັນ
້ ໃສ່ໃນການລົງທຶນໃນຂະແໜງສັງຄົມ,
ບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບ,
ການບັນລຸ ແລະ ການນຳອົາ ເປົາ້ ໝາຍຍຸດທະສາດ ເຂົາ້ ສູແ
່ ຜນການ.
ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັນ
້ ສູງ
ທີຈ
່ ະຈັດຂືນ
້ ໃນເດືອນຕຸລາ
ປີ
2010, ກຸມ
່ ຂະແໜງເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບການສຶກສາ ໄດ້ວາງແຜນລາຍ
ການຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ລວມທັງແຜນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ 5 ປີ ສຳລັບ ຂອບ
ການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດ

ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຂອງຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ , ສົມທົບກັບນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່
ການສຶກສາໃນຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານມາຕັງ້ ແຕ່ປີ 2000.
ສປປ ລາວ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບສະຖານະການທີເ່ ກີດຂືນ
້ ກັບບັນ
ດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ ແລະ ອາຟລິກກາ ອືນ
່ ໆຄືກນ
ັ : ນະໂຍບາຍ
ທີບ
່ ຄ
່ໍ ອ
່ ຍດີທກ
່ີ ຳລັງກົດດັນຕໍກ
່ ບ
ັ ລະບົບການສຶກສາໃນຂັນ
້ ມັດທະຍົມຕົນ
້
ແລະ
ປາຍ ກ່ອນທີບ
່ ນ
ັ ລຸການສຶກສາໃນລະດັບຊັນ
້ ປະຖົມຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ.
ຄວາມເປັນຈິງຍັງມີຢວ
ູ່ າ່ ການຮຽນການສອນໃນລາວໃນຂັນ
້ ມັດທະ
ຍົມ ຍັງມີເງືອ
່ ນໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ. ຈຳນວນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນ ສປປ ລາວ
ປະຈຸບນ
ັ ມີ 50 ຄົນຕໍຫ
່ ອ
້ ງ ສົມທຽບໃສ່ 10 ປີຜາ່ ນມາທີມ
່ ພ
ີ ຽງ 37 ຄົນຕໍຫ
່ ອ
້ ງ.

ບັນຫາແມ່ຍີງໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີການຂາດໂພສະນາການ
ແລະ ການຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນປະສົບກັບ
ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາສິງ່ ອືນ
່ ທັງໝົດ
ອິງຕາມບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມການສຶກສາເພ່ອ
ື ໝົດທຸກຄົນ ຂອງໂລກ
ປີ 2010, ຍັງຄົງມີເດັກນ້ອຍເຖິງ 72 ລ້ານຄົນທີຍ
່ ງັ ບໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ການສຶກສາ
ຍ້ອນພືນ
້ ຖານ ການດຳລົງຊີວດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ກໍຄ
່ ຄ
ື ອບຄົວຂອງເຂົາເຈົາ້ .
ໃນ ສປປ ລາວ, ອັດຕາການເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ ຂອງເດັກນ້ອຍິງ
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ກອງປະຊຸມ ເປົ້າໝາຍ MDG ປີ 2010: ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນທຸກປະເທດ. ສຳຄັນວ່າ ຫຼາຍປະເທດທີ່ເລີ່ມບັນລຸຫຼາຍໆເປົ້າໝາຍນັ້ນຈະ
ສາມາດນຳນຳເອົາຄຸນນະພາບຂອງການດຳລົງຊີວິດມາໃຫເກັບປະຊາຊົນ ຮ້ອຍ ໃນ ລ້ານຄົນໄດ້.

ຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 7 ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂຄງຮ່າງຍຸດທະສາດລົງສູ່
ຂັນ
້ ທ້ອງຖິນ
່ .
ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ອອກແຮງຢ່າງ ຕັງ້ ໜ້າ ໃນການນຳພາ
ເພືອ
່ ອຳນວນຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍອັນເຂັມ
້ ແຂງກັບບັນດາຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ຂະແໜງການສຶກສາ ເພືອ
່ ຈະປັບປຸງການປະ
ສານງານກັບຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ ແລະ ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນບັນດາສິງ່ ທີບ
່ ຈ
່ໍ ຳເປັນ.
ດັງ່ ທີໄ
່ ດ້ລະບຸໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ປີ 2009, ການແລກປ່ຽນເປົາ້ ໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ
ເພືອ
່ ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກໆ
ຄົນໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມພູມໃຈໃນການໃຊ້ສດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ເຂົາ້ ເຖິງການ
ສຶກສາທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຫັນນະໂຍບາຍສູກ
່ ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ເພືອ
່ ເປັນການເພີມ
່ ເຕີມແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມ
MDG
ທີນວ
ິ ຢອກ
ໃນເດືອນກນັຍາ, ສປປ ລາວ ກຳລັງກະກຽມການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັນ
້
ສູງ ໃນ ວັນທີ 27ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2010 ທີນ
່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມໄດ້
ກະກຽມເວທີສຳລັບຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ ໄດ້ປກ
ຶ ສາຫາລື ກ່ຽວກັບທິດທາງ ຂອງການ
ພັດທະນາ, ແລະ ຍັງເປັນການລະດົມທຶນເພືອ
່ ການ ບັນລຸ ບັນດາເປົາ້ ໝາຍການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດ.
ໃນຖານະທີ່ເ ປັ ນ ສ່ ວ ນໜຶ່ງ ຂອງການປຶ ກ ສາຫາລື ຄ ວາມຄື ບ ໜ້ າ ,
ລັດຖະບານ ໄດ້ສງ່ົ ຮ່າງບົດສະຫຼບ
ຸ ໂດຍຫຍໍຂ
້ ອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ ໃຫ້ບນ
ັ ດາຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ
ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2010. ນີແ
້ ມ່ນຄັງ້ ທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີຮ
່ າ່ ງ
ບົດສະຫຼບ
ຸ ໂດຍຫຍໍຂ
້ ອງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ມກ
ີ ານ
ແລກປ່ຽນກັບບັນດາຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ
ເຊິງ່ ນີສ
້ ະແດງໃຫເຫັນບາດກ້າວອັນ
ກ້ວາງຂວາງໃນການສືບຕໍກ
່ ານຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາ
ຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂັນ
້ ສູງໃນປີນ້ີ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ
ແລະ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ບນ
ັ ດາຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ ໃນການໄດ້ລະດົມທຶນ
ແລະ ຢ້ຳເຖິງການສືບຕໍໃ່ ຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ເປົາ້ ໝາຍຂອງລັດຖະບານ
ໃນການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍສະຫະສະວັດ, ຫຼດ
ຸ ພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບທີດ
່ ອ
້ ຍ
ພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ບັນລຸບນ
ັ ດາເປົາ້ ໝາຍທີຈ
່ ະໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນ
ພັດທະນາຊຸດທີ 7.

MDG 5: ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວດ
ິ ຂອງແມ່
ອັດຕາສ່ວນຂອງການເສຍຊີວດ
ິ ຂອງແມ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງ, ໃນອັດຕາ
660 ຄົນ ຈາກ 100000 ຄົນທີໃ່ ຫ້ກຳເນີດ (2005) ແມ່ນເສຍຊີວດ
ິ .
ອັດຕາສ່ວນ ແມ່ນອັນດັບສອງສູງສຸດຂອງພາກພືນ
້ ອາຊີ ປາຊີຟກ
ິ .
ກອງທຶນເພືອ
່ ປະຊາກອນ ຂອງອົງການ ສປຊ (UNFPA), ຮ່ວມມື
ກັບບັນດາຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ
ສະໜັບສະໜູນແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຂອງລາວ ເພືອ
່ ປັບປຸງໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ວຊ
ິ າການ ແພດປະດຸງຄັນ
ພາຍຫຼງັ ທີໄ
່ ດ້ຢດ
ຸ ເຊົາໄປເປັນເວລາ 20 ກ່ວາປີແລ້ວ. ໂຄງການຈະສະໜັບ
ສະໜູນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນໃນ 8 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງການ,
ຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກັບຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຫໍສະມຸດ ເພືອ
່ ເປັນການເລີມ
່ ຕົນ
້ ຂອງໂຄງ

