
1

ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ບົົດແນະນຳ�ກ່່ຽວກ່ັບົສິິດເສິລີີພ�ບົໃນກ່�ນຕັ້້ງສິະມ�ຄົົມ
ຂອງບົັນດ�ແຮງງ�ນໃນອ�ຊຽນ



2

ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

Composed of 60 eminent judges and lawyers from all regions of the world, the International Commission 
of Jurists (ICJ) promotes and protects human rights through the Rule of Law, by using its unique legal 
expertise to develop and strengthen national and international justice systems. Established in 1952 
and active on the five continents, the ICJ aims to ensure the progressive development and effective 
implementation of international human rights and international humanitarian law; secure the realization 
of civil, cultural, economic, political and social rights; safeguard the separation of powers; and guarantee 
the independence of the judiciary and legal profession.

® The Impact of COVID-19 on the Economic, Social and Cultural Rights of the Marginalized in Thailand - 
Briefing Paper

© Copyright International Commission of Jurists 
Published in August 2021

The International Commission of Jurists (ICJ) permits free reproduction of extracts from any of its 
publications provided that due acknowledgment is given and a copy of the publication carrying the 
extract is sent to its headquarters at the following address:

International Commission of Jurists 
P.O. Box 1740 
Rue des Buis 3 
CH 1211 Geneva 1 
Switzerland 
t: +41 22 979 38 00 
f +41 22 979 38 01 
www.icj.org



1

ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ບົົດແນະນຳ�ກ່່ຽວກ່ັບົສິິດເສິລີີພ�ບົໃນກ່�ນຕັ້້ງສິະມ�ຄົົມ
ຂອງບົັນດ�ແຮງງ�ນໃນອ�ຊຽນ



2

ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ບົົດແນະນຳ�ກ່່ຽວກ່ັບົສິິດເສິລີີພ�ບົໃນກ່�ນຕັ້້ງສິະມ�ຄົົມຂອງບົັນດ�ແຮງງ�ນໃນອ�ຊຽນ

ຄົຳ�ນຳ�

• ເປັັນກ່�ນຢືືນຢັືນອີກ່ເທ່ື່ອຫນ່ງວ�່ ສິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົມົ, ການຊຸຸມນມຸໂດຍສິນັຕັ້,ິ ຄົວາມຄົດິເຫັນັ, ການສິະແດງອອກແລີະຂ້ໍ້ມນູຂໍ້າ່ວ
ສິານຕັ້່າງໆແລີະສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສ່ິວນຕັ້ົວ, ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງການເມືອງ ແລີະ ການເຮັ່ດວຽກແມ່ນໄດ້ຮ່ັບການຄຸ້ົມຄົອງພາຍໃຕັ້້ກົດຫັມາຍ
ສິິດທິິມະນຸດສິາກົນ, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງຜ່່ານຖະແຫັລີງການສິາກົນວ່າດ້ວຍສິິດທິິມະນຸດ,  ສິົນທິິສັິນຍາສິາກົນວ່າດ້ວຍສິິດທິິພົນລີະເຮື່ອນ ແລີະການ
ເມືອງ, ສິົນທິິສິັນຍາສິາກົນວ່າດ້ວຍສິິດທິິທິາງດ້ານເສິດຖະກິດ, ສິັງຄົົມ ແລີະ ວັດທິະນະທິໍາ ແລີະ ເຄົ່ອງມືອ່ນໆ.

• ເປັັນກ່�ນກ່່�ວທື່ົບົທື່ວນໄວ້ຕັ້່ມອີກ່ວ່�, ຖະແຫັລີງການວຽນນາ ແລີະແຜ່ນດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດງານນ້ນ, ໄດ້ໃຫັ້ການຢືືນຢືັນການສິ່ງເສິີມ ແລີະ 
ຄົຸມ້ຄົອງສິດິທິມິະນດຸເຫັລີາ່ນ,້ ໂດຍໃຫັຄ້ົວາມສິໍາຄົນັເປັັນອນັດບັທິໍາອດິ, ແລີະຖະແຫັລີງການວາ່ດວ້ຍນກັປັກົປັອ້ງສິດິທິມິະນດຸໄດຢ້ືນືຢືນັອກີເທິອ່ຫັນງ່
ເຖງິບດົບາດອນັຈຳໍາເປັັນຂໍ້ອງບນັດານກັປັກົປັອ້ງສິດິທິິມະນດຸໃນການສິງ່ເສິມີສິດິທິິມະນດຸ ແລີະ ການຄົຸມ້ຄົອງພເິສິດ, ພາກລີດັຕັ້ອ້ງໃຫັອ້ໍານວຍຄົວາມ
ສິະດວກໃນດ້ານນ້ໃຫັ້ແກ່ພວກເຂໍ້ົາເຈຳ້າ, ເຊຸ່ງກ່ແມ່ນລີວມທິັງສິິດທິິໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ອົງການພັດທິະນາເອກະຊຸົນ (NGO). 

• ເປັັນກ່�ນກ່່�ວທົື່ບົທື່ວນໄວ້ຕັ້ມ່ອກີ່ວ່�, ຈຳດຸປັະສິງົຂໍ້ອງຫັລັີກການອາຊຸຽນທິໄ່ດ້ລີະບຸໄວໃ້ນກດົບັດອາຊຸຽນ; ລີວມທິງັການເຄົາົລີບົ ແລີະສ່ິງເສິມີສິດິທິິ
ມະນຸດ ແລີະເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານ. ຫັລີັກການປັະຊຸາທິິປັະໄຕັ້, ລີະບຽບກົດຫັມາຍ ແລີະ ການປັົກຄົອງທິ່ດີ.

• ເປັັນກ່�ນກ່່�ວທົື່ບົທື່ວນໄວ້ຕັ້່ມອີກ່ວ່�, ບັນດາອົງການຈຳັດຕ້ັ້ງທິາງທິຸລີະກິດແມ່ນໃຫັ້ມີຄົວາມຮັ່ບຜ່ິດຊຸອບໃນການເຄົົາລີົບທິາງດ້ານສິິດທິິມະນຸດ,  
ໂດຍອີງຕັ້າມຫັລີັກການແນະນໍາຂໍ້ອງອົງການສິະຫັະປັະຊຸາຊຸາດວ່າດ້ວຍທິຸລີະກິດ ແລີະສິິດທິິມະນຸດ.

• ເປັັນກ່�ນໃຫກ້່�ນຍອມຮບັົໃນຄົວາມຫັລີາກຫັລີາຍທິກ່ວ້າງຂໍ້ວາງໃນບນັດາຜູ່ຄ້ົນົ ແລີະ ຊຸຸມຊຸນົໃນພາກພນ້ອາຊຸຽນ,  ທິາງດາ້ນການເມອືງ, ເສິດຖະກດິ, 
ກົດຫັມາຍ, ສິັງຄົົມ, ວັດທິະນະທິໍາ, ປັະຫັວັດສິາດ ແລີະ ສິາສິະຫັນາ.

