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                                     ອາຊຽນ ໄດ�ບັນລຸນິມິດໝາຍ��ຄັນໃນປະຫວັດ
                                     ສາດ ດ�ວຍການສ�າງຕັ ້ງຄະນະ��ມາທິການລະ
                                     ຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ
                                     (AICHR)  ໃນປີ  2009  ທີ່ເປັນໜ�ວຍງານຄຸ�ມ
                                     ຄອງຫຼັກໃນການຮັບຜິດຊອບການສົ່ງເສີມ ແລະ 
                                     ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ
                                     ທີ ່ສອດຄ�ອງກັບຫຼ ັກການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ
                                     ກົດບັດອາຊຽນ.
ໃນໄລຍະເວລາ 8 ປີ ທີ່ມີຕົວຕົນຂຶ້ນມາ  AICHR ກ�ໄດ�ມີຜົນ��ເລັດ��ຄັນໃນການ
ສ�າງຕັ້ງຂອບວຽກການຮ�ວມມືທາງດ�ານສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ. ການຮັບຮອງເອົາຖະ
ແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ (AHRD) ໃນປີ 2012 ບ�່ພຽງແຕ�ສ�າງຂອບວຽກຂອງ
ອາຊຽນ ��ລັບການຮ�ວມມືດ�ານສິດທິມະນຸດທີ່ເລິກເຊີ່ງຮອບດ�ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ�ຍັງເປັນ
ການເພີ່ມຄຸນຄ�າແກ�ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນດ�ານສິດທິມະນຸດຂື້ນຕື່ມ
ອີກ. ຄຽງຄູ�ກັບຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບຮອງຖະແຫຼງການສິດທິ
ມະນຸດອາຊຽນ, ເອກະສານສອງສະບັບນີ້ ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ�ງໝັ້ນຂອງ
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານຂອງ ອາຊຽນ ໃນການປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສ
ລີພາບພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ດ�ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງການເມືອງຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການສົ່ງເສີມ
ສິດທິມະນຸດຖືວ�າເປັນສິ່ງທີ່��ຄັນໃນການສຶກສາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ�ໃຫ�ແກ�ປະຊາ
ຊົນອາຊຽນ ຊຶ່ງສິ່ງດັ່ງກ�າວເປັນສິ່ງທີ່ AICHR ສຸມໃສ�ໃນຊຸມປີຕົ້ນໆທີ່ລິເລິ່ມການປະຕິ
ບັດງານ.  ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕາມ,  ຜ�ານມາກ�ມີການຮ�ວມມືກັນໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ
ໃນຫຼາຍເສົາຄ��ດ�ານສິດທິມະນຸດຂອງອາຊຽນ ເຊັ່ນວ�າ: ໃນຂົງເຂດການຄ�າມະນຸດ ແລະ
ຄົນພິການ, ຊຶ່ງເປັນການສະແດງໃຫ�ເຫັນການຊຸກຍູ�ການພັດທະນາໂດຍ AICHR ໃນ
ການດຸ�ນດ�ຽງບົດບາດໜ�າທີ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດຕ�າງໆ. ເພື່ອສືບ
ຕ�່ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແຜນວຽກ ແລະ ກິດຈະ��ຕ�າງໆ, AICHR ຍັງໄດ�
ຂະຫຍາຍການຮ�ວມມືຂອງຕົນ ກັບຄູ�ຮ�ວມງານຫຼາຍພາກສ�ວນ ແລະ ພາກສ�ວນຕ�າງໆຈາກ
ພາຍນອກໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພ້ືນ, ແລະ ລະດັບສາກົນ. 

ເລ ເລືອງ ມິນ
ເລຂາທິການໃຫຍ�ອາຊຽນ

AICHR ມີຄວາມມຸ�ງໝັ້ນຢ�າງແທ�ຈິງໃນການມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສ�າງປະ
ຊາຄົມອາຊຽນທີ່ຖືເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈປະຊາຊົນ ແລະ ມີປະຊາຊົນເປັນສູນ
ກາງ. ຕັ້ງແຕ�ເລິ່ມຕົ້ນ, ຄະນະ��ມາທິການດັ່ງກ�າວ ໄດ�ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບ
ພາກປະຊາສັງຄົມໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຮັດວຽກງານຫຼາຍດ�ານ. ຫຼາຍ
ສະຖາບັນໄດ�ຮ�ວມເຮັດວຽກກັບ AICHR ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ ຜ�ານ
ການໃຫ�ສະຖານະພາບການປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງ
ລັດຖະບານອາຊຽນ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາສັງຄົມ
(CSOs)  ຊຶ່ງແມ�ນເປັນການພັດທະນາທີ່ໜ�າຍິນດີ.
ຂ�າພະເຈົ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ�າ AICHR ຈະສືບຕ�່ສ�າງສັນຍຸດທະສາດໃນການເບິ່ງ
ໄປຂ�າງໜ�າ ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ�ານການຮ�ວມມືໃນພາກພື້ນ ກ�ຽວກັບ
ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຕອບໂຕ�ການປະເຊີນໜ�າກັບສິ່ງທ�າທາຍດ�ານສິດທິ
ມະນຸດທີ່ເກີດຂື້ນ. ປື້ມຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນ 
ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ: ສິ່ງທ່ີທ�ານຕ�ອງຮູ� - ບົດຄັດຫຍ�້, ສະບັບອາຊຽນຄົບ
ຮອບ 50 ປີ ໄດ�ສັງລວມໂຄງຮ�າງ, ພັນທະ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງ  AICHR ຢ�າງ
ກວ�າງຂວາງ ທ່ີມີການລວບລວມເອົາຄວາມຄືບໜ�າດ�ານຕ�າງໆ ລວມທັງການ
ພັັດທະນາຜ�ານມາຕັ້ງແຕ�ເລີ່ມການສ�າງຕັ້ງປະຊາຄົມອາຊຽນໃນປີ  2015 
ແລະ ບັນດາເອກະສານພື້ນຖານຂອງ AICHR ເປັນຕົ້ນ ຖະແຫຼງການສິດ
ທິມະນຸດອາຊຽນ AHRD, ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບ
ຮອງເອົາຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ  ແລະ  ພາລະບົດບາດຂອງ
AICHR. ຂ�າພະເຈົ້າເຊື່ອວ�າ ບົດຄັດຫຍ�້ເຫຼັ ້ມນີ້ຈະໃຫ�ຄວາມເຂົ້າໃຈກ�ຽວ
ກັບການປະກອບສ�ວນຂອງ AICHR  ແລະ ຄວາມມຸ�ງຫວັງຂອງ AICHR
ໃນອະນາຄົດ.



AICHR: ສ່ິງທ່ີທ�ານຄວນຮູ�

ພາກສະເໜີ

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ຮັບການສ�າງຕັ້ງມາເປັນໄລຍະເວລາຫ�າທົດສະວັດ, ອາຊຽນ 
ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ�າງລັດຖະບານ ໄດ�ພະຍາຍາມປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ�ຂອງປະຊາຊົນຢູ�ໃນພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະດ�ານເສດຖະກິດ,
ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນະ��ສັງຄົມ. ສິດທິມະນຸດເປັນ
ສ�ວນໜຶ່ງທີ່��ຄັນໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ ຊຶ່ງໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນກົດບັດອາຊຽນ
(ມາດຕາ 1.7, 2.2.i, ແລະ 14), ແຜນແມ�ບົດ ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນ
ຄົງອາຊຽນ (ASEAN Political-Security Blueprint) ປີ 2009-2015 
(ພາກທີ A.1.5), ແລະ ແຜນແມ�ບົດ ປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອາຊຽນ (ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025) 
(ພາກທີ A.2.5).

ອາຊຽນໄດ�ສ�າງຕັ້້ງອົງກອນດ�ານສິດທິມະນຸດລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອສະແດງ
ໃຫ�ເຫັນຄວາມມຸ�ງໝັ້ນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ 
ເສລີພາບພື້ນຖານ ແລະ ເພື່ອສືບຕ�່ຮັບປະກັນຄວາມເປັນຢູ�ທີ່ດີຂອງພົນລະ
ເມືອງຂອງຕົນ. ຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນ ວ�າດ�ວຍ
ສິດທິມະນຸດ (AICHR)  ແລະ  ຄະນະ��ມາທິການອາຊຽນ  ວ�າດ�ວຍ ການ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ  (ACWC)  ໄດ�ຮັບ
ການສ�າງຕ້ັງຂື້ນໃນປີ 2009 ແລະ 2010 ຕາມ��ດັບ.
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AICHR ໃນຖານະທີ່ເປັນໜ�ວຍງານຄຸ�ມຄອງສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນທີ່
ມີພາລະບົດບາດເຮັດໜ�າທີ່��ເນີນການຮ�ວມມືດ�ານສິດທິມະນຸດກັບ
ໜ�ວຍງານອາຊຽນອ່ືນ, ຄູ�ຮ�ວມງານ ແລະ ພາກສ�ວນຕ�າງໆຈາກພາຍນອກ,
ໄດ�ຈັດຕັ້ງແຜນການຮ�ວມມືດ�ານການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ
ໃນອາຊຽນ. ແຕ�ວ�າ ມີຈັກຄົນໃນພາກພື້ນອາຊຽນທີ່ໄດ�ຮູ�ຈັກ AICHR? 
ແລະ ມີຈັກຄົນທີ່ຮູ�ວ�າ AICHR ເກີດຂື້ນໄດ�ແນວໃດ ແລະ ມີໜ�າທີ່ຫຍັງ
ແດ�? ໜັງສືເຫ້ັຼມນ້ີ ມີຈຸດປະສົງທ່ີຈະໃຫ�ຂ�ມູ້ນທ່ີແທ�ຈິງ ກ�ຽວກັບ AICHR
ແລະ ການພັດທະນາສິດທິມະນຸດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

ອາຊຽນ

ອາຊຽນ ໄດ�ຮັບການສ�າງຕ້ັງຂ້ືນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 1967, ໂດຍຜ�ານການ
ລົງນາມຖະແຫຼງການອາຊຽນ (ຖະແຫຼງການບາງກອກ) ໂດຍລັດກ�່ຕັ້ງ
ອາຊຽນ 05 ປະເທດຄື: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ
ໄທ. ຕ�່ມາໄດ�ມີລັດພາຄີລົງນາມເພີ່ມອີກ ຫ�າປະເທດ ຄື ບ�ໄນດາຣູຊາລາມ 
(1984), ຫວຽດນາມ (1995), ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ (1997)
ແລະ ��ປູເຈຍ (1999) ເຮັດໃຫ���ນວນລັດສະມາຊິກອາຊຽນເພີ່ມຂຶ້ນ
ເປັນ 10 ປະເທດ.

ຈຸດປະສົງຂອງອາຊຽນ, ຕາມທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດບັດອາຊຽນ ບາງສ�ວນມີດ່ັງນ້ີ:
•      ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະ
       ຖຽນລະພາບ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄຸນຄ�າທາງດ�ານສັນຕິພາບ
       ໃນພາກພື້ນ; 
•      ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຢຶດຍຸ�ນໃນພາກພື້ນ ດ�ວຍການສົ່ງເສີມການ
       ຮ�ວມມືໃຫ�ຫຼາຍກວ�າເກົ່າໃນດ�ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດ
       ຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະ��-ສັງຄົມ; 
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•    ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ປະຊາຊົນ ແລະ ລັດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນໄດ���
     ລົງຊີວິດຢ�າງສັນຕິ ກັບໂລກ ໃນສະພາບແວດລ�ອມທ່ີມີຄວາມຍຸຕິ��,
     ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສາມັກຄີ;
•    ຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫ�ດຊ�ອງຫວ�າງຄວາມແຕກຕ�າງໃນການ
     ພັດທະນາພາຍໃນອາຊຽນ ໂດຍຜ�ານການຊ�ວຍເຫືຼອ ແລະ ການຮ�ວມ
     ມືຫຼາຍຝ�າຍ;
•    ເພ່ືອຮັດແໜ�ນປະຊາທິປະໄຕ, ເພ່ີມທະວີການປົກຄອງທ່ີດີ ແລະ ການ
     ປົກຄອງລັດດ�ວຍກົດໝາຍ, ການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ
     ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານ ໂດຍ��ນຶງເຖິງ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
     ຂອງລັດພາຄີອາຊຽນ; 
•    ເພ່ືອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍຜ�ານການຮ�ວມມືຢ�າງໃກ�ຊິດ
     ໃນດ�ານການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ�ຊີວິດຍາວນານ, ແລະ ໃນດ�ານ
     ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພ່ືອສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ປະ
     ຊາກອນໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ; 
•    ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການເປັນຢູ�ທີ່ດີ ແລະ ການ��ລົງຊີວິດຂອງປະຊາ
     ຊົນອາຊຽນ ໂດຍການໃຫ�ໂອກາດເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາຊັບພະຍາ
     ກອນມະນຸດ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຍຸຕິ��; 
•    ສ່ົງເສີມການສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນຕາມທິດປະຊາຊົນ ໂດຍທ່ີສະໜັບ
     ສະໜຸນທຸກຂະແໜງໃນສັງຄົມໃຫ�ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມ, ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນປະ
     ໂຫຍດຈາກຂະບວນການເຊ່ືອມໂຍງອາຊຽນ ແລະ ການສ�າງປະຊາຄົມ; 
•    ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລັກອາຊຽນໂດຍຜ�ານການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ�
     ວັດທະນະ��ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມ�ລະດົກຂອງພາກພື້ນ; 
ກົດບັດອາຊຽນມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ໃນປີ 2008 ມີສະຖານະທາງດ�ານກົດໝາຍ
ແລະ ຂອບວຽກຂອງສະຖາບັນ��ລັບອາຊຽນ.  ການຈັດມາດຕະຖານ,
ລະບຽບ, ແລະ ຄຸນຄ�າຂອງອາຊຽນ, ກົດບັດຍັງໄດ�ຮັບປະກັນໜ�າທີ່ ແລະ
ຄວາມສອດຄ�ອງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ��ລັບອາຊຽນ.
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ອາຊຽນ ໃຫ���ໝ້ັນສັນຍາ ໃນການສ�າງຕ້ັງປະຊາຄົມອາຊຽນໃນປີ 2015,
ແລະ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາ “ແຜນຍຸດທະສາດ ��ລັບປະຊາຄົມອາຊຽນ 
2009-2015”. ປະຊາຄົມນີ້ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ 03 ເສົາ
ຄ��ປະຊາຄົມ, ພ�ອມທັງຍຸດທະສາດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຄື: ຍຸດທະສາດປະຊາ
ຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ (APSC), ຍຸດທະສາດປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ແລະ ຍຸດທະສາດປະຊາຄົມສັງຄົມ-
ວັດທະນະ��ອາຊຽນ (ASCC). ແຕ�ລະປະຊາຄົມມີສະພາປະຊາຄົມ
ຂອງຕົນທີ່ປະສານວຽກກັບໜ�ວຍງານທີ່ແຕກຕ�າງກັນພາຍໃຕ�ຂອບເຂດ
��ນາດຂອງຕົນ.
  ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 27 ທີ່ ກົວລາ��ເປີ, ປະເທດ
ມາເລເຊຍ, ອາຊຽນຍິນດີກຽມສ�າງຕ້ັງປະຊາຄົມອາຊຽນຢ�າງເປັນທາງການ 
ແລະ ຮັບຮອງ “ອາຊຽນ 2025: ການເບິ່ງໄປຂ�າງໜ�າດ�ວຍກັນ” ຊຶ່ງເປັນ
ຜົນ��ເລັດຂອງຍຸດທະສາດທີ່ໄດ�ກ�າວມາຂ�າງເທິງ. ໃນນີ້ ປະກອບມີ 
ຖະແຫຼງການກົວລາ��ເປີ ກ�ຽວກັບ ອາຊຽນ 2025: ການເບ່ິງໄປຂ�າງໜ�າ
ດ�ວຍກັນ, ວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025, ແຜນແມ�ບົດປະຊາຄົມ
ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ 2025, ແຜນແມ�ບົດປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025 ແລະ ແຜນແມ�ບົດປະຊາຄົມສັງຄົມ-
ວັດທະນະ��ອາຊຽນ  2025. ເອກະສານ��ຄັນດັ່ງກ�າວນີ້ ຈະເປັນສິ່ງ
��ນົດວຽກໃນທົດສະວັດຕ�່ໜ�າ ໃນການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�
ປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ�ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ທາງດ�ານການເມືອງໃຫ�ມີຄວາມກົມກຽວກັນ,  ດ�ານເສດຖະກິດມີການ
ປະສານສົມທົບກັນ ແລະ ປະຊາຄົມສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ�ວມ
ກັນ - ເປັນອາຊຽນທີ່ມີການສ�າງປະຊາຄົມຕາມທິດປະຊາຊົນ ແລະ ເອົາ
ປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ບົນພື ້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍຢ�າງແທ�ຈິງ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຊຶ່ງປະກອບມີປະມຸກລັດ/ລັດຖະບານອາ
ຊຽນ, ເປັນອົງກອນສູງສຸດທີ່ວາງນະໂຍບາຍໃນອາຊຽນ. ບັນດາປະມຸກ
ລັດຈະພົບກັນຢູ�ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ 2 ຄັ້ງ/ຕ�່ປີ.  ຜູ���ອາຊຽນ
ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດຂອງຕົນ
ທີ່ພົບປະກັນໃນນາມ ສະພາປະສານງານອາຊຽນ (ACC) ແລະ ໃນກອງ
ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດອາຊຽນ  (AMM).
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                                     ນອກຈາກໂຄງຮ�າງການຈັດຕ້້ັງຂອງອາ
                                     ຊຽນແລ�ວ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
                                     ແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ຕາງໜ�າຂອງຕົນປະ��ອາ
   ຊຽນໃນລະດັບ  ເອກອັກຄະລັດຖະ
   ທູດເພື່ອໄປນັ່ງເປັນສະມາຊິກຄະນະ
   ��ມາທິການຜູ �ຕາງໜ�າຖາວອນ
   (CPR). CPR ມີໜ�າທີ່ປະສານງານ
   ກັບກອງເລຂາຊາດອາຊຽນ  ແລະ
   ໜ�ວຍງານລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ແລະ
   ��ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮ�ວມ
   ມືໃນອາຊຽນ ກັບ ຄຸ�ຮ�ວມມືພາຍນອກ.
   ການສະໜັບສະໜຸນວຽກຕ�າງໆ ແລະ
ຄວາມພະຍາຍາມຕ�າງໆ ທີ່ຮັບຮອງໂດຍອາຊຽນ ແມ�ນກອງເລຂາອາຊຽນ
ເປັນຜູ ���ເນີນການ. ກອງເລຂາອາຊຽນແມ�ນ��ພາໂດຍເລຂາທິການ
ອາຊຽນ (ຊຶ່ງມີ��ແໜ�ງທຽບເທົ່າ ລັດຖະມົນຕີ) ແລະ ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍ
ເຫຼືອຈາກ ຮອງເລຂາທິການ 04 ທ�ານ, ຊຶ່ງມີ 01 ທ�ານ ຈາກແຕ�ລະປະ
ຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ 01 ທ�ານ ຈາກປະຊາຄົມ ແລະ ການຮ�ວມມືການ
ຕ�າງປະເທດຂອງອາຊຽນ. ສິດທິມະນຸດໃນວາລະຂອງອາຊຽນໃນປີ 1993,
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບໂລກ ໃນດ�ານສິດທິ
ມະນຸດຢູ� ວຽນນາ, ປະເທດ ໂອຕຣິດ. ສະມາຊິກປະເທດອາຊຽນໃນ
ເວລານັ້ນ ປະກອບມີພຽງແຕ� 06 ປະເທດ ກ�ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ
ໝົດທຸກປະເທດ. ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ ້ແມ�ນຖະແຫຼງການ
ວຽນນາ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດວຽກ.
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ການພັດທະນາສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ

ຖະແຫຼງການ
ບາງກອກ (1967)

ກົດບັດອາຊຽນ
(2008)

ການສ�າງຕ້ັງ
AICHR (2009)

ຖະແຫຼງການວຽນນາ
ແລະ ຖະແຫຼງການ
ຮ�ວມຂອງກອງປະຊຸມ
AMMຄັ້ງທີ 26
(1993)

ແຜນແມ�ບົດ
ປະຊາຄົມການເມືອງ
ຄວາມໝ້ັນຄົງ
ອາຊຽນ 
(2009)

ຖະແຫຼງການ
ສິດທິມະນຸດ
ອາຊຽນ
(2012)

ໃນເວລາຕ�່ມາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດຂອງອາຊຽນ ໄດ�ອອກຖະ
ແຫຼງການຮ�ວມຂອງກອງປະຊຸມ AMM ຄັ້ງທີ 26 (ກ�ລະກົດ 1993)
ມີດັ່ງລຸ�ມນີ້ :

16.    ລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດຍິນດີຮັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາກົນ
        ທີ່ໄດ�ບັນລຸໄວ�ໃນລະຫວ�າງກອງປະຊຸມສາກົນຂອງໂລກ ວ�າດ�ວຍ
        ສິດທິມະນຸດ ທີ່ ວຽນນາ, ໃນລະຫວ�າງວັນທີ 14-25 ມິຖຸນາ
        1993, ແລະ ຢືນຢັນຄວາມມຸ�ງໝ້ັນຂອງອາຊຽນ ໃນດ�ານສິດທິມະ
        ນຸດ ແລະ ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານ ດ່ັງທ່ີ
        ໄດ���ນົດໄວ�ໃນ ຖະແຫຼງການວຽນນາ ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 1993,
        ຊ່ຶງໄດ���ນົດວ�າ ສິດທິມະນຸດມີຄວາມ��ພັນຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ
        ບ�່ສາມາດແຍກອອກເປັນສ�ວນໃດສ�ວນໜຶ່ງໄດ� ປະກອບມີ ສິດທິ
        ທາງດ�ານປະຊາຊົນ, ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະ
        ນະ��. ສິດທິເຫຼົ່ານີ້ແມ�ນມີຄວາມ��ຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ສິດທິດັ່ງ
        ກ�າວຕ�ອງໄດ�ຮັບການປະຕິບັດໂດຍເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ລວມເຂົ້າ
        ກັນ ແລະ ໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໂດຍ��ນຶງເຖິງ ສະ
        ພາບແວດລ�ອມວັດທະນະ��, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການ
        ເມືອງສະເພາະ. ພວກເພີ່ນໄດ�ເນັ້ນຍ��ວ�າ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກ
        ປ�ອງສິດທິມະນຸດບ�່ຄວນເປັນເລື່ອງຂອງການເມືອງ.    
17.    ລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດເຫັນດີວ�າ ອາຊຽນຄວນປະສານງານ
        ກັນ ກ�ຽວກັບວິທີການສຶກສາຮ�ວມກັນໃນດ�ານ ສິດທິມະນຸດ ແລະ
        ເຂົ້າຮ�ວມຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ແລະ ປະກອບສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າໃນການເຮັດ
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ວຽກ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ, ພ�ອມນັ້ນພວກເພິ່ນຍັງໃຫ�ຂ�້
ສັງເກດວ�າ ກົດບັດ ສປຊ ໄດ�ສ�າງ��ຖາມ ກ�ຽວກັບ ຂ�້ສັງເກດການທີ່ເປັນ
ລັກສະນະຈັກກະວານ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ໃນສະພາບແວດລ�ອມ
ຂອງການຮ�ວມມືສາກົນ. ບັນດາລັດຖະມົນຕິອາຊຽນຍັງໄດ�ເນັ້ນວ�າ ການ
ພັດທະນາເປັນສິດທີ່ບ�່ສາມາດຕັດອອກໄດ� ແລະ ການ��ໃຊ�ສິດທິມະນຸດ
ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂ��ລັບການຮ�ວມມືດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຊ�ວຍ
ເຫຼືອດ�ານພັດທະນາ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ�່ການຮ�ວມມືສາກົນ ແລະ ສາ
ມາດເປັນການບັ່ນທອນຄວາມເປັນເອກະສັນສາກົນ ຕ�່ກັບສິດທິມະນຸດ.
ພວກເພີ່ນຍັງເນັ້ນຢ��ຕ່ືມວ�າ ການປົກປ�ອງ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ
ໃນຊຸມຊົນສາກົນ ຄວນ��ນຶງເຖິງຫຼັກການເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງຊາດ,
ຜືນແຜ�ນດິນອັນຄົນຖ�ວນ ແລະ ການບ�່ແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຂອງ
ລັດ. ພວກເພ່ີນຍັງເຫັນດີວ�າອິດສະລະພາບ, ຄວາມກ�າວໜ�າ ແລະ ຄວາມ
ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຊາດຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບການສົ່ງເສີມແບບສົມດຸນກັນ
ລະຫວ�າງສິດທິຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍຜ�ານການຮັບຮູ�ສິດທີ
ຕ�າງໆຂອງບຸກຄົນ, ດັ່ງທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນຖະແຫຼງການສາກົນ ກ�ຽວກັບ
ສິດທິມະນຸດ. 

18.    ລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດ ມີຄວາມເພິງພ�ໃຈຫຼາຍຕ�່ການທົບ
ທວນຄວາມຄືບໜ�າ ອາຊຽນໃນການໃຫ�ປະຊາຊົນຂອງຕົນມີເສລີພາບຈາກ
ຄວາມຢ�ານກົວ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການ, ໂດຍເຮັດໃຫ�ພວກເຂົາສາມາດ��
ລົງຊີວິດດ�ວຍສັກສີ. ພວກເພ່ີນຍັງເນ້ັນ��້ວ�າ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂ້ັນ
ພື້ນຖານຕ�ອງໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂຄືນໃໝ� ແລະ ບ�່ຄວນຖືກຜ�ອນສັ້ນຜ�ອນ
ຍາວພາຍໃຕ�ຂ�້ອ�າງໃດໜຶ່ງ. ພວກເພີ່ນຍັງເນັ້ນຕື່ມເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງ
ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ�ວມມືສາກົນ ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນ
ທຸກດ�ານ  ແລະ ລັດຖະບານທຸກປະເທດຕ�ອງຢຶດໝ້ັນມາດຕະຖານຂອງມະ
ນຸດ ແລະ ເຄົາລົບກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ. ຕ�ບັ່ນຫານ້ີ ແລະ ຕ�ກ່ານສະໜັບ
ສະໜຸນຖະແຫຼງການວຽນນາ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານ ໃນວັນທ ີ25
ມິຖຸນາ 1993, ລັດຖະມົນຕີອາຊຽນເຫັນດີວ�າ ອາຊຽນຄວນພິຈາລະນາ
ການສ�າງຕ້ັງກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ  ກ�ຽວກັບ  ສິດທິມະນຸດຢູ�ພາກພື້ນ.  ນັ້ນ
ເປັນຄັ້ງ��ອິດ ທີ່ອາຊຽນຕັ້ງຕ�່ໃສ�ການພັດທະນາລະບອບສິດທິມະນຸດຢູ�
ພາກພື້ນ. 
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ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນທີ່ບ�່ເປັນທາງການຄັ້ງທີສອງ ທີ່ໄດ�ຈັດຂື້ນຢູ�
ກົວລາ��ເປີ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 1997 ໄດ�ຮັບຮອງວິໄສທັດອາຊຽນ 
2020 ຊຶ່ງໄດ�ວາງວິໄວທັດອາຊຽນຢ�າງກວ�າງຂວາງ��ລັບປີ 2020 ຄື: 
ອາຊຽນ ໃນຖານະທ່ີເປັນຈຸດສຸມຂອງຊາດອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ�, ເບ່ີງ
ຈາກທາງນອກ, ��ລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະ
ນະຖາວອນ, ເປັນຄູ�ຮ�ວມມືກັນໃນການພັດທະນາຢ�າງຫ�າວຫັນ ແລະ ເປັນ
ຊຸມຊົນທີ່ເອົາໃຈໃສ�ສັງຄົມ. ເພື່ອເປັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິໄສທັດໄລຍະ
ຍາວດັ່ງກ�າວ, ແຜນວຽກປະຕິບັດງານຮາໂນ�ຍ (HPA) ປີ 1997 ໄດ�ຮັບ
ການສ�າງຂື້ນ.

ພາຍໃຕ�ພາກທີ IV, ວັກທີ 4.8 ຂອງ HPA, ອາຊຽນຜູກມັດໂຕເອງໃນ
ການເພ່ີມການແລກປ�ຽນຂ�ມູ້ນຂ�າວສານ ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດພາຍໃນປະ
ເທດອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດທັງໝົດ
ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານຂອງທຸກຄົນ ອີງຕາມກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ,
ຖະແຫຼງການສາກົນ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຖະແຫຼງການວຽນນາ
ແລະ ແຜນງານ.

ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດອາຊຽນປີ 
2020ໃຫ�ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ລັດພາຄີອາຊຽນໄດ�ສ�າງແຜນງານວຽງຈັນ
ຂ້ືນໃນປີ 2004. ໃນແຜນງານນ້ີ, ພາຍໃຕ�ຫົວຂ�ຍ້�ອຍ ‘ການພັດທະນາການ
ເມືອງ’, ລັດພາຄີ ເຫັນດີ “ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ແລະ ພັນທະດ�ານຕ�າງໆ”.
05 ປີ ຕ�່ມາ, ລັດພາຄີອາຊຽນໄດ�ຕັດສິນໃຈເລັ່ງການສ�າງຕັ້ງປະຊາຄົມອາ
ຊຽນພາຍໃນປີ 2015. ລັດພາຄີ ໄດ�ຮັບຮອງແຜນງານຍຸດທະສາດ��ລັບ
ປະຊາຄົມອາຊຽນ 2009-2015 ແລະ ແຜນແມ�ບົດປະຊາຄົມອາຊຽນທັງ
03 ສະບັບ.

ອົງປະກອບຂອງສິດທິມະນຸດ, ທ່ີໄດ�ບັນຍັດໃນແຜນງານວຽງຈັນ ປີ 2004 
ໄດ�ຖືກຍຢ�້າຄືນ ໃນແຜນປະຕິບັດງານພາຍໃຕ�ປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ (APSC) ປີ 2009-2015, ພາກ A.1.5. “ການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ”, ປະກອບມີແຜນວຽກ 07 ຢ�າງ.
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AICHR ແລະ ຄະນະ��ມາທິການຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນ  (CPR) ຂອງອາຊຽນ

��ໝັ້ນສັນຍາຂອງອາຊຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັງຄົມທີ່ມີສ�ວນຮ�ວມ
ໃຫ�ເກີດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຮັບປະກັນການໃຊ�ສິດ
ທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານ ຂອງປະຊາຊົນ ແມ�ນໄດ�ຖືກເນ້ັນຢ��ຄືນ
ພາຍໃຕ�ແຜນແມ�ບົດ APSC ປີ 2025, ພາກທີ A.2.5 “ການສ່ົງເສີມ ແລະ
ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ, ອິດສະລະພາບພ້ືນຖານ ແລະ ຄວາມຍຸຕິ��ໃນສັງ
ຄົມ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ��ລົງຊີວິດດ�ວຍກຽດສັກສີ,
ສັນຕິພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມວັດທະນະຖາວອນ” ດ�ວຍເນື້ອ
ໃນລຸ�ມນີ້:
 
ການປະຕິບັດງານ:

i.    ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ�ານ
ນິຕິ�� ແລະ ສະຖາບັນພາຍໃນ, ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດດ�ານການສຶກສາ
ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຄູ�ຮ�ວມງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;
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ii. ສ່ົງເສີມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການໃຫ�ສັດຕະຍາບັນ ຫືຼ
 ເຂົ້າຮ�ວມສົນທິສັນຍາສາກົນຫຼັກດ�ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ຮັບ
 ປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ;
iii. ຊຸກຍູ�ສະມາຊິກຊາດອາຊຽນໃນການສົ່ງເສີມການພົວພັນກັບ
 ສປຊ ແລະ ກົນໄກສິດທິມະນຸດທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ທ່ີປະເທດສະມາ
 ຊິກອາຊຽນເປັນພາຄີ, ລວມທັງ ກົນໄກການທົບທວນປະ��
 ໄລຍະ ແລະ ອົງກອນສົນທິສັນຍາທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກ�ຄື ການແລກ
 ປ�ຽນປະສົບການ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ດີ;
iv. ສະໜັບສະໜູນ ( AICHR ) ໃນການປະຕິບັດໜ�າທ່ີທ່ີ��ເປັນ
 ຂອງຕົນ ອີງຕາມໜ�າວຽກ (TOR);
v. ສົ່ງເສີມການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ ກ�ຽວກັບຄວາມພະຍາ
 ຍາມຕ�າງໆ ໃນການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນ
 ຖານ ລະຫວ�າງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍສອດຄ�ອງກັບ
 ກົດບັດອາຊຽນ, ຖະແຫຼງການ ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດອາຊຽນ
 (AHRD) ແລະ ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບ
 ຮອງ AHRD ກ�ຄືຖະແຫຼງການ ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດສາກົນ
 ແລະ ເຄື່ອງມືຕ�າງໆ ທີ່ຊາດສະມາຊິອາຊຽນເປັນພາຄີ;
vi. ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ
 ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດອາຊຽນ AHRD ແລະ  ຖະແຫຼງການ
 ພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບຮອງ AHRD, ລວມທັງການການ
 ເຜີຍແຜ�ຂ�ມູ້ນ ແລະ ການສ່ົງເສີມຄວາມຮັບຮູ�ຂອງສາທາລະນະ
 ຕ�່ກັບຖະແຫຼງການດັ່ງກ�າວນີ້;
vii. ສົ່ງເສີມການຮຽນຮ�ວມ ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດຂອງທັງ 03
 ເສົາຄ�� ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ໂດຍຜ�ານການປຶກສາຫາລືພາຍ
 ໃນໜ�ວຍງານອາຊຽນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;
viii. ສ່ົງເສີມການປະສານສົມທົບ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ເມ່ືອເຫັນ
 ວ�າເໝາະສົມ ພາຍໃນ AICHR, ໜ�ວຍງານອາຊຽນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ
 ແລະ  ຄຸ�ຮ�ວມມືອື່ນໆ  ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
 “ CSOs ” ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ່ົງເສີມ  ແລະ  ປົກປ�ອງສິດທິ
 ມະນຸດ;
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ix. ສືບຕ�ວ່ຽກ AICHR ໃນການຮ�ວມມືກັນໃນການຄ້ົນຄວ�າ ກ�ຽວ
 ກັບ ບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່ສອດຄ�ອງກັບໜ�າວຽກ ( TOR );
x. ສືບຕ�່ວຽກ AICHR ໃນການຮັບຂ�້ມູນຈາກຊາດສະມາຊິກອາ
 ຊຽນກ�ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ;
xi. ສົ່ງເສີມການສ�າງຄວາມຮັບຮູ�ຂອງສາທາລະນະຊົນ ກ�ຽວກັບ
 ສິດທິມະນຸດ; ພາຍໃນປະຊາຊາດອາຊຽນ, ລວມທັງການພີມ
 ເຜີຍແຜ�ຄວາມຄືບໜ�າຂອງກິດຈະ��ປະ��ໄລຍະຂອງ AICHR

 ແລະ ຂ�້ມູນສາທາລະນະທີ່ເປັນກິດຈະ��ຂອງໜ�ວຍງານອາ
 ຊຽນທ່່ີກ�ຽວຂ�ອງ; ຊົນ ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ; ພາຍໃນປະຊາ
 ຊາດອາຊຽນ, ລວມທັງການພີມເຜີຍແຜ�ຄວາມຄືບໜ�າຂອງກິດ
 ຈະ��ປະ��ໄລຍະຂອງ AICHR ແລະ ຂ�້ມູນສາທາລະນະທີ່
 ເປັນກິດຈະ��ຂອງໜ�ວຍງານອາຊຽນທີ່່ກ�ຽວຂ�ອງ;
xii. ພິຈາລະນາການທົບທວນພາລະບົດບາດໜ�າວຽກຂອງ TOR

 ດ່ັງທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ໃນ TOR ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ໂດຍສອດ
 ຄ�ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງກົດບັດອາຊຽນ, ໂດຍ
 ��ນຶງເຖິງການສືບຕ�່ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດພາຍ
 ໃນອາຊຽນ;
xiii. ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ�າງເຄືອ
 ຄ�າຍກົນໄກສິດທິມະນຸດທີ່ມີຢູ�ແລ�ວ ຕະຫຼອດຮອດ ອົງການ
 ຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ “CSOs” ອື່ນໆ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບອົງການຂະ
 ແໜງການຂອງອາຊຽນອື່ນໆ.
xiv. ສົ່ງເສີມການປະສານງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລືພາຍໃນລະ
 ຫວ�າງອົງການອາຊຽນທ່ີມີສ�ວນພົວພັນກັນ ແລະ ອົງການຕ�າງໆ
 ໂດຍ��ນຶງເຖິງການສ່ົງເສີມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຖະແຫຼງການ
 ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດອາຊຽນ  AHRD ຖະແຫຼງການຮາໂນ�ຍ
 ກ�ຽວກັບ ການເພີ່ມສະຫວັດດີການ ແລະ ການພັດທະນາແມ�
 ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍອາຊຽນ ກ�ຄືຖະແຫຼງການບາຫຼີ ກ�ຽວກັບ
 ການເພ່ີມໜ�າທ່ີ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງຄົນພິການໃນປະ
 ຊາຄົມອາຊຽນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ�ຮັກສາການລາຍງານທີ່
 ກ�ຽວຂ�ອງແຕ�ລະໜ�ວຍອົງການ; ແລະ
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xv. ຮ�ວມມືຢ�າງໃກ�ຊິດກັບໜ�ວຍງານທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ໃນຂະນະດຽວ
 ກັນກ�ຮັກສາສາຍການລາຍງານທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ເພ່ືອເລ່ັງວຽກຂອງ
 ��ມາທິການອາຊຽນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວ�າ
 ດ�ວຍການປົກປ�ອງ ແລະ ສ່ົງເສີມສິດທິຂອງແຮງງານເຄ່ືອນຍ�າຍ
 ໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມື ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າສິດທິຂອງແຮງ
 ງານເຄ່ືອນຍ�າຍໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງເປັນຢ�າງດີ ຢູ�ພາຍໃນ ພາກ
 ພື້ນ, ອີງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
 ປະເທດສະມາຊິກທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.
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“ໂດຍສອດຄ�ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງກົດ
ບັດອາຊຽນ ກ�ຽວກັບ ການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິ
ມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານ, ອາຊຽນຕ�ອງສ�າງຕັ້ງ
ໜ�ວຍງານສິດທິມະນຸດ” (ກົດບັດອາຊຽນ, ມາດຕາ 14).
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ຄະນະຜູ�ແທນລະດັບສູງຂອງໜ�ວຍງານສິດທິມະນຸດອາຊຽນ ໄດ�ຮ�າງພາລະ
ບົດບາດໜ�າວຽກຂອງ AICHR ຊ່ຶງໄດ�ຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມລັດຖະມົນ
ຕີຕ�າງປະເທດອາຊຽນໃນເດືອນກ�ລະກົດ  2009.  ໃນວັນທີ  23  ຕຸລາ
2009, ຕົວແທນຂອງ  ຄະນະ��ມາທິການລະຫ�ວາງລັດຖະບານອາຊຽນ
ວ�າດ�ວຍສິດທິມະນຸດ   “ AICHR ”  ��ນວນ 10 ທ�ານ, ປະເທດລະ 01 
ທ�ານ ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ AICHR ໄດ�ເລີ່ມ��ເນີນງານຢ�າງເປັນທາງ
ການໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 15 ທີ່ຊະ��ຫົວຫິນ, ປະເທດ
ໄທ. ໃນຖະແຫຼງການຊະ��ຫົວຫິນກ�ຽວກັບການ��ເນີນງານຂອງ AICHR,
ຜູ���ອາຊຽນໄດ�ກ�າວວ�າ AICHR ແມ�ນສ�ວນໜ່ຶງຂອງການຮ�ວມມືລະຫວ�າງ
ລັດໃນ  10  ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອພັດທະນາການຮ�ວມມືດ�ານ
ສິດທິມະນຸດຢູ�ພາກພື້ນ. ການສ�າງຕັ້ງ  AICHR  ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງ
ຄວາມມຸ�ງໝັ້ນຂອງອາຊຽນໃນການ��ມາເຊິ່ງຍຸດທະສາດການເບິ່ງໄປຂ�າງ
ໜ�າ ເພ່ືອສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຮ�ວມມືໃນພາກພ້ືນດ�ານສິດທິມະນຸດ,
ເຊິ່ງມັນໄດ�ຮັບການອອກແບບໃຫ�ເປັນພາກສ�ວນໜຶ່ງພາຍໃນ ໂຄງສ�າງອົງ
ການຈັດຕັ້ງອາຊຽນ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມທັງໝົດ
ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ. ��ນາດການຕັດ
ສິນໃຈຂອງ AICHR ແມ�ນຂື້ນກັບການປຶກສາຫາລື  ແລະ   ຄວາມເປັນ
ເອກະສັນ.  AICHR ຮ�ວມມືສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບນິຕິບຸກຄົນ
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບອາຊຽນ ແລະ ຍັງປຶກສາຫາລືສະຖາບັນ, ນິຕິບຸກຄົນ ກັບ
ຊາດອື່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນອື່ນໆ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດ
ທິມະນຸດ. AICHR  ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນ 02 ຄັ້ງຕ�່ປີ ແລະ ຈັດກອງ
ປະຊຸມເພ່ີມເຕີມ ທ່ີເຫັນວ�າ��ເປັນ. AICHR ໄດ�ສ�າງເອກະສານພ້ືນຖານ
��ນວນໜ່ຶງ ໃຫ�ເປັນຂອບວຽກ ແລະ ພ້ືນຖານ��ລັບການ��ເນີນງານເຊ່ັນ:
• ແຜນວຽກ   05  ປີ   2010  -  2015  ຂອງ  AICHR, 
 ແຜນວຽກ   05  ປີ   2016 - 2020 ຂອງ AICHR, ແລະ 
 ຕົວ��ນົດງ�ບປະມານ; 
• ໂຄງການ / ກິດຈະ��ບຸລິມະສິດ ( 2010 - 2011, 2012,
 2013, 2014, 2015, 2016 ແລະ 2017 )  ພ�ອມທັງງ�ບ
 ປະມານປະ��ປີທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ; 
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• ຄູ�ມື  ກ�ຽວກັບ  ການປະຕິບັດງານ  ( ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ�າງໜຶ່ງວ�າ
 ຄູ�ມື AICHR ); 
• ລະບຽບຂ້ັນຕອນຂອງກອງທຶນ  AICHR ( ຫືຼ  ເອ້ີນອີກຢ�າງ
 ໜຶ່ງວ�າ  the  ROP  of  the  AICHR  Fund ); 
• ຄຸ�ມື ກ�ຽວກັບ ມາດຕະຖານງ�ບປະມານ; 
• ຄູ�ມື ກ�ຽວກັບ ຄະນະບັນນາທິການເວັບໄຊ�ທ� AICHR; 
• ຄູ�ມື ກ�ຽວກັບ ທິດທາງລະຫວ�າງ AICHR ແລະ ໜ�ວຍງານ
 ກອງເລຂາອາຊຽນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສີດທິມະນຸດ; 
• ຄູ�ມື  ກ�ຽວກັບ  ສາຍພົວພັນ  AICHR  ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ
 ທາງສັງຄົມ; ແລະ
• ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງບັນຊີໂຄງການ  AICHR  (  ຫຼື ເອີ້ນ
 ອີກຢ�າງໜຶ່ງວ�າ  
 the ROP  of  the  AICHR  Programme Account).

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນເຊື ່ອມປະສານກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ AICHR
ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ 48
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ພັນທະ ແລະ ໜ�າທີ່ ຂອງ AICHR
ໜ�າວຽກຂອງ AICHR ໄດ���ນົດໄວ�ມີພັນທະ 14 ຂ�້ຄື:

i. ເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດ��ລັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງ
 ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອເປັນສ�ວນປະ
 ກອບໃນການສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນ;
ii. ເພື່ອພັດທະນາຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນໂດຍ��ນຶງ
 ເຖິງການສ�າງຂອບວຽກ��ລັບການຮ�ວມມືທາງດ�ານສິດທິມະ
 ນຸດ ຜ�ານສົນທິສັນຍາອາຊຽນ ແລະ ເຄ່ືອງມືອ່ືນໆ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ
 ກັບສິດທິມະນຸດ;
iii. ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ�ສິດທິມະນຸດໃຫ�ສາທາລະນະຊົນລະຫວ�າງ
 ປະຊາຊົນອາຊຽນຜ�ານການສຶກສາ, ການຄ້ົນຄວ�າ, ແລະ ການ
 ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນ;
iv. ສົ່ງເສີມການສ�າງຄວາມສາມາດ��ລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພັນ
 ທະພາຍໃຕ�ສົນທິສັນຍາດ�ານສິດທິມະນຸດສາກົນ ທ່ີລັດພາຄີອາ
 ຊຽນລົງນາມຢ�າງມີຄຸນນະພາບ;
v. ຊຸກຍູ�ລັດພາຄີອາຊຽນໃນການພິຈາລະນາເຂົ້າຮ�ວມ ແລະ ໃຫ�
 ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາສາກົນດ�ານສິດທິມະນຸດ;
vi. ສ່ົງເສີມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເຄ່ືອງມືອາຊຽນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບສິດ
 ທິມະນຸດຢ�າງເຕັມສ�ວນ;
vii. ໃຫ�ການບ�ລິການ��ປຶກສາ ແລະ ຄວາມຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານ
 ເຕັກນິກ ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແກ�ໜ�ວຍງານຂະແໜງການ
 ອາຊຽນ ຕາມການສະເໜີ;
viii. ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການເຈລະຈາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບໜ�ວຍ
 ງານອາຊຽນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບອາຊຽນ, ລວມ
 ທັງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມມືອື່ນໆ,
 ຕາມທີ່ໄດ�ລະບຸໄວ�ໃນພາກທີ  V  ຂອງກົດບັດອາຊຽນ ;
ix. ປຶກສາຫາລືກັບສະຖາບັນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນແຫ�ງຊາດ, ພາກພ້ືນ
 ແລະ ສາກົນອ່ືນໆ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງ
 ສິດທິມະນຸດໃນກ�ລະນີທີ່ເຫັນວ�າເໝາະສົມ;
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x. ຮັບຂ�້ມູນຈາກລັດພາຄີອາຊຽນ ກ�ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ແລະ
 ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ;
xi. ເພ່ືອພັດທະນາມາດຕະການຕ�າງໆຮ�ວມກັນ ແລະ ຈຸດຢືນຕ�າງໆ
 ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດທີ ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ�ອາຊຽນ;
xii. ເພ່ືອກະກຽມຄ້ົນຄວ�າ ກ�ຽວກັບ ຫົວຂ�ສິ້ດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ;
xiii. ສົ່ງບົດລາຍງານປະ��ປີ ກ�ຽວກັບ ກິດຈະ��ຂອງຕົນ ຫຼື ບົດ
 ລາຍງານອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ�າ��ເປັນ ໃຫ�ແກ�ກອງປະຊຸມລັດຖະ
 ມົນຕີຕ�າງປະເທດອາຊຽນ; ແລະ
xiv. ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ�າງປະເທດ
 ອາຊຽນ ມອບໝາຍໃຫ�. ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR ແຕ�ລະຄົນໄດ�ຮັບ 
 ການແຕ�ງຕ້ັງໂດຍລັດຖະບານຂອງປະເທດທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຊ່ິງມີວາ
 ລະ 03 ປີ ແລະ ສາມາດຕ�ໄ່ດ� 01 ສະໄໝ. ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR

 ຕ�ອງປະຕິບັດໜ�າທີ່ຂອງຕົນຢ�າງເປັນ�� ອີງຕາມກົດບັດອາ
 ຊຽນ ແລະ ພາລະບົດບາດກ�ຽວກັບໜ�າວຽກຂອງ AICHR.

ພາລະບົດບາດກ�ຽວກັບໜ�າວຽກຂອງ AICHR ຍັງໄດ���ນົດສາຍການ
ລາຍງານຂອງ  AICHR,  ການຈັດກອງປະຊຸມ,  ໜ�າທີ່ຂອງປະທານ
AICHR, ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ, ການເຜີຍແຜ�ຂ�້ມຸນໃຫ�ສາທາລະນະ,
ສາຍພົວພັນຂອງ  AICHR  ກັບໜ�ວຍງານສິດທິມະນຸດອື່ນໆພາຍໃນ
ອາຊຽນ.   ທ�ານສາມາດເຂົ ້າເບິ ່ງໜ�າວຽກຂອງ   AICHR   ໄດ�ທີ ່
asean.org. ທ�ານຍັງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ�ທ� AICHR ຂອງພາກ
ພື້ນໄດ�ທີ່ aichr.org.

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ��ຂອງ AICHR

ບຸລິມະສິດຂອງ AICHR ໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດແມ�ນເຫັນໄດ�ໃນແຜນ
ວຽກ 05 ປີ ໂດຍອີງໃສ�ພັນທະ 14 ຂ�້ຂອງໜ�າວຽກ AICHR.  ໃນແຕ�
ລະປີ, AICHR ຈະ��ນົດໂຄງການທີ່ມີບຸລິມະສິດສູງ ແລະ ກິດຈະ��
ປະ��ປີຂອງຕົນອີງຕາມແຜນວຽກ ແລະ ການຕອບສະໜອງຄວາມ��
ເປັນອັນເລັ່ງດ�ວນກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດຢູ�ພາກພື້ນ. AICHR ໄດ���ເລັດ
ແຜນວຽກ 05 ປີ ຄັ້ງ��ອິດຂອງຕົນແລ�ວ ໃນປີ 2010-2015.
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AICHR ໄດ�ເລິ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກ  05 ປີຄັ້ງທີສອງໃນປີ
2016 - 2020,  ເຊິ່ງໄດ�ຮັບຮອງ ໃນ AMM ຄັ້ງທີ  48. ແຜນວຽກ
05  ປີຄັ້ງທີສອງສ�າງຂື້ນຈາກແຜນວຽກຄັ້ງທີໜຶ່ງ  ເພື່ອສືບຕ�່ສົ ່ງເສີມ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດ “ AHRD ” ແລະ ຖະ
ແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບຮອງ  AHRD.  ນອກຈາກນີ້
ກ�ຍັງເພີ່ມການເຮັດວຽກຮ�ວມກັນລະຫວ�າງ AICHR ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງຕ�າງໆ ແລະ ໜ�ວຍງານອາຊຽນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອຊ�ວຍໜູນສິດທິມະ
ນຸດໃນ 03 ເສົາຄ��ຂອງອາຊຽນ.
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ບາງກິດຈະ��ຂອງ AICHR ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງປະກອບມີ:
• ການປະເມີນຄວາມຕ�ອງການຂອງການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດ; 
• ��ເລັດການປະເມີນການເຂົ້າຮ�ວມ ແລະ ໃຫ�ສັດຕະຍາບັນ
 ບັນດາເຄື່ອງມືສິດທິມະນຸດທີ່ມີຢູ � ຂອງປະເທດສະມາຊິກ
 ອາຊຽນ;
• ຈັດກອງປະຊຸມໃນຫຼາຍໆຫົວຂ�້ທີ ່ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດ;

ການປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ທິດທາງພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ
AICHR-SOMTC ໃນການຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມຕ�ານການຄ�າ
ມະນຸດອາຊຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ (ACTIP)
ແລະ ແຜນວຽກດ�ານການຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ
ແລະ ເດັກນ�ອຍ ຂອງອາຊຽນ (APA)
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• ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດໃນກຸ�ມເປົ້າໝາຍສະ
 ເພາະ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບັງຄັບກົດ
 ໝາຍ, ນັກຂ�າວ ແລະ ອື່ນໆ; 
• ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ການຊ�ວຍເຫຼືອຂອງກອງເລຂາອາ
 ຊຽນ ຕ�່ກັບ  AICHR; 
• ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບວຽກງານ AICHR ລວມທັງສິ່ງພິມທີ່
 ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ເປັນພາສາຊາດຂອງແຕ�ລະປະເທດ
 ອາຊຽນ; 
• ແລກປ�ຽນການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິ
 ບັດພັນທະສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດສາກົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ
 ໃນລັດພາຄີອາຊຽນ;

ບົດສົນທະນາພາກພື້ນຂອງ AICHR ກ�ຽວກັບ ການຊ�ວຍໜູນສິດທິຂອງ
ຄົນພິການໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ 
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• ປະສານງານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບໜ�ວຍງານອາຊຽນທີ່ກ�ຽວ
 ຂ�ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມືທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
 ກັບສິດທິມະນຸດຂອງອາຊຽນຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ;
• ໄຈ�ແຍກໃຫ�ເຫັນເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນບັນຫາສິດທິມະ
 ນຸດທີ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນມີຄວາມສົນໃຈໃນປະຈຸບັນ
 ແລະ ອະນາຄົດ;
• ພັດທະນາແຜນປະຕິບັດງານພາກພ້ືນ, ຂ�ສ້ະເໜີແນະ ຫືຼ ຂອບ
 ວຽກນະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນ ກ�ຽວກັບ ບັນຫາສິດທິມະນຸດ
 ��ລັບແມ�ຍິງ,  ເດັກນ�ອຍ  ແລະ  ຄົນພິການ  ເພ່ືອຊ�ວຍໜູນ
 ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດທິມະນຸດ ລະຫວ�າງ ເສົາຄ��ປະຊາຄົມ,
 ອົງການ ແລະ ໜ�ວຍງານ;
• ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສົນທະນາກັບຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາປະ��
 ພາກພ້ືນ ກ�ຽວກັບ ບັນຫາສິດທິມະນຸດທ່ີ ອາຊຽນມີຄວາມສົນ
 ໃຈ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ໂດຍສອດຄ�ອງ
 ກັບ ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບຮອງຖະແຫຼງ
 ການສິດທິມະນຸດ “AHRD” ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງAHRD;

ກອງປະຊຸມ ຂ�າມຜ�ານ ລະຫວ�າງ ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR  ປີ 2013-2015 ແລະ
ຜູ�ຕາງໜ�າ   AICHR ປີ 2016-2018
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• ຄົ້ນຄວ�າ ກ�ຽວກັບ ບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່��ຄັນໃນອາຊຽນ;
 ແລະ 
• ສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ 03 ປະຊາຄົມ ໃນແຕ�ລະກິດ
 ຈະ��ເລ່ົານ້ີ  ຢູ�ໃນວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ  2025  ແລະ 
 ແຜນແມ�ບົດຂອງປະຊາຄົມ  2025  ໃນການສົ່ງເສີມ  ແລະ 
 ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ.
ການຄົງຕົວຂອງ AICHR ໃນໄລຍະ 8 ປີ ຍັງຄົງຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ�າງຕ�ເ່ນ່ືອງຕ�ກັ່ບຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ.
ໂດຍຮັບຮູ�ວ�າການສົ່ງເສີມ  ແລະ  ການປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ
ສາມາດເຮັດໄດ�ໂດຍຜ�ານການຮ�ວມມືຢ�າງໃກ�ຊິດລະຫວ�າງສະຖາບັນຕ�າງໆ
ຂອງອາຊຽນ, AICHR ໄດ�ຮັບຮອງຄູ�ມື ກ�ຽວກັບ ແນວທາງຮ�ວມລະຫວ�າງ
AICHR ແລະ ໜ�ວຍງານອາຊຽນທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.
ໂດຍຜ�ານການຮັບຮອງເອົາຄູ�ມືດັ່ງກ�າວ, AICHR ມີເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມການ
ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງກັນກັບໜ�ວຍງານອ່ືນໃນອາຊຽນ
ທີ່ຮັບຜິດຊອກວຽກງານສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຄະນະ��ມາທິການ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍອາຊຽນ (ACWC),
ຄະນະ��ມາທິການ ກ�ຽວກັບ ແມ�ຍິງອາຊຽນ (ACW) ແລະ ຄະນະ��ມາ
ທິການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຖະແຫຼງການອາຊຽນ ກ�ຽວກັບ ການປົກປ�ອງ ແລະ
ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ ອາຊຽນ (ACMW). AICHR ຍັງ
ເຮັດວຽກຮ�ວມກັບໜ�ວຍງານອາຊຽນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຕ�່ກັບບັນຫາ ສິດທິມະ
ນຸດເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ�າທີ່ຂັ້ນສູງ ກ�ຽວກັບ ອາດຊະຍາ��
ຂ�າມຊາດ (SOMTC) ໃນການຄ�າມະນຸດ.

ຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ (AHRD)

ມາດຕາ 4.2 ຂອງພາລະບົດບາດຂອງຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ
“AICHR” ��ນົດວ�າ AICHR ມີພັນທະໃນການປັບປຸງຖະແຫຼງການສິດທິ
ມະນຸດ   ( AHRD )  ດ�ວຍທັດສະນະໃນການສ�າງຂອບວຽກ��ລັບການ
ຮ�ວມມືທາງດ�ານສິດທິມະນຸດໂດຍຜ�ານຫຼາຍກອງປະຊຸມອາຊຽນ  ແລະ
ເຄື່ອງມືອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບສິດທິມະນຸດ.

24

ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR ໃນພິທິເຊັນ ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ
ການຮັບຮອງ ຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ AHRD

ໃນປີ 2011, AICHR ໄດ�ເລີ່ມການປະຕິບັດໜ�າດັ່ງກ�າວນີ້ ໂດຍການແຕ�ງ
ຕັ້ງກຸ�ມຮ�າງຖະແຫຼງການດັ່ງກ�າວ ໃນການກະກຽມຮ�າງພື້ນຖານຖະແຫຼງ
ການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ “ AHRD ”. ເມື່ອໄດ�ຮັບຮ�າງ AHRD ພື້ນຖານ
ຈາກກຸ�ມທີ່ຮ�າງແລ�ວ,  AICHR  ໄດ�ສົ່ງລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າ ກ�ຽວກັບ
ການຮ�າງ  AHRD  ສະບັບ��ອິດ ເຖິງ  AMM  ໃນລະຫວ�າງທີ່  AMM

��ເນີນກອງປະຊຸມປະເມີນວຽກງານຂອງຕົນ ໃນເດືອນມັງກອນ 2012.
ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າສະບັບ��ອິດນັ້ນ, AICHR ໄດ���ນົດແນວ
ທາງໃນການຮ�າງ AICHR ເຊ່ິງລວມມີ��ນົດການປະຊຸມສະໄໝສາມັນເພ່ືອ
ຮ�າງ AHRD, ການເຮັດວຽກກັບຄູ�ຮ�ວມງານທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ລວມທັງຊ�ຽວຊານ
ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ, ການສົ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າເຖິງ  AMM,
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ແລະ ການ��ນົດມ້ືສົ່ງຖະແຫຼງການ AHRD ສະບັບສຸດທ�າຍ ເຖິງ AMM

ກ�ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ  21  ໃນເດືອນພະຈິກ  2012.

ໃນການຮ�າງ AHRD, AICHR ໄດ�ປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາກັບຜູ�ຕາງ
ໜ�າໜ�ວຍງານອາຊຽນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ຜູ�ຕາງໜ�າຂອງແຕ�ລະປະເທດສະມາຊິກ,
ຜູ�ຕາງໜ�າຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຜູ�ຕາງໜ�າຈາກໜ�ວຍງານອົງການຈັດຕ້ັງທາງ
ສັງຄົມສາກົນ ( CSOs ), ແລະ ຊ�ຽວຊານສິດທິມະນຸດ. AICHR  ໄດ�ມີ
ຄວາມຍິນດີໃນການມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ການປະກອບສ�ວນຂອງຜູ�ຕາງໜ�າ
ຂອງໜ�ວຍງານຕ�າງໆ, ໜ�ວຍງານອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມສາກົນ CSOs,
ແລະ ບັນດາຊ�ຽວຊານ, ທ່ີຊ�ວຍໃຫ�ຮ�າງຖະແຫຼງການ AHRD ເປັນຖະແຫຼງ
ການທ່ີເຂ້ົາໃຈໄດ�  ເຊ່ິງບ�ພ່ຽງແຕ�ສະທ�ອນຄວາມມຸ�ງໝ້ັນຂອງປະຊາຊົນອາ
ຊຽນ  ແຕ�ຍັງເພີ່ມຄຸນຄ�າໃຫ�ແກ�ບັນທັດຖານສາກົນ  ແລະ  ມາດຕະຖານ
ຂອງສິດທິມະນຸດໂດຍການຮວບຮວມສິດທິຕ�່ສັນຕິພາບ, ສິດໃນການພັດ
ທະນາ ແລະ ຫຼີກລ�ຽງການປະນາມ��ລັບຄົນເຈັບປ�ວຍຈາກພະຍາດຕິດຕ�່
ເຊັ່ນວ�າ ຜູ�ຕິດເຊື້ອ HIV.
AICHR ສົ່ງຮ�າງຖະແຫຼງການ AHRD ສະບັບ��ອິດເຖິງ AMM ໃນກອງ
ປະຊຸມ AMM ຄັ້ງທີ 45 ໃນເດືອນກ�ລະກົດ 2012. ໃນການສົ່ງຮ�າງຖະ
ແຫຼງການສະບັບ��ອິດ,  AICHR  ໄດ�ຂ�ທິດຊີ້�� ແລະ ��ແນະ�� ຈາກ
AMM ກ�ຽວກັບ ຂ້ັນຕອນຕ�ໄ່ປໃນການຮ�າງຖະແຫຼງການດ່ັງກ�າວ. ຮ�າງຖະ
ແຫຼງການ  AHRD  ສະບັບປັບປຸງຄ້ັງທີສອງ ໄດ�ຮັບການ��ສະເໜີເຖິງລັດ
ຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດ ໃນກອງປະຊຸມບ�່ເປັນທາງການ (IAMM) ໃນ
ເດືອນກັນຍາ 2012, ກ�ອນທ່ີຈະສ່ົງເຖິງຜູ���ອາຊຽນ. ຜູ���ອາຊຽນໄດ�ຮັບ
ຮອງຖະແຫຼງການ AHRD ໃນວັນທີ 18 ພະຈິດ 2012 ແລະ ໄດ�ລົງນາມ
“ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບຮອງ ຖະແຫຼງການສິດທິມະ
ນຸດອາຊຽນ” (ຕ�ໄ່ປນ້ີ ເອ້ີນວ�າ “ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ”). ຖະແຫຼງການ 
AHRD ປຽບເໝືອນຂີດໝາຍອັນ��ຄັນທ່ີເປັນເອກະສານອາຊຽນ ທ່ີ��ນົດ
ຂອບວຽກ��ລັບການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບ
ພື້ນຖານໃນພາກພື້ນ. ຖະແຫຼງການ AHRD ເປັນຕົວແທນໃຫ�ແກ�ຄວາມ
ມຸ�ງໝັ້ນ  ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ປະຊາກອນ
ອາຊຽນ  ໃນການສຸມໃສ�ສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນຕາມທິດປະຊາຊົນ  ແລະ
ເອົາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ດັ່ງທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດບັດອາຊຽນ.
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ຖະແຫຼງການຍັງໄດ�ສະທ�ອນໃຫ�ເຫັນຄວາມມຸ�ງໝັ້ນຂອງອາຊຽນຕ�່ກັບກົດ
ບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ຖະແຫຼງການສາກົນກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ, 
ຖະແຫຼງການ  ແລະ  ແຜນການປະຕິບັດງານວຽນນາ,  ແລະ  ເຄ່ືອງມືດ�ານ
ສິດທິມະນຸດສາກົນອ່ືນໆ ທ່ີລັດສະມາຊິກອາຊຽນ ເປັນພາຄີ ກ�ຄື ຖະແຫຼງ
ການ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ�ານສິດທິມະນຸດອາຊຽນອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.
ໂດຍເຫັນເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງຖະແຫຼງການ AHRD ແລະ ຖະແຫຼງການ
ພະນົມເປັນ,  AICHR ໄດ�ໃຫ�ບຸລິມະສິດແກ�ການເຜີຍແຜ�ເອກະສານເຫ່ົຼານ້ີ,
ລວມທັງການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ� ກ�ຽວກັບ ຄວາມ��ຄັນຂອງຖະແໜງການ
ແລະ ສິ່ງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ, ການແປຖະແຫຼງການເປັນພາສາຊາດຂອງປະເທດ
ສະມາຊິກ “AMS” ແລະ ອັບໂຫຼດບົດແປດັ່ງກ�າວລົງ  ເວັບໄຊ�ທ� AICHR

(aichr.org). AICHR ຍັງໄດ�ສົນທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບໜ�ວຍງານ
ອາຊຽນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ກ�ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ�ໃນການປັບປຸງເຄື່ອງມື
ທາງດ�ານນິຕິ��ອາຊຽນ ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດທ່ີໄດ�ວາງໄວ�ໃນຖະແຫຼງການ AHRD.
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“Contributing to the ASEAN 

ough 

of the 

ASEAN Human Rights 

Declaration (AHRD)”. The 

ASEAN human
declaration

rights

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ� ກ�ຽວກັບ
ຄວາມ��ຄັນຂອງເອກະສານເຫ່ົຼາ
ນ້ີ,  AICHR  ໂດຍການຮ�ວມມື
ກັບ  CPR  ໄດ�ຈັດງານພາຍໃຕ�
ຫົວຂ�້ “ ການປະກອບສ�ວນກັບ
ການສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ຜ�ານ
ການຈັດ  ຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງ
ການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ (AHRD)”

ກິດຈະ��ດັ່ງກ�າວ ໄດ�ຈັດຂື້ນເພື່ອເຊື່ອມກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາ
ຊຽນຄົບຮອບ 46 ປີ ທີ່ກອງເລຂາອາຊຽນ ທີ່ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດ
ເນເຊຍ. ຢູ�ທີ່ງານ, AICHR ກ�ຍັງໄດ�ເປີດການ��ໃຊ� “ຖະແຫຼງການສິດທິ
ມະນຸດອາຊຽນ (AHRD) ແລະ ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການ
ຮັບຮອງ  ຖະແຫຼງການ  AHRD  ແລະ  ບົດແປຂອງເອກະສານດັ່ງກ�າວ”

( ປ້ືມ AHRD ), ເຊ່ິງປະກອບດ�ວຍບົດແປ  AHRD  ເປັນພາສາຫັຼກຂອງ
ລັດສະມາຊິກອາຊຽນ. ການເປີດງານດັ່ງກ�າວ ໄດ���ເນີນໂດຍການ��ສະ
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ເໜີ ປື້ມ AHRD ໃຫ�ແກ�ຜູ�ຕາງໜ�າຈາກສະມາຊິກສະພາ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທາງດ�ານທຸລະກິດ, ກຸ�ມນັກຄົ້ນຄິດ ແລະ ນັກວິຊາການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທາງສັງຄົມ, ແລະ ຜູ���ຊາວໜຸ�ມ. ພາຍໃນງານດັ່ງກ�າວ, ການສົນທະນາ
ຫົວຂ�້ “ຖະແຫຼງການ AHRD ແລະ ການສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນພາຍໃນປີ
2015” ກ�ໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງຂ້ືນ ໂດຍມີຜູ�ຕາງໜ�າຈາກ AICHR ແລະ CPR

ເປັນຄະນະສົນທະນາ. 

ການຮ�ວມມືຂອງ AICHR ກັບຄູ�ຮ�ວມງານພາຍນອກ

ຕ້ັງແຕ� AICHR ໄດ�ຮັບການສ�າງຕ້ັງ, AICHR ກ�ໄດ�ພະຍາຍາມຮ�ວມມືທາງ
ດ�ານສະຖາບັນກັບຄູ�ຮ�ວມງານພາຍນອກໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ. ການສົນທະນາລະຫວ�າງຄະນະ��ມາທິການສາກົນ - ອາເມລິກາ
ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດ,  ໜ�ວຍງານສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານ,  ສານສິດທິມະນຸດ
ເອີຣົບ, ໜ�ວຍງານລັດຖະບານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ຍ່ີປຸ�ນ, ແລະ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ (U.S.) ກ�ຄືໜ�ວຍງານ/ບຸກຄົນອ່ືນ ລວມທັງ CSOs

ອັນໄດ�ປູທາງ��ລັບ  AICHR  ໃນການຮ�ວມມືກັບຄູ�ຮ�ວມງານອື່ນທຸກຂັ້ນ
ເພີ່ມຕ່ືມ.
AICHR  ໄດ�ຢ�ຽມຢາມເພື່ອເຮັດວຽກຄົ້ນຄວ�າຢູ�ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນ
ເດືອນພະຈິກ  2010  ໂດຍການເຊ້ືອເຊີນຂອງປະທານປະເທດອາເມລິກາ
ທ�ານ ບາລັກ ໂອບາມາ. ການຢ�ຽມຢາມດັ່ງກ�າວ ເປັນໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ
��ລັບ AICHR ເພື່ອແຈ�ງລັດຖະບານອາເມລິກາ, ໜ�ວຍງານສະຫະປະຊາ
ຊາດ (UN) ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ, ອົງການຈັດຕ້ັັງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທາງ
ສັງຄົມສາກົນ CSOs ກ�ຽວກັບວຽກງານຂອງ AICHR  ຕ້ັງແຕ�ເລ່ິມຕ້ົນການ
��ເນີນງານ ກ�ຄືການສະເໜີໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ�� ໃນປີຕ�ໜ່�າ. ໃນການ
ຢ�ຽມຢາມໄດ�ມີການແລກປ�ຽນທັດສະນະ ກ�ຽວກັບ ບັນຫາສິດທິມະນຸດ
ຈາກຫຼາຍຝ�າຍ ແລະ ຄ້ົນຄວ�າຄວາມເປັນໄປໄດ�ໃນການຮ�ວມມືກັບກະຊວງ
ການຕ�າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໜ�ວຍງານ ສປຊ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ
ແລະ ຄະນະ��ມາທິການອາເມລິກາ-ສາກົນ ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ
CSOs ໃນອະນາຄົດ.
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AICHR ກ�ຍັງໄດ�ຢ�ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ�ເອີຣົບ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2011
ຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງ ຫົວໜ�າຝ�າຍພົວພັນພາຍນອກຂອງຄະນະ��ມາ
ທິການເອີຣົບ.  AICHR  ໄດ�ຢ�ຽມຢາມ  03  ເມືອງໃນເອີຣົບຄື ບຸກແຊນ,
ສະຕຼາບວກ ແລະ ວຽນນາ ແລະ ໄດ�ຢ�ຽມຢາມສະຖາບັນຂອງເອີຣົບ ແລະ
ຫຼາຍສະຖາບັນທີ່ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ�ພົບກັບ
ໜ�ວຍງານບ�ລິການພາຍນອກຂອງເອີຣົບ (EEAS), ຄະນະ��ມາທິການ
ເອີຣົບ, ພະແນກທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບສະພາເອີຣົບ, ໜ�ວຍງານສິດທິຂ້ັນພ້ືນຖານ
ແລະ ອົງການຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ການຮ�ວມມືໃນເອີຣົບ (OSCE), ໂດຍ
ສະເພາະ ໜ�ວຍງານທີ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກອິດສະລະຂອງສື່ມວນຊົນ, ແລະ
ຜູ�ຕາງໜ�າພິເສດຂອງ OSCE ແລະ ຜູ�ປະສານງານ��ລັບການຕ�ານການຄ�າ
ມະນຸດ. AICHR ຍັງໄດ�ພົບກັບ CSOs ຢ�າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ�ແລກປ�ຽນ
ຂ�້ມູນກິດຈະ��ຕ�າງໆ. 

ການຢ�ຽມຢາມເອີຣົບຄັ້ງທີສອງ ໄດ�ມີຂື້ນໃນເດືອນຕຸລາ  2015.  AICHR

ພ�ອມດ�ວຍປະທານຂອງ ACWC, ACW ແລະ ACMW ໄດ�ເຂ້ົາຮ�ວມການ
ສົນທະນາກ�ຽວກັບນະໂຍບາຍດ�ານສິດທິມະນຸດ ອາຊຽນ-ອີຢູ. ນ້ີເປັນການ
ສົນທະນາກ�ຽວກັບນະໂຍບາຍດ�ານສິດທິມະນຸດຄ້ັງ��ອິດລະຫວ�າງອາຊຽນ
ແລະ ອີຢູ. ໃນລະຫວ�າງການສົນທະນາດັ່ງກ�າວທັງສອງຝ�າຍໄດ�ແລກປ�ຽນ
ທັດສະນະແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ສ�າງສັນກ�ຽວກັບບັນຫາສິດທິມະນຸດ ທ່ີທັງ
ສອງຝ�າຍມີຄວາມສົນໃຈຮ�ວມກັນ ແລະ ບັນຫາການພັດທະນາສິດທິມະ
ນຸດຂອງອີຢູ ແລະ ອາຊຽນໃນໄລຍະຜ�ານມາ ແລະ ຊອກໃຫ�ເຫັນຂົງເຂດ
ທ່ີມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ�ອນໃນການຮ�ວມມືດ�ານສິດທິມະນຸດ.
ຜູ�ຕາງໜ�າອາຊຽນໄດ�ພົບກັບສະມາຊິກສະພາຂອງເອີຣົບ, ເຄືອຄ�າຍອົງການ
NGO  ທາງດ�ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ທ່ີຕ້ັງຢູ�ບຸກແຊນ. ຄະ
ນະດັ່ງກ�າວຍັງໄດ�ພົບກັບຫຼາກຫຼາຍຫົວໜ�ວຍທຸລະກິດຂອງເອີຣົບໃນກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນ ທ່ີຈັດໂດຍ The Shift and CSR ຂອງເອີຣົບ. ຄະນະດ່ັງ
ກ�າວໄດ�ເຂ້ົາຮ�ວມການ��ມະນາໃນຫົວຂ� ້ “ກົນໄກສິດທິມະນຸດຂອງເອີຣົບ
ແບບ Pan” ເຊ່ິງຈັດໂດຍກະຊວງການຕ�າງປະເທດຂອງແບນຊິກ ໂດຍການ
ເຂ້ົາຮ�ວມຈາກສະພາເອີຣົບ ແລະ  OSCE. ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR ຍັງໄດ�ຢ�ຽມ
ຢາມສະຖາບັນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຜູ�ອົບພະຍົບ, ຄົນພິການ ແລະ ມີ
ໂອກາດເທົ່າກັນ ຂອງແບນຊິກ��ນວນໜຶ່ງ.

29



ຜູ�ຕາງໜ�າອາຊຽນທ່່ີກອງປະຊຸມສົນທະນາກ�ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ດ�ານສິດທິມະນຸດອາຊຽນ-ອີຢູ

AICHR ໄດ�ຮັບການເຊ້ືອເຊີນໃຫ�ໄປຢ�ຽມຢາມຍ່ີປຸ�ນໃນປີ 2014 ເພ່ືອຢ�ຽມ
ຢາມເຮັດວຽກ  ໂດຍໄດ�ພົບກັບຄູ�ສົນທະນາເປັນ��ນວນຫຼາຍ.  AICHR
ໄດ�ພົບກັບຮອງລັດຖະມົນຕີສະພາອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ�າງປະເທດ,
ຮອງລັດຖະມົນຕີນະໂຍບາຍການຕ�າງປະເທດ  ແລະ  ຮອງຫົວໜ�າ��ນັກ
ງານ/ເລຂາທິການຂອງກອງເລຂາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ�ງຊາດ. AICHR ຍັງໄດ�
ພົບກັບຊ�ຽວຊານສິດທິມະນຸດຈາກຍີ່ປຸ�ນ  ເຊັ່ນ:  ດຣ. ໂຢໂຊ ໂຢໂກຕາ,
ປະທານສູນການສຶກສາສິດທິມະນຸດ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະ��ມາທິການ
ຍ�ອຍ  ກ�ຽວກັບ  ການສ່ົງເສີມ  ແລະ  ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ  ຂອງ ສປຊ,
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກ ສປຊ, ��ນວຍການສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ�າສິດທິມະນຸດຂອງກຽວໂຕ,  ແລະ  ອື່ນໆ. AICHR ໄດ�ມີໂອກາດ
ເຂ້ົາສັງເກດຕົວຢ�າງການຈ�າງງານຄົນພິການຂອງຍ່ີປຸ�ນທ່ີ ອົງການແສງອາທິດ
Isetan Mitsukoshi Soleil.
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ໃນປີ 2014, AICHR ໄດ�ຈັດກິດຈະ�� ແລະ ກອງປະຊຸມ��ນວນໜຶ່ງ
ຮ�ວມກັບຄູ�ຮ�ວມງານພາຍນອກທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງ
ສິດທິມະນຸດ ເຊັ່ນ:  ອົງການ ແມ�ຍິງ ສປຊ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດ
ທະນາ (UNDP), ກອງທຶນປະຊາກອນ ສປຊ (UNDP), ອົງການ ສປຊ
ເພື່ອກອງທຶນພັດທະນາ (UNFPA), ຫ�ອງການຂ�າຫຼວງໃຫຍ� ສປຊ ເພື່ອ
ຊາວອົບພະຍົບ (UNHCR), ສະຫະພາບອີຢູ ແລະ ໜ�ວຍງານເຮັດວຽກ
ກ�ຽວກັບກົນໄກສິດທິມະນຸດອາຊຽນ.

AICHR ຍັງໄດ�ພົບກັບທ�ານ ນາງ ນາວານິເທັມ ພິວເລ, ຫົວໜ�າຫ�ອງການ
ຂ�າຫຼວງໃຫຍ� ສປຊ ດ�ານສິດທິມະນຸດ,  ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ  7 ຂອງຕົນ 
ໃນເດືອນພະຈິກ 2011 ທ່ີ ບາຫີຼ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຜູ�ຕາງໜ�າພິເສດ��
ລັບສິດທິມະນຸດຂອງອີຢູ ທ�ານ ສະຕາໂວ ແລມບຣິນິດິສ, ທີ່ກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງທີ 12 ຂອງຕົນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2013 ທີ່ ກອງເລຂາອາຊຽນ.

AICHR  ໄດ�ຮ�ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ  “CSOs”  ຫຼາຍຄັ້ງ,
��ຄັນທີ່ສຸດແມ�ນໃນໂອກາດການປຶກສາຫາລືໃນເວລາການຮ�າງຖະແຫຼງ
ການ AHRD, ແລະ ການປຶກສາຫາລືເພ່ືອທົບທວນພາລະບົດບາດໜ�າວຽກ
ຂອງ  AICHR.  ປີ  2015  ເປັນຂີດໝາຍ��ຄັນໃນການພັດທະນາການ
ຮ�ວມມືລະຫວ�າງ AICHR ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “CSOs” ໃນ
ການຮັບຮອງ ບົດແນະ�� ກ�ຽວກັບ ສາຍພົວພັນ AICHR ກັບອົງການຈັດ
ຕັ້ງທາງສັງຄົມ.  ເຊິ່ງໄດ���ນົດປະເພດ  ແລະ  ແບບແຜນການເຮັດວຽກ
ເຊິ່ງເປັນການຮ�ວມມື ທາງດ�ານສະຖາບັນລະຫວ�າງ AICHR ແລະ CSOs.

AICHR ຈະສືບຕ�່ປະຕິບັດງານຕາມບົດແນະ��ເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄລຍະ ເພື່ອສ�າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານ. ທ�ານສາມາດ
ເຂ້ົາເບ່ິງລາຍຊ່ື ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ  “CSOs”  ທີມີສາຍພົວພັນດ�ານ
ການປຶກສາຫາລືກັບ AICHR ໄດ�ທີ່ aichr.org.
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ການພັດທະນາພາຍຫຼັງການສ�າງຕ້ັງປະຊາຄົມອາຊຽນ

ຫຼັງຈາກການສ�າງຕັ້ງໃນປີ  2009,  AICHR ໄດ�ມີການພັດທະນາຍຸດທະ
ສາດເພ່ືອສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານຢ�າງ
ຈິງຈັງ ເພື່ອຊ�ວຍເສີມສ�າງ ການສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນຕາມທິດປະຊາຊົນ 
ແລະ ຖືເອົາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ. ເຖິງແມ�ນວ�າຈະເປັນກົນໄກສິດທິມະ
ນຸດທ່ີມີອາຍຸນ�ອຍທ່ີສຸດທ່ີໄດ�ຮັບການສ�າງຕ້ັງ, ແຕ� AICHR ກ�ມີ່ຜົນ��ເລັດ
ທີ່��ຄັນໃນວຽກງານສິດທິມະນຸດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ AICHR ໄດ�ຍົກລະດັບຈາກກິດຈະ��
ໄປເປັນແຜນງານໂຄງການຕ້ັງແຕ�ທ�າຍປີ 2015 ເປັນຕ້ົນແມ�ນການພັດທະ
ນາເຄ່ືອງມືນິຕິ��ສິດທິມະນຸດຂອງອາຊຽນ, ແລະ ການປະສານສົມທົບລະ
ຫວ�າງສິດທິມະນຸດ, ສ່ິງແວດລ�ອມ ແລະ ການປ�ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.

AICHR  ຍັງໄດ�ຂະຫຍາຍບຸລິມະສິດຂອງຕົນ  ໂດຍການລວມເອົາຫົວຂ�້
ແລະ ກຸ�ມເປົ້າໝາຍໃໝ�  ເຊັ່ນ: ສິດທິໃນການມີສັນຕິພາບ, ສິດທິໃນການ
ໄດ�ຮັບການສຶກສາ, ການມີສ�ວນຮ�ວມຮັບຜິດຊອບໃນສັງຄົມ, ແລະ ສ່ືມວນ
ຊົນ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. ໃນເດືອນມີນາ 2017, AICHR ໄດ�ເລ່ິມການເຮັດ
ວຽກກັບອົງການຕຸລາການຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຄ້ັງ��ອິດ ໂດຍຜ�ານ
ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືບ�ເ່ປັນທາງການ AICHR ກ�ຽວກັບ ອົງການຕຸລາການ
ວ�າດ�ວຍ ການແລກປ�ຽນບົດຮຽນທີ່ດີໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ
ມະນຸດສະ��ສາກົນ.

ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ໄດ�ມີການຮ�ວມມືກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍເສົາ
ຄ�� ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າສິດທິມະນຸດໄດ�ຖືກໃຫ�ຄວາມ��ຄັນໃນທັງ 03 ເສົາ
ຄ��ຂອງອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມຄ້ັງ��ອິດ ກ�ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລືລະຫວ�າງ
AICHR - SOMTC ວ�າດ�ວຍ ວິທີການພ້ືນຖານດ�ານສິດທິມະນຸດ ເພ່ືອຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາອາຊຽນວ�າດ�ວຍການຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, ໂດຍສະ
ເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ. 
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ກອງປະຊຸມ AICHR ຄັ້ງທີ 24   ທີ່ກອງເລຂາອາຊຽນ th

ສິດທິຂອງຄົນພິການ ກ�ໄດ�ຖືກຈັດເປັນບຸລິມະສິດໜຶ່ງຂອງ AICHR.
AICHR ໂດຍການຮ�ວມມືກັບ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ�າທີ່ລະດັບສູງກ�ຽວກັບ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ (SOMSWD) ແລະ ຄະນະ
��ມາທິການ ກ�ຽວກັບ ການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ
ນ�ອຍອາຊຽນ ( ACWC ) ໄດ�ສ�າງຕ້ັງໜ�ວຍງານ ກ�ຽວກັບການສ່ົງເສີມສິດ
ທິຄົນພິການໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ ເພື່ອຮ�າງແຜນປະຕິບັດງານຄົນພິການ
ຂ້ັນພາກພ້ືນ. ນ້ີເປັນການຮ�ວມມື ກ�ຽວກັບ ຄົນພິການຄ້ັງ��ອິດ ລະຫວ�າງ
ປະຊາຄົມການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ແລະ ເສົາຄ��ປະຊາຄົມສັງ
ຄົມ - ວັດທະນະ��ອາຊຽນ.
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AICHR  ຈະຈັດກິດຈະ��ລຸ�ມນ້ີ ເພ່ືອລະນຶກເຖິງອາຊຽນຄົບຮອບ 50 ປີ:

- ພິທີເປີດແຜນປະຕິບັດງານພາກພ້ືນ ກ�ຽວກັບ ການສ່ົງເສີມສິດ
 ທິຄົນພິການ ໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ.
- ການໂຕ�ວາທີຊາວໜຸ�ມ AICHR ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ 
 2017 – ອາຊຽນຄົບຮອບ 50 ປີ : ການມຸ�ງໄປຂ�າງໜ�າດ�ວຍ
 ກັນ ເພື່ອປະຊາຄົມທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ວິດີໂອ AICHR ແລະ ບົດຄັດຫຍ�ເ້ອກະສານຫັຼກຂອງ AICHR ປະກອບມີ
1) ປື້ມນ�ອຍ AICHR: ສິ່ງທີ່ທ�ານຕ�ອງຮູ�,
2) ຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ  (AHRD) ແລະ ຖະແຫຼງການພະ
ນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບຮອງ ຖະແຫຼງການ AHRD ແລະ 3) ພາລະ
ບົດບາດກ�ຽວກັບໜ�າວຽກ AICHR ກ�່ຈະຖືກເຜີຍແຜ�ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນ
ຄົບຮອບອາຊຽນທີ່��ຄັນ.
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ກິດຈະ�� AICHR

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ AICHR-ACWC ກ�ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ 
ສິດທິເດັກ ສປຊ (UN CRC), 13-14 ກ�ລະກົດ 2017, ສິງກະໂປ

ກອງປະຊຸມ ອົງການຕຸລາການ AICHR ກ�ຽວກັບ ການແແລກປ�ຽນການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດສາກົນ ຕົວຈິງທ່ີດີທ່ີສຸດ, 13-15
ມີນາ 2017, ກົວລາ��ເປີ, ມາເລເຊຍ
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ກອງປະຊຸມພາກພ້ືນ AICHR ກ�ຽວກັບ ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງແຜນການປະຕິບັດ
ງານແຫ�ງຊາດ ກ�ຽວກັບການຄ�າມະນຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິ
ສັນຍາຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍອາຊຽນ (ACTIP)
ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ
ອາຊຽນ (APA) ໃຫ�ມີຄຸນນະພາບ, 1-2 ທັນວາ 2016, ພະນົມເປັນ, ��ປູເຈຍ

ກອງປະຊຸມ��ມະນາ AICHR ກ�ຽວກັບ ການສ່ົງເສີມການມີສ�ວນຮ�ວມຮັບຜິດຊອບ
ໃນສັງຄົມ  (CSR) ແລະ ສິດທິມະນຸດ ໃນອາຊຽນ, 3-4 ພະຈິກ 2016, ສິງກະໂປ
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ກອງປະຊຸມ AICHR ກ�ຽວກັບ ການສື່ສານຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ເພື່ອຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, 23-24 ມິຖຸນາ 2016, ຍາຈາງ, ຫວຽດນາມ

ການໂຕ�ວາທີ AICHR ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ,
5-6 ກັນຍາ 2015, ສິງກະໂປ

37



ໂຄງການ AICHR ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ: ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ��ລັບນັກຂ�າວ
ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, 25-29 ກ�ລະກົດ 2015, ບາງກອກ, ໄທ
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��ຖາມທີ່ຖືກຖາມເປັນປະ��  (FAQs)

1.  ລະຫວ�າງລັດຖະບານ ແມ�ນຫຍັງ?

