ຜູ້ລາຍງານພິເສດຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິ
ມະນຸດ ຂບົດລາຍງານສະພາບກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ກ່ອນການມາຢູ້ຽມຢາມປະເທດ
ຜູ້ລາຍງານພິເສດຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິມະນຸດ, ທ່ານ Philip Alston ຈະມາຢູ້ຽມຢາມ ສປປ
ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 18-28 ມີນາ 2019 ໂດຍອີງຕາມການເຊີນຂອງລັດຖະບານ. ການມາຢູ້ຽມຢາມຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການ
ເຊໍ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ແມ່ນຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ເຊິໍ່ງໄດູ້ຮັບການມອບໝາຍ ໂດຍ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ຕາມປົກກະຕິແລູ້ວ
ຊ່ຽວຊານເອກະລາດຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະລົງຢູ້ຽມຢາມປະເທດຕ່າງໆ ເພໍ່ອລາຍງານບັນຫາດ້ານສິດທິມະນຸດ. ການລົງຢູ້ຽມຢາມປະເທດ
ແມ່ນໃຊູ້ເວລາປະມານ 2 ອາທິດ ເຊິໍ່ງ ລວມມີການປະຊຸມລະຫວ່າງ ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ແລະ ປະຊາຊົນທີໍ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມທຸກຍາກ,
ພະນັກງານລັດ, ສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດ, ແລະ ອົງການຕຸລາການ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ນັກວິຊາການ.
ເມໍ່ອສິັ້ນສຸດການຢູ້ຽມຢາມປະເທດ, ຜູ້ລາຍງານພິເສດຈະນາສະເໜີຜົນໄດູ້ຮັບຢ່າງລະອຽດ. ຫັງຈາກນັັ້ນແມ່ນຈະໄດູ້ສົໍ່ງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍໃຫູ້ສະພາ
ສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີໍ່ເຈນີວາ.
ຜູ້ລາຍງານພິເສດ, Philip Alston, ແມ່ນສາດສະດາຈານທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ນີວຢອກ ເຊິໍ່ງປັດຈຸບັນ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງກົດ
ໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍດ້ານສິດທິມະນຸດສາກົນ. ທ່ານ Philip ມີປະສົບການສງ ໃນການເປັນ ຜູ້ລາຍງານພິເສດໃຫູ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນ
ນາມຊ່ຽວຊານເອກະລາດ. ທ່ານສາມາດເບິໍ່ງຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານໄດູ້ຈາກ ທີໍ່ນີັ້. ຕັັ້ງແຕ່ປິ 2014 ທີທ່ານ Philip ໄດູ້ເປັນຜູ້ລາຍງານພິເສດ ຕໍ່ກັບ
ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ທ່ານກໄດູ້ໄປຢູ້ຽມຢາມປະເທດຊິລີ, ໂຣມາເນຍ, ມາອຸລິທາເນຍ, ຈີນ, ຊາອຸດິອາລາເບຍ, ສະຫະຣັດ
ອາເມລິກາ, ການາ ແລະ ສະຫະຣາຊອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ໄອແລນເໜອ.
ການຂຂໍ້ມນ
ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ຂເຊີນທຸກທ່ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ໃນ ສປປ ລາວ, ລວມມີ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ນັກເຄໍ່ອນໄຫວ, ແລະ ນັກວິຊາການ ໃຫູ້ຂັ້
ມນ ເພໍ່ອເປັນການ ກະກຽມສາລັບການມາຢູ້ຽມຢາມໃນຄັັ້ງນີັ້.
ຜູ້ຕອບຄາຖາມຄວນຈາກັດຄາເຫັນ ຫ ຄາຕອບບໍ່ໃຫູ້ເກີນສງສຸດ 1,500 ຄາ. ເອກະສານເພີໍ່ມເຕີມອໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ບົດລາຍງານ, ບົດຄົັ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການ
ແລະ ປະເພດເອກະສານອໍ່ນໆທີໍ່ເປັນຂັ້ມນພັ້ນຖານ ອາດຕິດຄັດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.
ຜູ້ລາຍງານພິເສດມີຄວາມຍິນດີຮັບຂັ້ມນທັງໝົດ ແລະ ບາງຈຸດ ອາດຈະບໍ່ລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ສະນັັ້ນ ຈະເປັນການດີ ຖ້າທ່ານໃຫູ້ຂັ້ມນກ່ຽວກັບຫົວຂັ້ເຫົໍ່າ
ນີັ້ ເຊັໍ່ນ:

•

ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິໍ່ງລວມເຖິງ ການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ, ຂອບເຂດ ແລະ ການແຜ່
ກະຈາຍ.

•

ສິໍ່ງທ້າທາຍຫັກໆທີໍ່ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ປະສົບພົບພັ້.

•

ປະຊາຊົນທີໍ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ລວມມີແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ກຸ່ມຊົນເຜົໍ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ແລະ ປະຊາຊົນທີໍ່ອາໄສຢ່ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ.

•
•

ບັນຫາຮ້າຍແຮງທີໍ່ກ່ຽວກັບສິດທິທີໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກປະສົບພົບພັ້.
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ກັບ ສິດທິພົນລະເມອງ ແລະ ສິດທິດ້ານການເມອງ, ສິດທິດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດຖະນະທາ
ເຊັໍ່ນ ສິດທິໃນການເຂົັ້າເຖິງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

•

ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ຕໍ່ກັບປະຊາຊົນທີໍ່ທຸກຍາກ.

1

•

ບົດບາດຂອງໂຄງການປັບປຸງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພັດທະນາ; ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ການກູ້ຢມໃນລະດັບທະວີພາຄີ; ການຮ່ວມ
ມຫາຍຝ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມພາຍໃນ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.

•

ເຂດ, ແຂວງ, ເມອງ ໃນ ສປປ ລາວ ທີໍ່ ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ຄວນລົງຢູ້ຽມຢາມ ເພໍ່ອໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງທີໍ່ກ່ຽວກັບ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິມະນຸດ.

•

ບຸກຄົນ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີໍ່ ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ຄວນພົບໃນໄລຍະທີໍ່ລົງຢູ້ຽມຢາມປະເທດ.

ທ່ານສາມາດສົໍ່ງຂັ້ມນໄປທີອີເມວ: srextremepoverty@ohchr.org ກ່ອນວັນທີ 04 ກຸມພາ, 2019. ກະລຸນາສົໍ່ງຂັ້ມນເປັນເອກະສານຕິດຄັດ
ທາງອີເມວ.
ໂດຍພືໍ້ນຖານ, ຂໍ້ມນທໍ່ໄດູ້ຮັບທັງໝົດຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບັນຫາທໍ່ໄດູ້ຍົກຂໍ້ນມາຈະບໍ່ພາດພິງເຖິງບຸກຄົນ ແລະ
ອົງການໃດໜໍ່ງເປັນສະເພາະເຈາະຈົງ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຢາກໃຫູ້ເຜີຍແຜ່ຂັ້ມນຂອງທ່ານທາງເວັບໄຊຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດ, ກະລຸນາລະບຸ ການຍິນ
ຍອມ ຫ ອະນຸຍາດໃຫູ້ເຜີຍແຜ່ຂັ້ມນຢ່າງຊັດເຈນ.
ຜູ້ລາຍງານພິເສດຈະຮັບຂໍ້ມນຜ່ານອເມວທໍ່ເຂົໍ້າລະຫັດ (ມຄວາມປອດໄພ) ສ່ົໍ່ງໃຫູ້ bassam.khawaja@nyu.edu with this