• ເປັັນກ່�ນສິະແດງຄົວ�ມເປັນັຫວ່ງກຽ່ວກບັການຈຳໍາກດັສິດິເສິລີີໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົມົ, ການຊຸຸມນມຸໂດຍສິນັຕັ້,ິ ຄົວາມຄົດິເຫັນັ, ການສິະແດງອອກ
ແລີະຂ້ໍ້ມນູຂໍ້າ່ວສິານແລີະສິດິທິໃິນຄົວາມເປັັນສິວ່ນຕັ້ວົ, ການມສີິວ່ນຮ່່ວມທິາງດາ້ນການເມອືງ ແລີະທິງັວຽກງານຂໍ້ອງພາກລີດັ ແລີະທິບ່ແ່ມນ່ພາກ
ລີັດໃນຂໍ້ົງເຂໍ້ດພ້ນທິ່, ທິ່ມີລີັກສິະນະທິາງກາຍະພາບແບບປັົກກະຕັ້ິ ແລີະທິັງແບບອອນໄລີນ໌.

• ເປັັນກ່�ນສິະແດງຄົວ�ມເປັັນຫ່ວງ ໃຫັ້ກັບສິ່ງທິ່ເປັັນຄົວາມທິ້າທິາຍສິະເພາະທິ່ຕັ້້ອງປັະເຊຸີນຫັນ້າກັບບຸກຄົົນທິ່ມາຈຳາກກຸ່ມຄົົນທິ່ບ່ໄດ້ຮ່ັບຄົວາມ
ເອົາໃຈຳໃສິ່ຢື່າງພຽງພໍ, ຜູ່້ດ້ອຍໂອກາດ ແລີະ ຜູ່້ທ່ິບ່ໄດ້ຮັ່ບສິິດທິິ, ເຊຸ່ງສິ່ງນ້ກ່ແມ່ນລີວມເຖິງ, ເຊຸ່ງກ່ບ່ໄດ້ ຈຳໍາກັດສິະເພາະແຕັ້່ແມ່ຍິງ ແລີະແຮ່ງງານ
ເດັກນ້ອຍ, ແຮ່ງງານທິ່ເຮ່ັດວຽກໃນຄົົວເຮ່ືອນ, ແຮ່ງງານຂໍ້້າມຊຸາດ ແລີະແຮ່ງງານຜູ່້ລີ້ໄພ, ແຮ່ງງານທິ່ເປັັນພວກຮ່ັກຮ່່ວມເພດ (LGTI), ແຮ່ງງານ
ຄົົນພິການ ແລີະ ແຮ່ງງານນອກລີະບົບທິ່ອາດຈຳະປັະເຊີຸນກັບການອຸປັະສັິກແລີະການຈໍຳາແນກທ່ິມີຫັລີາຍຂ້ໍ້ນ, ໃນການໃຊຸ້ສິິດເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງ
ສິະມາຄົົມ, ການໂຮ່ມຊຸຸມນຸມໂດຍສິັນຕັ້ິ ແລີະສິິດທິິໃນການພົວພັນກັນທິ່ມີຄົວາມຫັມາຍ.

• ເປັັນກ່�ນໃຫ້ກ່�ນຢືືນຢືັນວ່�, ສິິດທິິອັນດຽວກັນທິ່ຄົົນຢືູ່ໃນລີະບົບອອຟໄລີນ໌ທິ່ບ່ສິາມາດເຂໍ້້າອິນເຕັ້ີແນັດໄດ້ນ້ນ, ກ່ຈຳະຕັ້້ອງໄດ້ຮ່ັບການຄົຸ້ມຄົອງທິາງ
ອອນໄລີນ,໌ ເຊຸ່ງກລ່ີວມທິງັສິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ ແລີະສິດິທິິອນ່ໆ ແລີະ ກທັ່ິງທ່ິກຽ່ວຂ້ໍ້ອງກບັການນໍາໃຊຸເ້ທັິກໂນໂລີຍໃີໝ່່ໆ,  ເຊຸ່ງກ່ມລີີວມ
ທິັງປັັນຍາປັະດິດ, ທິ່ເປັັນການຈຳໍາກັດທິ່ບ່ເຫັມາະສິົມສິໍາລີັບສິິດເສິລີີພາບໃນການສິະມາຄົົມ ແລີະສິິດທິິທິ່ກ່ຽວຂໍ້້ອງ, ແລີະ

• ເປັັນກ່�ນຄົຳ�ນຶງເຖິິງຄົວາມຈໍຳາເປັັນໃນການໃຫ້ັຄົໍາແນະນໍາໃຫ້ັແກ່ທິາງພາກລັີດ, ທິຸລີະກິດ, ຝ່່າຍຕຸັ້ລີາການ, ທິະນາຍຄົວາມ ແລີະ/ຫັລືີ ສິະມາຄົົມ
ທິະນາຍຄົວາມ, ສິະຫັະພັນແຮ່ງງານ ແລີະ ພາກປັະຊຸາສິັງຄົົມ, ກ່ຽວກັບມາດຕັ້ະການທິ່ມີຄົວາມຈຳໍາເປັັນເພ່ອເປັັນການຮ່ັບປັະກັນເຖິງການເຄົົາລີົບ, 
ການຄົຸ້ມຄົອງ ແລີະ ປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມຫັລີັກການສິິດທິິມະນຸດຢື່າງບ່ມີການຈຳໍາແນກໃດໆ.

ບັນດາຜູ່້ທິ່ລີົງນາມ, ກ່ໄດ້ໃຫັ້ການຮ່ັບຮ່ອງເອົາຄົໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍສິິດເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມຂໍ້ອງບັນດາແຮ່ງງານ ໃນສິະມາຄົົມປັະຊຸາຊຸາດອາຊຸີ
ຕັ້າເວັນອອກສິຽງໃຕັ້້ (ອາຊຸຽນ) ນ້ຢື່າງເຂໍ້້ມງວດ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ຫລີັກ່ກ່�ນແນະນຳ�

• ກ່ຽດສິັກ່ສິີຂອງຄົວ�ມເປັັນມະນຸດ, ປັະຊ�ທື່ິປັະໄຕັ້ ແລີະ ຄົວ�ມເປັັນສິ�ກົ່ນຂອງສິິດທື່ິມະນຸດສິ�ກ່ົນ : ສິິດເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ, 
ການຊຸຸມນຸມ, ຄົວາມຄົິດເຫັັນ, ການສິະແດງອອກແລີະຂ້ໍ້ມູນຂໍ້່າວສິານ, ແລີະສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ, ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງດ້ານການເມືອງ 
ແລີະເຮ່ັດວຽກນ້ນ, ເປັັນສິ່ງທິ່ມີຄົວາມເປັັນສິາກົນ, ບ່ສິາມາດແບ່ງໄດ້, ເພ່ງພາເຊຸ່ງກັນແລີະກັນ ແລີະມີຄົວາມສິໍາພັນກັນ. ບັນດາສິິດທິິເຫັລີ່ານ້ແມ່ນ
ກະແຈຳສິໍາຄົັນໃນການດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດເພ່ອໃຫັ້ປັະຊຸາທິິປັະໄຕັ້ກາຍເປັັນຈຳິງ, ລີະບຽບກົດຫັມາຍ ແລີະ ກຽດສິັກສິີສິໍາລີັບທິຸກຄົົນທິ່ຢືູ່ທິ່ວທິຸກແຫັ່ງ, 
ເນ່ອງຈຳາກວ່າມັນເປັັນຊຸ່ອງທິາງໃຫັ້ປັະຊຸາຊຸົນໃນການສິະແດງອອກເຖິງຄົວາມຄົິດເຫັັນຂໍ້ອງເຂໍ້ົາເຈ້ຳາ, ແລີະກ່ເປັັນຕັ້ົວແທິນເພ່ອຜ່ົນປັະໂຫັຍດຂໍ້ອງ
ເຂໍ້ົາເຈຳ້າ, ແລີະກ່ທິັງຊຸ່ວຍໃຫັ້ສິິດທິິມະນຸດໃນດ້ານອ່ນໆໃຫັ້ສິາມາດບັນລີຸຜ່ົນໄດ້

