ເປັນຫຍັງຈິ່ງມີໂຄງການໂລກ
ເອດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ
ຽງໃຕ້ການາດາ
(CSEARHAP)?

ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນເຊິ່ງກັນ
ແລະ ກັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ລະຫວ່າງປະເທດຂອງລະດັບພາກພື້ນແມ່ນນັບມື້
ນັບເພີ້ມທະວີຂື້ນ.
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດຂອງປະຊາກອນເຄື່ອນ
ຍ້າຍແມ່ນສູງຂື້ນເລື້ອຍໆເນື່ອງຈາກສະພາບແວດ
ລ້ອມທີ່ເຂົາປະເຊີນຢູ່ ແລະພຶດຕິກຳທີ່ເຂົາສະແດງ
ອອກໃນເວລາເຄື່ອນຍ້າຍ.
ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຕິດເຊື້ອເອດມີອຸປະສັກ
ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການກ່ຽວກັບການດູແລຮັກ
ສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ.
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ ແລະຍຸດທະສາດ
ພາກພື້ນວ່າດ້ວຍໂລກເອດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ
ເນັ້ນໜັກໃສ່ປະຊາກອນຄົງທີ່ ບໍ່ແມ່ນປະຊາກອນ
ເຄື່ອນຍ້າຍ.
ການລິ້ເລີ້ມລະດັບພາກພື້ນເຊັ່ນຍຸດທະສາດ
ລະດັບພາກພື້ນຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການ
ຫຼຸດ ຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກ
ເອດຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກັນຢ່າງຈິງຈັງໃນລະດັບຊາດ ກໍ່ຄືພາກພື້ນ.

ໂລກເອດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດັບພາກພື້ນ
ອັດຕາການຕິດເຊືອ
້ ໂລກເອດໃນເຂດອານຸພາກພື້ນ
ແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ສຶບຕໍ່ແຜ່ລະບບາດ. ທ້າຍປີ
2004,ຢູ່ໃນພາກ ພື້ນນີ້ມປ
ີ ະຊາຊົນເກືອບ 1 ລ້ານ
ຄົນຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ຕາຍຍ້ອນໂລກເອດຫຼາຍກວ່າ
80,000 ຄົນ.
ປັດໃຈທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ
ການເມືອງ ໄດ້ເອືອ
້ ອຳນວຍ
ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມີການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລະ
ພົວພັນກັນນັບມືນ
້ ບ
ັ ຫຼາຍຂືນ
້ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ລະຫວ່າງປະເທດຂອງພາກພືນ
້ .
ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍນີໄ
້ ດ້ເຮັດໃຫ້ໃນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລ
ກເອດໄວຂືນ
້ ປະຊາກອນທີເ່ ຄືອ
່ ນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປ
ຫາອີກສະຖານທີ່ອນ
ື່ ຊົວ
່ ຄາວ, ຕາມລະດູການ ຫຼື ຖາວອນ
ດ້ວຍເຫດຜົນທີສ
່ ະມັກໃຈ ຫຼື ບໍ່ສະມັກໃຈ ແລະສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍກ
່ ານຕິດເຊືອ
້ ໂລກ ເອດຫຼາຍກວ່າ
ປະຊາກອນຢູກ
່ ບ
ັ ທີ່.
ມັນບໍ່ແມ່ນເລືອ
້ ງງ່າຍທີ່ພວກເຂົາເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄປມາແຕ່ສະພາບການທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນຢ່ໃູ ນຂະນ
ະ ເຄືອ
່ ນຍ້າຍ. ພວກເຂົາອາດຕິດເຊືອ
້ ໂລກເອດໃນເວລາ
ເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລວ້ນຳເຊືອ
້ ດັ່ງກ່າວກັບບ້ານໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ.
ການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລິການກ່ຽວກັບການດູແລຮັກສາ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນແມ່ນສິງ່ ທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ
ພວກເຂົາ.

