
ເນ່ືອງຈາກມີຈຳນວນແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນເຄ່ືອນຍ້າຍຫຼາຍລ້ານຄົນໃນໂລກປັດຈຸບັນ, ມັນຈິ່ງມີ
ຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ແກ້ໄຂຂອງຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງໂລກເອດ

ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການໂລກເອດພາກພືນ້ອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕກ້ານາດາ ຫຼື (CSEARHAP) 
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໂລດເອດຂອງຊາວຜູ້ອົບພະຍົກ ແລະ ປະຊາກອນເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງສ່ີປະເທດ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດອັນເຂ້ັມແຂງຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆເ ່ພື່ອພວກ ເຂົາອາດຈະສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ ພ້ອມກັບມມຸມອງເພື່ອສ້າງແບບຢ່າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍ.

ເປັນຫຍັງຈິ່ງມີໂຄງການໂລກ
ເອດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ
ຽງໃຕ້ການາດາ
(CSEARHAP)?
�ການເຄ່ືອນຍ້າຍ ແລະ ການຕິດຕ່ໍພົວພັນເຊິ່ງກັນ
ແລະ ກັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ລະຫວ່າງປະເທດຂອງລະດັບພາກພື້ນແມ່ນນັບມື້
ນັບເພີ້ມທະວີຂ້ືນ.
�ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໂລກເອດຂອງປະຊາກອນເຄ່ືອນ
ຍ້າຍແມ່ນສູງຂ້ືນເລ້ືອຍໆເນ່ືອງຈາກສະພາບແວດ
ລ້ອມທີ່ເຂົາປະເຊີນຢູ່ ແລະພຶດຕິກຳທີ່ເຂົາສະແດງ
ອອກໃນເວລາເຄ່ືອນຍ້າຍ.
�ປະຊາກອນເຄ່ືອນຍ້າຍທີ່ຕິດເຊື້ອເອດມີອຸປະສັກ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການກ່ຽວກັບການດູແລຮັກ
ສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ.
�ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ ແລະຍຸດທະສາດ
ພາກພື້ນວ່າດ້ວຍໂລກເອດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ
ເນ້ັນໜັກໃສ່ປະຊາກອນຄົງທີ່ ບ່ໍແມ່ນປະຊາກອນ
ເຄ່ືອນຍ້າຍ.
�ການລ້ິເລ້ີມລະດັບພາກພື້ນເຊັ່ນຍຸດທະສາດ
ລະດັບພາກພື້ນຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການ
ຫຼຸດ ຜ່ອນການເຄ່ືອນຍ້າຍ ແລະຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໂລກ
ເອດຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ກັນຢ່າງຈິງຈັງໃນລະດັບຊາດ ກ່ໍຄືພາກພື້ນ.

ປດັຈບຸັນ, ບນັຫາປະຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍບໍ່ໄດຖ້ກືຍກົ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄນັອນັພ້ົນເດັ່ນໃນບັນດາຍດຸທະສາດ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລິລີ້ມຍດຸທະສາດລະດບັພາກພ້ືນ ແມ່ນ
ມີຈຳກດັ.ໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ ຊັບພະຍາກອນດາ້ນການເງີນ, ຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະຊັບພະຍາກອນດ້ານສະຖາບນັທ່ີຈດັ
ສນັໃຫ້ວຽກງານຕ້ານເອດສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສແຕປ່ະຊາກອ
ນທ້ອງຖິນ່.

ຍອ້ນຈຳນວນປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍໃນເຂດອານຸພາກ
ພ້ືນແມ່ນໍາ້ຂອງມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມັນຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປນັ
ອນັຮີບດວ່ນເພ່ືອຂະຫຍາຍການຕອບໂຕຕ້ໍ່ໂລກເອດໃຫ້ກວ້າງ
ຂວາງ ແລະຄບົຊຸດ-
ສິ່ງໜ່ຶງທ່ີຈະຕອ້ງເອົາໃສ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ໂລກເອດສະເພາະທ່ີຈະເກດີຂືນ້ຈາກການເຄືອ່ນຍາ້ຍຂອງ
ປະຊາກອນ.

