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ອົງການ
ໍ່ທີໄດ້ ຮັບທຶນຊໍ່ ວຍເຫື ອ
ເພໍ່ື ອສະໜ
ັ ບສະໜນການ
ສ້ າງຄວາມເຂ້ັ ມແຂງ ແລະ
ສິດທິຂອງຜ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍ
ດັ້ ວຍການສຸ ີ່ ມໃສີ່ ໂດຍກົງ:

ແຜນງານການໃຫ້ ທຶນ
ຊໍ່ ວຍເຫື ອ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕ້ ານການ
ຄ້ າມະນຸ ດຕ້ ອງຕອບໂຕ້ ຕໍ່ ຄວາມ
ຕ້ ອງການຂອງຜ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍ ແລະ
ກຸ ໍ່ ມສໍ່ ຽງຕໍ່ ການຄ້ າມະນຸ ດ.
ຜ້ ວາງນະໂຍບາຍມີການຮຽນຮ້ ໂດຍກົງ
ຈາກຜ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍຈາກການຄ້ າ
ມະນຸ ດ ແລະ ການສະໜ
ັ ບສະໜນ
້
ຂອງເຂົາເຈົາ ໃນເວລາທໍ່ີ ສ້ າງກົດໝ
າຍ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ ຂ້ັ ນຕອນໃນ
ການຕ້ ານການຄ້ າມະນຸ ດ

ການສົີ່ງເສີມສິດທິຂອງແຮງ
ງານເຄືີ່ອນຍັ້ າຍ

ອົງການຈັດຕັ້ັ ງສາກົນທີ່ີ ບີ່ ແມີ່ ນລັດຖະບານ
ສະໜອງຫຼາກຫຼາຍການ
ບລິການ ແລະ ການສົີ່ງຕີ່ ທີີ່ສາຄັນ ໃຫັ້ ແກີ່
ຜັ້ ຖືກເຄາະຮັ້ າຍຈາກການຄັ້ າມະນຸ ດ ໃນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສີ່ ຽງ ໃຕັ້ ລວມມີ ເຮັດ
ວຽກຮີ່ ວມກັບພົນລະເມືອງທີີ່ມີຄວາມສີ່ ຽງ,
ການການົດຄວາມສີ່ ຽງເຫົີ່ ຼ ານັັ້ນ, ແລະ ການ
ປະສານສົມທົບກັບໜີ່ ວຍງານລັດ ຖະບານ
ໃນການໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜນແກີ່ ຜັ້ ຖືກ
ຄັ້ າມະນຸ ດ.

ມີຄວາມເຂັ້ົ າໃຈຕີ່ ຜົນກະທົບ
ຂອງໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະການແຜີ່ ລະບາດໂຄວິດ-19, ພາລະ
ບົດບາດຂອງ
ໃນການສະໜອງ
ການບລິການຢີ່ ດີ່ານໜັ້ າ ແລະ ການສະໜ
ັັບສະໜນໃຫັ້ ແກີ່ ຜັ້ ເຄາະຮັ້ າຍຈາກການຄັ້ າ
ມະນຸ ດ ແລະ ກຸ ີ່ ມທີ່ີ ມີຄວາມສີ່ ຽງຕີ່ ການຄັ້ າ
ມະນຸ ດ ໄດັ້ ກາຍ ເປັນສິີ່ງສາຄັນຍິີ່ງຂັ້ ນ.

ສັ້ າງເວທີສົນທະນາຫລາຍພາກສີ່ ວນ
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ໂຄງການຄົັ້ນຄວັ້ າພືັ້ນຖານ
ທີີ່ສະໜັບສະໜນຜົນໄດັ້ ຮັບ
ຂອງຜັ້ ເຄາະຮັ້ າຍຈາກການຄັ້ າມະນຸ ດ
ແລະ ກຸ ີ່ ມທີີ່ມີຄວາມສີ່ ຽງ

ມີຄວາມຮັ້ ແລະ ປະສົບການ
ອັນລັ້ າຄີ່ າ ທີີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຜັ້ ຖືກ
ເຄາະຮັ້ າຍຈາກການຄັ້ າມະນຸ ດ ແລະ ກຸ ີ່ ມ
ສີ່ ຽງ ເຊີ່ິ ງສາມາດແຈັ້ ງຫັ ຼ ກຖານພັ້ື ນຖານໃນ
ການປະຕິຮບນະໂຍບາຍ ແລະ ການ
ປະຕິບັດໃນຂະແໜງຕັ້ ານການຄັ້ າມະນຸ ດ.

ການເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັບລັດຖະບານ,
ສາມາດປະກອບສີ່ ວນໃນ
ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາອາຊຽນ
ວີ່ າດັ້ ວຍການຕັ້ ານການຄັ້ າມະນຸ ດ ໂດຍ
ສະເພາະແມີ່ ຍິງ ແລະ ເດັກນັ້ ອຍ ໃຫັ້ ມີ
ປະສິດທິພາບ.
ໃນເດືອນກລະກົດ 2021, ແຜນງານ
ໄດັ້ ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດແຜນ
ງານການໃຫັ້ ທນຊີ່ ວຍເຫື ຼ ອ, ສະໜອງທນ
ປະມານ
ໃຫັ້ ແກີ່ ເກົັ້າ
ອົງການໃນທົີ່ວພາກພືັ້ນ, ເພືີ່ອເພີີ່ມທະວີ
ການໂຄສະນາສິດທິຂອງຜັ້ ຖືກເຄາະຮັ້າຍ
ຈາກການຄັ້າມະນຸ ດ ແລະ ຜັ້ ທີ່ີ ມີຄວາມສີ່ ຽງ,
ພັ້ ອມທັງປະກອບສີ່ ວນຫັ ຼ ກຖານອັນລັ້ າຄີ່າ
ເພືີ່ອແຈັ້ ງການປະຕິຮບນະໂຍບາຍ.
ຄີ່ ຮີ່ວມງານ

ຂອງແຜນງານ
ທັງເກົັ້າອົງການ, ແມີ່ ນຢີ່
ໃນຫັ້ າປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ີ ຮັບການ
ຄັດເລືອກໂດຍອີງຕາມວິທີການຕັ້ ານການ
ຄັ້ າມະນຸ ດ, ປະສົບການ, ຄວາມຊານິຊານານ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ສອດ ຄີ່ ອງກັບຫັ ຼ ກການ
ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນງານ

ຄີ່ ຮີ່ວມງານຂອງພວກເຮົາແມີ່ ນເຮັດວຽກ
ກີ່ ຽວກັບການການົດຕົວ ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜນຜັ້ ຖືກເຄາະຮັ້ າຍຈາກຄັ້ າມະນຸ ດ ແລະ
ຜັ້ ທີີ່ມີຄວາມສີ່ ຽງຕີ່ ການຄັ້ າມະນຸ ດ, ໂດຍ
ສະເພາະ ກຸ ີ່ ມສີ່ ຽງທີີ່ຈະຕົກເປັນຜັ້ ຖືກຄັ້ າ
ແຮງງານທີ່ີ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜີ່ 
ລະບາດຂອງເຊັ້ື ອພະຍາດ.
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ພາກພ້ື ນ
ກອງປະຊຸມແຮງງານເຄືໍ່ອນຍ້ າຍອາຊຽນ
ການຄັ້ົ ນຄວັ້ າໃນຫລາຍປະເທດ ແລະ ການສັ້ ໂກງຄີ່ າ
ຈັ້ າງງານ ທີ່ີ ເປັນຕົວຊັ້ີ ວັດຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ຂອງ
ການຄັ້ າມະນຸ ດ

ປະເທດໄທ
ມນນິທິເພືໍ່ອສິດທິມະນຸ ດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ
ຄົັ້ນຄວັ້ າ, ເຜີຍແຜີ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການ
ຊີ່ ວຍເຫື ຼ ອ ໃນກລະນີການບັງຄັບໃຊັ້ ແຮງງານໃນ
ຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ຂະແໜງກີ່ ສັ້ າງ ໃນ
ພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ
ອົງການເຄືໍ່ອຂໍ່ າຍສົໍ່ງເສີມຄຸ ນນະພາບຊີວິດ
ແຮງງານ
ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ການປະສານ
ງານຄີ່ ຮີ່ວມງານຫລາຍພາກສີ່ ວນ, ການມີສີ່ວນ
ຮີ່ ວມທາງນະໂຍບາຍທີີ່ແກັ້ ໄຂຄວາມສີ່ຽງຂອງຜັ້
ເຄີ່ື ອນຍັ້ າຍແຮງງານໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ປະເທດໄທ.
ອົງການກົດໝາຍເພືໍ່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ ສັງຄົມ
ການເຜີຍແຜີ່ ໂຄສະນານະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບ
ບົດຮຽນທີ່ີ ຖອດຖອນໄດັ້ ໃນການການົດຕົວຜັ້ ຖືກ
ເຄາະຮັ້ າຍ ແລະ ຄວາມຍຸ ດຕິທາຂອງຄະດີຄັ້ າ
ມະນຸ ດ ທີີ່ເປັນການບັງຄັບໃຊັ້ ແຮງງານໃນ
ປະເທດໄທ.
ອົງການ Verité ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ .
ຄົັ້ນຄວັ້ າ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜີ່ ນະໂຍບາຍ
ທີີ່ແກັ້ ໄຂຄວາມສີ່ຽງຂອງຜັ້ ເຄືີ່ອນຍັ້ າຍແຮງງານ
ໂດຍຜີ່ ານການຮັບສະໝັກງານພາຍໃນປະເທດ
ຂອງໄທ