• ລີະບົຽບົກົ່ດຫມ�ຍ: ລີະບຽບກົດຫັມາຍເປັັນສ່ິງທ່ິມີຄົວາມຈໍຳາເປັັນໃນການປົັກປ້ັອງສິິດເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ ແລີະໃນທິາງກົງກັນຂ້ໍ້າມ, 
ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງດ້ານການເມືອງ ແລີະ ດ້ານພົນລີະເມືອງນ້ນ, ກ່ເປັັນສິ່ງທິ່ຈຳໍາເປັັນເຊຸ່ນດຽວກັນ, ໃນການສິ່ງເສິີມລີະບຽບກົດຫັມາຍ, ຊຸ່ງບ່
ສິາມາດປ່ັອຍໃຫັ້ພັກການເມືອງ ແລີະຕັ້ົວແທິນຂໍ້ອງລີັດຖະບານໄປັຕັ້າມລໍີາພັງໄດ້. ເພ່ອເປັັນການປົັກປ້ັອງຄົຸ້ມຄົອງລີະບຽບກົດຫັມາຍນ້ນ, ບຸກຄົົນທ່ິ
ໄດ້ຖືກຈໍຳາກັດສິິດທິິມະນຸດ ຫັລີືໄດ້ຖືກປິັດກ້ນ,  ກ່ຄົວນທ່ິຈຳະມີສິິດທ່ິຈຳະດໍາເນີນການທ່ິເປັັນອິດສິະຫັລີະ, ມີຄົວາມຍຸຕິັ້ທໍິາ ແລີະມີປັະສິິດທິິພາບ ເພ່ອ
ທິ້າທິາຍຄົວາມຖືກຕັ້້ອງຕັ້າມກົດຫັມາຍຂໍ້ອງມາດຕັ້ະການ ແລີະ/ຫັລີືການດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມກົດຫັມາຍແຫັ່ງຊຸາດ ແລີະສິາກົນ.

• ພນັທື່ະຫນ້�ທື່ໃ່ນກ່�ນເຄົົ�ລົີບົ, ປັກົ່ປ້ັອງ ແລີະ ປັະຕັ້ບິົດັຕັ້�ມ : ບນັດາປັະເທິດຕ່ັ້າງໆແມນ່ມພີນັທິະໃນການໃຫັກ້ານເຄົາົລີບົ, ປັກົປັອ້ງ ແລີະ ດໍາເນີນ
ປັະຕັ້ິບັດໃນການປັະຕັ້ິບັດຕ່ັ້ການໃຊຸ້ສິິດເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ, ການຊຸຸມນຸມໂດຍສິັນຕັ້ິ, ຄົວາມຄົິດເຫັັນ, ການສິະແດງອອກແລີະຂ້ໍ້ມູນຂໍ້່າວ
ສິານຕັ້່າງໆແລີະສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ, ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງການເມືອງ ແລີະ ການເຮ່ັດວຽກງານ, ທິ່ກວມເອົາສິິດທິິຂໍ້ອງແຮ່ງງານທິຸກຄົົນ
ໃນການຕັ້້ງ ແລີະ ເຂໍ້້າຮ່່ວມສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ ແລີະ ສິະມາຄົົມແຮ່ງງານ ແລີະ ມີສິ່ວນຮ່່ວມໃນການເຈຳລີະຈຳາຕັ້່ລີອງຮ່່ວມກັນ ແລີະ ການດໍາເນີນ
ການທິ່ຮ່່ວມກັນອ່ນໆ, ລີວມທິັງສິິດທິິໃນການປັະທິ້ວງ ແລີະການນັດຢືຸດງານ, ໂດຍບ່ມີຄົວາມຢື້ານກົວຕັ້່ການຂໍ້່ມຂໍູ້່ ຫັລີື ການຕັ້ອບໂຕັ້້ໃດໆ.

• ກ່�ນບົ່ຈຳຳ�ແນກ່ ແລີະ ຄົວ�ມສິະເຫມີພ�ບົ: ສິິດເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ການຊຸຸມນຸມໂດຍສິັນຕັ້ິ, ຄົວາມຄົິດເຫັັນ, ການສິະແດງອອກແລີະ
ຂ້ໍ້ມນູຂໍ້າ່ວສິານແລີະສິດິທິໃິນຄົວາມເປັັນສິວ່ນຕັ້ວົ, ການມສີິວ່ນຮ່່ວມທິາງດາ້ນການເມອືງ ແລີະ ວຽກງານນນ້, ຄົວນໄດຮ້່ບັຄົວາມເທິາ່ທິຽມກນັ, ໂດຍ
ບ່ມີການຈຳໍາແນກເຊຸ້ອຊຸາດ, ສິີຜ່ິວ, ເຊຸ້ອສິາຍ, ສິັນຊຸາດ, ສິັງຄົົມ ຫັລີື ຊຸົນເຜ່່າ, ພາສິາ, ສິາສິະຫັນາ, ອາຍຸ, ປັະເພດຂໍ້ອງວຽກງານ, ການຈຳ້າງງານ, 
ສິະຖານທ່ິເຮັ່ດວຽກ, ອົງການຈັຳດຕ້ັ້ງ ຫັລີື ຂໍ້ະແຫັນງການ, ສິັນຊຸາດ , ສິັນຊຸາດຫັລີືສິະຖານະພາບຂໍ້ອງການຍ້າຍຖ່ນຖານ, ເພດ, ທິັດສິະນະທິ່ມີຕັ້່
ທິາງເພດຫັລີລືີກັສິະນະຕັ້ວົຕັ້ນົທິາງເພດ, ຄົວາມຄົດິເຫັນັທິາງດາ້ນການເມອືງຫັລືີອນ່ໆ, ສິະຖານະພາບທິາງດາ້ນສິຂຸໍ້ະພາບ, ການຖພືາ, ສິະຖານະພາບ
ການແຕັ້ງ່ງານ, ພາລີະບດົບາດໃນຄົອບຄົວົ, ການເປັັນພ່ແມ,່ ສິະຖານະພາບທິາງດາ້ນສຸິຂໍ້ະພາບ, ສິະຖານະພາບຂໍ້ອງໂຣກເອດສ໌ິ, ຊຸບັສິນິ, ສິະຖານະພາບ
ທິາງດ້ານເສິດຖະກິດສິັງຄົົມ, ການເກີດລີູກຫັລີືສິະຖານະພາບທິາງດ້ານອ່ນໆ.