ນອກຈາກໂຄງການ CSEARHAP ແລ້ ້ວ,
ຍັງມີການຮ່ວມ ມືກັນລະຫວ່າງລດັຖະບານ,
ພາກສວ່ນເອກະຊົນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆແລະ
ສະຖາບັນຄົນ້ຄວ້າພາຍໃນພາກພ້ືນ ເພ່ືອສ້າງນະໂຍບາຍ
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ ຕອບໂຕຕ້ໍ່ ໂລກເອດ ແລະ
ປະຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍ.CSEARHAP 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແນວຄດິລິເລີ້ມນີຈ້າກອົງການພັດ
ທະນາສາກນົ ແຫ່ງປະເທດການາດາ ຫືຼ
(CIDA)ເພ່ືອຕ້ານບນັຫາ ດັງ່ກາ່ວ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດໃນກຸ່ມປະຊາກອນເຄືອ່ນ ຍ້າຍ.

ໂລກເອດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດັບພາກພ້ືນ
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ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ໂລກເອດໃນເຂດອານຸພາກພ້ືນ
ແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ສຶບຕໍ່ແຜ່ລະບບາດ. ທ້າຍປີ
2004,ຢູ່ໃນພາກ ພ້ືນນີ້ມປີະຊາຊນົເກອືບ 1 ລ້ານ
ຄນົຕດິເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ຕາຍຍອ້ນໂລກເອດຫຼາຍກວາ່
80,000 ຄນົ.

ປດັໃຈທາງດາ້ນສງັຄົມ, ເສດຖະກດິ ແລະ
ການເມືອງ ໄດ້ເອືອ້ອຳນວຍ
ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊນົມີການເຄືອ່ນຍາ້ຍ ແລະ
ພົວພັນກນັນັບມ້ືນບັຫຼາຍຂືນ້ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ລະຫວາ່ງປະເທດຂອງພາກພ້ືນ.
ການເຄືອ່ນຍ້າຍນີໄ້ດເ້ຮັດໃຫ້ໃນການແຜລ່ະບາດຂອງໂລ
ກເອດໄວຂືນ້-
ປະຊາກອນທ່ີເຄືອ່ນຍ້າຍຈາກສະຖານທ່ີໜ່ຶງໄປ
ຫາອກີສະຖານທ່ີອືນ່ຊົວ່ຄາວ, ຕາມລະດກູານ ຫືຼ ຖາວອນ
ດວ້ຍເຫດຜນົທ່ີສະມັກໃຈ ຫືຼ ບໍ່ສະມັກໃຈ ແລະສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍກ່ານຕດິເຊືອ້ໂລກ ເອດຫຼາຍກວ່າ
ປະຊາກອນຢູກ່ບັທ່ີ.
ມັນບໍ່ແມ່ນເລືອ້ງງາ່ຍທ່ີພວກເຂົາເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄປມາແຕ່ສະພາບການທ່ີພວກເຂາົປະເຊີນຢ່ໃູນຂະນ
ະ ເຄືອ່ນຍ້າຍ. ພວກເຂາົອາດຕດິເຊືອ້ໂລກເອດໃນເວລາ
ເຄືອ່ນຍ້າຍ ແລວ້ນຳເຊືອ້ດັ່ງກາ່ວກບັບ້ານໂດຍທ່ີບໍ່ຮູ້ໂຕ.
ການເຂົາ້ເຖງິການບລໍິການກ່ຽວກບັການດູແລຮັກສາ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນແມ່ນສິງ່ທ້າທາຍອນັໃຫຍ່ຫຼວງສຳລບັ
ພວກເຂົາ.



ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊມຸສາກົນວ່າດວ້ຍໂລກເອດຄັ້ງທີ່ XVI ຂອງ CSEARHAP

ການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກນົວາ່ດວ້ຍໂລກເອດຂອງໂຄງການ CSEARHAP ທີ່ໂຕຣົນໂຕໄດສ້ມຸໃສສ່ອງວທິກີານເພືອ່ແລກ
ປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບົການກັບໂຄງການອືນ່ໆກຳລັງດຳເນນີການຕອບໂຕກ້ບັບນັຫາທີຄ່າ້ຍຄືກນັໃນໂລກ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ CSEARHAP
ເພ່ືອບນັລຸຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍສະເພາະຂອງໂຄງການໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກ
ເອດ ຂອງແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍ, ໂຄງການ CSEARHAPຈະ:
1. ຍກົສູງຄວາມຮັບຮູ້ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການອນັໃໝ່ ແລະ ທັງປະກອບ
ສວ່ນຄວາມຮັບຮູ້ທ່ີສະສົມໄດ້ຈາກປະສບົການຕົນເອງ.
2. ຮຽນຮູ້ຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນອນັຫຼາກຫຼາຍຂອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ
ລະດົມໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄນັຂອງບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຕວົຢາ່ງຂອງໂຄງການ.
3. ແລກປ່ຽນສິ່ງທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ກບັບນັດາປະເທດອື່ນໆເພ່ືອເພ້ີມຄວາມສາມາດໃນການວາງ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ.
4. ດຳເນນີງານ ແລະຮຽນຮູ້ຮ່ວມກບັບນັດາຜູແ້ທນຈາກໂຄງການອືນ່ໆໃນລະດບັພາກພ້ືນ
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກກ່ານຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານໃນລະດບັພາກຂອງ
ຕນົ.
5. ຖເືອາົການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມເປນັຄືທິມງານ, ສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງດາ້ນການຈັດຕັງ້
ແລະ ສົງເສີມການພົວພັນ.

ບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍກ່ຽວກັບໂຄງການ CSEARHAP
ບດົສະຫຸຼບຫຍໍ້ 15 ຂໍຂ້າ້ງລຸ່ມນີ້ໄດສ້ະເໜີຕໍກ່ອງປະຊຸມສາກົນວາ່ດ້ວຍໂລກເອດຄັງ້ທ່ີ
XVI, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດຕ້າມເວບັໄຊ້ ແລະ CD ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ
ຕາມເວບໄຊ www.csearhap.org
• ການສົງ່ເສີມນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍແຮງງານ ແລະປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍຂອງປະເທດ
ກຳປເູຈຍ.
• ການຮ່ວມມືຂອງຄະນະປະສານງານຈາກຫຼາຍຂະແໜງການກ່ຽວກບັໂລກເອດ ແລະ
ການເຄືອ່ນຍ້າຍຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ
• ການເສີມສາ້ງຄວາມສາມາດເພ່ືອການປະຕຮູິບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍໂລກເອດ ແລະ
ການເຄືອ່ນຍ້າຍຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ
• ກອງປະຊຸມລະດົມເອາົການສະໜັບສະໜູນໂຄງການອບົຮົມກອ່ນອອກເດນີທາງ
ໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍລາວ ແລະ ຄອບຄວົ.
• ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດຂອງແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍໃນ ສປປ ລາວ:
ບດົທົບທວນສນັຍາຜກູພັນສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ.
• ການປບັປຸງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາຍແດນຢູ່ເມືອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ
ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດຂອງແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍ
• ການປະເມີນນະໂຍບາຍເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດຂອງແຮງງານ ແລະ
ປະຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍຂອງປະເທດໄທ.
• ການປະເມີນຜນົກະທົບທ່ີບໍປ່ະສົງຂອງນະໂຍບາຍການເຄືອ່ນຍ້າຍ: ຂໍຜູ້ກມັດຂອງໄທ
ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດ.
• ຊ່ອງຫວາ່ງລະຫວາ່ງການຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງແລະ ຄວາມພຶດຕກິຳສ່ຽງຕາ່ງໆ: ຜົນຂອງ
ການປອ້ງກນັໂລກເອດໃນກຸ່ມຊາວປະມົງໄທ.
• ສະມາຄົມຄົນໄກບ້ານ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາວຂາຍບລໍກິານທາງເພດເຄ່ືອນຍາ້ຍ
ໃນໂຄງການຕາ້ນໂລກເອດ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດນະໂຍບາຍຢູ່ຫວຽດນາມ
• ການຕອບໂຕ້ໂລກເອດ ແລະ ການເຄືອ່ນຍາ້ຍຢູ່ຫວຽດນາມ: ການປະເມີນນະໂຍບາຍ
ເພ່ືອສົ່ງເສີມການສນົທະນາ ແລະ ການເຄືອ່ນໄຫວ.
• ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຜູຕ້ິດເຊື້ອໂລກເອດໃນຄະນະກຳມະການຕ້ານເອດແຫ່ງຊາດ
ເພ່ືອປອງກນັການຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມແຮງງານ ແລະ ປະຊາກອນເຄືອ່ນ ຍາ້ຍຂອງປະເທດ
ຫວຽດນາມ.
• ການປະຕບິັກວຽກງານປອ້ງກນັໂລກເອດຂອງກຸ່ມຜູ້ເຄືອ່ນຍ້າຍຢູ່ຫວຽດນາມ
• ແນວທາງດຳເນນີງານພາກພ້ືນເພ່ືອສ້າງນະໂຍບາຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຕໍກ່ານຕດິເຊືອ້ໂລກເອດໃນກຸ່ມແຮງງານແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍຢ່ອູາຊຕີາເວນັ
ອອກສຽງໃຕ.້
•ຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມເພ່ືອການພັດທະນາຍດຸທະສາດຂອງເຂດພາກພ້ືນວ່າດວ້ຍ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດ ແລະ ການເຄືອ່ນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ: ປະສບົການຂອງອາຊີຕາ
ເວນັອອກສຽງໃຕ.້

ເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ CSEARHAP
ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະພາບເອຣີບົວ່າດວ້ຍໂລກເອດ ແລະ ການເຄືອ່ນຍ້າຍ
ແລະ ໂຄງການ CSEARHAP, CARAM ອາຊ,ີ UNDP, IOM, WFP, UNHCR 
ໄດສ້ະເໜີ:
ໂລກເອດ ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍາ້ຍ: ວິທີການໃໝ່ເພ່ືອປອ້ງກນັ ແລະ
ປິນ່ປວົໂລກເອດ ສຳລບັປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍໃນພາກພ້ືນຕາ່ງໆຂອງໂລກ.
ນກັປາຖະກະທາ 4 ທ່ານເຊິງ່ມາຈາກຂງົເຂດຕ່າງໆໃນໂລກ ຈະນຳສະເໜີເປນັສອງພາກ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັສອງຫົວຂໍຂ້້າງເທ່ິງນີ້ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາສອງຊົ່ວໂມງໃນການນຳສະເໜີ.
ສຳ ລັບພາກທຳອດິ, ຜູນ້ຳສະເໜີຈະແລກປ່ຽນມຸມມອງ, ປະສົບການ ແລະ
ການພັດທະນາໃນຂົງ ເຂດການເຄືອ່ນຍ້າຍ ແລະ ໂລກເອດໃນມໍໆມານີ.້
ລກັສະນະຂອງການເຄືອ່ນຍາ້ຍ ແລະ ໂລກເອດເຊັນ່ການປະຕບິດັການຕອບໂຕ້ ຫືຼ
ວິທີການຮ່ວມມືທ່ີແໜ້ນແຟ້ນລະຫວາ່ງອົງການ ພາຍໃນ
ແລະອງົການພາຍນອກກໍໄ່ດ້ຖກືຍກົຂືນ້ມາສະເໜີເໝືອນກນັ.
ທັດສະນະທ່າທີຂອງແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍ ແລະ ແຮງງານເຄືອ່ນຍ້າຍທ່ີຕິດເຊື້ອໂລກເອດ
ໄດຖ້ກືຈດັລຽງໃຫ້ເປນັບຸລິມະສິດສງູສຸດຂອງກອງປະຊຸມ.
ພາກທ່ີສອງຂອງກອງປະຊຸມຈະເປດີໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂາ່ວສານກນັ ແລະ
ການສາ້ງເຂືອ່ຄາ່ຍ.
ສະຖານທ່ີ: ຫ້ອງປະຊຸມ ເບີ 9
ວນັ ແລະ ເວລາ: ວັນຈນັ ເດອືນ ສງິຫາ ທ່ີ 14, 18:00 – 20:00ໂມງ
ໂຄງການ CSEARHAP, CARAM-ອາຊ(ີສາກນົ) ແລະ UNHCP ສະເໜີ:
ຜນົກະທົບຂອງການກວດເລືອດຊອກຫາການຕິດເຊື້ອໂລກເອດໃນກຸ່ມແຮງງານເຄືອ່ນຍາ້
ຍ ແລະ ພວກອບົພະຍກົ
ການສນົທະນາແບບກົງໄປກົງມາກ່ຽວກບັການກວດເລອືດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊວິິດຂອງຊາວອົ
ບພະຍກົ, ປະຊາກອນແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຕາມເຂດສາຍແດນ.
ກອງປະຊຸມຈະເປດີ ໂອກາດໃຫ້ມີການສົງ່ເສີມເພ່ືອການປ່ຽນແປງ,
ຖອດຖອນເອາົປະສບົການຂອງຜູ້ບນັລະຍາຍ ແລະ ຜູ້ຟັງ.
ກອງປະຊຸມນີຍ້ັງໄດສ້ົນທະນາກ່ຽວກບັບົດບາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກ
ສວ່ນເອກະຊນົອກີດວ້ຍ.
ສະຖານທີ: ໂກຣໂບວິເລດ (Global Village) - ເມນສະເຕດ Main stage
ວນັ ແລະ ເວລາ: ວັນພຸດ ທີ 16 ເດອືນສິງຫາ 2006 – 10:45 -12:15