ປັດຈຸບັນ, ບັນຫາປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາຍຸດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລິລີ້ມຍຸດທະສາດລະດັບພາກພືນ
້ ແມ່ນ
ມີຈຳກັດ.ໂດຍທົວ
່ ໄປແລ້ວ ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງີນ, ຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະຊັບພະຍາກອນດ້ານສະຖາບັນທີ່ຈດ
ັ
ສັນໃຫ້ວຽກງານຕ້ານເອດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສແຕ່ປະຊາກອ
ນທ້ອງຖິນ
່ .
ຍ້ອນຈຳນວນປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍໃນເຂດອານຸພາກ
ພື້ນແມ່ນາໍ້ ຂອງມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມັນຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ
ອັນຮີບດ່ວນເພື່ອຂະຫຍາຍການຕອບໂຕ້ຕໍ່ໂລກເອດໃຫ້ກວ້າງ
ຂວາງ ແລະຄົບຊຸດສິ່ງໜຶງ່ ທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃສ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ໂລກເອດສະເພາະທີ່ຈະເກີດຂືນ
້ ຈາກການເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງ
ປະຊາກອນ.
ນອກຈາກໂຄງການ CSEARHAP ແລ້້ວ,
ຍັງມີການຮ່ວມ ມືກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ,
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆແລະ
ສະຖາບັນຄົນ
້ ຄວ້າພາຍໃນພາກພືນ
້ ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ ໂລກເອດ ແລະ
ປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ.CSEARHAP
ໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນແນວຄິດລິເລີ້ມນີຈ
້ າກອົງການພັດ
ທະນາສາກົນ ແຫ່ງປະເທດການາດາ ຫຼື
(CIDA)ເພື່ອຕ້ານບັນຫາ ດັງ່ ກ່າວ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດໃນກຸ່ມປະຊາກອນເຄືອ
່ ນ ຍ້າຍ.

ເນື່ອງຈາກມີຈຳນວນແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍລ້ານຄົນໃນໂລກປັດຈຸບັນ, ມັນຈິ່ງມີ
ຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ແກ້ໄຂຂອງຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງໂລກເອດ

ເປົາ້ ໝາຍຂອງໂຄງການໂລກເອດພາກພືນ
້ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ການາດາ ຫຼື (CSEARHAP)

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລດເອດຂອງຊາວຜູ້ອົບພະຍົກ ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສີ່ປະເທດ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດອັນເຂັ້ມແຂງຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆເ່ພື່ອພວກ ເຂົາອາດຈະສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ ພ້ອມກັບມຸມມອງເພື່ອສ້າງແບບຢ່າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ.
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ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍໂລກເອດຄັ້ງທີ່ XVI ຂອງ CSEARHAP
ການເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍໂລກເອດຂອງໂຄງການ CSEARHAP ທີ່ໂຕຣົນໂຕໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ສອງວິທກ
ີ ານເພືອ
່ ແລກ
ປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກັບໂຄງການອືນ
່ ໆກຳລັງດຳເນີນການຕອບໂຕ້ກບ
ັ ບັນຫາທີຄ
່ າ້ ຍຄືກນ
ັ ໃນໂລກ.

ເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ CSEARHAP
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ CSEARHAP

ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ ວ່າດ້ວຍໂລກເອດ ແລະ ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ
ແລະ ໂຄງການ CSEARHAP, CARAM ອາຊີ, UNDP, IOM, WFP, UNHCR
ໄດ້ສະເໜີ:

ເພື່ອບັນລຸຈດ
ຸ ປະສົງເປົາ້ ໝາຍສະເພາະຂອງໂຄງການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກ
ເອດ ຂອງແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ, ໂຄງການ CSEARHAPຈະ:

ໂລກເອດ ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ: ວິທກ
ີ ານໃໝ່ເພືອ
່ ປ້ອງກັນ ແລະ
ປິນ
່ ປົວໂລກເອດ ສຳລັບປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍໃນພາກພືນ
້ ຕ່າງໆຂອງໂລກ.

1. ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການອັນໃໝ່ ແລະ ທັງປະກອບ
ສ່ວນຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ສະສົມໄດ້ຈາກປະສົບການຕົນເອງ.