• ກ່�ນຮວມຂອງແຮງງ�ນທື່ງັໝົດົຢື�່ງເທື່�່ທື່ຽມກ່ນັໃນທື່ກຸ່ສິະພ�ບົແວດລ້ີອມ: ສິດິທິມິະນດຸ ແລີະ ຫັລັີກການທິໄ່ດລ້ີະບໄຸວໃ້ນເອກະສິານສິະບບັ
ນ້ແມ່ນນໍາໄປັໃຊຸ້ກັບບັນດາແຮ່ງງານທັິງໝົ່ດໃນທຸິກຂົໍ້ງເຂໍ້ດວຽກງານ, ລີວມທິັງແຮ່ງງານນອກລີະບົບ, ແຮ່ງງານທ່ິເຮ່ັດວຽກພາຍໃນຄັົວເຮ່ຶອນ, 
ແຮ່ງງານກະເສິດ, ບັນດາແຮ່ງງານທິ່ເຮ່ັດວຽກໃນລີະບົບດິຈຳິຕັ້ອນ ແລີະແຮ່ງງານທິ່ບ່ໄດ້ຮ່ັບຄົ່າຈຳ້າງ. ສິ່ງນ້ແມ່ນໃຊຸ້ກັບທິຸກອານາເຂໍ້ດພ້ນທິ່ ແລີະໃນ
ທິຸກຂົໍ້ງເຂໍ້ດວຽກງານ, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງຂໍ້ົງເຂໍ້ດການຜ່ະລີິດ, ການສິ່ງອອກ, ເຂໍ້ດເສິດຖະກິດພິເສິດ, ເຂໍ້ດຊຸາຍແດນ ແລີະ ການເຮ່ັດວຽກແບບຂໍ້້າມ
ເຂໍ້ດແດນ.

• ພັນທື່ະຫນ້�ທ່ື່, ທື່່ຢ່່ືນອກ່ອ�ນ�ເຂດພ້ນທື່່ ແລີະ ກ່�ນຮ່ວມມືກ່ັນລີະຫວ່�ງປັະເທື່ດ: ພັນທິະຫັນ້າທິ່ຂໍ້ອງປັະເທິດຕ່ັ້າງໆໃນການໃຫັ້ຄົວາມ
ເຄົົາລີົບ, ປັົກປັ້ອງ ແລີະ ປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມການໃຊຸ້ສິິດທິິດ່ງກ່າວນ້, ແມ່ນນໍາໄປັໃຊຸ້ກັບສິະຖານະການທິັງພາຍໃນ ແລີະ ນອກອານາເຂໍ້ດພ້ນທິ່ຂໍ້ອງຕັ້ົນ, 
ແລີະໂດຍສິະເພາະແລີວ້, ກແ່ມນ່ໃນສິະຖານະການທິພ່າກລີດັໄດມ້ກີານຄົວບຄົມຸຢືາ່ງມປີັະສິດິທິພິາບ, ຫັລືີຢູ່ືໃນຖານະທິຈ່ຳະໃຊຸອ້ດິທິພິນົທິຫ່ັນກັແຫັນ້
ນຂໍ້ອງຕັ້ົນຫັລີືດໍາເນີນການໃຊຸ້ມາດຕັ້ະການເພ່ອບັນລີຸໃຫັ້ເກີດມີການໃຊຸ້ສິິດທິິ. 

• ຄົວ�ມຖິກື່ຕັ້ອ້ງທື່�ງດ�້ນກ່ດົຫມ�ຍ, ຄົວ�ມເປັັນທື່ຳ�, ຄົວ�ມຈຳຳ�ເປັັນ ແລີະ ສິດັສິວ່ນຄົວ�ມເຫມ�ະສິມົ: ຂ້ໍ້ຈຳໍາກດັໃດໆທິກ່ຽ່ວກບັສິດິທິໃິນການ
ຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ການຊຸຸມນຸມໂດຍສິັນຕັ້ິ, ຄົວາມຄົິດເຫັັນ, ການສິະແດງອອກແລີະຂໍ້້ມູນຂໍ້່າວສິານແລີະສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ ການມີສິ່ວນຮ່່ວມ
ທິາງດ້ານການເມືອງ ແລີະວຽກງານນ້ນ, ຕັ້້ອງດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດໃຫັ້ໄປັຕັ້າມກົດຫັມາຍ ແລີະ ມາດຕັ້ະຖານສິາກົນທິາງດ້ານສິິດທິິມະນຸດໃຫັ້ຢື່າງ
ເຂ້ໍ້ມງວດ. ບ່ມີຂ້ໍ້ຈໍຳາກັດໃດໆທ່ິຈຳະສິາມາດໃຫ້ັຖືກກໍານົດໄວ້ໄດ້, ເວ້ນເສິຍແຕັ້່ວ່າ, ໄດ້ມີການກໍານົດໄວ້ໃນລັີກສິະນະທິ່ບ່ເປັັນການຈໍຳາແນກ ແລີະກ່ໃຫັ້
ສິອດຄົ່ອງກັບຫັລີັກການຂໍ້ອງກົດຫັມາຍ, ແລີະກ່ມີຄົວາມຈຳໍາເປັັນ ແລີະເພ່ອຈຳຸດປັະສິົງສິໍາລີັບຄົວາມຫັມ້ນຄົົງແຫັ່ງຊຸາດ,  ດ້ານສິາທິາລີະນະສິຸກ ຫັລີື
ສິິນລີະທິໍາ, ຄົວາມເປັັນລີະບຽບຮ່ຽບຮ່້ອຍໃນສິັງຄົົມ ຫັລີືກ່ເພ່ອເປັັນການປັົກປັ້ອງສິິດທິິແລີະສິິດເສິລີີພາບຂໍ້ອງຜູ່້ອ່ນ. ມາດຕັ້ະການຈຳໍາກັດໃດຫັນ່ງກ່
ຕັ້້ອງໃຫັ້ມີຄົວາມເປັັນສິັດສິ່ວນທິ່ເຫັມາະສິົມກັບຕັ້າມທິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂໍ້້າງເທິິງ.