ຜູ້ແທນຂອງໂຄງການ CSEARHAP
ຜູ້ແທນຂອງໂຄງການ CSEARHAP 
ຈະລວມເອາົບນັດາຜູນ້ຳຈາກອົງການຈດັຕັ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ:້
•ຄະນະຮັບຜດິຊອບແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ, ກຳປເູຈຍ (National AIDS Authority)
•ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ, ສປປລາວ (National Committee 
for the Control of AIDS Bureau)
•ພະແນກຄວບຄຸມໂລກເອດ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ໄທ (AIDS Control Division)
•ກົມໂລກເອດ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ຫວຽດນາມ (AIDS Department
•ຄະນະປະສານງານພາກພ້ືນສະຫະປະຊາຊາດ United Nations Regional Task 
Force
•ຫົວໜ້າໂຄງການ CSEARHAPປະຈຳປະເທດ ຈາກສີປ່ະເທດ.
•ຄະນະໂຄງການ CSEARHAPໃນເຂດພາກພ້ືນ CSEARHAP Regional Team
•ມູນນິທິ Healthbridge ແຫ່ງປະເທດການາດາ (Healthbridge foundation 
Cananda)
•ສະມາຄົມຊາວການາດາເພ່ືອສຂຸະພາບສາກນົ (Canadian Society for 
International Health)
•ອົງການແຄຣກ໌ານາດາ (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