ການຊຸມຊົນແພດປະດຸງຄັນ.
ໃນວັນທີ 28 ເມສາ ກຸມ
່ ສະມາຊິກສະພາໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມການ
ລົງສຶກສາຢ້ຽມຢາມ
ໂຮງຮຽນແພດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ,
ພາກກາງລາວ.
ໂຮງຮຽນໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື
ທາງດ້ານເຕັກນິກ
ແລະ
ທຶນຮອນ
ລວມທັງອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ການສອນທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ປະໂຫຍດຈາກ ອົງການ
UNFPA
ຄະນະຜູແ
້ ທນນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈີເອໂກ ໂນໂນ, ຄະນະຜູແ
້ ທນຈາກ
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກປະເທດຍີປ
່ ນ
ຸ່
ເຊິງ່ ອາດີດເປັນແພດປະສູດໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງໂຮງຮຽນໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີ
ວິດກໍຄ
່ ເື ສຍອົງຄະຂອງແມ່ແລະເດັກ. ທ່ານໄດ້ເນັນ
້ ວ່າ”ຄວາມສຳຄັນ ແລະ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ທາງດ້ານທັກສະທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຊຳນານຂອງແພດປະສູດ
ຈະຊ່ວຍໃນການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍສະຫະສະວັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົາ້ ໝາຍ
ສະຫະສະວັດທີ່ 5 ວ່າດ້ວຍການສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບຂອງແມ່”

ແຕ່ຕອນຍັງເດັກນ້ອຍ, ນາງ ບຸນມາ ກິ່ງສະລາດ ໄດ້ເຄີຍໄຝ່ຝັນຢາກເປັນແພດປະດົງຄັນ. ໃນປີ 1971 ລາວ
ໄດ້ຍ້າຍຈາກຫີນບູນ ເຊິ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ແພດປະດຸງຄັນ
ເພື່ອຊ່ວຍເຫື້ອແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນຂອງລາວໃຫ້ເກີດລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ປະສົບການນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວກາຍເປັນຮອງອຳ
ນວຍການໂຮງຮຽນການແພດ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ການສິດສອນ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ
ເດັກແລກເກີດ ມາເປັນເວລາ 17 ປີ ໃຫ້ກັບ ວິຊາການແພດ ແລະ ນັກສຶກສາທົ່ວໆໄປ
ກິ່ງສະລາດ ໄດ້ພັກກິນບຳນາສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ມາໄດ້
37 ປີ. ລາວຮູ້ເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງແພດປະດຸງຄັນດີ, ລູກຂອງລ້າວກໍ່ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານການປະສູດຂອງແພດປະສູດທີ່
ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວເອງ. ລາວໄດ້ກ່າວຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າວຽກງານຂອງລາວ “ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດ
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ”
ພາບ: UNFPA Lao PDR /Diego De La Rosa
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ສປຊເຮັດວຽກເພື່ອ ສປປ ລາວ
ກອງປະຊຸມ MDG ປີ 2010: ສປປ ລາວຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະນຳສະເໜີ ໂຄງຮ່າງການເລັ່ງເປົ້າໝາຍ MDG ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ໃນເດືອນ ກັນຍາ. ຕອບຢ້ຳຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍ MDGs ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ

MDG 7: ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ
ສປຊ (UNEP) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນສູນກາງ
ແລະ
ຂັ້ນແຂວງ
ເພື່ອມີຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງດິນຟ້າອາກາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ບັນດາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວຈິງ.
ຈາກຜົນໄດ້ຮັບ ໃນການເຊັນຮັບຮອງເອົາແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງ
ຊາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
(NAPA)
ໃນປີ 2009. ແຜນການໄດ້ສະເໜີຄວາມຕ້ອງການອັນຈຳເປັນ ທີ່ຮີບດ່ວນ
ແລະ ທັນທີທັນໃດທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍ່ກັບ ການປ່ຽນ
ແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງທີ່ຕົ້ນຕໍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້,
ແຫຼ່ງນ້ຳ, ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ລິເລີ່ມແນວຄວາມຄິດອັນໃໝ່ ໃນການຮັບ
ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ (WREA) ໃນທ້າຍປີ 2008, ເພື່ອພັດທະນາການສື່ສານ
ລະດັບຊາດຄັ້ງທີ່ສອງກັບຂອບສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC).

ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ແມ່ນບູລິມະສິດອັນຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່
ຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ແລະ
ປະທານຄະນະກຳມະການ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (CEB) ໄດ້ນຳ
ສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງເປັນ
ທາງການໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 2007.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, CEB ໄດ້ເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດດ້ວຍການສ້າງຄວາມ
ພະຍາຍາມຢ່າງສູງໃນການປັບປຸງ ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ ສປຊ
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອບັນລຸໃນການປະສານງານ, ການປະຕິບັດ ໃຫ້ກັບ
ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດທີ 7 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມ
ຍືນຍົງ.
ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນ ໂຄງຮ່າງສົນທິສັນຍາ ຂອງອົງການ
ສປຊ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC)
ໃນປີ 1995 ແລະ ສົນທິສັນຍາ ກີໂອໂຕ ໃນປີ 2003 ແຕ່ການຂະຫຍາຍ
ໂຕທາງດ້ານກິດຈະກຳເສດຖະກິດ
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບແຫຼ່ງສັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດຂອງປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບ ຂອງສິ່ງແວດ
ລ້ອມ. ມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີກ່ວາ ມັນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ສຸດ
ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ,
ແຕ່ວ່າ
ໃນໂຄຈອນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ພົນລະເມືອງ ສາມາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ນ້ຳສະອາດທີ່ມີຢູ່.
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຈິງທີ່ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານ ແລະ ນ້ຳ, ລວມທັງຄວາມປອດໄພ,
ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະພາບ. ການແປປວນຂອງສະພາບອາກາດຍິ່ງເກີດ
ມີຖີ່ຂື້ນເລື້ອຍືໆ, ຜົນກະທົບຂອງພະຍຸເກດສະໜາໃນເດືອນ ກັນຍາ ຍັງຄົງ
ເຫຼືອໄວ້ໃຫ້ເຫັນ.
ສະພາບການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ
ແມ່ນມີການພົວພັນກັບການດຳລົງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມດ້ອຍໂອ
ກາດຂອງຄົນທີ່ກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ການປະສານເຂົາ້ ໃນບັນຫາ ຄວາມທຸກຍາກ ກັບ ສິງ່ ແວດລ້ອມ
ທີກ
່ ຽ່ ວພັນກັບບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ

ອົງການ UNDP ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານເພື່ອຕອບຮັບການສ້າງ
ຄວາມຮັບພິດຊອບ ອັນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ຕໍ່ກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ
ຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະດັບຊາດ. ການເຮັດວຽກ
ໃນຂັ້ນນະໂຍບາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ
ຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຢູ່ໃນທຸກຂັ້ນ
ຕອນຂອງຂະບວນການພັດທະນາ
ແຜນການອັນຕົ້ນຕໍ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 7 ແຕ່ປີ 2011-2015.
ການຮັບມືຂອງອົງການ
ສປຊ
ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບຄຳຂັວນທີ່ວ່າ:
“ການບໍລິການ
ທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວ”.
ໃນເດືອນ
ເມສາ
ປີ
2010,
ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາຂອງອາຊີ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ
ທະນາ,
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກກອງທຶນ
ເພື່ອ
ປະຊາກອນ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA) ໄດ້ສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ຂອງ
ປະຊາກອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ວຽກງານຂອງອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ກໍ່ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍ
ບັ ນ ຫາທີ່ ສ ຳຄັ ນ ທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ບັ ນ ຫາການປ່ ຽ ນແປງຂອງດິ ນ ຟ້ າ ອາກາດ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄ້ຳປະກັນ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ.
ຄອບຄົວຂອງອົງການ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ບັນດາຜົນກະທົບທີ່ເກີດ
ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນທາງທີ່ມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອເປັນການຮັບມືກັບບັນຫານີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະ
ກຳມະການຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
(NSCCC) ແລະ ຫ້ອງການ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (CCO)
ຂື້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2008 ເພື່ອປະສານງານ ກັບການພັດທະນາ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນ
ແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບລັດຖະບານ
ໃນການລິເລີ່ມແນວ
ຄວາມຄິດ ຄວາມທຸກຍາກ ກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ (PEI), ໄດ້ຮ່ວມກັນກັບ ອົງການ
ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ ອົງການສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
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ກອງປະຊຸມ MDG 2010: ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການບັນລຸເປົາໝາຍ MDGs

ດ້ວຍການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງການ ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນການເຕີບໂຕ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນຄຳໝັ້ນໝາຍ ໃນການບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍ MDGs ໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 7

MDG1: ອາຫານໂຮງຮຽນສຳລັບອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກ່ວາ
ສປປ ລາວ ໄດ້ມີບາດກ້າວທີ່ຄືບໜ້າອັນສຳຄັນ ໃນການລຶບລ້າງ ໄພອຶດຫິວ ແລະ ບັນລຸການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວ
ເຖິງ: ໂດຍຄ່ອຍໆເລີ່ມໂອນກິດຈະກຳກ່ຽວກັບໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນທັງໝົດໃຫ້ກັບລັດຖະບານ. ເຊິ່ງບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການອາຫານໂລກ ຂອງອົງການ ສປຊ (WFP)
ໄດ້ເຊັນກັນໃນຕົ້ນປີນີ້.
ປະຈຸບັນ, WFP ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ
132,000ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຊົນນະບົດ, ອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຄ້ຳປະກັນໃນພື້ນທີ່ຂອງລາວ. ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ
ຈະໄດ້ຮັບອາຫານວ່າງທີ່ມີໂພສະນາການໃນຕອນເຊົ້າຂອງທຸກໆມື້ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນທ້າຍປີ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ
ອາຫານກັບບ້ານເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ປາ ແລະ ເກືອ ເພື່ອໄປແບ່ງປັນໃຫ້ກັບກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ແບ່ງກັບບ້ານແມ່ນແຮງຈູງໃຈສຳລັບທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ, ເພື່ອເປັນການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາ. ມັນສາມາດຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ
ດ້ານໂພສະນາການລວມທັງຄອບຄົວ ແລະ ເດັກທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ໃນທີ່ສຸດ, ການສຶກສາຊ່ວຍທຳລາຍ
ວົງໂຄຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກກັບໃຫ້ການສຶກສາແກ່ເດັດນ້ອຍເພືອໃຫຍ່ຂື້ນມາເປັນ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຜູ້ທີ່ຈະກາຍ
ມາເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ, ແລະ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີທ່າທີວ່າຈະສົ່ງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໂຮງຮຽນໄດ້
ທ່ານ ລີຕູ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ເຫັນຜົນກະທົບທາງບວກຂອງໂຄງການຫຼາຍປີ
ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ”ຕັ້ງແຕ່ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 2002, ອາຫານໂຮງຮຽນ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ
ໃນການສົ່ງເສີມນັກຮຽນໃນຂັ້ນປະຖົມ ຈາກເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮັບການສຶກສາ. ດ້ວຍເຫດຜົນອັນນີ້
ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຮັບປະກັນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໄລຍະຍາວໃນຕະ
ຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັບຂອງລັດຖະບານ” ໂຄງການທົດລອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2010, ກະຊວງສຶກສາທິການ
ຈະເປັນຜູ້ບໍລິຫານກິດຈະກຳອາຫານໂຮງຮຽນ ໃນ 2 ເມືອງ, ໃນຄະນະທີ່ WFP ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນແກ່ທຸກໆໂຮງ
ຮຽນເປົ້າໝາຍໃນ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.
ພາບ: WFP Lao PDR /Cornelia Pätz