A. ລະຫວ�າງລັດຖະບານ ໝາຍເຖິງ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີສ�າງຂ້ືນຈາກການເຫັນ
ດີລະຫວ�າງລັດ. ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕ້ັງແມ�ນລັດອະທິປະໄຕ 
(ເອີ້ນວ�າ ປະເທດສະມາຊິກ)

2. ເປັນຫຍັງສະມາຊິກ AICHR ຈ່ຶງຖືກເອ້ີນວ�າ ຜູ�ຕາງໜ�າ ບ�ແ່ມ�ນ
 ��ມາທິການ?

A. ສະມາຊິກ AICHR ແມ�ນຜູ�ຕາງໜ�າຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທີ່
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ລັດຖະບານຕົນ, ໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕ້ັງດ�ວຍສິດເຕັມ
ສ�ວນ  ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການກົດບັດອາຊຽນ,  ພາລະບົດບາດໜ�າວຽກ
AICHR, ມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດສາກົນ, ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການສ່ົງ
ເສີມ  ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນູດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ
ອາຊຽນ.

3.  ໜ�າທີ່ຂອງ AICHR ມີຫຍັງແດ�?

A. ພາລະບົດບາດກ�ຽວກັບໜ�າວຽກ (TOR) ຂອງ AICHR ��ນົດພັນທະ
AICHR ທັງໝົດ 14 ຂ�້. AICHR ແມ�ນໜ�ວຍງານພື້ນຖານຂອງອາຊຽນ
ແລະ  ເປັນສະຖາບັນສິດທິມະນຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ�ມ
ຄອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ.

AICHR ໃນນາມເປັນສະຖາບັນສິດທິມະນຸດທ່ີສູງທ່ີສຸດໃນອາຊຽນ ຈະເຮັດ
ວຽກຮ�ວມກັບໜ�ວຍງານອື່ນໃນອາຊຽນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສິດທິ
ມະນຸດ ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ  AICHR  ກ�ຄືໜ�ວຍງານອື່ນທີ່ມີເປົ້າໝາຍ
ຮ�ວມກັນໃນອາຊຽນ.  ຜ�ານການຮ�ວມມືກັບໜ�ວຍງານຕ�າງໆໃນອາຊຽນ
ແລະ ຄູ�ຮ�ວມງານອ່ືນ,  AICHR  ຈະພັດທະນາການຮ�ວມມື ກ�ຽວກັບ ສິດ
ທິມະນຸດ ໃນພາກພື້ນ. 

4. ເມື່ອເວົ້າເຖິງພັນທະຂອງຕົນ, AICHR ໃຊ���ວ�າ
 “ຄຸ�ມຄອງ” ເລື້ອຍໆ. ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ�າແນວໃດ? 

A.  ເຖິງແມ�ນວ�າຈະມີໜ�ວຍງານອື່ນຂອງອາຊຽນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານສິດທິມະນຸດ,  ເຊັ່ນໜ�ວຍງານທີ່ຊ�ຽວຊານບັນຫາສິດທິ
ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ ຫືຼ ແຮງງານເຄ່ືອນຍ�າຍ, AICHR ຮັບ
ຜິດຊອບລວມໃນການສ່ົງເສີມ  ແລະ  ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ເສລີ
ພາບພື້ນຖານໃນອາຊຽນ.  AICHR  ຍັງຮັບຜິດຊອບສິດທິມະນຸດ
ທຸກປະເພດ ເຊັ່ນ: ສິດທິທາງດ�ານການເມືອງ ແລະ ສິດທິຂອງພົນ
ລະເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແລະ ວັດທະນະ�� ລວມທັງສິດ
ທິຂອງກຸ�ມທ່ີແຕກຕ�າງກັນ. 

5. AICHR  ຈະເຮັດວຽກຮ�ວມກັບນິຕິບຸກຄົນອື່ນເຊັ່ນ:
 ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການທີ່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານ,
 ສະຖາບັນສິດທິມະນຸດແຫ�ງຊາດ, ອົງການສິດທມິະນຸດ
 ອື່ນໆ, ແລະ ສປຊ, ໜ�ວຍງານພາກພື້ນອື່ນໆກ�ຄືພາກ
 ເອກະຊົນໄດ�ແນວໃດ?

A. ໃນຖານະໜ�ວຍງານທີ່ປຶກສາ,  AICHR ຕ�ອງປຶກສາ ແລະ ປະ
ສານງານກັບນິຕິບຸກຄົນຕ�າງໆ  ເມື່ອເຫັນວ�າເໝາະສົມ.  AICHR

ຕ�ອງໃຊ�ວິທີໃດໜຶ່ງເພື່ອຮ�ວມງານກັບອົງການ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນຕ�າງໆ. 

6.  ຖ�າວ�າສິດຂອງຂ�ອຍຖືກລະເມີດ, ຂ�ອຍສາມາດຍ່ືນ��ຮ�ອງທຸກ
ເຖິງ  AICHR  ຫຼື ຜູ�ຕາງໜ�າ  AICHR  ຂອງປະເທດຂ�ອຍໄດ�ບ�່ ?
ບຸກຄົນທົ່ວໄປຕິດຕ�່ກັບ  AICHR  ດ�ວຍວິທີໃດ ?

A. ໃນຖານະໜ�ວຍງານລະຫວ�າງລັດຖະບານ,  AICHR  ສຸມໃສ�
ວຽກການຮ�ວມມືພາກພື້ນໃນການສົ່ງເສີມ  ແລະ  ປົກປ�ອງສິດທິ
ມະນຸດ.  ອີງຕາມພາລະບົດບາດທີ່��ນົດໜ�າວຽກປະຈຸບັນ  ທີ່ໄດ�
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ກອງປະຊຸມ AICHR ຮ�ວມກັບ ເລຂາທິການອາຊຽນ

ຮັບການຮັບຮອງໃນເດືອນກ�ລະກົດ 2009 ໂດຍລັດຖະມົນຕີການ
ຕ�າງປະເທດອາຊຽນ,  AICHR  ບ�ມີ່ພັນທະໃນການຮັບຜິດຊອບກ�
ລະນີທີ່ເປັນບຸກຄົນ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນ ອາດຈະສົ່ງໜັງສືເຖິງ  AICHR  ຜ�ານປະທານ
AICHR, ແລະ ��ເນົາຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR ອື່ນທັງໝົດ ແລະ
ກອງເລຂາອາຊຽນ.

7. ວຽກງານຂອງ AICHR ປະກອບສ�ວນ ຫືຼ ສ�າງຜົນກະທົບກ�ຽວ
 ກັບ ສິດທິມະນຸດໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນ
 ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ� ແນວໃດ? 

A. ຜົນກະທົບກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດສາມາດເກີດຈາກການສ�າງຄວາມຮັບ
ຮູ�  ໃຫ�ປະຊາຊົນອາຊຽນຊາບກ�ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນີ້,
ວີທີການທີ່ເປັນລະບົບຂອງການສຶກສາຫົວຂ�້ທີ່ສົ່ງຜ�ານຕ�່ສັງຄົມຈະສ�າງຜົນ
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ກະທົບດ�ານສິດທິມະນຸດໄດ�ຢ�າງແນ�ນອນ. ບົດລາຍງານ AICHR ປະ��ປີ
ສ່ົງເຖິງລັດຖະມົນຕີຕ�າງປະເທດ, ທັດສະນະຂອງ  AICHR, ຂ�ມູ້ນທ່ົວໄປ
ກ�ຽວກັບ ວຽກງານຂອງ AICHR ຈະຊ�ວຍສ�າງຜົນກະທົບດ�ານສິດທິມະນຸດ
ໄດ�ຢ�າງແນ�ນອນ.

8. ແມ�ນແທ�ຫຼືບ�່ ທີ່ AICHR ສຸມໃສ�ການສົ່ງເສີມ ຫຼາຍກວ�າການ
 ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ? 

A. AICHR ເຮັດວຽກພາຍໃຕ�ການປຶກສາຫາລື ແລະ ອີງໃສ�ຄະແນນສຽງ
ເປັນເອກະສັນ.  ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕາມ,  ມັນບ�່ເປັນອຸປະສັກສິ່ງກິດຂວາງໃນ
ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນການສຶກສາ
ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ� ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນອາຊຽນ.
ການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດຕ�ອງ��ເນີນໄປຄຽງຄູ�ກັບການພັດທະນາອື່ນໆ,
ເພື່ອຮັບປະກັນການສ�າງກົນໄກການປົກປ�ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

9. ໜ�າທີ່ຂອງເລຂາທິການອາຊຽນ  ແລະ  ກອງເລຂາອາຊຽນ
 (ASEC) ແມ�ນຫຍັງ?

A. ເລຂາທິການອາຊຽນອາດ��ສະເໜີບັນຫາທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ  ເຖິງ  AICHR
ເພື່ອປະຕິບັດໜ�າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍສອດຄ�ອງກັບຂ�້��ນົດ
ຕ�າງໆໃນກົດບັດອາຊຽນ.  ເລຂາທິການຍັງສາມາດຍົກບັນຫາທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ  ແລະ  ຂ�້ຕົກລົງອາຊຽນ.  ປະຈຸບັນ
ກອງເລຂາອາຊຽນເປັນເລຂາທິການພາກພື້ນໃຫ�ແກ�  AICHR. ກອງເລຂາ
ອາຊຽນ ຮັກສາສາຍການສ່ືສານລະຫວ�າງ  AICHR  ກັບໜ�ວຍງານອາຊຽນ
ອື່ນ, ພາກສ�ວນພາຍນອກ,  ແລະ ຄູ�ຮ�ວມງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ  ກ�ຄືການເຜີຍ
ແຜ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການພັດທະນາຂອງອາຊຽນ  ແລະ  AICHR  ໃຫ�ພາກ
ສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.  ກອງເລຂາອາຊຽນເປັນຜູ�ຄຸ�ມຄອງກອງທຶນ  AICHR
ແລະ ສະຖາບັນຂອງອາຊຽນ ແລະ AICHR. ກອງເລຂາອາຊຽນຊ�ວຍເຫືຼອ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/ກິດຈະ��ບຸລິມະສິດຂອງ  AICHR,  ກ�່ຄື
ດ�ານຈຸດປະສົງ, ການເຂ້ົາເຖິງ, ແລະ ຊ�ວຍເຫືຼອສ�ວນປະກອບຂອງໂຄງການ
ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນວຽກ AICHR.
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10. ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດຊອກຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ AICHR ໄດ�ຢູ�ໃສ?

A. ທ�ານສາມາດເບິ່ງຂ�້ມູນທົ່ວໄປ  ແລະ  ຂ�າວຫຼ້າສຸດກ�ຽວກັບອາຊຽນ,
ລວມທັງບົດອອກຂ�າວຂອງ  AICHR ໄດ�ທີ່ asean.org. AICHR ກ�ຍັງ
ມີເວັບໄຊ�ທ�ພາກພື້ນຂອງຕົນທີ່ aichr.org.

ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR 
    2019-2021



ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR ໄດ�ຮັບການເລືອກ ແລະ ແຕ�ງຕ້ັງໂດຍລັດຖະບານຂອງ
ຕົນ ດ�ວຍການພິຈາລະນາຄວາມສະເໝີພາບດ�ານເພດ, ຄວາມເຊື່ອມໂຍງ,
ແລະ  ຄວາມສາມາດໃນຂະແໜງສິດທິມະນຸດ. ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR ມີວາ
ລະ��ເນີນງານ 03 ປີ, ແລະ ອາດຈະຖືກແຕ�ງຕ້ັງໃໝ�ໄດ�ອີກ 01 ສະໄໝ. 

                            ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR 
                              2019-2021

ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ  
ພະນະທ�ານ. ຮາຈິ ໂມຮາເມດ ໂຣດລີ ບິນ ຮາຈິ ໄອບຣາຮິມ  

ການສຶກສາ:

•  ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບກົດໝາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ມາລາຢາ, ມາເລເຊຍ.
•  ປະລິນຍາໂທກົດໝາຍການຄ�າ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເຊົ້າແຮມຕັນ,
   ຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ.
•  ໃບປະກາດກົດໝາຍ ຊາເລຍ ແລະ ສູດ ຊັ້ນສູງ, ມາຫາລິທະຍາໄລ
   ບຣູໄນດາຣູຊາລາມ,ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ.
•  ປະລິນຍາຕີກົດໝາຍ (ກຽດນິຍົມ), ມະຫາວິທະຍາໄລ
   ໂວບເວີແຮມຕັນ,ຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ.
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ປະສົບການເຮັດວຽກ:

•  ເດືອນ ກຸມພາ 2018 ຖືກເລື່ອນ ແລະ ແຕ�ງຕັ້ງເປັນຫົວໜ�າຫ�ອງການ
   ��ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ.
•  ເດືອນ ມິຖຸນາ 2012, ຖືກແຕ�ງຕ້ັງໄປເຮັດວຽກຢູ���ນັກງານນາຍົກລັດ
   ຖະມົນຕີ, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ.
•  ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2009 ຖືກເລ່ືອນເປັນທ່ີປຶກສາອາວຸໂສປະ��ຫ�ອງການ
   ສະພາໄອຍະການ, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ.
•  ເດືອນ ມີນາ ປີ 2004 ຖືກເລ່ືອນເປັນຮອງທ່ີປຶກສາອາວຸໂສປະ��ຫ�ອງ
   ການສະພາໄອຍະການ, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ.
•  ເດືອນ ພະຈິກ 1993, ວິຊາການເຮັດວຽກຢູ�ຫ�ອງການສະພາໄອຍະການ,
   ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ.
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��ປູເຈຍ
ພະນະທ�ານ ນ. ໂປລີນ ຮີນ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສາຂາການຄ້ົນຄວ�າພັດທະນາ, ໂຮງຮຽນພັດທະນາສາກົນ,
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີສ ອັງເກຣຍ. 
•   ປະລິນຍາໂທສາຂາປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການປົກຄອງ,
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອສທາວ.
•   ປະລິນຍາຕີສາຂາເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼວງ ນິຕິສາດ ແລະ
    ເສດຖະສາດ, ��ປູເຈຍ.
•   ປະລິນຍາຕີສາຂາການສອນພາສາອັງກິດ, ສະຖາບັນການຕ�າງປະເທດ,
    ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼວງ ນິຕິສາດ ແລະ ເສດຖະສາດ, ��ປູເຈຍ. 

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

•   ເດືອນກຸມພາ 2019 - ປະຈຸບັນ: ຜູ�ຕາງໜ�າ��ປູເຈຍປະ�� AICHR. 
•   ເດືອນທັນວາ 2018 - ປະຈຸບັນ: ຫົວໜ�າກົມ, ກົມຮ�ວມມືສາກົນ,
    ��ນັກງານສະພາລັດຖະມົນຕີ.
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•   ເດືອນຕຸລາ 2017 ມາເຖິງປະຈຸບັນ: ຮອງປະທານ, ຄະນະ��ມະການ
    ສິດທິມະນຸດ��ປູເຈຍ.
•   2015- ປະຈຸບັນ: ຈຸດປະສານງານ CM, ຄະ��ມະການກ�ຽວກັບ
     NTMs ແລະ NTR ແຫ�ງຊາດ.
•    2013-ປະຈຸບັນ: ຄະນະ��ມະການບ�ລິຫານ ກຸ�ມ iAB.
•   2013-ປະຈຸບັນ: ຮອງປະທານ, ບ�ລິສັດ ສະຖາປັດຕະຍາ�� ແລະ
    ການກ�່ສ�າງ iAB ��ກັດ.
•    2016-2018:ຜູ�ຕາງໜ�າ��ປູເຈຍປະ�� AICHR

•   ເດືອນກຸມພາ 2015- ເດືອນທັນວາ 2018: ຫົວໜ�າພະແນກ,
    ກົມອາຊຽນ, ��ນັກງານສະພາລັດຖະມົນຕີ.
•   ເດືອນເມສາ 2012-ເດືອນກຸມພາ 2015: ພະນັກງານກົມອາຊຽນ,
    ��ນັກງານສະພາລັດຖະມົນຕີ.
•   2011-2012: ວິຊາການ, ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ສົມເດັດ ພັນຫາ
    ຊົກອັນ, ��ນັກງານສະພາລັດຖະມົນຕີ.
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ອິນໂດເນເຊຍ
ພະນະທ�ານ ນ ວາຍຸນິງ��

ການສຶກສາ:
•   ນັກຄ້ົນຄວ�າປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ກົດໝາຍການປົກຄອງໂລກ ແລະ
    ຍຸຕິ��ທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນສາກົນວ�າດ�ວຍການສຶກສາທາງສັງຄົມ
    ທ່ີນະຄອນ ເຮັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ເອີຣາສມາດ ຣອດເຕິ��, 2016
    ເຖິງປະຈຸບັນ.
•     ປະລິນຍາໂທສາຂາສິດທິມະນຸດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫິດົນ,
    ຣາຊະອານາຈັກໄທ, 2007.
•    ໃບປະກາດຊ້ັນສຸງ ສາຂາວິທະຍາສາດຫ�ສະມຸດ, ມະຫາວິທະນາໄລອິນ
    ໂດເນ ເຊຍ, 1995.
 
ປະສົບການເຮັດວຽກ:
•   2015-2017: ຫົວໜ�າທີມງານສົນທະນາສິດທິມະນຸດ ລະຫວ�າງ
    ອາຊຽນ-ອີຢູ (READI) ��ນວຍຄວາມສະດວກດ�ານສິດທິມະນຸດ,
•   2014-2018: ທ່ີປຶກສາລະດັບສຸງດ�ານສິດທິມະນຸດປະ��ລັດ
    ຖະສະພາອາຊຽນ (APHR).
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•   2009-2010:ທ່ີປຶກສາ ດ�ານນະໂຍບາຍ ກ�ຽວກັບ ອາຊຽນ, ອອກຟາມ
    ສາກົນ (ຮົງກົງ) ປະ��ຢູ� ຈາກາກຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ.
•   2008-2009: ຜູ�ຈັດການໂຄງການດ�ານສິດທິມະນຸດອາຊີຕາເວັນອອກ
    ສ�ຽງໃຕ� (ລວມທັງອາຊຽນ), ເວທີການປຶກສາຫາລື ອາຊີ, ບາງກອກ,
    ປະເທດໄທ.
•   2008-2009: ຜູ�ປະສານການຫາຫາສຽງຂອງໜ�ວຍງານເຮັດວຽກອາ
    ຊຽນ SAPA ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ຈັດໂດຍເວທີການປຶກສາຫາລື ອາຊີ,
    ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.
•   2004-2005: ຜູ�ປະສານງານໂຄງການອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ�,
    ຜູ�ອອກແຮງງານທີ່ເປັນເດັກນ�ອຍໃນອາຊີ, ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ.
•   2003-2004: ຜູ�ປະສານງານໂຄງການຕ�ານການຄ�າມະນຸດອາຊີຕາເວັນ
    ອອກສຽງໃຕ�, Terre des Hommes ປະເທດ ໂຣນລັງ, ຈາກາຕາ,
    ອິນໂດເນເຊຍ.
•   2001-2003: ພະນັກງານໂຄງການຕ�ານການຄ�າມະນຸດ ແລະ ແຮງ
    ງານເດັກ, ສູນອາເມຣິກາເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີສາກົນ (ACILS) ຈາກາຕາ,
    ອິນໂດເນເຊຍ.
•   1998-2001: ຜູ�ຊ�ວຍຜູ���ນວຍການເພ່ືອຂ�ມູ້ນຂ�າວສານ, ຄະນະ��
    ມະການແຫ�ງຊາດເພ່ືອປົກປ�ອງເດັກ, ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ. 
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ສປປ ລາວ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມະໄລວຽງ
ສາກົນນິຍົມ

ການສຶກສາ

•   ໃບປະກາດສະນິຍະບັດດ�ານການທູດລະດັບເໜືອມະຫາວິທະຍາໄລ
    ຈາກສະຖາບັນລະຫວ�າງຊາດດ�ານການປົກຄອງ ທ່ີປາຣີ ປະເທດ ຝຣ່ັງ.
•   ປະລິນຍາໂທອັນດັບກຽດນິຍົມ ວິຊາກົດໝາຍສາກົນ, ລັດອູແກຣນ,
    ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ.
•   ປະລິນຍາຕີດ�ານກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງ ທີ່ສະຖາບັນກົດໝາຍ
    ແລະ ການປົກຄອງຂອງຣາຊະອານາຈັກລາວ, ທີ່ວຽງຈັນ.
•   ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຈາກໂຮງຮຽນ ແຊງຊານ ອັງຕິດ 
    ແລະ ລີເຊ ປາກເຊ

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

•   2019-2021: ຜູ�ຕາງໜ�າແຫ�ງ ສປປ ລາວ ປະ��ຄະນະ��ມາທິການ
    ລະຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ.
•   2015-2018: ພັນລະຍາເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະ��ປະເທດ
    ອິນເດຍ.
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•   2011-2015: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ�ມີ��ນາດເຕັມແຫ�ງ
    ສປປ ລາວ ປະ��ປະເທດ ຟີລິບປິນ.
•   2011-2011: ຫົວໜ�າສະຖາບັນການຕ�າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ�າງ
    ປະເທດ.
•   1994-2004: ຫົວໜ�າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ�າກົມສົນທິສັນຍາ
    ແລະ ກົດໝາຍ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
+  2001-2004: ຫົວໜ�າຄະນະ��ມະການສະເພາະກິດເພື່ອຕ�່ສູ�ຄະດີ
    ສົ່ງຜູ�ຮ�າຍຂ�າມແດນລາວ-ໄທ ກ�ລະນີວັງເຕ່ົາ-ຊ�ອງເມັກ.
+  1994-2004: ຄະນະ��ມະການເຈລະຈາຊື້ - ຂາຍໄຟຟ�າລາວ -ໄທ
    ແລະ ຄະນະ��ມະການພະລັງງານແຫ�ງຊາດ.
+  2004: ຄະນະ��ມະການສະເພາະກິດເພື່ອຮ�າງກົດບັດອາຊຽນ.
+  1994- ປະຈຸບັນ:  ອາຈານຮັບເຊີນ ວິຊາກົດໝາຍສາກົນ  
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ມາເລເຊຍ
ພະນະທ�ານ ອິຣິກ ພ�ເຊນ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທກົດໝາຍສາກົນດ�ານສິດທິມະນຸດ,
    ມາຫາວິທະຍາໄລ ຄ�ເລດ ລອນດອນ. 
•   ໃບຢ້ັນຢືນກົດໝາຍວິຊາຊີບ, ��ມະການຄຸນນະພາບວິຊາຊີບກົດໝາຍ,
    ມາເລເຊຍ.
•   ປະລິນຍາຕີກົດໝາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ລອນດອນ.

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

•   ເດືອນມິຖຸນາ 1018 - ເດືອນມັງກອນ 2019: ຫົວໜ�າພະແນກກົດ
    ໝາຍອົງການ ເສີມສ�າງສິດທິ, ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ�.
•   ເດືອນ ມັງກອນ 2014 - ເດືອນພຶດສະພາ 2018: ຫົວໜ�າ��ມະການ
    ບ�ລິຫານນັກກົດໝາຍເພື່ອເສລີພາບ, ມາເລເຊຍ.
•   ເດືອນມັງກອນ 2011- ທັນວາ 2013: ຜູ�ກ�່ຕັ້ງຮ�ວມ ແລະ ທີປຶກສາ
    ອົງການນັກກົດໝາຍເພື່ອເສລີພາບ, ມາເລເຊຍ.
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•    ເດືອນ ເມສາ - ເດືອນກ�ລະກົດ 2012: ພະນັກງານປົກປ�ອງ
    (Protection Surge Capacity Project) ຫ�ອງການຂ�າຫຼວງໃຫຍ�
    ສປຊ ເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ, ປະ��ປະເທດ ລີບັງ.
•   ເດືອນສິງຫາ - ເດືອນພະຈິກ 2011: ພະນັກງານປົກປ�ອງ
    (Protection Surge Capacity Project) ຫ�ອງການຂ�າຫຼວງໃຫຍ�
    ສປຊ ເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ, ປະ�� ປະເທດ ມຽນມາ.
•   ເດືອນທັນວາ 2008 - ເດືອນ ພຶດສະພາ 2009: ພະນັກງານປົກປ�ອງ
    (Protection Surge Capacity Project) ຫ�ອງການຂ�າຫຼວງໃຫຍ�
    ສປຊ ເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ, ປະ��ປະເທດ ອາຟຣິກກາໃຕ�.
•   ເດືອນກັນຍາ - ເດືອນພະຈິກ 2008:
    ທີ່ປຶກສາອົງການຕິດຕາມດ�ານສິດທິມະນຸດ.
•   ເດືອນ ກຸມພາ - ເດືອນສິງຫາ 2007: ພະນັກງານປົກປ�ອງ
    (Protection Surge Capacity Project) ຫ�ອງການຂ�າຫຼວງໃຫຍ�
    ສປຊ ເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ, ປະ�� ປະເທດ ເນປານ.
•   ເດືອນທັນວາ 2005 - ເດືອນ ກັນຍາ 2006: ພະນັກງານປົກປ�ອງ
    (Protection Surge Capacity Project) ຫ�ອງການຂ�າຫຼວງໃຫຍ�
    ສປຊ ເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ, ປະ��ປະເທດ ບັງກະລາເທດ.
•   ເດືອນຕຸລາ 2004- ເດືອນມິຖຸນາ 2005: ພະນັກງານສິດທິມະນຸດ
    (IUNV), ຫ�ອງການຂ�າຫຼວງໃຫຍ� ສປຊ ເພື່ອຊາວອົບພະຍົບ,
    ປະ��ປະເທດ ��ປູເຈຍ.
•   ເດືອນມິຖຸນາ 2002 - ເດືອນກັນຍາ 2004: ຜູ�ປະສານງານ,
    ຊົວລາມາກັດ (ຊົວລັມ), ມາເລເຊຍ.
•   ເດືອນມັງກອນ 1998 - ເດືອນສິງຫາ 2000: ທະນາຍຄວາມ,
    ແມດ ກາປ� ຊິງ ແລະ ບ�ລິສັດ, ມາເລເຊຍ.
•   ເດືອນ ກ�ລະກົດ 1995 - ເດືອນ ກ�ລະກົດ 1996 ເປັນອາຈານສອນ,
    ວິທະນາໄລຊັ້ນສູງກ�າວໜ�າ, ມາເລເຊຍ.
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ມຽນມາ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາ ມິນ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສາຂານະໂຍບາຍສາທາລະນະ,
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນ ຮອບກິນສ�, ອາເມລິກາ. 
•   ປະລິນຍາຕີສິນລະປະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຢາງກຸງ. 