ປະຊາຊົນເຄື່ອນຍາ້ຍ – ບັນດາຜູ້ທ່ີເຄື່ອນຍາ້ຍຈາກສະທ່ີໜ່ຶງໄປຫາສະຖານທ່ີອືນ່ໂດຍຊົວ່ຄາວ, ຕາມລະດກູານ ຫືຼ ຢ ່່າງຖາວອນ
ດວ້ຍເຫດ ຜົນສະມັກ ໃຈ ຫືຼ ບໍ່ສະມັກໃຈຂອງຕນົເອງເຊິງ່ປະກອບດວ້ຍ ຄນົຂັບລດົບັນທຸກ, ຊາວເຮືອ, ກຳມະກອນຂນົສົ່ງ,
ຊາວກະສກິອນ, ນກັທຸລະກດິ, ພ່ໍຄ້າແມ່ຄາ້, ພະນັກ ງານໂຮງຈກັໂຮງງານໃຫຍ,່ ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານໃນເຄືອ່ງແບບ,
ກຳມະກອນກໍສ່້າງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບລໍກິານທາງເພດ.
ຊາວຜູອ້ົບພະຍກົ – ປະຊາກອນຜູ້ທ່ີຍົກຍາຍຖິນ່ຖານ ຫືຼ ຜູ້ທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບາ້ນເປັນເວລາຍາວນານໃດໜ່ຶງ.
ປະຊາຊົນຜູໄ້ດ້ຮັບຜນົຮ້າຍໂດຍການເຄື່ອນຍາ້ຍ ແລະ ໂລກເອດ –
ບນັດາຜູ້ທ່ີສ່ຽງຕໍກ່ານຕດິເຊືອ້ເອດໂດຍຜາ່ນການພົວພັນກບັປະຊາກອນ ເຄືອ່ນຍາ້ຍຄນົອືນ່ໆ,
ເຖງິແມ່ນວາ່ພວກເຂາົບໍ່ແມ່ນປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍກໍ່ຕາມ. ມັນຍັງລວມເອົາປະຊາຊນົຜູທ່ີ້ອາໃສຢູສ່ະຖານທ່ີ
ທ່ີປະຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍຍ້າຍເຂົາ້ມາ ແລະ ປະຊາກອນຜູ້ທ່ີອາໃສຢູໃ່ນບ່ອນທ່ີປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍເດນີທາງເຂົາ້ໄປ.
ໃນນີລ້ວມທັງຄູຜ່ົວ ເມຍ, ລກູ ແລະ ຜູ້ສງູອາຍ.ຸ

ກດິຈະກຳຂອງ CSEARHAP  

�ນະໂຍບາຍ
ແລະການລະດົມເອົາ

ການ ສະໜັບສະໜູນ
�ການວາງແຜນ
�ໂຄງການສາທິດຕາ່ງໆ
�ການເສີມສາ້ງຄວາມສາມາດ
�ການປະສາງານລະດບັພາກພ້ືນ

ໂຄງການເພດການາດາເປັນທ່ີຮັບຮູ້ໂດຍທາງການໃນນາມມູນລະນິທິ HealthBridge ແຫ່ງປະເທດການາດາ.
“ພວກເຮົາເຊືອ່ວາ່ຊື່ໃໝ່ນີ້ຈະ
ເປດີໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ໄຂຄນືໃໝ່ເຖິງຂໍຜູ້ກມັດຂອງການສົງ່ເສີມສຂຸະພາບໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນໃນທ່ົວໂລກ.” ທ່ ່ານ Sian
FitzGerald, ຜູອ້ຳນວຍການບລໍິຫານໄດກ້ ່່ ່າວວາ່.
“ມັນຍັງຈະຊ່ວຍເສີມສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາບລັກຂອງພວກເຮົາໃນນາມທ່ີເປັນໜ່ຶງໃນບນັດາຜູ້ທ່ີມີແນວຄດິປະດດິສ້າງຜູ້ທຳອດິໃນດ້າ
ນ ສຂຸະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ.

ໂຄງການເພດການາດາປ່ຽນເປັນແຫວບຣິດ (HealthBridge)