• ສິິດທື່ິໃນກ່�ນຢືຽວຢື� ແລີະ ກ່�ນຊົດເຊີຍທື່່ມີປັະສິິດທື່ິພ�ບົ: ບຸກຄົົນໃດກ່ຕັ້າມ, ທິ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫັາວ່າ,ໄດ້ມີການລີະເມີດຫັລືີລີະເມີດສິິດທິິຂໍ້ອງ
ເຂໍ້າົເຈຳາ້ນນ້,  ກຄ່ົວນໃຫັມີ້ການເຂໍ້າ້ເຖງິການແກໄ້ຂໍ້ຢືຽວຢືາແລີະການຊຸດົເຊຸຍີທິມ່ປີັະສິດິທິພິາບ, ລີວມທິງັຜ່າ່ນການຈຳດັຕ້ັ້ງປັະຕັ້ບິດັເພອ່ໃຫັດ້ປັັນການ
ຮ່ັບປັະກັນວ່າ, ຈຳະບ່ເກີດເຫັດການດ່ງກ່າວຂໍ້້ນອີກ ອີງຕັ້າມກົດຫັມາຍສິິດທິິມະນຸດສິາກົນ.

• ຄົວ�ມຮັບົຜິິດຊອບົຂອງບົັນດ�ອົງກ່�ນຈຳັດຕັ້້ງໃນກ່�ນເຄົົ�ລີົບົສິິດທື່ິມະນຸດ: ໂດຍອີງຕັ້າມມາດຕັ້ະຖານໃນດ້ານສິິດທິິມະນຸດສິາກົນນ້ນ, ຜູ່້ທິ່
ດໍາເນນີທິລຸີະກດິແມນ່ມຄີົວາມຮ່ບັຜ່ດິຊຸອບໃນການເຄົົາລີບົສິດິທິມິະນດຸ, ແລີະປັະຕັ້ບິດັໃນການນໍາເອາົມາດຕັ້ະການແລີະຂໍ້ນ້ຕັ້ອນຕັ້າ່ງໆມານໍາໃຊຸໃ້ຫັ້
ມປີັະສິດິທິພິາບ, ເຊຸງ່ກລ່ີວມທິງັມກີານທິບົທິວນກວດກາສິດິທິມິະນດຸຢືາ່ງຮ່ອບດ້ານທິກ່ວມໄປັເຖງິຜ່ນົກະທິບົຕັ້ວົຈຳງິທິເ່ກດີຂ້ໍ້ນ, ແລີະທິອ່າດຈຳະເກດີຂໍ້ນ້
ໃນລີະຫັວ່າງການດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດທິ່ກ່ຽວກັບສິິດທິິມະນຸດ ແລີະລີວມທິັງການແກ້ໄຂໍ້ເພືອຊຸົດເຊຸີຍຕັ້່ການລີະເມີດໂດຍຜ່່ານກົນໄກການແກ້ໄຂໍ້ທິ່
ຖືກຕັ້້ອງແລີະມີປັະສິິດທິິພາບ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ຄົຳ�ນິຍ�ມ

ສິິດທິິໃນການມີເສິລີີພ�ບົໃນກ່�ນຕັ້້ງສິະມ�ຄົົມໃນໃນບໍລີິບົດຂໍ້ອງການເຮັ່ດວຽກ, ແມ່ນໝ່າຍເຖິງສິິດທິິຂໍ້ອງບຸກຄົົນໃດນ່ງທິ່ຈຳະສິ້າງຕ້ັ້ງ ແລີະເຂ້ໍ້າຮ່່ວມ
ອົງການຈຳັດຕັ້້ງທິ່ຕັ້ົນເອງໄດ້ເລີືອກ ເພ່ອສິ່ງເສິີມ ແລີະປັົກປັ້ອງຜ່ົນປັະໂຫັຍດຂໍ້ອງຕັ້ົນ ໂດຍປັາສິະຈຳາກການໄດ້ຮ່ັບອະນຸຍາດ ຫັລີືຂໍ້້ຈຳໍາກັດໃດໆກ່ອນຫັນ້ານ້, 
ຍກົເວນ້ສິະເພາະຕັ້າມທິໄ່ດ້ກໍານດົໄວໃ້ນກດົຫັມາຍສິາກນົ. ສິງ່ນກ້ແ່ມນ່ພາກສິວ່ນຫັລີກັທິສ່ິໍາຄົນັຂໍ້ອງສິດິທິໃິນການເຮ່ດັວຽກ, ໂດຍໄດຮ້່ບັການຄົຸມ້ຄົອງຕັ້າມ
ກດົຫັມາຍສິາກນົ. ສິະມາຄົົມມສີິດິທິຈ່ຳະຮ່່າງລີດັຖະທໍິາມະນນູ ແລີະ ກດົເກນຕັ້າ່ງໆ, ເລີອືກຕ້ັ້ງຜູ່ແ້ທິນຂໍ້ອງເຂໍ້າົເຈຳາ້ໂດຍເສິລີີຢືາ່ງເຕັ້ມັສິວ່ນ, ຈຳດັຕ້ັ້ງລີະບຽບ
ການເພ່ອການບໍລີິຫັານແລີະກິດຈຳະກໍາ ແລີະ ກໍານົດແຜ່ນການເພ່ອສິ່ງເສິີມ ແລີະ ປັົກປັັກຮ່ັກສິາຜ່ົນປັະໂຫັຍດຂໍ້ອງບັນດາແຮ່ງງານ. ສິິດທິິໃນການຕັ້່ລີອງ
ແບບຮ່່ວມກນັ, ການປັະທິວ້ງແລີະການນດັຢືດຸງານ ໂດຍບມ່ຄີົວາມຢືາ້ນກວົຕັ້ກ່ານຂໍ້ມ່ຂູ່ໍ້ ຫັລືີການຕັ້ອບໂຕັ້,້ ເປັັນສິງ່ຫັນງ່ແລີະທິໄ່ດຮ້່ບັການປັກົປັອ້ງໂດຍສິດິ
ເສິລີີພາບໃນການເປັັນສິະມາຄົົມ.

ສິດິທິໃິນການມີສິດິເສິລີີພ�ບົໃນກ່�ນໂຮມຊມຸນມຸໂດຍສິນັຕິັ້ໄດເ້ຮັ່ດໃຫ້ັບກຸຄົນົ ແລີະ ສິະມາຄົົມສິາມາດສິະແດງອອກຮ່່ວມກັນໄດກ້ານຈໍຳາກດັສິດິເສິລີີພາບ
ໃນການຊຸຸມນມຸ, ເນອ່ງຈຳາກວາ່ມນັເປັັນສິດິທິສິິວ່ນຕັ້ວົຂໍ້ອງບຸກຄົົນທິສ່ິາມາດໃຊຸຮ່້່ວມກນັໄດ້, ກມ່ກັຈຳະສ່ິງຜ່ນົກະທົິບຕ່ັ້ສິດິທິໃິນການສິະມາຄົົມ,  ເຊຸງ່ຄຸ້ົມຄົອງ
ການດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດຮ່່ວມກັນ. ສິິດທິິໃນການໂຮ່ມຊຸຸມນຸມໂດຍສິັນຕັ້ິໄດ້ໃຫັ້ການຄົຸ້ມຄົອງການເຕັ້້າໂຮ່ມທິ່ບ່ມີຄົວາມຮຸ່ນແຮ່ງ, ແລີະກ່ອາດຈຳະດໍາເນີນໄປັ
ໄດ້ຢື່າງສັິນຕິັ້, ທິັງໃນພ້ນທິ່ສິ່ວນຕັ້ົວ ແລີະ ໃນສັິງຄົົມ, ໂດຍຜ່່ານວິທິີການຕັ້່າງໆ ທິັງແບບອອຟໄລີນ໌ແລີະອອນໄລີນ໌, ເຊຸ່ງລີວມມີການເດີນຂໍ້ະບວນ, ການ
ປັະທິ້ວງ, ການປັະຊຸຸມ, ການນ່ງສິະມາທິິ, ຫັລີືວິທິີການທິາງເລີືອກອ່ນໆ, ທິ່ສິອດຄົ່ອງກັບກົດຫັມາຍສິິດທິິມະນຸດສິາກົນ.