ນັກປາຖະກະທາ 4 ທ່ານເຊິງ່ ມາຈາກຂົງເຂດຕ່າງໆໃນໂລກ ຈະນຳສະເໜີເປັນສອງພາກ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງຫົວຂໍຂ
້ ້າງເທິງ່ ນີ້ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາສອງຊົ່ວໂມງໃນການນຳສະເໜີ.
ສຳ ລັບພາກທຳອິດ, ຜູນ
້ ຳສະເໜີຈະແລກປ່ຽນມຸມມອງ, ປະສົບການ ແລະ
ການພັດທະນາໃນຂົງ ເຂດການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລະ ໂລກເອດໃນມໍໆມານີ.້
ລັກສະນະຂອງການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລະ ໂລກເອດເຊັນ
່ ການປະຕິບດ
ັ ການຕອບໂຕ້ ຫຼື
ວິທີການຮ່ວມມືທີ່ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງອົງການ ພາຍໃນ
ແລະອງົການພາຍນອກກໍໄ
່ ດ້ຖກ
ື ຍົກຂືນ
້ ມາສະເໜີເໝືອນກັນ.
ທັດສະນະທ່າທີຂອງແຮງງານເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລະ ແຮງງານເຄືອ
່ ນຍ້າຍທີຕ
່ ິດເຊື້ອໂລກເອດ
ໄດ້ຖກ
ື ຈັດລຽງໃຫ້ເປັນບຸລິມະສິດສູງສຸດຂອງກອງປະຊຸມ.
ພາກທີສ
່ ອງຂອງກອງປະຊຸມຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັນ ແລະ
ການສ້າງເຂືອ
່ ຄ່າຍ.

2. ຮຽນຮູ້ຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນອັນຫຼາກຫຼາຍຂອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ
ລະດົມໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການ.
3. ແລກປ່ຽນສິ່ງທີໄ
່ ດ້ຮຽນຮູກ
້ ບ
ັ ບັນດາປະເທດອື່ນໆເພື່ອເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການວາງ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ.
4. ດຳເນີນງານ ແລະຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັບບັນດາຜູແ
້ ທນຈາກໂຄງການອືນ
່ ໆໃນລະດັບພາກພື້ນ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານໃນລະດັບພາກຂອງ
ຕົນ.
5. ຖືເອົາການເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມເປັນຄືທມ
ິ ງານ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັງ້
ແລະ ສົງເສີມການພົວພັນ.

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ CSEARHAP
ບົດສະຫຼບ
ຸ ຫຍໍ້ 15 ຂໍຂ
້ າ້ ງລຸ່ມນີ້ໄດ້ສະເໜີຕກ
ໍ່ ອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍໂລກເອດຄັງ້ ທີ່
XVI, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ຕາມເວັບໄຊ້ ແລະ CD ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ
ຕາມເວບໄຊ www.csearhap.org
• ການສົງ່ ເສີມນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງປະເທດ
ກຳປູເຈຍ.
• ການຮ່ວມມືຂອງຄະນະປະສານງານຈາກຫຼາຍຂະແໜງການກ່ຽວກັບໂລກເອດ ແລະ
ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ
• ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດເພື່ອການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍໂລກເອດ ແລະ
ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ
• ກອງປະຊຸມລະດົມເອົາການສະໜັບສະໜູນໂຄງການອົບຮົມກ່ອນອອກເດີນທາງ
ໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄືອ
່ ນຍ້າຍລາວ ແລະ ຄອບຄົວ.
• ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດຂອງແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍໃນ ສປປ ລາວ:
ບົດທົບທວນສັນຍາຜູກພັນສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.
• ການປັບປຸງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາຍແດນຢູ່ເມືອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ເພື່ອຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດຂອງແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ

ສະຖານທີ:່ ຫ້ອງປະຊຸມ ເບີ 9
ວັນ ແລະ ເວລາ: ວັນຈັນ ເດືອນ ສິງຫາ ທີ່ 14, 18:00 – 20:00ໂມງ
ໂຄງການ CSEARHAP, CARAM-ອາຊີ(ສາກົນ) ແລະ UNHCP ສະເໜີ:
ຜົນກະທົບຂອງການກວດເລືອດຊອກຫາການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໃນກຸ່ມແຮງງານເຄືອ
່ ນຍ້າ
ຍ ແລະ ພວກອົບພະຍົກ
ການສົນທະນາແບບກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບການກວດເລືອດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊວ
ິ ິດຂອງຊາວອົ
ບພະຍົກ, ປະຊາກອນແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕາມເຂດສາຍແດນ.
ກອງປະຊຸມຈະເປີດ ໂອກາດໃຫ້ມີການສົງ່ ເສີມເພືອ
່ ການປ່ຽນແປງ,
ຖອດຖອນເອົາປະສົບການຂອງຜູ້ບນ
ັ ລະຍາຍ ແລະ ຜູ້ຟັງ.
ກອງປະຊຸມນີຍ
້ ັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກ
ສ່ວນເອກະຊົນອີກດ້ວຍ.
ສະຖານທີ: ໂກຣໂບວິເລດ (Global Village) - ເມນສະເຕດ Main stage
ວັນ ແລະ ເວລາ: ວັນພຸດ ທີ 16 ເດືອນສິງຫາ 2006 – 10:45 -12:15

ຜູ້ແທນຂອງໂຄງການ CSEARHAP
ຜູ້ແທນຂອງໂຄງການ CSEARHAP
ຈະລວມເອົາບັນດາຜູນ
້ ຳຈາກອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ:້
•ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ, ກຳປູເຈຍ (National AIDS Authority)

• ການປະເມີນນະໂຍບາຍເພື່ອຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດຂອງແຮງງານ ແລະ
ປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງປະເທດໄທ.

•ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ, ສປປລາວ (National Committee
for the Control of AIDS Bureau)

• ການປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ບປ
ໍ່ ະສົງຂອງນະໂຍບາຍການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ: ຂໍຜ
້ ູກມັດຂອງໄທ
ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດ.

•ພະແນກຄວບຄຸມໂລກເອດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄທ (AIDS Control Division)

• ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການຮັບຮ້ຄ
ູ ວາມສ່ຽງແລະ ຄວາມພຶດຕິກຳສ່ຽງຕ່າງໆ: ຜົນຂອງ
ການປ້ອງກັນໂລກເອດໃນກຸ່ມຊາວປະມົງໄທ.
• ສະມາຄົມຄົນໄກບ້ານ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາວຂາຍບໍລກ
ິ ານທາງເພດເຄື່ອນຍ້າຍ
ໃນໂຄງການຕ້ານໂລກເອດ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢູ່ຫວຽດນາມ
• ການຕອບໂຕ້ໂລກເອດ ແລະ ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍຢູ່ຫວຽດນາມ: ການປະເມີນນະໂຍບາຍ
ເພື່ອສົ່ງເສີມການສົນທະນາ ແລະ ການເຄືອ
່ ນໄຫວ.
• ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຜູຕ
້ ິດເຊື້ອໂລກເອດໃນຄະນະກຳມະການຕ້ານເອດແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ
່ ນ ຍ້າຍຂອງປະເທດ
ຫວຽດນາມ.
• ການປະຕິບັກວຽກງານປ້ອງກັນໂລກເອດຂອງກຸ່ມຜູ້ເຄືອ
່ ນຍ້າຍຢູ່ຫວຽດນາມ
• ແນວທາງດຳເນີນງານພາກພືນ
້ ເພືອ
່ ສ້າງນະໂຍບາຍໃນການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຕໍກ
່ ານຕິດເຊືອ
້ ໂລກເອດໃນກຸ່ມແຮງງານແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍຢ່ອ
ູ າຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້.
•ຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມເພືອ
່ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງເຂດພາກພືນ
້ ວ່າດ້ວຍ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດ ແລະ ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ: ປະສົບການຂອງອາຊີຕາ
ເວັນອອກສຽງໃຕ້.