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

•   2016-2018: ຜູ�ຕາງໜ�າມຽນມາປະ�� AICHR
•   2015: ຜູ�ຕາງໜ�າມຽນມາ ປະ��ໜ�ວຍປະຕິບັດງານລະດັບສູງ
    ກ�ຽວກັບ ວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2015. 
•   2008-2015: ນັກວິຊາການກອງປະຊຸມສົນທະນາພາກພຶ້ນອາຊຽນ
    ແລະ ບຸກຄົນພົ້ນເດັ່ນພາກພື້ນອາຊຽນ. 
•   2011-2012: ຊ�ຽວຊານ ແລະ ບຸກຄົນພົ້ນເດັ່ນຂອງມຽນມາ
    ຕ�່ ອາຊຽນ-ອາເມລິກາ. 
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•   2011-2014: ສະມາຊິກຄະນະ��ມາທິການ
    ສິດທິມະນຸດແຫ�ງຊາດມຽນມາ 
•   2008-2010: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ�ມີ��ນາດເຕັມ
    ປະ�� ເຄືອລັດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ. 
•   2006-2008: ຫົວໜ�າກົມ, ກົມອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ
    ແລະ ເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   ຫົວໜ�າກົມ, ກົມຄົ້ນຄວ�າຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພາສາຕ�າງປະເທດ,
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   2005-2006: ຮອງຫົວໜ�າກົມ, ກົມອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ
    ແລະ ເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   2002-2005: ທີ່ປຶກສາລັດຖະມົນຕີ,
    ສະຖານທູດມຽນມາ, ພຼີໂຕເລຍ, ອາຟຼິກາໄຕ�. 
•   1998-2002: ��ນວຍການ, ກົມອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ
    ແລະ ເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1992-1998: ເລຂາເອກ, ��ນັກງານຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນມຽນມາ,
    ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. 
•   1988-1992: ຜູ�ຊ�ວຍຫົວໜ�າພະແນກ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   1984-1988: ເລຂາສາມ, ��ນັກງານຜູ�ຕາງໜ�າມຽນມາຖາວອນ,
    ເຈເນວາ, ສະວິສເຊີແລນ. 
•   1980: ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   1974-1980: ກະຊວງພາຍໃນ. 
•   1970-1974: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
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ຟີລິບປິນ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີລີຊາເບັດ ພ.
ບຶນສຸເຊໂກ  (ຜູ�ຕາງໜ�າຊົ່ວຄາວ)

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາຕີ ສິນລະປະສາດ ສາຂາພາສາອັງກິດ, ແມກນາ �� ເລົາດ,
    ມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກ, 1975
•   ປະລິນຍາໂທ ສິນລະປະສາດ ສາຂາການສອນພາສາອັງກິດ,
    ມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກ,
    (ສອບຜ�ານທຸກລະດັບວິຊາການທີ່ຕ�ອງການ ແລະ ຢາງຮອບດ�ານ) 
•   ປະລິນຍາໂທ ສິນລະປະສາດ ໃນສາຂາ ການສຶກສາກ�ຽວກັບ ອາຊີ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລຟີລິບປິນ (ສອບຜ�ານທຸກລະດັບວິຊາການທີ່ຕ�ອງ
    ການ ແລະ ຢ�າງຮອບດ�ານ)
•   ປະລິນຍາໂທ ສິນລະປະສາດ ໃນສາຂາ ການສຶກສາກ�ຽວກັບ ອາຊຽນ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລຟີລິບປິນ (ສອບຜ�ານທຸກຂ�້��ນົດວິຊາການທີ່ຕ�ອງ
    ການ ແລະ ຢ�າງຮອບດ�ານ).
•    ສຶກສາດ�ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ�ວິທະຍາໄລອາຊີປາຊີຟິກ, 2003.
•   ເຂົ້າຮ�ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ��ມະນາຫຼາຍໂຄງການ, 
    1981-ມາເຖິງປະຈຸບັນ.
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ປະສົບການເຮັດວຽກ 

•   2019: ຜູ�ຕາງໜ�າປະເທດຟີລິບປິນປະ��ຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງ
    ລັດຖະບານອາຊຽນວ�າດ�ວຍສິດທິມະນຸດ
•   2013 – 2019 : ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ/ຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນຂອງ
    ປະເທດ ຟີລິບປິນ ປະ��ອາຊຽນ.
•   2017: ໄດ�ຮັບລາງວັນ ແກນຄຣອດຈາກປະທານນາທິບ�ດີ, 
    ກາວາດ ກາມານອງ, ລາງວັນ��ແໜ�ງຂັ້ນຜູ�ບັງຄັບບັນຊາ.
•   2017: ເປັນປະທານຄະນະ��ມະການຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນປະ��ອາຊຽນ 
    (CPR), ຄະນະ��ມະການປະສານງານເຊ່ືອມຈອດອາຊຽນ (ACCC), 
    ສະຖາບັນອາຊຽນວ�າດ�ວຍສັນຕິພາບ ແລະ ການປອງດອງ 
    (ASEAN-IPR), ອາຊຽນບວກສາມເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 
    ໃນຈາກາຕາ, ກອງປະຊຸມເອກອັກຄະລັດຖະທູດ EAS ໃນຈາກາຕາ 
    ແລະ ສະພາສູນຮ�ວມມືອາຊຽນ-ຈີນ.
•   2011 – 2013: ຜູ�ຊ�ວຍລັດຖະມົນຕີ, ວຽກງານເອີຣົບ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   2008 – 2011: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ ປະ�� ນອກແວ, 
    ແດນມາກ ແລະ ອຽກລັງ
•   2004 – 2008 :ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ ປະ�� ສປປ ລາວ.
•   2002 – 2004 : ຜູ�ຊ�ວຍພິເສດ, ຫ�ອງການຮອງລັດຖະມົນຕີທີ່ຮັບ
    ຜິດຊອບນະໂຍບາຍ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1999 – 2002: ຮອງຫົວໜ�າ��ນັກງານ ແລະ 
    ກົງສູນໃຫຍ� ປະ�� ສປ ຈີນ.
•   1996 – 1999 : ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ ແລະ ກົງສູນໃຫຍ�
    ສະຖານທູດ ຟີລິບປິນ ປະ��ແບນຊິກ ແລະ ��ນັກງານ ຟີລີບປິນ 
    ປະ��ອີຢູ.
•   1995 – 1996 : ຜູ�ຊ�ວຍພິເສດ, ຫ�ອງການລັດຖະມົນຕີ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
•   1993 – 1995 : ຫົວໜ�າພະແນກ, ຫ�ອງການອາຊຽນ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1990 – 1993 : ເລຂາເອກ ແລະ ກົງສູນໃຫຍ� ປະ��ສິງກະໂປ.
•   1985 – 1990 : ຮອງກົງສູນ ແລະ ກົງສູນ, ຮົງກົງ.
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•   1984 – 1985 :ຮັກສາການຫົວໜ�າພະແນກ, ພະແນກເອີຣົບກາງ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1981 – 1983 : ຜູ�ຊ�ວຍຫົວໜ�າພະແນກ, ຫ�ອງການຮັບຜິດຊອບ
    ວຽກເອີຣົບ/ພະແນກເອີຮົບຕາເວັນຕົກ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1981 – 1983 :ຫົວໜ�າ, ຫ�ອງການວັດທະນະ�� ແລະ
    ຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1976 – 1984 : ອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ແລະ 
    ມະຫາວິທະຍາໄລຕາເວັນອອກ.
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ສິງກະໂປ
ປອ. ຊາຊິ ຈາຢາກູມາ

ການສຶກສາ:
•   ປະລິນຍາເອກປັດຊະຍາ (ປະຫວັດສາດ), ວິທະຍາໄລ ບອນລີໂອນ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອອກຟອດ.
•   ປະລິນຍາໂທການສຶກສາ (ການຄ້ົນຄວ�າປະຫວັດສາດ), 
    ວິທະຍາໄລ ບອນລີໂອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ອອກຟອດ.
•   ປະລິນຍາຕີ ສິນລະປະສາດ (ປະຫວັດສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ), 
    ກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ, ວິທະຍາໄລ ຮັກສ� St, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອອກຟອດ.
 
ປະສົບການ:
•   2017 ເຖິງປະຈຸບັນ: ຜູ�ປະສານງານຝ�າຍບ�ລິຫານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
    ບັນຫາອານາຄົດ, ໂຮງຮຽນ ສ. ລາຈາຣັດນາມ ການສຶກສາສາກົນ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີນັນຢາງ.
•   2015 ເຖິງປະຈຸບັນ: ຫົວໜ�າ, ສູນດີເລີດ ��ລັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ�ງ
    ຊາດ ,ໂຮງຮຽນ ສ. ລາຈາຣັດນາມ 
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    ການສຶກສາສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີນັນຢາງ.
•   2014-2015: ຮອງຫົວໜ�າ, ຫົວໜ�າ, ສູນດີເລີດ ��ລັບ 
    ຄວາມໝ້ັນຄົງແຫ�ງຊາດ,ໂຮງຮຽນ ສ. ລາຈາຣັດນາມ ການສຶກສາສາກົນ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີນັນຢາງ.
•   2016 ນັກຄົ້ນຄວ�າອາວຸໂສບ�່ປະ��, ໂຮງຮຽນ ຫຼີ ກວນເຢວ 
    ��ລັບນະໂຍບາຍແຫ�ງລັດ.
•   2010 – 2011: ຫົວໜ�າພະແນກ, ນະໂຍບາຍຜູ�ສູງອາຍຸ, 
    ກະຊວງພັດທະນາຊຸມຊົນ, ຊາວໜຸ�ມ ແລະ ກິລາ, ສິງກະໂປ.
•   2008 – 2010: ຮອງຫົວໜ�າພະແນກ, 
    ໜ�ວຍງານວິເຄາະຕະລາດແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ, ສິງກະໂປ.
•   2006-2008: ຫົວໜ�າຂະແໜງ, ການຊວງປ�ອງກັນປະເທດ, ສິງກະໂປ.
•   2004 – 2005: ຜູ�ຊ�ວຍຫົວໜ�າພະແນກ, 
    ໜ�ວຍງານນະໂຍບາຍຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, 
    ການສື່ສານ ແລະ ສິນລະປະ, ສິງກະໂປ.
•   2002 – 2004: ນັກຄົ້ນຄວ�າວິເຄາະ, ກະຊວງປ�ອງກັນປະເທດ.
•   2002 – 2017:ສະມາຊິກພະແນກບ�ລິຫານສິງກະໂປ.
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ຣາດຊະອານາຈັກ ໄທ
ປອ. ��ມາລາ ພົງສາພິດ

ການສຶກສາ:
•   ປະລິນຍາເອກສາຂາມະນຸດວິທະຍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວ�ຊິງຕັນ, 
    ຊີເອັດໂຕ, ອາເມຣິກາ.
•   ປະລິນຍາໂທສາຂາມະນຸດວິທະຍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວ�ຊິງຕັນ, 
    ຊີເອັດໂຕ, ອາເມຣິກາ.
•   ປະລິນຍາຕີ ສາຂາມະນຸດວິທະຍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາລີຟ�ເນຍ, 
    ເດວິດ, ອາເມຣິກາ.

ປະສົບການເຮັດວຽກ:
•   2009-2015:ປະທານຄະນະ��ມະການສິດທິມະນຸດແຫ�ງຊາດ
    ແຫ�ງປະເທດໄທ.
•   2007-2008:ປະທານອະນຸ��ມະການປົກປ�ອງຜູ�ບ�ລິໂພກ, 
    ��ນັກງານຄະນະ��ມະການກະຈາຍສຽງ ແລະ ຄະນະ��ມາທິການ
    ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ�ງຊາດ, ປະເທດໄທ.
•   2006-2009:ຜູ���ນວຍການສູນການສຶກສາເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ 
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    ຄວາມຂັດແຍ�ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ.
•   2002-2006: ຄະນະບ�ດີຄະນະວິທະຍາສາດການເມືອງ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ.
•   1993-1996: ຮອງປະທານຄ້ົນຄວ�າ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ. 
•   1990-1996:ສະມາຊິກຄະນະ��ມະການຄົ້ວຄວ�າສາກົນ 
    ສະຫະປະຊາຊາດ   ແລະ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ��ລັບຄວາມກ�າວໜ�າ
    ຂອງແມ�ຍິງ.
•   1989-1991: ສະມາຊິກຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດ
    ວ�າດ�ວຍວຽກງານກ�ຽວກັບແມ�ຍິງ ແຫ�ງປະເທດໄທ. 
•   1987-93, 1997-2002: ��ນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າກ�ຽວກັບ 
    ສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ.
•   1974-2006: ພາກວິຊາສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ, 
    ຄະນະວິທະຍາສາດການເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ
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ຫວຽດນາມ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 
ປອ. ສຈ. ຫງຽນ ໄທ ເຢັນ ຮຶງ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາເອກ ສາຂາປະຫວັດສາດໂລກຮ�ວມສະໄໝ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ�ຍ, 
    ສສ ຫວຽດນາມ.
•   ປະລິນຍາໂທ ສາຂາການພົວພັນສາກົນ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ນອດເຕີ��, ອິນເດຍນາ, ອາເມຣິກາ.
•   ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການພົວພັນສາກົນ, ວິທະຍາໄລການຕ�າງປະເທດ, 
    ສສ ຫວຽດນາມ.

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

•   2019-2021:ຜູ�ຕາງໜ�າຫວຽດນາມປະ��ຄະນະ��ມະການລະຫວ�າງ
    ລັດຖະບານອາຊຽນວ�າດ�ວຍສິດທິມະນຸດ.
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•   2015- ເຖິງປະຈຸບັນ, ນັກຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ອາຈານອາວຸໂສ, 
    ສະຖາບັນການທູດ, ຫວຽດນາມ.
•   2014-2016: ປະທານຮ�ວມ, ສະພາການຮ�ວມມືເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ 
    ໃນອາຊີປາຊີຟິກ(CSCAP).
•   2012- ເຖິງປະຈຸບັນ: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດຫວຽດນາມ.
•   2011-2018:ຮອງປະທານ, ສະຖາບັນການທູດຫວຽດນາມ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   2009-2014: ຮອງສາດສະດາຈານ, ສະຖາບັນການທູດຫວຽດນາມ, 
    ກະ ຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   2008-2010:ຫົວໜ�າພະແນກໂຄງການສຶກສາປະລິນຍາເອກ, 
    ສະຖາບັນການທູດຫວຽດນາມ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   2003-2007: ຮອງຫົວໜ�າພະແນກໂຄງການສຶກສາປະລິນຍາເອກ, 
    ສະຖາບັນການທູດຫວຽດນາມ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•    1996-2002: ຮອງຫົວໜ�າພະແນກ, ພາກວິຊາການສຶກສາ ອາເມຣິກາ 
    ແລະ ເອີຣົບ, ສະຖາບັນການທູດຫວຽດນາມ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
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ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR

    2016-2018



ບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມ
ພະນະທ�ານ ຮາຈິ ນາສມິ ບິນ ຮາຈິ ໂມຮາມັດ 
(ເລິ່ມມິຖຸນາ 2017)

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາຕີສາຂາການບ�ລິຫານ, ມະຫາວິທະຍາໄລບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມ. 

ອາຊີບ:

•   2017: ຜູ�ຕາງໜ�າບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມປະ�� AICHR. 
•   2017: ຫົວໜ�າຫ�ອງການ 
    (ໜ�ວຍງານວຽກງານການຮ�ວມມື ແລະ ບ�ລິຫານທົ່ວໄປ), 
    ��ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. 
•    2014: ສະມາຊິກສະພາຂອງ ສະພາພັດທະນາເສດຖະກິດບ�ໄນ 
    (BEDB). 
•   2012: ຫົວໜ�າຫ�ອງການ (ການບ�ລິຫານ ແລະ ສາກົນ), 
    ກະຊວງການເງິນ. 
•   2012: ຮອງປະທານ, ສູນຄົ້ນຄວ�າຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
    (CSPS). 
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•   2012: ຮອງປະທານຮ�ວມ, ກອງທຶນພະນັກງານ. 
•   2012: ປະທານ, ບ�ລິສັດປົກປ�ອງເງິນຝາກບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມ. 
•   2012: ປະທານ, ສະພາຄຸ�ມຄອງການເງິນອິສລາມ. 
•   2012: ຫົວໜ�າຄຸ�ມຄອງ��ຮອງ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). 
•   2008: ຮອງຫົວໜ�າຫ�ອງການ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ ແລະ ການຄ�າ. 
•   2008: ��ນວຍການ, ພະແນກລາຍຈ�າຍ, ກະຊວງການເງິນ. 
•   2007: ທີ່ປຶກສາໃຫ�ແກ���ນວຍການກຸ�ມລົງຄະແນນອາຊີຕາເວັນ 
    ອອກສ�ຽງໃຕ�, ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF). 
•   2004: ພະນັກງານບ�ລິຫານ, ກະຊວງການເງິນ. 
•   2000: ພະນັກງານບ�ລິຫານ, ກະຊວງອຸດສາຫະ�� ແລະ 
    ແຫຼ່ງຊັບພະຍາ ກອນພື້ນຖານ. 
•   1997: ສະມາຊິກກອງເລຂາສະພາເສດຖະກິດບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມ
    (BDEC). 
•   1996: ພະນັກງານບ�ລິຫານ, ��ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. 
•   1995: ພະນັກງານບ�ລິຫານ (ລະດັບພິເສດ), ກະຊວງການເງິນ. 
•   1991: ພະນັກງານໂຄງການ, ກະຊວງອຸດສາຫະ�� ແລະ ແຫຼ່ງຫຼັກ. 
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��ປູເຈຍ
ພະນະທ�ານ ນ. ໂປລີນ ຮີນ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສາຂາປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການປົກຄອງ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອສທາວ, ອາເມລິກາ. 
•   ປະລິນຍາໂທສາຂາການຄົ້ນຄວ�າພັດທະນາ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີສ ອັງເກຣຍ, ອັງກິດ. 
•   ປະລິນຍາຕີສາຂາເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼວງ ນິຕິສາດ 
    ແລະ ເສດຖະສາດ, ��ປູເຈຍ. 
•   ປະລິນຍາຕີ TEFL, ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼວງ ນິຕິສາດ 
    ແລະ ເສດຖະສາດ, ��ປູເຈຍ. 

ອາຊີບ:

•   ຜູ�ຕາງໜ�າ��ປູເຈຍປະ�� AICHR. 
•   ຫົວໜ�າພະແນກ, ກົມອາຊຽນ, ��ນັກງານສະພາລັດຖະມົນຕີ. 
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•   ສະມາຊິກສະພາ, ກຸ�ມ iAB. 
•   ຮອງປະທານ, ບ�ລິສັດ ສະຖາປັດຕະຍາ�� 
    ແລະ ການກ�່ສ�າງ iAB ��ກັດ. 
•   ຈຸດປະສານງານ CM, ��ມະການກ�ຽວກັບ 
      NTMs ແລະ NTR ແຫ�ງຊາດ. 
•   ສະມາຊິກ, ��ມະການການຄ�າມະນຸດແຫ�ງຊາດ. 

•   ສະມາຊິກ, ກຸ�ມຄົ້ນຄວ�າສາຍພົວພັນ��ປູເຈຍ-ຈີນ.
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ອິນໂດເນເຊຍ
ພະນະທ�ານ ປອ. ນ. ດິນາ ວິສນຸ.

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາເອກ (ສາສະດາຈານດ�ານປັດສະຍາ) 
    ສາຂາວິທະຍາສາດການເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລລັດໂອໄຮໂອ, 
    ອາເມລິກາ – ໂດຍທຶນການສຶກສາເຕັມສ�ວນ. 
•   ປະລິນຍາໂທສາຂາວິທະຍາສາດການເມືອງ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລລັດໂອໄຮໂອ, 
    ອາເມລິກາ –  ໂດຍທຶນການສຶກສາເຕັມສ�ວນ. 
•   ປະລິນຍາຕີສາຂາພົວພັນສາກົນ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລອິນໂດເນເຊຍ, ຈາກາກຕາ-ອິນໂດເນເຊຍ. 

ອາຊີບ:

•   2017-ປະຈຸບັນ: ຜູ�ຮ�ວມກ�່ຕ້ັງ & ��ນວຍການ, 
    ສະຖາບັນ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ອັດມາ ຈາຢາ. 
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•   2015: ຜູ�ຮ�ວມກ�່ຕ້ັງ & ສະມາຊິກ, 
    ສູນປົກປ�ອງສັງຄົມ & ໂປຼແກຼມປະລິນຍາຕີວິຊາການປົກປ�ອງສັງຄົມ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລອິນໂດເນເຊຍ. 
•   2009-ປະຈຸບັນ: ໃຫ���ປຶກສາລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍ 
    ແລະ ມີສ�ວນຮ�ວມໃນຫຼາຍກິດຈະ��ທ່ີກ�ຽວກັບເສດຖະກິດການເມືອງ 
    ແລະ ການທູດ. 
•   ກັນຍາ 2008-2017: ຜູ�ຮ�ວມກ�່ຕ້ັງ & ��ນວຍການ, 
    ໂຮງຮຽນການທູດປາລາມາດີນາ ແລະ ໂຮງຮຽນປາລາມາດິນາ. 
•   2007-2008: ຫົວໜ�າຄົ້ນຄວ�າ, 
    ສູນຄົ້ນຄວ�າການຮ�ວມມືອາຊີຕາເວັນອອກ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລອິນໂດເນເຊຍ. 
•   2007-2008: ຮອງຫົວໜ�າ & ຊ�ຽວຊານສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, 
    ໂຄງການRESPECT ກ�ຽວກັບສາດສະໜາ ແລະ ສັງຄົມສ�ວນຫຼາຍ, 
    ຄວາມສະເໝີພາບ, ແລະ ຄວາມອົດທົນ 
    (World Learning & USAID). 
•   2001-2007: ຊ�ວຍດ�ານການສອນ, 
    ພະແນກວິທະຍາສາດການເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂອໄຮໂອ, 
    ອາເມລິກາ. 
•   1998-2001: ສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕແຫ�ງຊາດ. 
•   1996-1998: ໜັງສືພິມປະ��ອາທິດຊົງລາກາຢາ.
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ສປປ ລາວ
ພະນະທ�ານ ພູໂຂງ ສີສຸລາດ 

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສາຂາກົດໝາຍສາກົນ, 
    ສະຖາບັນສາຍພົວພັນສາກົນລັດມົສກູ (MGIMO). 
•   PGDip ໃນກົດໝາຍສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລນອດຕິງແຮມ. 
•   ການເມືອງການປົກຄອງ ຊັ້ນສູງ, ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງ
    ແຫ�ງຊາດ. 
•   ອະດີດນັກສຶກສາ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ�າຟູໄບທ�ອາເມລິກາ: ການປະຕິຮູບ
    ປະຫວັດສາດອາເມລິກາ ແລະ ກົດໝາຍ, ທີ່ວິທະຍາໄລບອສຕັນ. 

ອາຊີບ:

•   2015: ສະມາຊິກຄະນະຜູ�ແທນລາວໃນເຂົ້າຮ�ວມການທົບທວນ 
      UPR ຄັ້ງ21 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ.
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•   ຕັ້ງແຕ�ປີ 2014: ຫົວໜ�າໜ�ວຍງານ 05: ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສິດ
    ທິມະນຸດ, ແຜນແມ�ບົດກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງລັດດ�ວຍກົດໝາຍ. 
•   ຕັ້ງແຕປີ 2014: ຫົວໜ�າກອງເລຂາ, ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດ
    ເພື່ອປະສານງານດ�ານສິດທິມະນຸດ.
•   ຕັ້ງແຕ�ປີ 2014: ຫົວໜ�າກົມ, ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ກະ
    ຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   2014: ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຢ�ຽມຢາມໂຄງການ EU (EUVP). 
•   ຕ້ັງແຕ�ປີ 2013: ຜູ�ຕາງໜ�າ ສປປ ລາວ ປະ�� AICHR. 
•   2011 - 2012: ຜູ�ຊ�ວຍຜູ�ຕາງໜ�າ ສປປ ລາວ ໃນ AICHR, ຫັຼງຈາກ
    ນັ້ນ ເປັນຜູ�ຕາງໜ�າ��ຮອງ ໃນ AICHR. 
•   1996 - 2010: ເຂ້ົາຮ�ວມເຮັດວຽກຢຸ�ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ (MoFA), ຮັບຜິດຊອບວຽກຕ�າງໆ ລວມມີ
    ຂາເຂົ້າຂາອອກ, ພະນັກງານສິດທິມະນຸດ, 
    ຮອງຫົວໜ�າພະແນກນິຕິ��, ຫົວໜ�າພະແນກສົນທິສັນຍາຫຼາຍຝ�າຍ,
    ຫົວໜ�າພະແນກສິດທິມະນຸດ, ຮອງຫົວໜ�າກົມ, ຫົວໜ�າໂຄງການຄົນ
    ລາວ ໃນໂຄງການກົດໝາຍສາກົນໄລຍະ  I, II ແລະ III.
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ມາເລເຊຍ
ພະນະທ�ານ ເອັດມັນ ບູນ ທາຍ ຊູນ

ການສຶກສາ:

•   MSt ສາຂາກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດສາກົນ, 
    ວິທະຍາໄລ ອ�ອກຟອດ, ອັງກິດ (ທຶນການສຶກສາເຊບວີນິ່ງອັງກິດ). 
•   ປະລິນຍາຕີສາຂານິຕິສາດກິດຕິມະສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາ
    ໄລລອນດອນ, ອັງກິດ (ທຶນການສຶກສາມາເລເຊຍ). 

ອາຊີບ:

•   2016: ຫົວໜ�າສະພາ (ພົນລະເຮືອນ), AmerBON Advocates,
    ກົວລາ��ເປີ. 
•   2014-2016: ຫົວໜ�າສະພາ, BON Advocates, ກົວລາ��ເປີ. 
•   2012-2014: ຄູ�ຮ�ວມວຽກ, Chooi & Company, 
      Advocates & Solicitors, ກົວລາ��ເປີ. 
•   2002-2012: ຜູ�ຮວມວຽກອາວຸໂສ, Chooi & Company, 
      Advocates & Solicitors, ກົວລາ��ເປີ.
•   1998-2002: ຜູ�ຮ�ວມວຽກ, Chooi & Company, 
      Advocates & Solicitors, ກົວລາ��ເປີ.
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•   2011: ຜູ�ຮ�ວມກ�ຕ້ັ່ງສູນລັດຖະ��ມະນູນນິຍົມ ແລະ ສິດທິມະນຸດມາ
    ເລເຊຍ (MCCHR). 
•   2010: ນັກຂຽນຮ�ວມ ກົດໝາຍ Halsbury ຂອງມາເລເຊຍ ວ�າດ�ວຍ  
      “ສັນຊາດ, ການອົບພະຍົບ, ຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ�ງຊາດ” 
    (ສະບັບ 27). 
•   2016-2017: ປະທານ, ນະວັດຕະ�� ແລະ ອະນາຄົດຂອງ��ມະ
    ການກົດໝາຍ, ສະພາທະນາຍຄວາມ. 
•   2009-2011: ປະທານ, ��ມະການກົດໝາຍລັດຖະ��ມະນູນ, ສະ
    ພາທະນາຍຄວາມ. 
•   2007-2009: ປະທານ, ��ມະການສິດທິມະນຸດ, ສະພາທະນາຍຄວາມ.
•   2006-2008: ປະທານ, ��ມະການທະນາຍຄວາມໜຸ�ມແຫ�ງຊາດ, 
    ສະພາທະນາຍຄວາມ. 
•   2006-2011; 2016-2017: ສະມາຊິກທີ່ໄດ�ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, 
    ສະພາທະນາຍຄວາມ, ມາເລເຊຍ. 
•   2006-2008: ສະມາຊິກກອງເລຂາ, ຊົວລາ ລັກຍັດ ມາເລເຊຍ
    (SUARAM). 
•   2006: ຜູ�ຮ�ວມກ�່ຕ້ັງ blawg (ບົດເລື່ອງດ�ານກົດໝາຍ), 
      www.loyarburok. com. 
•   2005-2008: ທີ່ປຶກສາທາງດ�ານກົດໝາຍ, ຄະນະ��ມາທິການລະ
    ດັບສູງເພື່ອຄົນອົບພະຍົບ ສປຊ (UNHCR). 
•   2004-2014: ສະມາຊິກ, ສະມາຄົມສິດທິມະນຸດແຫ�ງຊາດ
    (HAKAM). 
•   1998-2017: ໄດ�ສົ່ງ��ນວນຄະດີສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄະດີທົ່ວໄປ
    ຫຼາຍກວ�າ 60 ຄະດີຕ�່ສື່ມວນຊົນ ແລະ ນັກຂ�າວກົດໝາຍ, ແລະ ຈັດ
    ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ�ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນ
    ຫຼາຍກວ�າ 900 ຊົ່ວໂມງ. 
•   1998: ທີ່ປຶກສາ ແລະ ໃຫ���ເຫັນດ�ານກົດໝາຍ, ສານສູງມາລາຍາ 
    (ໄດ�ຮັບການຍອມຮັບໂດຍສະພາທະນາຍຄວາມມາເລເຊຍ 
    ເດືອນມິຖຸນາ 1998). 
•   1997: ທະນາຍຄວາມອຸທິດ, ສະມາຄົມສັງຄົມກິຕິມະສັດ ລິນຄອນ 
    (ໄດ�ຮັບການຍອມຮັບໂດຍສະພາທະນາຍຄວາມອັງກິດ ແລະ ເວລ� 
    ເດືອນກັນຍາ 2007).
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ມຽນມາ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາ ມິນ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສາຂານະໂຍບາຍສາທາລະນະ, 
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນ ຮອບກິນສ�, ອາເມລິກາ. 
•   ປະລິນຍາຕີສິນລະປະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຢາງກຸງ. 