ສປປ ລາວ
ອົງການບ້ ານຈຸ ດສຸ ມສາກົນ
ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະສານ
ງານໃນການໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫື ຼ ອ ແລະ ການການົດຕົວຜັ້
ຖືກເຄາະຮັ້ າຍ, ລະຫວີ່ າງລັດຖະບານ ແລະ
ໃນ
ພາກໃຕັ້ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກາປເຈຍ
ອົງການສະໜ
ັ ບສະໜນດ້ ານກົດໝາຍແກໍ່ ເດັກນ້ອຍ
ແລະ ແມໍ່ ຍິງ
ການປະສານງານ ແລະ ການໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫື ຼ ອໂດຍກົງ
ດັ້ ານກົດໝາຍ ໃຫັ້ ແກີ່ ຜັ້ ຖືກເຄາະຮັ້ າຍຈາກການຄັ້ າມະນຸ ດ,
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜີ່ ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບການຊີ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ແລະ ການການົດຕົວຜັ້ ຖືກເຄາະຮັ້ າຍໃນແຂວງເປົັ້າໝາຍ
ຂອງກາປເຈຍ

ຫວຽດນາມ

ມນນິທິເດັກນ້ອຍ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜີ່ ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບບົດຮຽນທີີ່
ຖອດຖອນໄດັ້ ໃນການການົດຕົວຜັ້ ຖືກເຄາະຮັ້ າຍ, ການ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະສານງານ
ຄະດີຄັ້ າມະນຸ ດໃນແຂວງເປົັ້າໝາຍຂອງຫວຽດນາມ

ຟິລິບປິນ
ສນ
ຄັ້ົ ນຄວັ້ າ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜີ່ ນະໂຍບາຍ ທີ່ີ ແກັ້
ໄຂການກົດຂີີ່ຂດຮີດແຮງງານເຄືີ່ອນຍັ້ າຍຂອງຟິລິບປິນ,
ການແຈັ້ ງໂຄງຮີ່າງການຈັດຕັັ້ງລັດຖະບານໃຫມີ່

ການຄັດເລືອກທຶນສະໜ
ັ ບ
ສະໜ
ແຜນງານ ນ
ໄດັ້ ຄັດເລືອກຄີ່ ຮີ່ວມງານເຫີ່ົ ຼ ານັ້ີ ໃນການ

ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜນງົບປະມານໃນໄລຍະເບືັ້ອງຕົັ້ນນັ້ີ ໂດຍອີງໃສີ່ ວິທີ
ການໃນການຕັ້ ານການຄັ້ າມະນຸ ດ, ແລະ ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ຍັງ
ສອດຄີ່ ອງກັບຫັ ຼ ກການ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນງານ.
ຈະປະກອບສີ່ ວນຫັ ຼ ກຖານພັ້ື ນຖານໃນການຄັ້ າມະນຸ ດ ແລະ ຕັ້ ານ
ການຄັ້ າມະນຸ ດ, ໂດຍຜີ່ ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫົີ່ ຼ ານີັ້ ແລະ
ປະສົບການ ຄວາມຊານິຊານານຂອງເຂົາເຈັ້ົ າ ໃນການເຮັດວຽກກີ່ ຽວກັບ
ບັນຫາດີ່ັ ງກີ່ າວນັ້ີ . ເພືີ່ອເປັນການແຈັ້ ງຕີ່ ການສົນທະນາດັ້ ານນະໂຍບາຍ
ແຜນງານການໃຫັ້ ທນຊີ່ ວຍເຫື ຼ ອແມີ່ ນສຸ ີ່ ມໃສີ່ແຮງງານເຄີ່ື ອນຍັ້ າຍທີ່ີ ມີ
ຄວາມສີ່ ຽງຕີ່ ການຄັ້ າມະນຸ ດ, ແລະ ການປັບປຸ ງທີ່ີ ກີ່ ຽວພັນກັບການລວມ
ເອົາຂັັ້ນຕອນນະໂຍບາຍດັ້ ານສາທາລະນະ ແລະ ການສົນທະນາ. ພວກເຮົາ
ກາລັງເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັບ
ທີີ່ເປັນດີ່ ານໜັ້ າ ແລະ ເຮັດການ
ັ້ຄົນຄວັ້ າພັ້ື ນຖານ ເພີ່ື ອການສີ່ົ ງເສີມສິດທິຂອງແຮງງານເຄີ່ື ອນຍັ້ າຍ
ສາລັບຂ້ ມນເພໍ່ີ ມເຕີມ, ກະລຸ ນາຕິດຕໍ່ ທໍ່ີ :
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