CSEARHAP, ໂດຍການຣວ່ມມືກບັອົງການພັດທະນາສາກນົແຫ່ງປະເທດການາດາ
(CIDA), ໄດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມຂອງ ໂຄງການຂອງ MAP-4 
ຄັ້ງທ່ີສາມວາ່ດ້ວຍ ປະ ຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍ ແລະ ປະຊາກອນອົບພະຍກົ ໃນວນັທ່ີ 22 ຫາ
23 ຂອງເດອືນພຶດສະພາ 2006 ທ່ີກຸງເທບ, ປະເທດໄທ.
ບນັດາຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມໄດ້ຮັບຜົນສຳເລດັດັ່ງລຸ່ມນີ:້
•ແລກປ່ຽນການປະຕບິັດອນັດີທ່ີສດຸ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກໂຄງການສາທິດເຊັນ່:
ໂຄງ ການເມືອງແຟດ ແລະ ການຮ່ວມມືພາກພ້ືນ ກັບ UNESCAP ວ່າດວ້ຍໂຄງການ
”ສຂຸະພາບ ບໍ່ມີພົມແດນ”.
•ການປະສານສົມທົບລະຫວາ່ງຍດຸທະສາດຂອງ ຄະນະປະສານງານພາກພ້ືນສະຫະປະຊາ
ຊາດ (UNRTF) ທ່ີຖືກປບັປຸງແກ້ໄຂແລ້ວ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານທ່ີຖືກສ ້້າງຂືນ້ໂດຍຜ່ານ
ການວາງແຜນແບບຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
•ລະບບົຄົມມະນາຄົມໄດ້ສາ້ງຂືນ້ເພ່ືອເຜຍີແພຜນົທ່ີໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມວ່າດວ້ຍໂລກເອ
ດໃນປີ 2006.
•ການຮ່ວມມືຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃໝ່ກບັ SEARCH, ມູນລະນຖິິ Rockefeller ແລະ
ສະຫະພາບຢູໂລບ.

•ການຮ່ວມມືຂອງ Map-4 ກັບ ASEAN/ATFOA ແລະ ຄະນະປະສານງານເພ່ືອ
ສຂຸະພາບ ຂອງ APEC ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນໃນການປຶກສາຫາລໃືນຕໍ່ໜ້າ
ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມທ່ີຜ່ານໆມາ.
•ການຮ່ວມມືກບັສະມາຄົມພັດທະນາຊ ຸຸມຊົນ ແລະ ປະຊາກອນຂອງປະເທດໄທ
(PDA) ໄດລ້ິເລີ້ມປັບປງຸການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ MAP-4,  ແລະ
ການຈດັຕັງ້ທາງສັງຄົມ, ທຸລະກດິ ແລະ ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຜູ້ຕດິເຊື້ອໂລກເອດ.
ບດົສະເໜີສາ້ງສນັເພ່ືອທົບທວນໂຄງການປອ້ງກນັລິລ້ີ້ມໃໝ່
“ເອົາຖງົຢາງອອກຈາກກອ໋ງ”.
ການຮ່ວມຕວົຂອງບນັດາຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມໃນລະດບັພາກພ້ືນນີໄ້ດ້ເປດີໂອກາດໃຫ້ມກີາ
ນ
ທົບທວນຜນົສຳເລດັໃນໄລຍະໜ່ຶງປີເຊິ່ງເປັນປີທຳອດິຂອງໂຄງການ.ກອງປະຊຸມທ່ີ
ເນັນ້ໃສກ່ານຈັດຕັ້ງປະຕິບດັໄດ້ວາງຍດຸທະສາດໃນການສ້າງແຜນປະຕິບດັງານລະ
ດບັພາກພ້ືນ ຊຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບດັໃນປີ 2006-2007.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ MAP-4 ຄັ້ງທີ່ສາມ
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ວາລະສານຂອງໂຄງການ CSEARHAP-ວາລະສານລາຍໄຕມາ
ຜ່ານມານີໄ້ດລ້ວມເອາົຫົວຂໍຂ້າ່ວກ່ຽວກບັການສະໜັບສະໜູນການເຄືອ່ນຍາ້ຍ
ແລະ ໂລກເອດ, ໂຄງການຕາ່ງໆ ແລະ ກດິຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດພາກພ້ືນ.
ມັນ ທັງນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຄວາມເປນັມາຂອງໂຄງການ CSEARHAP ແລະ
ຄູ ູ່ ່ຮ່ວມງານ ຈາກອງົການຕ່າງໆ, ຂາ່ວຫ້ຼາສດຸ ແລະ ແມ້ກະທ້ັງວດັຈະ
ນານກຸົມເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົາ້ໃຈເຖງິ
ຖອ້ຍຄຳທ່ີເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະ ຄຳສບັຫຍໍ.້