public key. ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກັບຄວາມປອດໄພທາງດິຈຕ
ິ ລ
ັ , ທ່ານຄວນຈະຕິດຕຫ
ໍ່ າອົງການທີໍ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານນີັ້
ສະເພາະ. ອົງການ Access Now ມີການບລິການໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຜ່ານ digital security helpline ເພໍ່ອຊ່ວຍບຸກຄົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງນາໃຊູ້ອິນເຕີເນັດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. ທ່ານສາມາດສົໍ່ງຄາຖາມໄປທີໍ່ help@accessnow.org.
ຜູ້ລາຍງານພິເສດຈະນາສະເໜີຜົນໄດູ້ຮັບ ຫັງຈາກສາເລັດການລົງຢູ້ຽມຢາມຄັັ້ງນີັ້ຢ່າງລະອຽດ ໃນວັນທີ 28 ມີນາ ແລະ ບົດລາຍງານທາງການ ແມ່ນຈະ
ສົໍ່ງໃຫູ້ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ຜູ້ລາຍງານພິເສດຂສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສງມາຍັງການປະກອບສ່ວນ ແລະ ລຖ້າອ່ານຂັ້ມນທີໍ່ຈະໄດູ້ຮັບ.

ຄາຖາມກ່ຽວກັບສືໍ່ສານມວນຊົນ
ການນາສະເໜີຄວາມຄບໜ້າຂອງການລົງຢູ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະສະເໜີຜ່ານເວັບໄຊ website, ທະວິດເຕີ Twitter ແລະ ເຟສ
ບຸກ Facebook ຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດ. ບົດຂ່າວທີໍ່ມີຂັ້ມນເພີໍ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການລົງຢູ້ຽມຢາມຄັັ້ງນີັ້ແມ່ນຈະອອກພາຍໃນເດອນ ມີນາ
ປີ 2019.
ໃນມັ້ສຸດທ້າຍຂອງການຢູ້ຽມຢາມໃນເດອນມີນາ, ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ຈະຈັດພິທີຖະແຫງຂ່າວໃນ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ເຊິໍ່ງຈະມີການນາ
ສະເໜີຜົນໄດູ້ຮັບໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ. ກ່ອນ ແລະ ຫັງການລົງຢູ້ຽມຢາມ ຜູ້ລາຍງານພິເສດຈະຈາກັດການພົວພັນກັບສໍ່ມວນຊົນ ໂດຍສະເພາະ
ການມີຄາເຫັນຕໍ່ກັບຈຸດປະສົງຂອງການລົງຢູ້ຽມຢາມ, ເຂດທີໍ່ຈະລົງຢູ້ຽມຢາມ ແລະ ຂັ້ມນດ້ານການເດີນທາງອໍ່ນໆ. ການຖະແຫງຂ່າວ
ເປັນພຽງບ່ອນດຽວທີໍ່ ຜູ້ລາຍງານພິເສດຈະມີຄາເຫັນ ຕໍ່ກັບຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ ບົດສະຫຼຸບ.
ຄາຖາມກ່ຽວກັບສໍ່ສານມວນຊົນ ເຊິໍ່ງລວມເຖິງການສະເໜີຂເຂົັ້າໃນລາຍການສໍ່ຂອງການລາຍງານພິເສດນີັ້, ສາມາດຕິດຕໍ່ Patricia
Varela (pvarela@ohchr.org), Maria Andrea Echazú (ma-echazu@ohchr.org), ແລະ Bassam Khawaja
(bassam.khawaja@nyu.edu).
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ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ແມ່ນຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ເຊິໍ່ງໄດູ້ຮັບການມອບໝາຍ ໂດຍ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ປະຈຸບັນ ສາສະດາ
ຈານ Philip Alston ແມ່ນຜູ້ລາຍງານພິເສດດ້ານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. ສາລັບຂັ້ມນເພີໍ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂັ້ການົດຕໍ່ກັບຄວາມທຸກຍາກ
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ຮຸນແຮງສາມາດອ່ານໄດູ້ເພີໍ່ມເຕີມທີໍ່ :

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
ສາລັບຂັ້ມນເພີໍ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ:ໍ່ Patricia Varela (pvarela@ohchr.org) ຫ Maria Andrea Echazú (ma-

echazu@ohchr.org), ຫ ຂຽນຫາ srextremepoverty@ohchr.org.
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