CSEARHAP SNAPSHOT – VOLUME 02 – NUMBER 01

•ກົມໂລກເອດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫວຽດນາມ (AIDS Department
•ຄະນະປະສານງານພາກພື້ນສະຫະປະຊາຊາດ United Nations Regional Task
Force
•ຫົວໜ້າໂຄງການ CSEARHAPປະຈຳປະເທດ ຈາກສີປ
່ ະເທດ.
•ຄະນະໂຄງການ CSEARHAPໃນເຂດພາກພື້ນ CSEARHAP Regional Team
•ມູນນິທິ Healthbridge ແຫ່ງປະເທດການາດາ (Healthbridge foundation
Cananda)
•ສະມາຄົມຊາວການາດາເພືອ
່ ສຸຂະພາບສາກົນ (Canadian Society for
International Health)
•ອົງການແຄຣ໌ການາດາ (CARE Canada)

ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄງການ CSEARHAP
ຈະຖືກວາງສະແດງທີ່ບູດ CSIH/CARE ຊັ້ນ F412
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CSEARHAP Publications Available Now!
The Following CSEARHAP produced publications are available on our website at: www.csearhap.org
ວາລະສານຂອງໂຄງການ CSEARHAP-ວາລະສານລາຍໄຕມາ
ຜ່ານມານີໄ
້ ດ້ລວມເອົາຫົວຂໍຂ
້ າ່ ວກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ
ແລະ ໂລກເອດ, ໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດພາກພືນ
້ .
ມັນ ທັງນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ CSEARHAP ແລະ
ຄູູ່ຮ່ວມງານ ຈາກອົງການຕ່າງໆ, ຂ່າວຫຼ້າສຸດ ແລະ ແມ້ກະທັ້ງວັດຈະ
ນານຸກົມເພືອ
່ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົາ້ ໃຈເຖິງ
ຖ້ອຍຄຳທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະ ຄຳສັບຫຍໍ.້

ການປົກປ້ອງປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ- ບົດລາຍງານສາກົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ຄອບຄົວນີ້ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເຖິງປະໂຫຍດຂອງການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນອາຊີ
ເພື່ອປັບປຸງການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກເອດສຳລັບປະຊາຊົນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ. ອົງການພັດ
ທະນາສາກົນແຫ່ງການາດາ (CIDA),ໂດຍຜ່ານໂຄງການ CSEARHAP ໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃນການສ້າງບົດລາຍງານນີ.້
ການລວບລວມການປະເມີນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ຂອງກຳປູເຈຍ,ສປປລາວ, ໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມເຂົາ້ ກັນ-ເອກະສານນີ້
ປະກອບດ້ວຍ 4 ບດລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ບົດວິເຄາະພາກພືນ
້ ພ້ອມທັງໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບດ້ານນະໂຍບາຍ
ແລະ ກົນໄກແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢເູ່ ພືອ
່ ແນ່
ໃສ່ຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດ
ຂອງປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ.

ສະຫຼຸບຫຍໍຂ
້ ອງໂຄງການ CSEARHAPເອກະສານສະຫຼຸບຫຍໍ້ເຫຼາົ່ ນີໄ
້ ດ້ສະເໜີຂໍ້
ແນະນຳກ່ຽວກັບແນວຄິດອັນດີ, ປະຊາກອນ
ແລະ ຜູ້ຂາຍບໍລກ
ິ ານທາງເພດ ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່
ມີບົດບາດອັນມີຄວາມໝາຍໃນວຽກງານໂຄງ
ການCSEARHAP. ການສະຫຼຸບຫຍໍ້ທຳອິດ
ຂອງໂຄງການ CSEARHAP-ມີກ່ານສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ-ໄດ້ມີຂໍ້ແນະ
ນຳກ່ຽວກັບແນວຄິດຂອງ MIMP, ເປັນຫຍັງມັນ
ຈິ່ງຕ້ອງການມັນ ແລະ ໂຄງການ CSEARHAP
ມີການສົ່ງເສີມມັນຄືແນວໃດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ MAP-4 ຄັ້ງທີ່ສາມ
CSEARHAP, ໂດຍການຣ່ວມມືກບ
ັ ອົງການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງປະເທດການາດາ
(CIDA), ໄດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມຂອງ ໂຄງການຂອງ MAP-4
ຄັ້ງທີສ
່ າມວ່າດ້ວຍ ປະ ຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລະ ປະຊາກອນອົບພະຍົກ ໃນວັນທີ່ 22 ຫາ
23 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2006 ທີ່ກຸງເທບ, ປະເທດໄທ.
ບັນດາຜູ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສຳເລັດດັ່ງລຸ່ມນີ:້
•ແລກປ່ຽນການປະຕິບັດອັນດີທີ່ສດ
ຸ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກໂຄງການສາທິດເຊັນ
່ :
ໂຄງ ການເມືອງແຟດ ແລະ ການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ກັບ UNESCAP ວ່າດ້ວຍໂຄງການ
”ສຸຂະພາບ ບໍ່ມີພົມແດນ”.
•ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຍຸດທະສາດຂອງ ຄະນະປະສານງານພາກພື້ນສະຫະປະຊາ
ຊາດ (UNRTF) ທີ່ຖືກປັບປຸງແກ້ໄຂແລ້ວ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານທີຖ
່ ືກສ້້າງຂືນ
້ ໂດຍຜ່ານ
ການວາງແຜນແບບຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
•ລະບົບຄົມມະນາຄົມໄດ້ສາ້ ງຂືນ
້ ເພື່ອເຜີຍແພຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍໂລກເອ
ດໃນປີ 2006.