ຂ່າວສັນ
້ : ອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ອົງການ ສປຊ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ

ວັນສາກົນຕໍ່ຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ແມ່ນໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນວັນທີ 4 ເມສາ ໂດຍ ຈັດການຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບ
ໄປຕາມຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳໜ້າໂດຍ ທ່ານ ພົນໂທ
ດວງໃຈ ພິຈິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານ ນາງໂຊນຳ ຢັງເຈນ
ຣານາ ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ.
ໃນບົດປາໄສຂອງທ່ານ
ນາງໂຊນຳ
ຢັງເຈນ
ຣານາ
ທ່ານໄດ້ຢ້ຳວ່າ: “ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ແລະ ອາດເຖິງ ຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ - ເຖິງບໍ່ແມ່ນສຳລັບໝົດທຸກ
ຄົນກໍ່ຕາມ. ແລະ ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ນີ້ໃນມື້ນີ້, ເພື່ອສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນການຕໍ່ຕ້ານກັບບັນ
ຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ລະເບີດບົ່ມບີ່”
ພາບ: UNDP Lao PDR/Julie Mehigan

ແຂກອົງກະສັດຢ້ຽມຢາມອາຄານອົງການ ສປຊ
ສະເດັດເຈົ້າຊາຍ Mired Raad Al-Hussein ແຫ່ງຈໍແດນ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນຖານະທີ່ເປັນ
ທູດພິເສດ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ ລູກລະເບີດ ໃນປີ 1997. ໃນໄລຍະການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ,
ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລົງນາມ ລະຫວ່າງ ອົງການ UNDP ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສະຕາລີ (AusAID)
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນເພື່ອ ສະນັບສະໜູນທຶນແກ່ວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນລາວ.
ໂດຍຜ່ານກອງທຶນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນມໍ່ໆນີ້ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ
ອົງການ UNDP, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອອົດສະຕາລີ (AusAID) ຈະໃຫ້ການສະນັບສະໜູນ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ
ແຫ່ງຊາດ (NRA) ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ລາວ ດ້ວຍມູນຄ່າ 2,313,100 ໂດລາສະຫະລັດ.
ການສະນັບສະໜູນຂອງ ອົດສະຕາລີ ຈະກວມເອົາບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການທີ່ຕອບສະໜອງ ໃຫ້ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການພິສູດການຕີລາຄາຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນປີ 2008 ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ສປປ
ລາວ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນສຳລັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດບົ່ມບີ່. ທ່ານ Javier
Barrantes, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສປຊ ຝ່າຍບໍລິຫານ (ເບື້ອງຊ້າຍ) ຕ້ອນຮັບສະເດັດ ເຈົ້າຊາຍ Mired Raad
Al-Hussein (ເບື້ອງຂວາ) ເຂົ້າອາຄານ ອົງການ ສປຊ
ພາບ: UNDP Lao PDR/ພຸດສະວົງ ພັດສຸດາ
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ອົງການ
ເຮັດວຽກເພື່ອ
ສະຫະປະຊາຊາດ

ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມ MDG 2010: ການບັນລຸຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວເພື່ອບັນລຸ ເປົ້າໝາຍ MDG