ສິິດທິິໃນການມີສິິດທິື່ເສິລີີພ�ບົໃນກ່�ນສິະແດງຄົວ�ມຄົິດເຫັນ, ກ່�ນສິະແດງອອກ່ ແລີະຂ້ມ່ນຂ່�ວສິ�ນແມ່ນເປັັນອົງປັະກອບທິ່ຈຳໍາເປັັນ ແລີະ 
ສິໍາຄົັນຂໍ້ອງສິິດທິິໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ການຊຸຸມນຸມ, ເມ່ອປັະຊຸາຊຸົນໄດ້ມາເຕັ້້າໂຮ່ມກັນເພ່ອຈຳຸດປັະສິົງຂໍ້ອງການສິະແດງອອກ. ສິິດເສິລີີພາບໃນການ
ສິະແດງອອກ ເຊຸ່ງກ່ລີວມການທິ່ມີສິິດໃນການສິະແຫັວງຫັາ, ຮ່ັບ ແລີະ ແບ່ງປັັນຂ້ໍ້ມູນຂໍ້່າວສິານ ແລີະ ແນວຄົວາມຄົິດໃນທິຸກປັະເພດ, ໂດຍບ່ເຂໍ້ດແດນ. 
ສິະມາຄົົມແມ່ນມີສິິດເສິລີີພາບໃນການສິະແດງອອກແລີະຄົວາມຄິົດເຫັັນໂດຍຜ່່ານຈຸຳດປັະສິົງແລີະກິດຈຳະກໍາການເຄ່ົອນໄຫັວຂໍ້ອງຕັ້ົນ, ນອກຈຳາກທິ່ເປັັນ
ສິິດທິິຂໍ້ອງສິະມາຊຸິກສິະມາຄົົມແຕັ້່ລີະຄົົນໃນການສິະແດງຄົວາມຄົິດເຫັັນແລີະຄົວາມຄົິດເຫັັນຂໍ້ອງເຂໍ້ົາເຈຳ້າ.

ສິິດທິິໃນການມີສິ່ວນຮ່ວມທື່�ງດ້�ນກ່�ນເມືອງນ້ນ, ກ່ແມ່ນສິິດທິິສິໍາລັີບທິຸກຄົົນທິ່ຈຳະເຂ້ໍ້າຮ່່ວມໃນການດໍາເນີນການວຽກງານໃນສິັງຄົົມ ຫັລີື ໃນດ້ານ
ການເມືອງ, ບ່ວ່າຈຳະໂດຍກົງຫັລີືຜ່່ານຕັ້ົວແທິນທິ່ໄດ້ຮ່ັບການຄົັດເລີືອກຢື່າງເສິລີີ. ມັນເປັັນພ້ນຖານເພ່ອສິ້າງຄົວາມເຂໍ້້ມແຂໍ້ງໃຫັ້ກັບບຸກຄົົນແລີະກຸ່ມ, ແລີະ
ມີຄົວາມຈຳໍາເປັັນໃນການກໍາຈຳັດການກີດກັນທິ່ເໃຫັ້ເກີດເປັັນຄົວາມດ້ອຍໂອກາດ,  ແລີະທິັງການຈຳໍາແນກ, ເຊຸ່ງນ້ ,ກ່ແມ່ນລີວມໄປັເຖິງໃນບ່ອນເຮ່ັດວຽກ.

ສິິດທິິໃນກ່�ນເຮັດວຽກ່,  ເຊຸ່ງກ່ລີວມໄປັເຖິງສິິດທິິຂໍ້ອງທິຸກຄົົນໃນໂອກາດໃນການຫັາລີ້ຽງຊຸີບດ້ວຍວຽກງານທິ່ເຂໍ້ົາເຈຳ້າເລີືອກ ຫັລີືຍອມຮ່ັບເອົາຢື່າງເສິລີີ. 
ສິດິທິນ້ິກເ່ປັັນທັິງສິດິທິສິິໍາລັີບສິວ່ນບກຸຄົົນ ແລີະສິດິທິສ່ິິວນລີວມ. ໃນມິຕັ້ໂິດຍລີວມລີວມນນ້, ກແ່ມນ່ຫັມາຍເຖິງສິດິທິຂິໍ້ອງທິກຸຄົົນໃນການສິາ້ງ ແລີະເຂ້ໍ້າຮ່່ວມ
ສິະມາຄົົມຕັ້່າງໆ, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງສິະຫັະພັນແຮ່ງງານທິ່ເຂໍ້ົາເຈຳ້າໄດ້ເລີືອກ, ເຊຸ່ງກ່ເຊຸ່ນດຽວກັນກັບ ສິິດທິິຂໍ້ອງສິະຫັະພາບແຮ່ງງານໃນການດໍາເນີນການ
ຢືາ່ງມອິີດສິະຫັລີະ. ອງົປັະກອບທ່ິສິາໍຄົນັຂໍ້ອງສິດິທິິໃນການເຮ່ດັວຽກນນ້,  ກແ່ມນ່ສິດິທິໃິນເງອ່ນໄຂໍ້ຂໍ້ອງສິະພາບການເຮ່ດັວຽກທິຍ່ດຸຕັ້ທິິາໍແລີະເອອ້ອາໍນວຍ,  
ເຊຸ່ງສິິດເສິລີີພາບໃນການເປັັນສິະມາຄົົມກ່ແມ່ນມີຄົວາມສິໍາຄົັນທິ່ສິຸດໃນການແນະນໍາ, ການຮ່ັກສິາ ແລີະ ການປັົກປັ້ອງ.