ສະຫຸຼບຫຍໍຂ້ອງໂຄງການ CSEARHAP-
ເອກະສານສະຫຸຼບຫຍໍ້ເຫ່ົຼານີໄ້ດ້ສະເໜີຂໍ້
ແນະນຳກ່ຽວກບັແນວຄດິອນັດ,ີ ປະຊາກອນ
ແລະ ຜູ້ຂາຍບລໍກິານທາງເພດ ຕົວຢາ່ງ: ຜູ້ທ່ີ
ມີບົດບາດອນັມີຄວາມໝາຍໃນວຽກງານໂຄງ
ການCSEARHAP.  ການສະຫຸຼບຫຍໍ້ທຳອດິ
ຂອງໂຄງການ CSEARHAP-ມີກ່ານສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍ-ໄດ້ມີຂໍ້ແນະ
ນຳກ່ຽວກບັແນວຄດິຂອງ MIMP, ເປນັຫຍັງມັນ
ຈິ່ງຕອ້ງການມັນ ແລະ ໂຄງການ CSEARHAP                    
ມີການສົ່ງເສີມມັນຄືແນວໃດ.

ການປກົປ້ອງປະຊາກອນເຄືອ່ນຍ້າຍ- ບົດລາຍງານສາກນົກ່ຽວກບັສຂຸະພາບ
ຄອບຄວົນີ້ໄດໃ້ຫ້ລາຍລະອຽດເຖງິປະໂຫຍດຂອງການຖອດຖອນບດົຮຽນໃນອາຊີ
ເພ່ືອປບັປງຸການແກ້ໄຂບນັຫາໂລກເອດສຳລບັປະຊາຊົນເຄືອ່ນຍ້າຍ. ອົງການພັດ
ທະນາສາກນົແຫ່ງການາດາ (CIDA),ໂດຍຜາ່ນໂຄງການ CSEARHAP ໄດໃ້ຫ້

ການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການສາ້ງບດົລາຍງານນີ.້

ການລວບລວມການປະເມີນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ຂອງກຳປເູຈຍ,ສປປລາວ, ໄທ ແລະ

ຫວຽດນາມເຂົາ້ກັນ-ເອກະສານນີ້
ປະກອບດ້ວຍ 4 ບດລາຍງານກ່ຽວກບັ

ການປະເມີນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ບດົວເິຄາະພາກພ້ືນພ້ອມທັງໃຫ້ລາຍ

ລະອຽດກ່ຽວກບັສະພາບດ້ານນະໂຍບາຍ
ແລະ ກົນໄກແຫ່ງຊາດທ່ີມີຢ່ເູພ່ືອແນ່

ໃສ່ຫຼດຸຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂລກເອດ
ຂອງປະຊາກອນເຄືອ່ນຍາ້ຍ.
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ຄະນະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຝ່າຍການາດາ

ແຄ: ຕໍສູ່ກ້ັບຄວາມທຸກຍາກໃນໂລກ

ມູນລະນິ້ທິຂົວຕໍສ່ຂຸະພາບຂອງການາດາ:
ສົ່ງເສີມສຂຸະພາບໃນທ່ົວໂລກ

ສະມາຄົມສຂຸະພາບສາກນົຂອງການາດາ (CSIH):
ແມ່ນກະບອກສຽງຂອງປະເທດການາດາຕໍ່ສຂຸະພາ
ບໃນໂລກ

ວາລະສານນີ້ແມ່ນສວ່ນໜ່ຶງຂອງໂຄງການໂລກເອດພາກພ້ືນອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕກ້ານາດາ (CSEARHAP) ພາຍໃຕກ້ານສະໜັບສະໜູນຂອງລດັຖະບານການາດາ
ໂດຍຜາ່ນ ອົງການເພ່ືອການພັດທະນາສາກນົຂອງປະເທດການາດາ (CIDA) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບດັຮ່ວມກບັສະມາຄົມຂອງການາດາເພ່ືອສຂຸະອະນາໄມສາກົນ, CARE 
Canada ແລະ HealthBridge Canada

ພັນທະມິດດ້ານຢຸດທະສາດ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕ້ັງເຊັ່ນ: 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