ທ່ານ ບັນຄີມູນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ລົ້ມເຫຼວຕໍ່ໜ້າຄົນເປັນຕື້ໆທີ່ເບິ່ງອົງການສາກົນ ໃນການປະຕິບັດຄຳສັນຍາຕໍ່ກັບ
ຖະແຫຼງການສະຫະສະວັດ ສຳລັບໂລກທີ່ດີກ່ວາ. ຈົ່ງພົບກັນໃນເດືອນກັນຍາ ເພີ່ອໃຫ້ຄຳສັນຍາ”

MDG 3: ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ
ແມ່ນການສ້າງເສດຖະກິດທີ່ດີ

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ 2010 ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສິດທິ: ຈຸດປ່ຽນແປງສຳ
ລັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ໃນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ລະບຸວ່າ: “ການຂາດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ
ໃນອາຊີປາຊີຟິກ ໄດ້ສ້າງຄວາມສູນເສຍໃຫ້ກັບພາກພື້ນ ຄິດສະເລ່ຍແລ້ວ 89 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນທຸກໆປີ”
ໃນ ສປປ ລາວ, ແຮງງານແມ່ຍິງໃນຂະແໜງກະສິກຳມີເຖິງ 53%, ແຕ່ມີພຽງ 7% ເທົ່ນນັ້ນທີ່ມີແມ່ຍິງເປັນຜູ້ນຳ
ຖ້າສົມທຽບໃສ່ພາກພື້ນອື່ນໆໃນໂລກ ແມ່ນມີເຖິງ 20%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຢູ່ໃນສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ສປປ ລາວ ສະມາຊິກທີ່ເປັນແມ່ຍິງມີອັດຕາສູງກ່ວາໝູ່ໃນພາກພື້ນ ຄືມີເຖິງ 25.2%

ທ່ານ ນາງ ໂຊນຳ ຢັງເຈນ ຮານາ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ”ການທີ່ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ກີດຂວາງຕໍ່ກັບສິດເປັນເຈົ້າຂອງແມ່ຍິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ທີ່ດິນ, ການເພີ່ມຄ່າຈ້າງຕໍ່ກັບການຈ້າງງານ;
ການຍົກຍ້າຍທີ່ປອດໄພ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການສຶກສາ ແລະ ສາທາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ໃນການກຳຈັດບັນຫາໃນພາກພື້ນ”
ໄດ້ມີສັນຍານໃນທິດທາງບວກສຳລັບ ສປປ ລາວ, ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດໄດ້ລະບຸວ່າ ຍິງຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການເປັນເຈົ້າ
ຂອງ ແລະ ຈັດຊື້ ອະສັງຫາລິມະຊັບທຸກຢ່າງ ໃນຊ່ວງການແຕ່ງງານ ໂດຍຖືເປັນສັບສິນສົມສ້າງຂອງທັງສອງຄົນ. ທີ່ດິນທີ່ເປັນ
ຂອງຝ່າຍຍິງທີ່ໄດ້ມາກ່ອນການແຕ່ງງານແມ່ນຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຂອງຝ່າຍຍິງ ກໍ່ຄື ດີນມູນທີ່ຝ່າຍຍິງ
ໄດ້ມາຈາກການແບ່ງປັນຈາກຄອບຄົວຂອງລາວ.
ການສ້າງຕັ້ງອົງການ ສປຊ ເພື່ອແມ່ຍິງ ມັນເປັນສິ່ງໃໝ່ ໃນການເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງການເປັນຜູ້ນຳໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ໂດຍອົງການໃໝ່ນີ້ຈະເຮັດວຽກໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການອອກ
ຄຳຄິດຄຳເຫັນໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ ກໍ່ຄືຄວາມສະເໝີພາບໃນລະດັບສາກົນ. ດັ່ງທ່ານ Helen Clark, ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງ
ອົງການ UNDP ໄດ້ກ່າວວ່າ, ”ການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ເປັນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
ມະນຸດ - ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບແມ່ຍິງ ແຕ່ສຳລັບທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ມັນເປັນສູນກາງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs”
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