5

ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

I. ຄົຳ�ແນະນຳ�ສິຳ�ລີັບົບົັນດ�ປັະເທື່ດສິະມ�ຊິກ່ອ�ຊຽນ

ກ່�ນໃຫ້ສິັດຕັ້ະຍ�ບົັນ ຫລີືກ່�ນລີົງນ�ມເຂ້�ຮ່ວມເປັັນພ�ຄົີ 

• ໃຫັ້ສິັດຕັ້ະຍາບັນ ຫັລີື ລີົງນາມເຂໍ້້າຮ່່ວມເປັັນພາຄົີໃນສິົນທິິສິັນຍາສິິດທິິມະນຸດສິາກົນທິ່ກ່ຽວຂໍ້້ອງທິັງໝ່ົດ, ທິ່ຮ່ັບປັະກັນສິິດເສິລີີພາບໃນການຊຸຸມນຸມ
ຢື່າງສິະຫັງົບ ແລີະ ການສິະມາຄົົມ. ເສິລີີພາບໃນການສິະແດງຄົວາມຄົິດເຫັັນ ແລີະສິິດທິິໃນການເຮ່ັດວຽກງານ ແລີະສິິດທິິແຮ່ງງານຂໍ້້ນພ້ນຖານ, 
ລີວມໄປັເຖິງສິົນທິິສັິນຍາສິາກົນວ່າດ້ວຍສິິດທິິພົນລີະເຮື່ອນ ແລີະທິາງດ້ານການເມືອງ, ສິົນທິິສິັນຍາສິາກົນວ່າດ້ວຍສິິດທິິທິາງດ້ານເສິດຖະກິດ, 
ສິັງຄົົມ ແລີະ ວັດທິະນະທິໍາ, ສິົນທິິສິັນຍາວ່າດ້ວຍສິິດທິິເດັກ, ສິົນທິິສິັນຍາວ່າດ້ວຍການລີົບລີ້າງທິຸກຮູ່ບແບບຂໍ້ອງການຈຳໍາແນກທິ່ມີຕັ້່ເພດຍິງ, ແລີະ
ສິນົທິສິິນັຍາສິາກນົວາ່ດວ້ຍການປັກົປັອ້ງສິດິທິຂິໍ້ອງແຮ່ງງານຂໍ້າ້ມຊຸາດທິງັໝ່ດົ ແລີະລີວມທິງັສິະມາຊຸກິຄົອບຄົວົຂໍ້ອງເຂໍ້າົເຈຳາ້, ແລີະສິດິທິອິນ່ໆສິາໍ
ລີັບແຮ່ງງານ, ລີວມທິັງສິົນທິິສິັນຍາຂໍ້ອງອົງການແຮ່ງງານສິາກົນ ເລີກທິີ 87, 98 ແລີະ 190. ສິ່ງເຫັລີ່ານ້ລີ້ວນແຕັ້່ເປັັນສິ່ງທິ່ໄດ້ຖືກຍອມຮ່ັບ ແລີະ 
ອາ້ງອງີໃນຂ້ໍ້ແນະນໍາຂໍ້ອງອາຊຸຽນວາ່ດ້ວຍຄົວາມຮັ່ບຜ່ດິຊຸອບດາ້ນແຮ່ງງານ ແລີະ ໄດຮັ້່ບຮ່ອງເອົາໂດຍກອງປັະຊຸຸມເຈ້ຳາຫັນາ້ທິອ່າວຸໂສິດ້ານແຮ່ງງານ
ຂໍ້ອງອາຊຸຽນ ແລີະ ແລີະຂໍ້້ຕັ້ົກລີົງອາຊຸຽນວ່າດ້ວຍການຄົຸ້ມຄົອງ ແລີະ ສິ່ງເສິີມສິິດທິິຂໍ້ອງແຮ່ງງານຂໍ້້າມຊຸາດ.

ກ່�ນນຳ�ໄປັໃຊ້ໃນກ່ົດຫມ�ຍແລີະກ່�ນປັະຕັ້ິບົັດ

ເສິລີີພາບໃນການສິະມາຄົົມ

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳທິັງໃນກົດຫັມາຍ ແລີະ ໃນພາກປັະຕັ້ິບັດວ່າ, ທິຸກຄົົນມີສິິດໃນການສິ້າງ ແລີະ ເຂໍ້້າຮ່່ວມສິະມາຄົົມ, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງສິະຫັະພາບ
ແຮ່ງງານ ໃນລັີກສິະນະທິສ່ິອດຄົອ່ງກບັຫັລີກັການຂໍ້ອງການທ່ິບ່ມກີານຈໍຳາແນກ. ສິະມາຄົມົມີສິດິໃນການກໍານດົຈຸຳດປັະສິງົແລີະກດິ ຈຳະ ກາໍ ການ ເຄ່ົອນ
ໄຫັວ ຂໍ້ອງຕັ້ົນເອງຢື່າງມີອິດສິະຫັລີະ, ແລີະມີສິ່ວນຮ່່ວມໃນວຽກງານທິາງສິັງຄົົມ ແລີະທິັງການເມືອງຢື່າງເທິ່າທິຽມກັນ.

• ໃນເວລີາທິ່ຕັ້້ອງການໃຫັ້ມີການແຈຳ້ງການ ຫັລີືການລີົງທິະບຽນເຊຸ່ງກ່ແມ່ນເພ່ອຈຳຸດປັະສິົງທິາງດ້ານການບໍລີິຫັານ, ການກໍານົດຂໍ້້ນຕັ້ອນ ແລີະ ການ
ດໍາເນນີງານທິງ່າ່ຍດາຍ, ຍຕຸັ້ທິິໍາ, ໂປັງ່ໃສິ, ເຂໍ້າ້ເຖງິໄດ,້ ແລີະ ວອ່ງໄວສິໍາລີບັອງົກອນ ແລີະ ການເຄົອ່ນໄຫັວຂໍ້ອງຕັ້ນົ. ການນໍາເອາົຂ້ໍ້ກາໍນດົທິມ່ຄີົວາມ
ຫັມາຍກ້ວາງກວມລີວມແລີະຫັລີາຍເກີນໄປັ, ທິ່ຖ່ວງດຶງຂໍ້້ນ ຕັ້ອນ ດ່ງກ່າວອອກໄປັ, ເຊຸ່ນ: ຄົວາມຕັ້້ອງການທິາງດ້ານການເງິນແລີະການບໍລີິຫັານທ່ິ
ຫັຍຸ້ງຍາກທິ່ບ່ມີຄົວາມຈຳໍາເປັັນ.

• ໃຫັຄ້ົວາມສິໍາຄົນັໃສິກ່ບັການຫັນັປັຽ່ນບອ່ນເຮ່ດັວຽກຂໍ້ອງແຮ່ງງານຢືາ່ງຮ່ບີດວ່ນ,  ຈຳາກທິເ່ຮັ່ດໃນຮູ່ບແບບເສິດຖະກິດນອກລີະບົບຫັລືີບເ່ປັັນທິາງການ
ນ້ນ, ໃຫັ້ໄປັເປັັນໃນຮູ່ບແບບເສິດຖະກິດທິ່ຢືູ່ໃນລີະບົບທິ່ເປັັນທິາງການ, ໂດຍຫັິນປັ່ຽນທິັງໃນທິາງດ້ານກົດຫັມາຍ ແລີະໃນພາກປັະຕັ້ິບັດ, ເຊຸ່ງກ່ເປັັນໄປັ
ຕັ້າມຄົໍາແນະນໍາຂໍ້ອງອົງການແຮ່ງງານສິາກົນ ເລີກທິີ 204.