•ການຮ່ວມມືຂອງ Map-4 ກັບ ASEAN/ATFOA ແລະ ຄະນະປະສານງານເພືອ
່
ສຸຂະພາບ ຂອງ APEC ໄດ້ທບ
ົ ທວນ ແລະ ວາງແຜນໃນການປຶກສາຫາລືໃນຕໍ່ໜາ້
ແລະ ການເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານໆມາ.
•ການຮ່ວມມືກບ
ັ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸຸມຊົນ ແລະ ປະຊາກອນຂອງປະເທດໄທ
(PDA) ໄດ້ລິເລີ້ມປັບປຸງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ MAP-4, ແລະ
ການຈັດຕັງ້ ທາງສັງຄົມ, ທຸລະກິດ ແລະ ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຜູ້ຕດ
ິ ເຊື້ອໂລກເອດ.
ບົດສະເໜີສາ້ ງສັນເພື່ອທົບທວນໂຄງການປ້ອງກັນລິລ
້ ີ້ມໃໝ່
“ເອົາຖົງຢາງອອກຈາກກ໋ອງ”.
ການຮ່ວມຕົວຂອງບັນດາຜູ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນລະດັບພາກພືນ
້ ນີໄ
້ ດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ມກ
ີ າ
ນ
ທົບທວນຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະໜຶ່ງປີເຊິ່ງເປັນປີທຳອິດຂອງໂຄງການ.ກອງປະຊຸມທີ່
ເນັນ
້ ໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງແຜນປະຕິບດ
ັ ງານລະ
ດັບພາກພື້ນ ຊຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນປີ 2006-2007.

•ການຮ່ວມມືຂອງຄູ່ຮວ
່ ມງານໃໝ່ກບ
ັ SEARCH, ມູນລະນິຖິ Rockefeller ແລະ
ສະຫະພາບຢູໂລບ.