ອາຊີບ:

•   2015: ຜູ�ຕາງໜ�າມຽນມາ ປະ��ໜ�ວຍປະຕິບັດງານລະດັບສູງ 
    ກ�ຽວກັບ ວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນວິໄສທັດ  2015. 
•   2008-ປະຈຸບັນ: ນັກວິຊາການກອງປະຊຸມສົນທະນາພາກພຶ້ນອາຊຽນ 
    ແລະ ບຸກຄົນພົ້ນເດັ່ນພາກພື້ນອາຊຽນ. 
•   2011-2012: ຊ�ຽວຊານ ແລະ ບຸກຄົນພົ້ນເດັ່ນຂອງມຽນມາ ຕ�່ 
    ອາຊຽນ-ອາເມລິກາ. 
•   2011-2014: ສະມາຊິກຄະນະ��ມາທິການສິດທິມະນຸດແຫ�ງຊາດ
    ມຽນມາ 
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•   2008-2010: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ�ມີ��ນາດເຕັມ 
    ປະ�� ເຄືອລັດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ. 
•   2006-2008: ຫົວໜ�າກົມ, ກົມອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 
    ແລະ ເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   ຫົວໜ�າກົມ, ກົມຄົ້ນຄວ�າຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພາສາຕ�າງປະເທດ, 
    ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   2005-2006: ຮອງຫົວໜ�າກົມ, ກົມອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 
    ແລະ ເສດຖະ ກິດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   2002-2005: ທີ່ປຶກສາລັດຖະມົນຕີ, ສະຖານທູດມຽນມາ, 
    ພຼີໂຕເລຍ, ອາຟຼິກາໄຕ�. 
•   1998-2002: ��ນວຍການ, ກົມອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 
    ແລະ ເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1992-1998: ເລຂາເອກ, ��ນັກງານຜູ�ຕາງໜ�າມຽນມາຖາວອນ, 
    ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. 
•   1988-1992: ຜູ�ຊ�ວຍຫົວໜ�າພະແນກ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   1984-1988: ເລຂາສາມ, ��ນັກງານຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນມຽນມາ, 
    ເຈເນວາ, ສະວິສເຊີແລນ. 
•   1980: ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
•   1974-1980: ກະຊວງພາຍໃນ. 
•   1970-1974: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
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ຟິລີບປິນ
ພະນະທ�ານ ລີໂອ ເອັມ. ເຮີລີລາ-ລິມ
(ຕ້ັງແຕ�ເດືອນທັນວາ 2016)

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສາຂານິຕິສາດ (LL.B.), ມະຫາວິທະຍາໄລຟິລິບປິນ. 
•   ປະລິນຍາໂທສິນລະປະສາດ, ສາຂາເສດຖະສາດ (Cum Laude), 
    ມະຫາວິທະຍາໄລຟິລິບປິນ. 

ອາຊີບ:

•   ເດືອນພຶດສະພາ 2017- ປະຈຸບັນ: ຜູ�ຊ�ວຍເລຂາ, ��ນັກງານເລຂາທິ
    ການສາຍພົວພັນເສດຖະສາດສາກົນ, ກົມພົວພັນຕ�າງປະເທດ. 
•   ເດືອນກ�ລະກົດ 2016-ເດືອນພຶດສະພາ 2017: ຜູ�ຊ�ວຍອາວຸໂສພິເສດ, 
    ��ນັກງານ ເລຂາທິການສາຍພົວພັນເສດຖະສາດສາກົນ, ກົມພົວພັນ
    ຕ�າງປະເທດ. 
•   2014-2016: ຫົວໜ�າກົງສູນ, ກົງສູນຟິລິບປິນ ລອສ ແອງເຈີລິສ, 
    ແຄລິຟ�ເນຍ.
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•   2010-2014: ຫົວໜ�າກົງສູນ, ກົງສູນຟິລິບປິນ ຊິຄາໂກ�, ອິລິນອຍ.
•   2008-2010: ຜູ�ຊ�ວຍພິເສດ, 
    ��ນັກງານເລຂາທິການການຕ�າງປະເທດ (ນະໂຍບາຍ). 
•   2000-2008: ເລຂາເອກ & ທີ່ປຶກສາ, ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ 
    ແລະ ກົງສູນໃຫຍ�, ສະຖານທູດຟິລິບປິນທີ່ລອນດອນ, ອັງກິດ. 
•   1998-2000: ຜູ�ຊ�ວຍພິເສດ,  
    ��ນັກງານເລຂາທິການການຕ�າງປະເທດ (ບ�ລິຫານ). 
•   1991-1998: ເລຂາສາມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນເລຂາສອງ ແລະ ກົງສູນ, 
    ສະຖານທູດຟິລິບປິນທີ່ວ�ຊິງຕັນ ດີຊີ. 
•   1989-1991: ຫົວໜ�າ, ພະແນກອາເມລິກາ, 
    ��ນັກງານວຽກຮ�ວມມືອາເມລິກາ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ. 
•   988-1991: ຜູ�ຊ�ວຍຫົວໜ�າ, ພະແນກສົນທິສັນຍາ, 
    ��ນັກງານນິຕິ��, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ.
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ສິງກະໂປ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແບລີ່ ເດສເກ້ີ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສິນລະປະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລລອນດອນ 
    (ມິດຕະພາບຂອງມູນນິທິຟອດ). 
•   ປະລິນຍາໂທສິນລະປະສາດ (ກິດຕິມະສັກເອກ), 
    ມະຫາວິທະຍາໄລສິງກະໂປ (ທຶນການສຶກສາຂອງປະທານປະເທດ). 

ອາຊີບ:

•   ສະມາຊິກສະພາປະທານປະເທດ ເພື່ອສິດທິຂອງຊົນເຜົ່າສ�ວນນ�ອຍ. 
•   ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ບ�່ປະ��ຂອງສິງກະໂປ ປະ�� ໂຮລີຊີ 
    ແລະ ແອດສປາຍ. 
•   ຊ�ຽວຊານ ແລະ ບຸກຄົ້ນພົ້ນເດັ່ນ (EEP) ຂອງສິງກະໂປ, 
    ສະມາຄົມພາກພື້ນອາຊຽນ. 
•   ສະມາຊິກສະພາ��ນວຍການມິດຕະພາບແລກປ�ຽນ ລີ ກວນ ຢູ.
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•   ຮອງປະທານ, ຄະນະ��ມາທິການສາມຝ�າຍ. 
•   ສະມາຊິກສະພາຄຸ�ມຄອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ 
    ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ. 
•   ສະມາຊິກກຽດຕິສັກທີ່  RSIS. 
•   2007 - 2014: ��ນວຍການໂຮງຮຽນຄ້ົນຄວ�າສາກົນລາຈາລັກນາມ, 
    ມະຫາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກນານຍານ (RSIS). 
•   2000 - 2014: ��ນວຍການສະຖາບັນປ�ອງກັນ ແລະ ຄົ້ນຄວ�າຍຸດ
    ທະສາດ. 
•   1994 - 2000: ��ນວຍການ, ສະພາພັດທະນາການຄ�າ. 
•   1986 - 1993: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສິງກະໂປປະ��ອິນໂດເນເຊຍ. 
•   1984 - 1986: ຮອງເລຂາທິການ ແລະ ��ນວຍການ, ນະໂຍບາຍ, 
    ພະແນກແຜນການ ແລະ ວິເຄາະ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
•   1982 - 1984: ຮອງຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນ ປະ��ອົງການສະຫະປະຊາ
    ຊາດ, ນິວຢອກ.
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ໄທ
ພະນະທ�ານ ປອ. ເສລີ ນົນທະສຸດ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາເອກສາຂາປັດຊະຍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລອ�ອກຟອດ, ອັງກິດ. 
•   Magister Juris (ກົດໝາຍເອີຣົບ ແລະ ການປຽບທຽບ), 
    ມະຫາວິທະຍາໄລອ�ອກຟອດ (ທຶນການສຶກສາຊີວີນິ່ງ). 
•   ປະລິນຍາໂທສາຂາກົດໝາຍ (ກົດໝາຍການຄ�າສາກົນ), 
    ມະຫາວິທະຍາໄລນິຕິສາດໂຄ��ເບຍ, ນິວຢອກ, 
    ອາເມລິກາ (ທຶນການສຶກສາຟູໄບທ�). 
•   ທະນາຍຄວາມ, ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມແຫ�ງປະເທດໄທ. 
•   ປະລິນຍາຕີສາຂາກົດໝາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລ��ມະສາດ, 
    ບາງກອກ, ໄທ. 

ອາຊີບ:

•   ຜູ�ຕາງໜ�າໄທ ປະ��ຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນ 
    ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ  [www.AICHR.or.th]. 
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•   ຫົວໜ�າພະແນກ ແລະ ສະມາຊິກ��ມະການກວດສອບ, 
    ທະນາຄານພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ 
    ແລະ ຂະໜາດກາງ ໄທ. 
•   ຫົວໜ�າພະແນກ ແລະ ປະທານສະມາຊິກ��ມະການກວດສອບ, 
    ບ�ລິສັດ ກົດໝາຍ KTB ��ກັດ. 
•   ຫົວໜ�າ, ບ�ລິສັດ ການບ�ລິການ ຄອມພິວເຕີ ກຸງໄທ ��ກັດ. 
•   ຮອງປະທານອາວຸໂສ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າ 
    ແລະ ພັດທະນາພາກລັດ [www.IRDP.org]. 
•   2004-ປະຈຸບັນ: ຜູ�ບັນຍາຍພິເສດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ��ມະສາດ, 
    ຄະນະນິຕິສາດ. 
•   1999-ປະຈຸບັນ: ຜູ�ບັນຍາຍພິເສດຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ 
    ໃນຂະແໜງສິດທິມະນຸດ  (ໂປແກຣມສາກົນ), 
    ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ. 
•   2011: ສະມາຊິກ, ກຸ�ມຮ�າງຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ. 
•   2003-2013: ທີ່ປຶກສາດ�ານກົດໝາຍ, 
    ��ນັກງານນະໂຍບາຍພາກລັດ, ກະຊວງການເງິນ. 
•   1995-2000: ທີ່ປຶກສາດ�ານກົດໝາຍ, ຫ�ອງການສະພາຂອງລັດ, 
    ��ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.



ຫວຽດນາມ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງຽນ ທີ່ ຍາ

ການສຶກສາ:

•   ປະລິນຍາໂທສາຂາກົດໝາຍ ແລະ ການທູດ - ມະຫາວິທະຍາໄລທັຟ,
    ໂຮງຮຽນ ກົດໝາຍ ແລະ ການທູດ ເຟລັດເຊີ້, ແມັສຊາຊູເຊັດ, 
    ອາເມລິກາ. 
•   TESOL Diploma - ແຄນເບີລາ, ອົດສະຕຣາລີ. 
•   ປະລິນຍາຕີສາຂາພົວພັນສາກົນ, ໂຮງຮຽນການທູດຫວຽດນາມ-ຮາໂນ�ຍ. 

ອາຊີບ:

•   2016-2018: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ�ຕາງໜ�າຫວຽດນາມປະ��
    ຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງລັດຖະບານວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ
    (AICHR). 
•   ຕ້ັງແຕ� 2013: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
    ຫວຽດນາມ. 
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•   2011-2014: ຫົວໜ�າກົມ, ກະຊວງການຕ�າງປະເທດຫວຽດນາມ. 
•   2011-2014: ຫົວໜ�າກົງສູນຫວຽດນາມປະ��ຮົງກົງ 
    ແລະ ມາເກ້ົາ - ເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງຈີນ. 
•   2005-2008: ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ, ຮອງຫົວໜ�າ��ນັກງານ, 
    ສະຖານທູດຫວຽດນາມປະ��ອັງກິດ ແລະ ໄອແລນເໜືອ. 
•   1995-1999: ເລຂາເອກ, ��ນັກງານຖາວອນຫວຽດນາມ 
    ປະ��ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. 
•   1990-1992: ເລຂາສາມ, ��ນັກງານຖາວອນຫວຽດນາມ 
    ປະ��ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນອື່ນໆ 
    ໃນເຈເນວາ, ສະວິດເຊີແລນ. 
•   1980-1990: ພະນັກງານ, ກົມພົວພັນທົ່ວໄປ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ
    ສາກົນ.
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ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR

2013-2015

ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR (2013-2015)

ບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມ
ພະນະທ�ານ ເປຮິນ ດາໂຕ ດຣ. ອາວາງ 
ຮຈ. ອາມັດ ບິນ ຮຈ. ຈູມັດ

��ປູເຈຍ
ພະນະທ�ານ ຊ�ນ ທີລິດ
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ອິນໂດເນເຊຍ
ພະນະທ�ານ ລາເຟັນດິ ດີຈາມິນ

ສປປ ລາວ
ພະນະທ�ານ ພູໂຂງ ສີສຸລາດ

94

ມາເລເຊຍ
ພະນະທ�ານ ຕານ ສິຣິ ດຣ, ມູຮາມມັດ ຊາຟີ ແອັບບູລາ

ມຽນມາ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢ� ຕິນ ຊະເວ
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ຟິລິບປິນ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 
ນ. ໂລຊາລິໂອ� ກອນຊາເລດ ມານາໂລ

Singaporeສິງກະໂປ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນ. ຈັນ ເຮັງຈີ

96

ໄທ
ພະນະທ�ານ ປອ. ເສລີ ນົນທະສຸດ 

ຫວຽດນາມ
ພະນະທ�ານ ນ. ເລ ທີ ທູ

97



ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR
2009-2012

ຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR (2009-2012)

ບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມ
ພະນະທ�ານ ເປຮິນ ດາໂຕ ດຣ. ອາວາງ ຮຈ. ອາມັດ ບິນ
ຮຈ, ຈູມັດ (ຕ້ັງແຕ� ເດືອນພະຈິກ 2011)

��ປູເຈຍ
ພະນະທ�ານ ປອ. ອົມ ເຢັນຕຽນ
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ອິນໂດເນເຊຍ
ພະນະທ�ານ ລາເຟັນດິ ດີຈາມິນ

ສປປ ລາວ
ພະນະທ�ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ

102

ມາເລເຊຍ
ພະນະທ�ານ ດາໂຕ ສິຣິ ດຣ. ມູຮາມັດ ຊາຟີ ອັບບູລາ 

ມຽນມາ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢ� ຕິນ ຊະເວ 
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ຟິລິບປິນ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 
ໂລຊາລີໂອ� ກອນຊາເລດ ມານາໂລ

ສິງກະໂປ
ພະນະທ�ານ ລິຊາດ ມັກນັສ

104

ໄທ
ພະນະທ�ານ ປອ. ສຣີປະພາ ເພັດຊະລະມີສຣີ

ຫວຽດນາມ
ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລະຖະທູດ ຫງຽນ ໂດຍຮຸ�ງ
(ຕ້ັງແຕ�ເດືອນພະຈິກ 2010)
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ຖະແຫຼງການ
ສິດທິມະນຸດອາຊຽນ

ແລະ

ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ
ກ�ຽວກັບ

ການຮັບຮອງຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ (AHRD)

                     ຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ

ພວກເຮົາ, ປະມຸກລັດ/ລັດຖະບານ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາ
ຊາດແຫ�ງອາຊີຕາເວັນອອກສ�ຽງໃຕ�  (ຕ�ໄ່ປນ້ີເອ້ີນວ�າ “ອາຊຽນ”), ປະກອບ
ດ�ວຍ ບ�ໄນ ດາລູຊາລາມ, ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດອິນ
ໂດເນເຊຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ,  ມາເລເຊຍ, 
ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ມຽນມາ, ສາທາລະນະລັດ ຟິລິບປິນ, ສາທາ
ລະນະລັດສິງກະໂປ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມ
ນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ  ຄັ້ງທີ 
21 ທີ່ ພະນົມເປັນ, ��ປູເຈຍ;

ໂດຍຢືນຢັນຄືນ ��ໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາຕ�່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຫຼັກການອາ
ຊຽນ  ດັ່ງທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດບັດອາຊຽນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນການສົ່ງ
ເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານ, ກ�ຄືຫຼັກການ
ປະຊາທິປະໄຕ, ຫຼັກການນິຕິ�� ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ;

ໂດຍຢ��ຄືນເຖິງຄວາມມຸ�ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົາຕ�ຖ່ະແຫຼງການສາກົນກ�ຽວກັບ
ສິດທິມະນຸດ, ກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຖະແຫຼງການວຽນນາ 
ແລະ  ແຜນການປະຕິບັດວຽກ,  ແລະ  ເຄື່ອງມືສິດທິມະນຸດສາກົນອື່ນໆ 
ທີ່ອາຊຽນເປັນພາຄີ;

ໂດຍ��້ຄືນ  ຄວາມ��ຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມອາຊຽນໃນການສົ່ງເສີມ
ສິດທິມະນຸດ ລວມທັງຖະແຫຼງການຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງໃນພາກພ້ືນ
ອາຊຽນ ແລະ ຖະແຫຼງການ��ຈັດຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ກັບແມ�ຍິງໃນພາກພື້ນ
ອາຊຽນ;

ໂດຍເຊ່ືອໝ້ັນວ�າ ຖະແຫຼງການສະບັບນ້ີຈະຊ�ວຍສ�າງຂອບວຽກ��ລັບການ
ຮ�ວມມືທາງດ�ານສິດທິມະນຸດໃນພາກພ້ືນ ແລະ ປະກອບສ�ວນໃນຂະບວນ
ການສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນ;
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ຈ່ຶງຖະແຫຼງດ່ັງລຸ�ມນ້ີ:
                               ຫັຼກການທ່ົວໄປ

1.   ທຸກຄົນເກີດມາມີເສລີພາບ ແລະ ມີກຽດສັດສີ ແລະ ສິດທິເທ່ົາທຽມກັນ. 
      ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ�ມາດ�ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຄຸນນະ�� ແລະ ຄວນມີການ
      ກະ��ຕ�ກັ່ນ ແລະ ກັນ ດ�ວຍຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດສະ��.

2.   ທຸກຄົນມິສິດ ໃນສິດ ແລະ ເສລີພາບຕ�າງໆ ທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ທ່ີນ້ີ ໂດຍ
      ບ�ມີ່ຂ�ຍົ້ກເວ້ັນໃດໆ ເຊ່ັນ ເຊ້ືອຊາດ, ເພດ, ອາຍຸ, ພາສາ, ສາດສະໜາ, 
      ການເມືອງ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນອ່ືນໆ, ສັນຊາດ ຫືຼ ຕ້ົນ��ເນີດທາງສັງຄົມ, 
      ຖານະທາງເສດຖະກິດ, ການເກີດ, ຄວາມພິການ ຫືຼ ສະຖານະອ່ືນໆ.

3.   ທຸກຄົນມີສິດໄດ�ຮັບການຮັບຮູ�ໃນຖານະບຸກຄົນຕ�່ໜ�າກົດໝາຍ. 
      ທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບຕ�່ໜ�າກົດໝາຍ. ທຸກຄົນມີສິດໄດ�ຮັບການ
      ປົກປ�ອງທາງດ�ານກົດໝາຍຢ�າງເທ່ົາທຽມກັນ .

4.   ສິດທິແມ�ຍິງ, ເດັກນ�ອຍ, ຜູ�ສູງອາຍຸ, ຄົນພິການ, ແຮງງານເຄ່ືອນຍ�າຍ
      ແລະ ກຸ�ມທ່ີມີຄວາມສ�ຽງ, ກຸ�ມທ່ີມີຄວາມອ�ອນໄຫວ ແມ�ນບ�ສ່າມາດ
      ຖືກຕັດແຍກຈາກກັນ, ເປັນອົງປະກອບອັນ��ຄັນ ແລະ ບ�່ສາມາດ
      ແບ�ງແຍກອອກຈາກສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂ້ັນພ້ືນຖານ.

5.   ທຸກຄົນລ�ວນແຕ�ມີສິດໄດ�ຮັບການຊົດໃຊ�ຄືນແບບບັງຄັບ ແລະ ມີປະ
      ສິດທິຜົນ, ຈະຖືກຕັດສິນໂດຍສານ ຫຼື ອົງການທີ່ມີສິດ��ນາດອື່ນໆ 
      ��ລັບການລະເມີດສິດທິຂອງບຸກຄົນຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນລັດຖະ
      ��ມະນູນ ຫືຼ ກົດໝາຍ.

6.   ການຊົມໃຊ�ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂ້ັນພ້ືນຖານຈະຕ�ອງມີຄວາມ
      ດຸນດ�ຽງ ກັບການປະຕິບັດໜ�າທີ່ ເນື່ອງຈາກວ�າທຸກຄົນມີຄວາມຮັບ
      ຜິດຊອບຕ�ບຸ່ກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ຕ�ກັ່ບການ��ລົງຊິວິດຂອງ
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      ຄົນຜູ�ໜ່ຶງ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບພ້ືນຖານທ່ີແທ�ຈິງຂອງປະເທດ
      ສະມາຊິກອາຊຽນໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ 
      ເສລີພາບຂ້ັນພ້ືນຖານ.

7.   ສິດທິມະນຸດແມ�ນມີລັກສະນະຈັກກະວານ, ບ�່ສາມາດຕັດແຍກຈາກ
      ກັນ, ເປັນເອກະລາດ ແລະ ພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສິດທິມະນຸດ 
      ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຢູ�ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ຈະຕ�ອງໄດ�
      ຮັບການປະຕິບັດແບບເປັນ�� ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ, ໂດຍແບບດຽວ
      ກັນ ແລະ ເນັ້ນໜັກແບບດຽວກັນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການຈັດຕັ້ງ
      ປະຕິບັດສິດທິມະນຸດໃຫ�ປະກົດຜົນເປັນຈິງນັ້ນຕ�ອງໄດ���ນຶງເຖິງ
      ພ້ືນຖານຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານການ ເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ນິຕິ��, 
      ສັງຄົມ, ວັດທະນະ��, ປະຫວັດສາດ ແລະ ສາດສະ ໜາ.

8.   ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງແຕ�ລະຄົນຈະຕ�ອງໄດ�
      ຮັບການປະຕິບັດໂດຍ��ນຶງເຖິງ  ສິດທິມະນຸດ  ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນ
      ພື້ນຖານຂອງຄົນອື່ນ. ການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ  ແລະ  ເສລີພາບ
      ຂັ້ນພື້ນຖານ  ຈະຕ�ອງມີຂອບເຂດຕາມກົດໝາຍ��ນົດເພື່ອຈຸດປະ
      ສົງຄວາມຮັບປະກັນການຮັບຮູ� ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນ
      ຖານຂອງຄົນອື່ນ  ແລະ  ເພື່ອໃຫ�ບັນລຸຄວາມຕ�ອງການທີ່ເໝາະສົມ
      ຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ��ສັ່ງຂອງລັດ, ສາທາລະນະສຸກຂອງ
      ລັດ  ແລະ  ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ, ຄວາມມີອະລິຍະ��
      ຂອງ  ສາທາລະນະ  ລວມທັງສະຫວັດດີການທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊົນ 
      ໃນສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕ.

9.   ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ  ແລະ  ເສລີພາບໃນຖະແຫຼງ
      ການສະບັບນ້ີໃຫ�ປະກົດຜົນເປັນຈິງນ້ັນ ຄວນຢຶດໝ້ັນຫັຼກການຄວາມ
      ຍຸຕິ��,   ພາວະວິໃສ,   ການບ�່ເລືອກປະຕິບັດ,   ການບ�່��ແນກ, 
      ການບ�ປ່ະເຊີນໜ�າ ແລະ ຫີຼກລຽງສອງມາດຕະຖານ ແລະ ການກ�ຽວ
      ຂ�ອງກັບການເມືອງ, ຂ້ັນຕອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ�ປະກົດຜົນເປັນ
      ຈິງນັ້ນຈະຕ�ອງໄດ���ນຶງເຖິງການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ, 
      ລວມທັງ ແລະ ຕ�ອງການໃຫ�ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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                ສິດທິທາງດ�ານການເມືອງ ແລະ ສິດທິພົນລະເມຶອງ

10.     ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຢຶດໝ້ັນ ທຸກສິດທິທາງດ�ານການເມືອງ
          ແລະ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງຕາມຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດສາ
         ກົນໂດຍສະເພາະ ທຸກປະເທດສະມາຊິກ ຢຶດໝັ້ນສິດທິມະນຸດ 
          ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານດັ່ງນີ້:
 
11.     ທຸກຄົນມີສິດທິໃນການມີຊີວິດຊຶ່ງຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງ
          ດ�ວຍກົດ   ໝາຍ, ບ�ມີ່ບຸກຄົນໃດຈະຖືກພາກຊີວິດຕາມທ່ີ��ນົດ
         ໄວ�ໃນກົດໝາຍ  

12.     ທຸກຄົນມີສິດທິເສລີພາບສ�ວນຕົວ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ບ�່ມີບຸກ
         ຄົນໃດຈະຖືກຈັບກຸມແບບບັງຄັບ,  ຄ້້ົນຫາ,  ກັກຂັງ,  ລັກພາຕົວ 
         ຫຼື ຮູບການອື່ນໆທີ່ມີການຖອນສິດເສລີພາບ.   

13.     ບ�່ມີບຸກຄົນໃດຈະຖືກໃຊ�ເປັນທາດຮັບໃຊ� ຫຼື ຂ�າທາດໃນທຸກຮູບ
         ແບບ ຫຼື ຖືກລັກພາຕົວ ຫຼື ຄ�າມະນຸດ ລວມທັງການຄ�າຂາຍອະ
         ໄວຍະວະ.   

14.     ບ�່ມີບຸກຄົນໃດຈະຖືກທ�ລະມານ  ຫຼື  ການກະ��ທີ່ປ�າເຖື່ອນ, 
         ບ�່ມີມະນຸດສະ�� ຫຼື ການກະ��ທີ່ເຊື່ອມຊາມ ຫຼື ການລົງໂທດ. 

15.     ທຸກຄົນມີສິດເສລີພາບໃນການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ  ແລະ  ອາໃສຢູ�
         ພາຍໃນຊາຍແດນຂອງແຕ�ລະປະເທດ ແລະ ມີສິດອອກຈາກປະ
         ເທດໃດໜຶ່ງ ລວມທັງປະເທດຂອງຕົນເອງ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ
         ຂອງຕົນ.

16.     ທຸກຄົນມີສິດທິໃນການຊອກຫາ ຫຼື ໄດ�ຮັບການລີ້ໄພໃນປະເທດ
         ອ່ືນອີງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດດ່ັງກ�າວ ໂດຍສອດຄ�ອງກັບກົດ
         ໝາຍສາກົນ.   
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17.     ທຸກຄົນມີສິດທິໃນການເປັນເຈ້ົາຂອງ, ��ໃຊ�, ສະຫຼະ ແລະ ມອບ
         ຊັບສິນທີ່ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ�ມາຄອບຄອງຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມກົດ
         ໝາຍ ທັງທ່ີເປັນການຄອບຄອງໂດຍຕົນເອງ ຫືຼ ຮ�ວມ ກັບບຸກຄົນ
         ອື່ນ. ບ�່ມີບຸກຄົນໃດຈະຖືກຕັດສິດຄອບຄອງຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍ
         ພາລະການ. 

18.     ທຸກຄົນລ�ວນແຕ�ມີສິດໄດ�ຮັບສັນຊາດ ຕາມທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດ
         ໝາຍ,  ບ�່ມີບຸກຄົນໃດຈະຖືກຕັດສິດໃນການໄດ�ຮັບສັນຊາດ  ຫຼື 
         ປະຕິເສດການປ�ຽນສັນຊາດ.    

19.     ຄອບຄົວໃນຖານະເປັນຫົວໜ�ວຍທາງ��ມະຊາດ ແລະ ພ້ືນຖານ
         ຂອງສັງຄົມ  ມີສິດທີ່ຈະໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງໂດຍສັງຄົມ  ແລະ 
         ໂດຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທຸກໆປະເທດ. ຍິງ -ຊາຍ ທີ່ເຖິງ
         ອາຍຸກະສຽນມີສິດທີ່ຈະແຕ�ງດອງກັນບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກ
         ໃຈ ແລະ ເຫັນດີຢ�າງເຕັມໃຈຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອສ�າງຄອບຄົວ 
         ແລະ ຢ�າຮ�າງຕາມກົດໝາຍ��ນົດ.   

20.     (1) ທຸກຄົນທີ່ຖືກ��ເນີນຄະດີທາງອາຍາຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບສິດໃນ
         ການສັນນິຖານວ�າເປັນຜູ�ບ�ລິສຸດຈົນກວ�າຈະພິສຸດໄດ�ວ�າຜູ�ກ�ຽວມີ
         ຄວາມຜິດແທ�  ດ�ວຍການ��ເນີນການຜ�ານຂະບວນການໄຕ�ສວນ
         ທີ່ຍຸຕິ��  ແລະ  ຜ�ານການຕັດສິນຂອງສານ  ທີ່ມີສິດ��ນາດ, 
         ເອກະລາດ ແລະ ການ��ເນີນຄະດີຢ�າງມີຄວາມຍຸຕິ�� ໂດຍຜູ�ຖືກ
         ວ�າຫາມີສິດໃນການຕ�່ສູ�ຄະດີ.    

(2)     ບ�່ມີບຸກຄົນໃດຈະຖືວ�າເປັນຜູ�ກະ��ຜິດທາງອາຍາ  ບົນພື້ນຖານ
         ການກະ�� ຫຼື ລະເວັ້ນການກະ�� ທີ່ບ�່ໄດ���ນົດວ�າເປັນຄະດີອາ
         ຍາ ພາຍໃຕ�ກົດໝາຍພາຍໃນ ກ�່ຄືກົດໝາຍສາກົນ, ໃນຂະນະທີ່
         ກະ�� ຫຼື ງ�ດເວັ້ນການກະ��ນັ້ນ ແລະ ບ�່ມີບຸກຄົນໃດຈະໄດ�ຮັບ
         ການລົງໂທດໜັກກວ�າໂທດທ່ີລະບຸຢູ�ໃນກົດໝາຍໃນຂະນະທີ່ກະ
         ��ຄວາມຜິດ.
 
(3)     ບ�ມີ່ບຸກຄົນໃດຈະຖືກໄຕ�ສວນ ຫືຼ ລົງໂທດຕ�ກ່ານກະ��ຜິດ��້ ຊ່ຶງ
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         ຜູ�ກ�ຽວໄດ�ຖືກຕັດສິນເປັນຄັ້ງສຸດທ�າຍ ຫຼື ພົ້ນຜິດໄປແລ�ວຕາມທີ່
         ໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ��ເນີນຄະດີອາຍາ
         ຂອງແຕ�ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.
   
21.     ທຸກຄົນມີສິດທິທີ່ຈະໄດ�ຮັບອິດສະຫຼະຈາກການເຂົ້້າມາຍຸ�ງກ�ຽວ
         ເລ່ືອງສ�ວນຕົວ, ເລ່ືອງຄອບຄົວ, ເຮືອນຊານ ຫືຼ ການສ່ືສານຕ�າງໆ 
         ລວມທັງຂ�ມູ້ນສ�ວນຕົວ ຫືຼ ການໂຈມຕີກຽດສັກສີ ຫືຼ ຊ່ືສຽງຂອງ
         ບຸກຄົນນ້ັນ. ທຸກຄົນມີສິດທ່ີຈະໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງດ�ວຍກົດໝາຍ
         ຕ�່ການກະ��ທີ່ເປັນການຫຍຸ�ງກ�ຽວດັ່ງກ�າວ.
 
22.     ທຸກຄົນມີສິດທິທີ່ຈະໄດ�ຮັບອິດສະລະພາບໃນການຄົ້ນຄິດ, ມະ
         ໂນ�� ແລະ ສາດສະໜາ. ທຸກຮູບແບບທີ່ບ�່ມີການອົດກ້ັນ, ການ
          ��ແນກ ແລະ ການກະຕຸ�ນໃຫ�ເກີດຄວາມກຽດຊັງ ບົນພື້ນຖານ
         ສາດສະໜາ, ຄວາມເຊື່ອ ຈະຕ�ອງໄດ�ຖືກລົບລ�າງ.
 
23.     ທຸກຄົນມີສິດທິທ່ີຈະໄດ�ຮັບອິດລະພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດ
         ເຫັນ ແລະ ການສະແດງອອກ ລວມທັງສິດໃນການສະແດງຄວາມ
         ຄິດເຫັນທີ່ບ�່ມີການແຊກແຊງ ຫຼື ຊອກຄົ້ນຫາ, ໄດ�ຮັບ ແລະ ສົ່ງ
         ອອກຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແມ�ນວ�າຈະເປັນທາງດ�ານວາຈາ ຫຼື ລາຍລັກ
         ອັກສອນ ຫຼື ຜ�ານສື່ໃດໆຕາມຄວາມຕ�ອງການຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.
  
24.     ທຸກຄົນມີສິດທິທີ່ຈະໄດ�ຮັບອິດລະພາບໃນການໂຮມຊຸມນຸມຢ�າງ
         ສັນຕິ.
  
25.     (1)  ທຸກຄົນທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດຂອງຕົນ ມີສິດທີ່
         ຈະເຂົ້າຮ�ວມ ໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດຕົນ ບ�່ວ�າ
         ຈະເປັນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ�ອມ ຜ�ານຂະບວນການເລືອກຕັ້ງເອົາຜູ�
         ຕາງໜ�າຢ�າງມີປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍສອດຄ�ອງກັບກົດໝາຍພາຍໃນ.

(2)     ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງຕາມແຕ�ລະ
         ໄລຍະ ແລະ ຢ�າງແທ�ຈິງ, ຊຶ່ງການເລືອກຕ້ັງຕ�ອງເປັນແບບທົ່ວໄປ 
         ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງແບບເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ລົງຄະແນນ
         ແບບປິດລັບ  ໂດຍຮັບປະກັນການສະແດງອອກເຖິງເຈດ��ນົງ
         ຂອງຜູ�ມີສິດເລືອກຕ້ັງຢ�າງເສລີ ອີງຕາມກົດໝາຍພາຍໃນ. 
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            ສິດທາງດ�ານເສດຖະກິດ,ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະ�� 

26.     ລັດສະມາຊິກອາຊຽນຢຶດໝັ້ນຕ�່ທຸກໆສິດທາງດ�ານ ເສດຖະກິດ,
         ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະ�� ຕາມທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ໃນຖະແຫຼງການ
         ສິດທິມະນຸດສາກົນ  ໂດຍສະເພາະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຢືນ
         ຢັນດັ່ງນີ້:

27.     (1) ທຸກຄົນລ�ວນແຕ�ມີສິດເຮັດວຽກ, ມີອິດສະຫຼະໃນການເລືອກ
         ວຽກທີ່ຈະເຮັດ,  ມີສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຍຸຕິ��,  ເໝາະສົມ
         ແລະ ເອ້ືອ��ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມີສິດ
         ໃນການເຂົ້າຫາໂຄງການຊ�ວຍເຫຼືອໃນເວລາຫວ�າງງານ.

(2)     ທຸກຄົນມີສິດໃນການສ�າງຕ້ັງສະຫະພັນ��ມະບານ ແລະ ເຂ້ົາຮ�ວມ
         ສະຫະພັນ��ມະບານຕາມທີ່ຕົນເອງເລືອກເພື່ອປົກປ�ອງຜົນປະ
         ໂຫຍດຂອງຕົນເອງ ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ. 

(3)     ເດັກນ�ອຍ  ຫືຼ  ເຍົາວະຊົນ  ຈະບ�ຖື່ກສະແຫວງຫາຜົນ��ໄລທາງ
         ດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ຜູ�ຈ�າງງານເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
         ເພື່ອເຮັດວຽກທີ່ຂັດສິນລະ��,  ເປັນອັນຕະລາຍຕ�່ສຸກຂະພາບ,
         ຊີວິດ  ຫືຼ  ຂັດຂວາງການພັດທະນາແບບປົກກະຕິ  ລວມທັງການ
         ສຶກສາຂອງພວກເຂົາຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ. ບັນດາປະ
         ເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈະຕ�ອງ��ນົດອາຍຸ��່ສຸດ��ລັບແຮງງານ
         ເດັກ ຊຶ່ງການຈ�າງແຮງງານເດັກອາຍຸ��່ກວ�າເກນອາຍຸໃນການເຮັດ
         ວຽກແມ�ນເປັນສ່ິງຕ�ອງຫ�າມ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ.  

28.     ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ�ຮັບມາດຕະຖານການ��ລົງຊີວິດທີ່ພຽງພ�
         ��ລັບຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ໃນນັ້ນລວມເອົາ:  

a.       ສິດໃນອາຫານທ່ີພຽງພ� ແລະ ສາມາດຫາໄດ�, ເສລີພາບຈາກຄວາມ
         ອຶດຫິວ ແລະ ການເຂ້ົາຫາອາຫານທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດໄພ.   
b.       ສິດໃນເຄື່ອງນຸ�ງຫົ່ມ; 
c.       ສິດ��ລັບທີ່ຢູ�ອາໃສທີ່ພຽງພ� ແລະ ສາມາດຫາໄດ�.
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d.       ສິດໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ການບ�ລິການສັງຄົມທີ່��ເປັນ.  
e.       ສິດທິ��ລັບ��້ດື່ມສະອາດ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ.
f.        ສິດດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມທີ່ປອດໄພ, ສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ. 

29.     (1) ທຸກຄົນມີສິດທ່ີຈະມີສຸຂະພາບ, ຮ�າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈແບບ
         ຈະເລີນພັນໃນມາດຕະຖານທີ່ສຸງເທົ້າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ� ແລະ ໄດ�
         ຮັບການບ�ລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການ
         ��ນວຍຄວາມສະດວກດ�ານການແພດ.   

(2)     ລັດສະມາຊິກອາຊຽນຈະຕ�ອງສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທ່ີດີໃນການ
         ເອົາຊະນະມົນທິນ,  ຄວາມງຽບ,  ປະຕິເສດ  ແລະ  ການ��ແນກ
         ໃນການປ�ອງກັນ, ການຮັກສາ, ການດູແລ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
         ບຸກຄົນທ່ີໄດ�ຮັບການທ�ລະມານຈາກພະຍາດຕິດຕ�ຕ່�າງໆ ລວມທັງ
         ພະຍາດເອດ HIV/AIDS. 

30.     (1) ທຸກຄົນມີສິດໃນການໄດ�ຮັບການ��້ປະກັນທາງສັງຄົມ ລວມ
         ທັງການປະກັນສັງຄົມ ຖ�າຫາກມີ ເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອວິທີທາງແກ�ເຂົາ
         ເຈ້ົາໃຫ�ສາມາດຄົງຢູ�ດ�ວຍຕົນເອງໄດ�ຢ�າງມີສັກສີ ແລະ ເໝາະສົມ.

(2)     ການປົກປ�ອງພິເສດຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບການປະຕິບັດຕ�່ແມ�ໃນໄລຍະ
         ເວລາ  ກ�ອນ  ແລະ  ຫຼັງເກີດລູກຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນນິຕິ�� 
         ແລະ  ກົດໝາຍພາຍໃນແຕ�ລະປະເທດ. ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ�າວ
         ແມ�ສາມາດລາພັກວຽກໂດຍໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງ ຫືຼ ຢຸດງານໂດຍໄດ�ຮັບ
         ຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມຢ�າງພຽງພ�.  

(3)     ແມ� ແລະ ເດັກມີສິດໄດ�ຮັບຄວາມຊ�ວຍເຫຼືອ  ແລະ  ເອົາໃຈໃສ�
         ເປັນພິເສດ, ເດັກທຸກຄົນແມ�ນວ�າຈະເກີດຢູ�ໃນ ຫຼື ນອກເອກະ
         ສານສົມລົດຈະສາມາດຊົມໃຊ�ການປົກປ�ອງສັງຄົມແບບດຽວກັນ.

31.     (1)  ເດັກທຸກຄົນມີສິດໃນການສຶກສາ. 
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          (2)  ການສືກສາຂັ້ນປະຖົມຈະຕ�ອງເປັນພາກບັງຄັບຕ�່ທຸກຄົນ
                ໂດຍບ�່ເສຍຄ�າ,  ການສືກສາຂັ້ນມັດທະຍົມໃນຮູບແບບ
                ຕ�າງໆຈະຕ�ອງຈັດໃຫ�ມີຂື້ນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ��ລັບ
                ທຸກຄົນດ�ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມ, ການສຶກສາຂັ້ນວິຊາ
                ຊີບຈະຕ�ອງຈັດໃຫ�ມີໂດຍທົ່ວໄປ, ການສຶກສາຂັ້ນສູງຈະ
                ຕ�ອງເຂົ້າເຖິງໂດຍທຸກຄົນບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສາມາດ.
 
         (3)   ການສຶກສາຈະຕ�ອງ��ເນີນໄປໃນແນວທາງເພ່ືອມຸ�ງໃຫ�ເກີດ
                ການພັດທະນາບຸກຄະລິກຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມ
                ��ນຶກໃນກຽດສັກສີຂອງຕົນຢ�າງເຕັມທີ່, ການສຶກສາຈະ
                ຕ�ອງເສີມສ�າງຄວາມເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບ
                ຂ້ັນພ້ືນຖານໃນລັດສະມາຊິກອາຊຽນ ນອກຈາກນ້ີການສຶກ
                ສາຕ�ອງເຮັດໃຫ�ທຸກຄົນມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງມີປະສິດທິພາບ
                ໃນແຕ�ລະສັງຄົມຂອງເຂົາເຈ້ົາ  ແລະ  ຕ�ອງເສີມສ�າງຄວາມ
                ເຂ້ົາໃຈ  ແລະ  ຜ�ອນສ້ັນຜ�ອນຍາວ  ແລະ  ມິດຕະພາບລະ
                ຫວ�າງແຕ�ຊາດພັນ, ກຸ�ມເຊື້ອຊາດ ແລະ ສາດສະໜາ ແລະ
                ເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະ��ຂອງອາຊຽນເພ່ືອຮັກສາສັນຕິພາບ.

32.     ທຸກຄົນມີສິດ ຈະແມ�ນ ດ�ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຮ�ວມກັບຄົນອື່ນ ເພື່ອ
         ເຂົ້າຮ�ວມຢ�າງອີດສະຫຼະໃນວຽກງານວັດທະນະ��, ມ�ວນຊື່ນໃນ
         ສິນລະປະ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມກ�າວໜ�າທາງວິ
         ທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງພີມຕ�າງໆ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
         ການປົກປ�ອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ�ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ທີ່ເກີດ
         ຈາກການຄົ້ນຄວ�າວິທະຍາສາດ, ວັນນະຄະດີ ຫຼື ພະລິດຕະພັນ
         ສິນລະປະອື່ນໆທີ່ຕົນເປັນຜູ�ແຕ�ງຂຶ້ນຢ�າງເໝາະສົມ.  

33.     ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຕ�ອງ��ເນີນບາດກ�າວ ດ�ວຍຕົນ
         ເອງ ຫືຼ ຜ�ານການຮ�ວມມື ແລະ ຊ�ວຍເຫືຼອຈາກພາກພ້ືນ ແລະ ສາ
         ກົນ ໂດຍສະເພາະແມ�ນການຮ�ວມມືດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກ
         ນິກ ໂດຍໃຊ�ຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນທ່ີມີຢູ�ຢ�າງສູງສຸດ ເພ່ືອໃຫ�ບັນ
         ລຸຄວາມຄືບໜ�າຢ�າງເຕັມສ�ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ປະກົດ
         ຜົນເປັນຈິງ ຕ�ສິ່ດທາງດ�ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ�� ແລະ ສັງຄົມ
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         ຕາມທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້. 

34.     ລັດສະມາຊິກອາຊຽນອາດຈະ��ນົດຂອບເຂດການ��້ປະກັນສິດ
         ທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່��ນົດໄວ�ໃນຖະແຫຼງການ
         ສະບັບນີ້ ຕ�່ບຸກຄົນທີ່ບ�່ແມ�ນຄົນສັນຊາດຕົນ ໂດຍ��ນຶງເຖິງສິດ
         ທິມະນຸດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງດ�ານເສດ
         ຖະກິດຂອງແຕ�ລະປະເທດສະມາຊິກ.
 
                          ສິດທິໃນການພັດທະນາ

35.     ສິດທິໃນການພັດທະນາເປັນສິດທິມະນຸດທີ່ບ�່ສາມາດຕັດແຍກ
         ອອກຈາກກັນໄດ�ຊ່ຶງມະນຸດທຸກຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນອາຊຽນມີສິດ
         ທິໃນການມີສ�ວນຮ�ວມ, ປະກອບສ�ວນ, ຊົມໃຊ�ສິດ, ແລະ ໄດ�
         ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຍືນຍົງຈາກການພັດທະນາ
         ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະ�� ແລະ ການພັດທະນາ
         ການເມືອງ. ສິດທິໃນການພັດທະນາຄວນຈະໄດ�ຮັບການ��ເນີນ
         ການໃຫ�ບັນລຸຜົນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການພັດທະນາ
         ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ��ລັບຄົນລຸ�ນປະຈະບັນ ແລະ ຄົນລຸ�ນຫັຼງຢ�າງ
         ເປັນ��. ຂະນະທີ່ການພັດທະນາ��ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
         ມີຄວາມ��ເປັນຕ�່ການຊົມໃຊ�ສິດທິມະນຸດ, ແຕ�ຂາດການພັດທະ
         ນາອາດຈະບ�່ກ�່ໃຫ�ເກີດຄວາມຊອບ��ໃນການລະເມີດສິດທິມະ
         ນຸດຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນສົນທິສັນຍາດ�ານສິດທິມະນຸດທີ່ໄດ�
         ຮັບການຍອມຮັບ. 

34.     ລັດສະມາຊິກອາຊຽນຄວນຈະຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການພັດທະນາ
         ການຕອບໂຕ�ທາງດ�ານບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍຕາມທິດ
         ຂອງປະຊາຊົນ  ເພື່ອຈຸດປະສົງຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
         ສ�າງເງ່ືອນໄຂຕ�າງໆ ລວມທັງການປົກປ�ອງ ສ່ິງແວດລ�ອມທ່ີຢືນຍົງ
         ��ລັບປະຊາຊົນອາຊຽນໃນການຊົມໃຊ�ສິດທິມະນຸດຕາມທີ່ໄດ�
         ຖືກຮັບຮູ�ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ ບົນພຶ້ນຖານຄວາມເທົ່າທຽມ
         ກັນ ແລະ ຫ�ດຊ�ອງຫວ�າງຄວາມແຕກໂຕນທາງດ�ານການພັດທະ
         ນາໃນອາຊຽນໃຫ�ມີຄວາມຕ�່ເນື່ອງ.
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         ລັດສະມາຊິກອາຊຽນຮັບຮູ�ວ�າ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສິດທິໃນການ
         ພັດທະນາຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີນະໂຍບາຍການພັັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິ
         ພາບລະດັບຊາດ ຕະຫຼອດຮອດ ການພົວພັນເສດຖະກິດທີ່ເທົ່າ
         ທຽມກັນ, ການຮ�ວມມືສາກົນ ແລະ ສະພາບແວດລ�ອມເສດຖະ
         ກິດສາກົນທີ່ເອື້ອ��ນວຍ.  ລັດສະມາຊິກອາຊຽນຄວນຫັນຮູບ
         ແບບດ�ານຕ�າງໆຂອງສິດທິໃນການພັດທະນາໄປໃຊ�ໃນຂົງເຂດທີ່
         ກ�ຽວຂ�ອງກັບປະຊາຄົມອາຊຽນ  ແລະ  ການຮ�ວມມືອື່ນໆ ແລະ
         ຈະຕ�ອງເຮັດວຽກກັບປະຊາຄົມສາກົນເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມເທ່ົາທຽມ
         ກັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການ��ເນີນການຄ�າທີ່ມີ
         ຄວາມເປັນ�� ແລະ ການຮ�ວມມືສາກົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.  

                              ສິດທິຕ�່ສັນຕິພາບ

38.     ທຸກຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນອາຊຽນມີສິດທີ່ຈະມີສັນຕິພາບພາຍໃນ
         ກອບອາຊຽນດ�ານຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ, 
         ຄວາມເປັນກາງ ແລະ ເສລີພາບ ເພື່ອໃຫ�ສິດທິດັ່ງກ�າວທີ່ໄດ�ລະບຸ
         ໄວ�ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ສາມາດໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
         ຢ�າງເຕັມສ�ວນ. ຕ�່ບັນຫາດັ່ງກ�າວ ລັດສະມາຊິກອາຊຽນຄວນສືບ
         ຕ�ກ່ານເສີມຂະຫຍາຍມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ�ວມມືໃນການເສີມ
         ສ�າງສັນຕິພາບ, ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ຄວາມມີສະຖຽນ
         ລະພາບໃນພາກພື້ນ.

         ການຮ�ວມມືໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ 

39.     ລັດສະມາຊິກອາຊຽນສະແດງຈຸດຢືນຮ�ວມກັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈ
         ��ກັນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບ
         ຂັ້ນພື້ນຖານ ຊຶ່ງສາມາດບັນລຸໄດ�ດ�ວຍການຮ�ວມມືລະຫວ�າງກັນ
         ແລະ ການຮ�ວມມືກັບສະຖາບັນ / ອົງກອນອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນ
         ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທີ່��ນົດໄວ�ໃນ
         ກົດບັດອາຊຽນ.

40.     ບ�່ມີສີ່ງໃດໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ຈະຖືກຕີຄວາມວ�າເປັນການ
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         ��ໃຊ�ກັບລັດໃດໜຶ່ງ, ກຸ�ມຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີສິດ��ເນີນ
         ການເພ່ືອບ່ັນທອນ  ຈຸດປະສົງ  ແລະ  ຫັຼກການຂອງອາຊຽນ  ຫືຼ 
         ສ�າງຄວາມເສຍຫາຍແກ� ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານອື່ນໆທີ່
         ໄດ���ນົດໄວ�ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ
         ດ�ານສິດທິມະນຸດຕ�າງໆທີ່ ອາຊຽນເປັນພາຄີ.
         ຮັບຮອງໂດຍປະມຸກລັດ/ຫົວໜ�າລັດຖະບານຂອງປະເທດສະມາ
         ຊິກອາຊຽນທ່ີ ພະນົມເປັນ ໃນວັນທີ ສິບແປດ, ພະຈິກ, ສອງພັນ
         ສິບສອງ, ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດສະບັບດຽວ.

            ຖະແຫຼງການພະນົມເປັນ ກ�ຽວກັບ ການຮັບຮອງ
                 ເອົາຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ 

ພວກເຮົາ ປະມຸກລັດ/ຫົວໜ�າລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກສະມາຄົມ
ປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ� (ອາຊຽນ) ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດອາຊຽນຄ້ັງທີ 21 ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ປະເທດ ��ປູເຈຍ,  
ຢືນຢັນ��ໝ້ັນສັນຍາຂອງອາຊຽນໃນການປົກປ�ອງ ແລະ ສ່ົງເສີມສິດທິມະ
ນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂ້ັນພ້ືນຖານ ຕະຫຼອດຮອດ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫັຼກການ
ທ່ີ��ນົດໄວ�ໃນກົດບັດອາຊຽນ ລວມທັງຫັຼກການປະຊາທິປະໄຕ, ການປົກ
ຄອງລັດດ�ວຍກົດ ໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ, ��້ຄືນ ��ໝັ້ນສັນຍາ
ຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກຕ�ກົ່ດບັດ ສປຊ ແລະ ຖະແຫຼງການ
ສິດທິມະນຸດ ສປຊ, ຖະແຫຼງການວຽນນາ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ
ສົນທິສັນຍາສາກົນດ�ານສິດທິມະນຸດຕ�າງໆທີ່ອາຊຽນເປັນພາຄີ ຕະຫຼອດ
ຮອດຖະແຫຼງການອາຊຽນອື່ນຕ�່ກັບສິດທິມະນຸດ, ຮັບຮູ�ເຖິງຄວາມ��ຄັນ
ຂອງບົດບາດຂອງຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນວ�າດ�ວຍ
ສິດທິມະນຸດ (ໄອຈາ) ທ່ີເປັນສະຖາບັນຄຸ�ມຄອງໃນການຮັບຜິດຊອບການ
ສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ. ຊ່ຶງໄດ�ປະກອບສ�ວນ ໃນ
ການສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນທ່ີໄປຕາມທິດປະຊາຊົນ ແລະ ຖືປະຊາຊົນເປັນ
ໃຈກາງ ແລະ ເປັນພາຫະນະອັນໜຶ່ງ ��ລັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ
ຄວາມຍຸຕິ��, ບັນລຸສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ
ຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ, ສະແດງຄວາມຍິນດີ ໄອຈາໃນການພັດທະນາຖະ
ແຫຼງການສິດທິມະນຸດ ທີ່ກວມລວມຮອບດ�ານໂດຍມີການປຶກສາຫາລື
ກັບອົງກອນຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງຂອງອາຊຽນ ແລະ ຄູ�ພັດທະນາອ່ືນໆ.
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ຮັບຮູ�ການປະກອບສ�ວນຢ�າງມີຄວາມໝາຍຂອງອົງກອນຂະແໜງການກ�ຽວ
ຂ�ອງຂອງອາຊຽນ ແລະ ຄູ�ພັດທະນາອື່ນໆ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງ
ສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ  ແລະ  ສະໜັບສະໜູນອົງກອນເຫຼົ່ານັ້ນສືບຕ�່ມີ
ສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັບໄອຈາ.  