ໂຄງການເພດການາດາປ່ຽນເປັນແຫວບຣິດ (HealthBridge)
ໂຄງການເພດການາດາເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ໂດຍທາງການໃນນາມມູນລະນິທິ HealthBridge ແຫ່ງປະເທດການາດາ.
“ພວກເຮົາເຊືອ
່ ວ່າຊື່ໃໝ່ນີ້ຈະ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ໄຂຄືນໃໝ່ເຖິງຂໍຜ
້ ູກມັດຂອງການສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ.” ທ່່ານ Sian
FitzGerald, ຜູອ
້ ຳນວຍການບໍລິຫານໄດ້ກ່າວວ່າ.
“ມັນຍັງຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາບລັກຂອງພວກເຮົາໃນນາມທີເ່ ປັນໜຶງ່ ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີແນວຄິດປະດິດສ້າງຜູ້ທຳອິດໃນດ້າ
ນ ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ.
ປະຊາຊົນເຄື່ອນຍ້າຍ – ບັນດາຜູ້ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະທີ່ໜຶ່ງໄປຫາສະຖານທີອ
່ ນ
ື່ ໂດຍຊົວ
່ ຄາວ, ຕາມລະດູການ ຫຼື ຢ່່າງຖາວອນ
ດ້ວຍເຫດ ຜົນສະມັກ ໃຈ ຫຼື ບໍ່ສະມັກໃຈຂອງຕົນເອງເຊິງ່ ປະກອບດ້ວຍ ຄົນຂັບລົດບັນທຸກ, ຊາວເຮືອ, ກຳມະກອນຂົນສົ່ງ,
ຊາວກະສິກອນ, ນັກທຸລະກິດ, ພໍ່ຄ້າແມ່ຄາ້ , ພະນັກ ງານໂຮງຈັກໂຮງງານໃຫຍ່, ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານໃນເຄືອ
່ ງແບບ,
ກຳມະກອນກໍສ
່ ້າງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານທາງເພດ.
ຊາວຜູອ
້ ົບພະຍົກ – ປະຊາກອນຜູ້ທຍ
ີ່ ົກຍາຍຖິນ
່ ຖານ ຫຼື ຜູ້ທຢ
ີ່ ູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເປັນເວລາຍາວນານໃດໜຶງ່ .
ປະຊາຊົນຜູໄ
້ ດ້ຮັບຜົນຮ້າຍໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ໂລກເອດ –
ບັນດາຜູ້ທີ່ສ່ຽງຕໍກ
່ ານຕິດເຊືອ
້ ເອດໂດຍຜ່ານການພົວພັນກັບປະຊາກອນ ເຄືອ
່ ນຍ້າຍຄົນອືນ
່ ໆ,
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍກໍ່ຕາມ. ມັນຍັງລວມເອົາປະຊາຊົນຜູທ
້ ີ່ອາໃສຢູສ
່ ະຖານທີ່
ທີ່ປະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍຍ້າຍເຂົາ້ ມາ ແລະ ປະຊາກອນຜູ້ທອ
ີ່ າໃສຢູໃ່ ນບ່ອນທີປ
່ ະຊາກອນເຄືອ
່ ນຍ້າຍເດີນທາງເຂົາ້ ໄປ.
ໃນນີລ
້ ວມທັງຄູຜ
່ ົວ ເມຍ, ລູກ ແລະ ຜູ້ສງູ ອາຍຸ.
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ກິດຈະກຳຂອງ CSEARHAP
ນະໂຍບາຍ
ແລະການລະດົມເອົາ
ການ ສະໜັບສະໜູນ
ການວາງແຜນ
ໂຄງການສາທິດຕ່າງໆ
ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ
ການປະສາງານລະດັບພາກພືນ
້
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ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຝ່າຍການາດາ
ແຄ: ຕໍສ
່ ກ
ູ້ ັບຄວາມທຸກຍາກໃນໂລກ

ມູນລະນິ້ທຂ
ິ ົວຕໍສ
່ ຂ
ຸ ະພາບຂອງການາດາ:
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນທົວ
່ ໂລກ

ສະມາຄົມສຸຂະພາບສາກົນຂອງການາດາ (CSIH):
ແມ່ນກະບອກສຽງຂອງປະເທດການາດາຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາ
ບໃນໂລກ

ພັນທະມິດດ້ານຢຸດທະສາດ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ: UNESCAP, IOM, APN+,
Red Cross, Policy Project, Migrant Forum in Asia, FHI, ILO
ຜູ້ຮ່ວມງານໃນພາກພື້ນ:
• ກຳປູເຈຍ: ຄະນະຮັບຜິດໂລກເອດແຫ່ງຊາດ(NAA)
• ສປປ ລາວ: ຫ້ອງການຄະນະກຳມະແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ(NCCAB)
• ໄທ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
• ຫວຽດນາມ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ຫ້ອງການພາກພື້ນຂອງ CSEARHAP
ຫ້ອງທີ 1203, ຊັ້ນ 12,
ອາຄານ Times Square Building
246 ຖະໜົນ ສຸຂຸມວິດ, ຄຼອງເຕີຍ,
ບາງກອກ 10110, ປະເທດໄທ
ໂທ: +662 229 5561 Fax: +662 229 5560
Email: info@csearhap.org Website: www.csearhap.org

ວາລະສານນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການໂລກເອດພາກພືນ
້ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ການາດາ (CSEARHAP) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານການາດາ
ໂດຍຜ່ານ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດການາດາ (CIDA) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມຂອງການາດາເພືອ
່ ສຸຂະອະນາໄມສາກົນ, CARE
Canada ແລະ HealthBridge Canada
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