                              ໃນນີ້ ຮັບຮອງ:

1.      ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ,   
2.      ຢືນຢັນຕ�່��ໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະ
         ແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ ໃຫ�ປະກົດຜົນເປັນຈິງເພື່ອເສີມ
         ຂະຫຍາຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດໃນພາກພື້ນ,
         ແລະ,   
3.      ຢືນຢັນເພື່ອສືບຕ�່��ໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ ໃນການຮັບປະກັນ
         ວ�າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນຈະຕ�ອງ
         ສອດຄ�ອງກັບ ກົດບັດ ສປຊ, ຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດ ສປຊ,
         ຖະແຫຼງການວຽນນາ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ສົນທິສັນ
         ຍາສາກົນດ�ານສິດທິມະນຸດຕ�າງໆ ທີ່ອາຊຽນເປັນພາຄີ ຕະຫຼອດ
         ຮອດຖະແຫຼງການອາຊຽນຕ�າງໆກ�ຽວຂ�ອງກັບສິດທິມະນຸດ. ເຮັດ
         ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ, ໃນວັນທີ
         ສິບແປດ, ພະຈິກ, ສອງພັນສິບສອງ, ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດສະ
         ບັບດຽວ.
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��ລັບ: ບູຣໄນ ດາຣູຊາລາມ

ຮາຈິ ຮັດຊານ� ໂບດເກຍ
ຊູນຕານບູຣໄນ ດາຣູຊາລາມ

��ລັບ: ຣາຊະອານາຈັກ ��ປູເຈຍ

ສົມເດັດ ອາຄາ ໂມຫາ ເສນາ ປາດີ ໂຕເຈ ຮຸນແຊນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

��ລັບ: ອິນໂດເນເຊຍ

ສຸຊິໂລ ��ບັງ ຢຸດໂດໂຍໂນ

ປະທານາທິບ�ດີ

��ລັບ: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ທອງສິງ ��ມະວົງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

��ລັບ: ມາເລເຊຍ

ດາໂຕ ສຣິ ໂມນ ນາຈິບ ຕຸນ ອັບດຸນ ລາຊັກ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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��ລັບ: ສາທາລະນະລັດສະຫະພາບມຽນມາ

ຢູ ທຽນ ເຊນ
ປະທານາທິບ�ດີ

��ລັບ: ສະທາລະນະລັດຟີລິບປິນ

ເບນິໂນ ສ. ອາກິໂນ III

ປະທານນາທິບ�ດີ

��ລັບ: ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ

ຫີຼ ຊຽນລົງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

  
��ລັບ: ຣາຊະອານາຈັກໄທ

ຍິງລັກ ຊິນນະວັດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

��ລັບ: ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ

ຫງຽນ ເຕິນ ດຸງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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ຄະນະ��ມາທິການ
ລະຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນ

ວ�າດ�ວຍ
ສິດທິມະນຸດ

(ພາລະບົດບາດ)

                                ໜ�າວຽກຂອງ
ຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງລັດຖະບານອາຊຽນ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ

ອີງຕາມມາດຕາ 14 ຂອງກົດບັດອາຊຽນ, ຄະນະ��ມາທິການລະຫວ�າງລັດ
ຖະບານອາຊຽນ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ (AICHR) ຕ�ອງປະຕິບັດງານໂດຍ
ສອດຄ�ອງກັບພາລະບົດບາດໜ�າວຽກ (TOR) ດັ່ງລຸ�ມນີ້:

         ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງຂອງ AICHR ແມ�ນເພື່ອ:

1.1.    ສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານຂອງ
         ປະຊາຊົນອາຊຽນ; 

1.2.    ຢຶດໝັ້ນສິດທິຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນໃຫ�ຢູ�ດ�ວຍສັນຕິພາບ, ກຽດ
         ສັກສີ ແລະ ຄວາມຮຸ�ງເຮືອງ;

1.3.    ປະກອບສ�ວນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຈຸດປະສົງຂອງອາຊຽນ ດັ່ງ
         ທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດບັດອາຊຽນໃຫ�ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພ່ືອເປັນ
         ການສົ່ງເສີມການມີສະຖຽນລະພາບ  ແລະ  ຄວາມສາມັກຄີໃນ
         ພາກພື້ນ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ�ວມມືໃນປະເທດສະມາຊິກ
         ອາຊຽນ, ກ�ຄືຄວາມຢູ�ດີ, ຊີວິດການເປັນຢູ�, ສະຫວັດດີການ ແລະ
         ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນໃນຂະບວນການສ�າງປະ
         ຊາຄົມອາຊຽນ;  

1.4.    ເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດພາຍໃນພາກພື້ນ, ຕ�ອງ��ນຶງເຖິງການ
         ຮັບຮູ�ລັກສະນະສະເພາະຂອງຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ເຄົາລົບ
         ຊ່ຶງກັນແລະກັນຕ�ພ້ື່ນຖານຄວາມແຕກຕ�າງທາງດ�ານປະຫວັດສາດ,
         ວັດທະນະ�� ແລະ ສາດສະໜາ ແລະ ��ນຶງເຖິງຄວາມດຸ�ນດ�ຽງ
         ລະຫວ�າງສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
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1.5.    ເພີ່ມທະວີການຮ�ວມມືພາກພື້ນ ດ�ວຍການສະໜັບສະໜູນຄວາມ
         ພະຍາ  ຍາມຂອງຊາດ  ແລະ  ຂອງພາກພື້ນ ຕ�່ກັບ ການສົ່ງເສີມ 
         ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ; ແລະ

1.6.    ຢຶດໝ້ັນມາດຕະຖານສາກົນດ�ານສິດທິມະນຸດ ດ່ັງທ່ີໄດ���ນົດໂດຍ
         ຖະແຫຼງການ ສປຊ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິມະນຸດ, ຖະແຫຼງການວຽນນາ
         ແລະ  ແຜນການປະຕິບັດງານ,  ແລະ  ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ
         ດ�ານສິດທິມະນຸດຕ�າງໆ  ທີ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເປັນພາຄີ. 

         ຫຼັກການ

AICHR ຕ�ອງໄດ�ຮັບການຊີ້��ດ�ວຍຫຼັກການລຸ�ມນີ້:

2.1.    ເຄົາລົບຫັຼກການອາຊຽນ  ດ່ັງທ່ີໄດ���ນົດໄວ�ໃນມາດຕາ  2  ຂອງ
         ກົດບັດອາຊຽນ, ໂດຍສະເພາະ  : 

a)       ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຄວາມສະເໝີພາບ,ຜືນແຜ�ນ
         ດິນອັນຄົບຖ�ວນ  ແລະ  ເອກະລັກຂອງຊາດຂອງແຕ�ລະປະເທດ
         ສະມາຊິກອາຊຽນ; 
b)      ບ�່ແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ; 
c)       ເຄົາລົບສິດທິຂອງທຸກປະເທດສະມາຊິກໃນການ��ພາຊາດຂອງ
         ຕົນໂດຍເປັນອິດລະຫຼະຈາກການແຊກແຊງພາຍນອກ, ການໂຄ�ນ
         ລົ້ມ ແລະ ການບັງຄັບ;
d)      ຍຶດໝັ້ນຕ�່ລັດແຫ�ງກົດໝາຍ, ການປົກຄອງທີ່ດີ, ຫຼັກການປະຊາ
         ທິປະໄຕ ແລະ ລັດຖະ��ມະນູນຂອງລັດ; 
e)      ເຄົາລົບເສລີພາບພື້ນຖານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ
         ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິ��ໃນສັງຄົມ;
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f)       ຢຶດໝັ້ນຕ�່ກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ
         ສາກົນ, ລວມທັງກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ມະນຸດສະ��ສາກົນ, ທີ່ສະ
         ມາຊິກອາຊຽນເປັນພາຄີ; ແລະ
g)      ເຄົາລົບຄວາມແຕກຕ�າງດ�ານວັດທະນະ��, ພາສາ, ແລະ ສາດສະ
         ໜາ  ຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ,  ໃນຂະນະດຽວກັນກ�່ຍົກສູງສິ່ງທີ່
         ຄ�າຍຄືກັນ  ບົນຈິດໃຈການສ�າງຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວຈາກ
         ຫຼາກຫຼາຍຄວາມແຕກຕ�າງ. 

2.2.    ເຄົາລົບຫຼັກການສິດທິມະນຸດສາກົນ, ລວມທັງຄວາມເປັນລັກສະ
         ນະຈັກກະວານ,  ການບ�່ແຍກອອກຈາກກັນ, ການພົວພັນຊຶ່ງກັນ
         ແລະ ກັນ ຂອງສິດທິມະນຸດທັງໝົດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານ, ກ�
         ຄື ຄວາມຍຸຕິ��, ພາວະວິໄສ, ການບ�່ເລືອກປະຕິບັດ, ການບ�່��
         ແຍກ, ແລະ ການຫຼີກລ�ຽງສອງມາດຕະຖານ ແລະ ການເຮັດໃຫ�
         ເປັນເລື່ອງການມືອງ;

2.3     ຮັບຮູ�ວ�າຄວາມຮັບຜິດຊອບພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງ
         ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານແມ�ນເປັນໜ�າທ່ີຂອງແຕ�ລະ
         ປະເທດສະມາຊິກ;
2.4     ສືບຕ�ແ່ນວທາງສ�າງສັນ ແລະ  ການບ�ປ່ະເຊີນໜ�າ ແລະ ການຮ�ວມ
         ມືເພື່ອເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ; ແລະ 

2.5     ການຮັບເອົາວິທີທາງທີ່ເປັນວິວັດທະນາການທີ່ຈະປະກອບສ�ວນ
         ໃນການພັດທະນາກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດ
         ໃນອາຊຽນ. 

         ໜ�ວຍງານປຶກສາຫາລືລະຫວ�າງລັດຖະບານ

AICHR  ແມ�ນອົງກອນລະຫວ�າງລັດຖະບານ ແລະ ເປັນພາກສ�ວນ��ຄັນ
ຂອງໂຄງຮ�າງການຈັດຕັ້ງອາຊຽນ  ເຊິ່ງເປັນອົງການໃຫ�ການປຶກສາຫາລື.
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         ພັນທະ ແລະ ໜ�າທີ່

4.1.   ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ
         ແລະ ເສລີພາບພ້ືນຖານ ເພ່ືອປະກອບສ�ວນສ�າງປະຊາຄົມອາຊຽນ; 

4.2.   ປັບປຸງຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດອາຊຽນ  ໂດຍ��ນຶງເຖິງການ
         ສ�າງຂອບວຽກ��ລັບການຮ�ວມມືສິດທິມະນຸດຜ�ານຫຼາຍກອງ
         ປະຊຸມອາຊຽນ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນທີ່ກ�ຽວກັບສິດທິມະນຸດ; 

4.3.   ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູ�ໃຫ�ສາທາລະນະ ກ�ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ແກ�ປະ
         ຊາກອນອາຊຽນໂດຍຜ�ານການສຶກສາ, ການຄ້ົນຄວ�າ, ແລະ ການ
         ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານ; 

4.4.    ສົ່ງເສີມການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ��ລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນ
         ທະສົນທິສັນຍາສິດທິມະນຸດສາກົນທີ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
         ເປັນພາຄີຢ�າງມີປະສິດທິພາບ; 

4.5.    ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການພິຈາລະນາການເຂົ້າ
         ຮ�ວມ ແລະ ໃຫ�ສັດຕະຍາບັນເຄື່ອງມືສິດທິມະນຸດສາກົນ; 

4.6.    ສ່ົງເສີມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເຄ່ືອງມືສິດທິມະນຸດອາຊຽນຢ�າງເຕັມ
         ສ�ວນ; 

4.7.    ໃຫ�ບ�ລິການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄວາມຊ�ວຍເຫືຼອທາງດ�ານເຕັກນິກ
         ກ�ຽວກັບວຽກງານສິດທິມະນຸດໃຫ�ແກ�ໜ�ວຍງານອາຊຽນເມ່ືອໄດ�
         ຮັບການຮ�ອງຂ�; 

4.8.    ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສົນທະນາ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບໜ�ວຍ
         ງານອາຊຽນອ່ືນໆ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບອາຊຽນ ລວມ
         ທັງອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມງານອື່ນ, ດັ່ງ
         ທີ່��ນົດໄວ�ໃນພາກທີ V ຂອງ ກົດບັດອາຊຽນ;
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4.9.    ປຶກສາຫາລືກັບສະຖາບັນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນແຫ�ງຊາດ, ພາກພື້ນ,
         ແລະ ສາກົນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການສ່ົງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະ
         ນຸດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; 

4.10.  ຮັບຂ�້ມູນຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ 
         ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ; 

4.11.  ປັບປຸງແນວທາງທ່ີເຫັນດີຮ�ວມກັນ ແລະ ຈຸດຢືນ ກ�ຽວກັບຜົນປະ
         ໂຫຍດດ�ານສິດທິມະນຸດ��ລັບອາຊຽນ; 

4.12.  ກະກຽມການຄົ້ນຄວ�າບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່��ຄັນຂອງອາຊຽນ; 

4.13.  ສົ່ງບົດລາຍງານປະ��ປີຂອງກິດຈະ��ຂອງຕົນ, ຫຼື ບົດລາຍງານ
         ອື່ນທີ່ເຫັນວ�າ��ເປັນ ເຖິງລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດອາຊຽນ;
         ແລະ 

4.14.  ປະຕິບັດໜ�າທ່ີອ່ືນທ່ີຕົນໄດ�ຮັບມອບໝາຍຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະ
         ມົນຕີການຕ�າງປະເທດອາຊຽນ. 

         ໂຄງສ�າງ

ສະມາຊິກ

5.1.    AICHR ຕ�ອງປະກອບມີປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 

5.2.    ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນແຕ�ລະປະເທດຕ�ອງແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ຕາງໜ�າ
         ປະ�� AICHR ເພື່ອເປັນຜູ�ຕາງໜ�າລັດຖະບານຂອງຕົນ.
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ຄຸນວຸດທິ

5.3.    ເມ່ືອແຕ�ງຕ້ັງຜູ�ຕາງໜ�າປະ�� AICHR, ປະເທດສະມາຊິກຕ�ອງ��
         ນຶງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຂອງເພດ, ການເຊ່ືອມໂຍງ ແລະ ຄວາມ
         ສາມາດໃນຂະແໜງສິດທິມະນຸດ. 

5.4.    ເມ່ືອເຫັນວ�າມີຄວາມ��ເປັນໃນຂັ້ນຕອນພາຍໃນ ປະເທດສະມາ
         ຊິກຕ�ອງປຶກສາຫາລືກັບຄູ�ຮ�ວມງານທີ່ເໝາະສົມ ໃນການແຕ�ງຕັ້ງ
         ຜູ�ຕາງໜ�າຂອງຕົນໃຫ�ແກ� AICHR. 

ວາລະ��ລົງ��ແໜ�ງ

5.5.    ຜູ�ຕາງໜ�າແຕ�ລະທ�ານມີວາລະ��ລົງ��ແໜ�ງ  03 ປີ  ແລະ ອາດ
         ຈະໄດ�ຮັບການແຕ�ງຕ້ັງຄືນອີກໜຶ່ງສະໄໝ.

5.6.    ເຖິງວ�າຈະ��ນົດໄວ�ໃນວັກ 5.5, ລັດຖະບານທີ່ແຕ�ງຕັ້ງອາດຈະ
         ຕັດສິນໃຈ ໂດຍໃຊ�ດຸນພິນິດໃນການປ�ຽນຜູ�ຕາງໜ�າ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

5.7.    ໃນການປະຕິບັດໜ�າທ່ີຂອງຜູ�ຕາງໜ�າແຕ�ລະທ�ານ ຕ�ອງສອດຄ�ອງ
         ກັບກົດບັດອາຊຽນ ແລະ ໜ�າວຽກສະບັບນີ້. 

5.8.    ຜູ�ຕາງໜ�າແຕ�ລະຄົນມີພັນທະໃນການເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມ
              AICHR. ຖ�າຫາກຜູ�ຕາງໜ�າບ�່ສາມາດເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມເນື່ອງ
         ຈາກເຫດສຸດວິໄສ,  ລັດຖະບານຂອງຜູ�ຕາງໜ�າຕ�ອງແຈ�ງໃຫ�ປະ
         ທານ AICHR ຊາບຢ�າງເປັນທາງການ ໃນການແຕ�ງຕັ້ງຜູ�ຕາງໜ�າ
         ຊົ່ວຄາວດ�ວຍສິດທີ່��ເປັນເຕັມສ�ວນໃນການເປັນຜູ�ຕາງໜ�າຂອງ
         ລັດຖະບານນັ້ນ.
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ປະທານ AICHR

5.9.    ປະທານ  AICHR ຕ�ອງແມ�ນຜູ�ຕາງໜ�າຂອງປະເທດສະມາຊິກທີ່
         ເປັນປະທານອາຊຽນ. 

5.10.  ປະທານ  AICHR  ຕ�ອງປະຕິບັດໜ�າທ່ີຂອງຕົນໂດຍສົນຄ�ອງກັບ
         ໜ�າວຽກສະບັບນີ້, ເຊິ່ງປະກອບມີ: 

a)      ��ພາການກະກຽມບົດລາຍງານ AICHR ແລະ ��ສະເໜີບົດລາຍ
         ງານນັ້ນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດ ; 
b)      ປະສານງານກັບຜູ�ຕາງໜ�າ AICHR ລະຫວ�າງກອງປະຊຸມ AICHR

         ກັບ ໜ�ວຍງານອາຊຽນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;
c)      ເປັນຕົວແທນ AICHR ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວກັບ 
         ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ ທີ່  AICHR  ໄດ�ມອບ
         ໃຫ�ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ແລະ  

d)      ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນທີ່  AICHR  ໄດ�ມອບໃຫ� ໂດຍສອດຄ�ອງກັບ
         ໜ�າວຽກສະບັບນີ້. 

ເອກະສິດ ແລະ ອະພິສິດ

5.11.  ອີງຕາມມາດຕາ 19 ຂອງກົດບັດອາຊຽນ, ຜູ�ຕາງໜ�າທີ່ເຂົ້າຮ�ວມ
         ກິດຈະ��ທາງການຂອງ AICHR  ສາມາດຊົມໃຊ�ເອກະສິດ ແລະ
         ສິດຄຸ�ມກັນ ຕາມຄວາມ��ເປັນເພື່ອປະຕິບັດໜ�າທີ່ຂອງຕົນ.
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         ໂຄງຮ�າງ

��ນາດການຕັດສິນໃຈ

6.1.    ��ນາດການຕັດສິນໃຈຂອງ AICHR ຕ�ອງອີງໃສ�ການປຶກສາຫາລື
         ແລະ ສຽງເອກະສັນອີງຕາມມາດຕາ 20 ຂອງກົດບັດອາຊຽນ. 

��ນວນກອງປະຊຸມ

6.2.    AICHR  ຕ�ອງຈັດກອງປະຊຸມສາມັນ  02  ຄ້ັງຕ�ປີ່. ກອງປະຊຸມ
         ແຕ�ລະຄັ້ງ ປົກກະຕິຕ�ອງບ�່ເກີນ 05 ວັນ.  

6.3.    ກອງປະຊຸມສາມັນຂອງ AICHR ຕ�ອງຖືກຈັດສະລັບກັນ ທີ່ກອງ
         ເລຂາອາຊຽນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທີ່ເປັນປະທານອາ
         ຊຽນ. 

6.4.    ຖ�າເຫັນວ�າ��ເປັນ  AICHR ອາດຈະຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມເຕີມທີ່
         ກອງເລຂາອາຊຽນ  ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ�ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ�ຕາງ
         ໜ�າ. 

6.5.    ຖ�າມີຄວາມ��ເປັນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດອາຊຽນອາດ
         ຈະສະເໜີ AICHR ຈັດກອງປະຊຸມ. 

ສາຍການລາຍງານ

6.6.    AICHR  ຕ�ອງສ່ົງບົດລາຍງານປະ��ປີ  ແລະ  ບົດລາຍງານອ່ືນທ່ີ
         ເໝາະສົມ ໃຫ�ລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດເພື່ອພິຈາລະນາ. 

ຂ�້ມູນສາທາລະນະ

6.7.    AICHR ຕ�ອງແຈ�ງສາທາລະນະຊາບຢ�າງເປັນໄລຍະ ກ�ຽວກັບກັບ
         ໜ�າວຽກ ແລະ ກິດຈະ��ຕ�າງໆ ຂອງຕົນ ໂດຍຜ�ານເຄ່ືອງມືຂ�ມູ້ນ
         ສາທາລະນະທີ່ເໝາະສົມຂອງ  AICHR.
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ສາຍພົວພັນກັບໜ�ວຍງານສິດທິມະນຸດອ່ືນພາຍໃນອາຊຽນ 

6.8.    AICHR  ເປັນສະຖາບັນຄຸ�ມຄອງສິດທິມະນຸດໃນອາຊຽນ ມີໜ�າ
         ທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດ
         ໃນອາຊຽນ. 

6.9.    AICHR ຕ�ອງເຮັດວຽກກັບທຸກໜ�ວຍງານອາຊຽນທີ່ເຮັດວຽກໃນ
         ດ�ານສິດທິມະນຸດເພ່ືອເລ່ັງການ��ນົດຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ
         ໜ�ວຍງານນັ້ນໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ  AICHR. ໃນຈຸດນີ້,  AICHR 
         ຕ�ອງປຶກສາຫາລື, ປະສານງານ ແລະ ຮ�ວມມື ຢ�າງໃກ�ຊິດກັບ
         ໜ�ວຍງານນ້ັນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ ແລະ  ເຊ່ືອມ
         ໂຍງກັບ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດຂອງອາຊຽນ. 

         ໜ�າທ່ີຂອງເລຂາທິການ ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ

7.1.    ເລຂາທິການອາຊຽນອາດຈະຍົກບັນຫາທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເຖິງ AICHR
         ໂດຍສອດຄ�ອງກັບມາດຕາ 11.2 (a) ແລະ (b) ຂອງກົດບັດອາ
         ຊຽນ. ໃນການປະຕິບັດດັ່ງກ�າວ, ເລຂາທິການອາຊຽນຕ�ອງແຈ�ງ
         ລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດກ�ຽວກັບບັນຫານີ້ໄປພ�ອມກັນ.  

7.2.    ເລຂາທິການອາຊຽນຕ�ອງໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວຽກງານເລຂາ
         ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນແກ� AICHR ທັງນ້ີກ�ເ່ພ່ືອຮັບປະກັນການເຮັດ
         ວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເພື່ອ��ນວຍຄວາມສະດວກແກ�ກອງເລ
         ຂາທ່ີເຮັດວຽກສະໜັບສະໜູນ AICHR, ອີງຕາມການເຫັນດີຂອງ
         ເລຂາທິການໃຫຍ�ອາຊຽນ ປະເທດສະມາຊິກອາດຈະມອບໝາຍ
         ເຈົ້າໜ�າທີ່ໃຫ�ກອງເລຂາອາຊຽນ.
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         ແຜນວຽກ ແລະ ງ�ບປະມານ

8.1.    AICHR ຕ�ອງກະກຽມ ແລະ ສົ່ງແຜນວຽກ��ລັບໂຄງການ ແລະ
         ກິດຈະ�� ພ�ອມກັບ ແຈ�ງງ�ບປະມານ ��ລັບຮອບວຽນ 05 ປີ 
         ໃຫ�ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນຮັບຮອງ, ໂດຍການແນະ��
         ຂອງຄະນະ��ມາທິການຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນຂອງອາຊຽນ. 

8.2.    AICHR ຈະຕ�ອງກະກຽມ ແລະ ສົ່ງງ�ບປະມານປະ��ປີ ເພື່ອສະ
         ໜັບສະໜູນໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ��ທີ່ມີບູລິມະສິດ ໃຫ�ກອງ
         ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ�າງປະເທດຮັບຮອງ, ໂດຍການແນະ��
         ຂອງຄະນະ��ມາທິການຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນຂອງອາຊຽນ. 

8.3.    ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຕ�ອງສະໜອງງ�ບປະມານປະ��ປີຕາມ
         ��ນວນສ�ວນແບ�ງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. 

8.4.    AICHR ອາດຈະຮັບແຫຼ່ງທຶນຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ��
         ລັບກິດຈະ��ພິເສດ ��ລັບແຜນວຽກສະເພາະ.

8.5.    AICHR  ຕ�ອງສ�າງການບ�ລິຈາກທີ່ປະກອບດ�ວຍການປະກອບ
         ສ�ວນແບບສະໝັກໃຈຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ  ແລະ ແຫ່ຼງ
         ອື່ນໆ. 

8.6.    ທຶນ ແລະ ແຫ່ຼງທືນອ່ືນໆ ຈາກປະເທດທ່ີບ�ແ່ມ�ນສະມາຊິກອາຊຽນ
         ຈະຕ�ອງຖືກ��ໃຊ���ລັບການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ, ການສ�າງຂີດ
         ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສຶກສາ ພຽງຢ�າງດຽວ. 

8.7.    ທຶນທັງໝົດທີ່ AICHR ��ໃຊ� ຕ�ອງໄດ�ຮັບການບ�ລິຫານ ແລະ
         ເບີກຈ�າຍໂດຍສອດຄ�ອງກັບລະບຽບການເງິນທ່ົວໄປຂອງອາຊຽນ. 
  
8.8.    ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານກອງເລຂາໃຫ� AICHR ແມ�ນຈະຕ�ອງໄດ�ໃຊ�
         ງ�ບປະມານຂອງງ�ບປະຕິບັດງານປະ��ປີຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ. 
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9         ບົດບັນຍັດທ່ົວໄປ ແລະ ສຸດທ�າຍ

9.1.    ພາລະບົດບາດ��ນົດໜ�າວຽກສະບັບນ້ີ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ເມ່ືອກອງ
         ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ�າງປະເທດຮັບຮອງ. 

ການປັບປຸງ

9.2.    ປະເທດສະມາຊິກສາມາດຍື່ນ��ຮ�ອງຢ�າງເປັນທາງການເພື່ອສະ
         ເໜີປັບປຸງພາລະບົດບາດ��ນົດໜ�າວຽກນີ້ໄດ�. 

9.3.    ��ຮ�ອງປັບປຸງຕ�ອງໄດ�ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍຄະນະ��ມາທິ
         ການຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນປະ��ອາຊຽນ ໂດຍຜ�ານການປຶກສາຫາລື
         ກັບ  AICHR ແລະ ��ສະເໜີຕ�ກ່ອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ
         ເພື່ອຮັບຮອງ. 

9.4.    ການປັບປຸງດັ່ງກ�າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ເມື່ອ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນ
         ຕີອາຊຽນຮັບຮອງ. 

9.5.    ການປັບປຸງດັ່ງກ�າວຕ�ອງບ�່ເປັນອະຄະຕິຕ�່ສິດທິ   ແລະ  ພັນທະ 
         ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ ຫຼື ອີງຕາມພາລະບົດບາດ��ນົດໜ�າວຽກ ກ�ອນ 
         ຫຼື ໃນມ້ືທີ່ປັບປຸງ. 

ການທົບທວນ

9.6.    ພາລະບົດບາດ��ນົດໜ�າວຽກສະບັບນີ້ ສາມາດລິເລິ່ມການທົບ
         ທວນຄືນຫັຼງຈາກຫ�າປີ ພາຍຫັຼງມີຜົນບັງຄັບໃຊ�. ການທົບທວນນ້ີ
         ແລະ ການທົບທວນຕ�ມ່າຕ�ອງໄດ�ປະຕິບັດຕາມກອງປະຊຸມລັດຖະ
         ມົນຕີອາຊຽນ, ດ�ວຍການ��ນຶງເຖິງການສືບຕ�່ເປີດກວ�າງການສົ່ງ
         ເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດພາຍໃນອາຊຽນ.
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9.7.    ຕ�່ບັນຫານີ້,  AICHR  ຕ�ອງປະເມີນວຽກຂອງຕົນ ແລະ ສົ່ງຂ�້ສະ
         ເໜີແນະ  ເພື່ອໃຫ�ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນພິຈາລະນາ 
         ກ�ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຈະປະຕິບັດຕ�ໄ່ປໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ
         ປົກປ�ອງສິດທິມະນຸດພາຍໃນອາຊຽນ   ໂດຍສອດຄ�ອງກັບຫຼັກ
         ການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງກົດບັດອາຊຽນ ແລະ ພາລະບົດບາດ
         ��ນົດໜ�າວຽກ. 

ການຕີຄວາມໝາຍ

9.8.    ຄວາມແຕກຕ�າງທ່ີກ�ຽວກັບການຕີຄວາມໝາຍຂອງພາລະບົດບາດ
         ທ່ີ��ນົດໜ�າວຽກສະບັບນ້ີ ທ່ີບ�ສ່າມາດແກ�ໄຂໄດ�ນ້ັນ ຕ�ອງສະເໜີ
         ໃຫ�ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນເປັນຜູ�ຕັດສິນ. 
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ລາຍຊ່ືສະມາຊິກຄະນະລະດັບສູງ ກ�ຽວກັບ ໜ�ວຍງານສິດທິມະນຸດອາຊຽນ
(HLP)

ບ�ໄນ ດາຣູຊາລາມ

   ພະນະທ�ານ ດາໂຕ� ຟຊຟຼີ ອັບດຸລ ກາຟ�
   ເລຂາທິການຖາວອນ
   ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ ແລະ ການຄ�າ

��ປູເຈຍ

   ພະນະທ�ານ ອົມ ເຢັນຕຽງ
   ທີ່ປຶກສາລັດຖະບານ��ປູເຈຍ 
   ປະທານຄະນະ��ມາທິການສິດທິມະນຸດ��ປູເຈຍ

ອິນໂດເນເຊຍ

   ພະນະທ�ານ ລາຊມັດ ບູດິມານ
   ຫົວໜ�າຝ�າຍການເມືອງ, ຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ສົນທິສັນຍາດິນແດນ 
   ກົມພົວພັນການຕ�າງປະເທດ

ສປປ ລາວ

   ພະນະທ�ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ 
   ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ�າງປະເທດ
   ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ

ມາເລເຊຍ

ພະນະທ�ານ ຕານ ສຼິ ອາມັດ ຟູຊິ ອັບດຸລ ລາຊັກ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທົ່ວໄປ ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
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ມຽນມາ

   ພະນະທ�ານ ຍູ ມະຍັດ ໂກ
   ເລຂາທີການກຸ�ມສິດທິມະນຸດມຽນມາ 
   ຫົວໜ�າກົມ, ກົມບ�ລິຫານທົ່ວໄປ
   ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ

ຟິລິບປິນ

   ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂລຊາລີໂອ ຈີ. ທານາໂລ 
   ລາຊທູດພິເສດ
   ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ

ສິງກະໂປ

   ພະນະທ�ານ ບິລາຮາລິ ກົວຊິການ
   ຮອງຫົວໜ�າຫ�ອງການ
   ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ

ໄທ

   ພະນະທ�ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສີຫາສັກ ພວງເກດແກ�ວ
   ຜູ�ຕາງໜ�າຖາວອນໄທປະ����ນັກງານ ສປຊ ທີ່ ເຊີແນວ 

ຫວຽດນາມ

   ພະນະທ�ານ ຟາມ ກວາງ ວິນ 
   ຜູ�ຊ�ວຍປະທານປະເທດ
   ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ
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