• ລີບົລີາ້ງການຍົກເວ້ນຢ່ືາງຈຳະແຈຳງ້ໃນກດົຫັມາຍແຮ່ງງານທິໄ່ດປ້ັະຕັ້ເິສິດກຸມ່ແຮ່ງງານທິເ່ປັັນເພດຍິງທິມ່ຄີົວາມໂດດເດ່ນກວ່າ, ເຊຸ່ງກລ່ີວມທິງັແຮ່ງງານ
ທິເ່ຮ່ດັວຽກໃນຄົວົເຮ່ອືນ, ແຮ່ງງານໃນຂໍ້ງົເຂໍ້ດກະສິກິາໍ ແລີະແຮ່ງງານຂໍ້າ້ມຊຸາດຢູ່ືຕັ້າ່ງປັະເທິດ,  ແລີະລີວມໄປັເຖງິສິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົມົ
ອີກດ້ວຍ.

• ບັນດາແຮ່ງງານທິ່ເຮ່ັດວຽກໃນໃນສິະພາບແວດລີ້ອມແບບດິຈຳິຕັ້ອລີນ້ນ, ກ່ຄົວນມີສິິດເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ ແລີະສິິດທິິອ່ນໆ, ເຊຸ່ງກ່ແມ່ນ
ເຊຸ່ນດຽວກັນກບັບນັດາແຮ່ງງານໃນສິະພາບແວດລ້ີອມແບບກາຍະພາບທິວ່ໄປັ. ກດົຫັມາຍທ່ິມຢີືູພ່າຍໃນປັະເທິດນ້ນ, ກບ່່ຄົວນເຮັ່ດໃຫັມ້ກີານຈໍຳາແນກ
ໃນເລີ່ອງນ້.

• ໃຫັ້ການຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ບ່ມີການຈຳໍາກັດສິິດເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ, ທິ່ນອກເຫັນືອໄປັຈຳາກທິ່ກົດຫັມາຍໄດ້ກໍານົດເອົາໄວ້ແລີ້ວ, ແລີະ
ມນັກເ່ປັັນສິງ່ທິມ່ຄີົວາມຈຳາໍເປັັນແລີະກເ່ປັັນອດັຕັ້າສິວ່ນທິເ່ຫັມາະສິມົເພອ່ຜ່ນົປັະໂຫັຍດຂໍ້ອງຄົວາມຫັມນ້ຄົງົແຫັງ່ຊຸາດຫັລີຄືົວາມເປັັນລີະບຽບຮ່ຽບຮ່ອ້ຍ
ໃນສິັງຄົົມ, ສິາທິາລີະນະສິຸກ, ສິິນລີະທິໍາ, ຫັລີືເພ່ອເປັັນການຄົຸ້ມຄົອງສິິດແລີະເສິລີີພາບຂໍ້ອງຄົົນອ່ນ.

• ໃຫັ້ມີການເກືອດຫັ້າມ, ບ່ວ່າຈຳະຢືູ່ໃນກົດຫັມາຍ ແລີະ ຢືູ່ໃນພາກການປັະຕັ້ິບັດ,  ໃນເລີ່ອງຄົວາມຮຸ່ນແຮ່ງທິາງເພດ ແລີະການຂໍູ້ດຮ່ີດອ່ນໆ,  ເຊຸ່ງອັນນ້ກ່
ລີວມໄປັເຖງິທິງັການຂູໍ້ດຮີ່ດທິາງເພດ ແລີະເດັກນອ້ຍ, ແລີະການກ່ກວນລ່ີວງລີະເມີດໃນການເຮັ່ດວຽກ,  ເຊຸ່ງກເ່ພອ່ເປັັນການສ້ິາງສິະພາບແວດລ້ີອມ
ທິ່ປັອດໄພແລີະເອ້ອອໍານວຍສິໍາລີັບການນໍາໃຊຸ້ສິິດເສິລີີພາບໃນຕັ້້ງສິະມາຄົົມແລີະ ການຈຳັດລີະບຽບ. 

• ໃຫັກ້ານຮັ່ບປັະກນັທິາງດ້ານສິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົມົເພ່ອໃຫັເ້ປັັນທ່ິຍອມຮັ່ບໄດຢ້ືາ່ງຖກືຕ້ັ້ອງ,  ທິງັໃນທິາງກົດຫັມາຍ ແລີະ ໃນພາກປັະຕັ້ບັິດ
ຕັ້ົວຈຳິງຢືູ່ໃນເຂໍ້ດເສິດຖະກິດພິເສິດ, ແລີະພ້ນທິ່ອ່ນໆ ທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັັນພິເສິດ,  ເພ່ອເປັັນການຊຸຸກຍູ້ການລີົງທິຶນ ແລີະ ການຄົ້າຈຳາກຕັ້່າງປັະເທິດ.

• ໃຫັ້ການຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນໃຈຳວ່າ, ການກວດສິອບທິ່ມີຄົວາມເປັັນກາງ ແລີະ ຍຸດຕັ້ິທິໍາ ແລີະ ທິັງບັນດາກົນໄກລີະບຽບການອ່ນໆນ້ນ, ກ່ສິາມາດດໍາເນີນ
ການໄປັໄດ້ຢື່າງສິົມບູນ, ໂດຍບ່ມີອຸປັະສິັກ ແລີະ ການແຊຸກແຊຸງທິ່ບ່ເໝ່າະສິົມໃດໆເຂໍ້້າມາກ່ຽວຂໍ້້ອງ,  ເຊຸ່ງກ່ລີວມເຖິງທິ່ຢືູ່ໃນເຂໍ້ດເສິດຖະກິດພິເສິດ 
ແລີະ ຂ້ໍ້ຕັ້ກົລີງົທິາງດາ້ນເສິດຖະກດິທິໄ່ດດ້ໍາເນນີຮ່່ວມກນັກບັຜູ່ປ້ັະກອບການທິລຸີະກດິການຄົາ້ຂໍ້າ້ມຊຸາດ ເພອ່ດໍາເນນີທິລຸີະກດິຢືູບ່ນັດາພນ້ທິດ່ງ່ກາ່ວ, 
ເພ່ອເປັັນການຮ່ັບຮ່ອງ ແລີະ ຮ່ັບປັະກັນສິິດທິິໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມຢື່າງຖືກຕັ້້ອງ ແລີະກ່ລີວມໄປັເກຖິງສິິດທິິທິ່ກ່ຽວຂໍ້້ອງອ່ນໆອີກດ້ວຍ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ເສິລີີພາບໃນການຊຸຸມນຸມ

• ໃຫັ້ກວດກາເພ່ອແນ່ໃຈຳວ່າ, ການໃຊຸ້ສິິດທິີແມ່ນບ່ໄດ້ຢືູ່ພາຍໃຕັ້້ການອະນຸຍາດທິ່ມີຢືູ່ກ່ອນຫັນ້ານ້,  ທິ່ມາຈຳາກທິາງເຈຳ້າຫັນ້າທິ່ ແລີະ ສິ່ວນໃຫັຍ່ ກ່ຕັ້້ອງມີ
ຂໍ້້ນຕັ້ອນການແຈຳ້ງລີ່ວງໜ້້າ,  ໂດຍມີຈຳຸດປັະສິົງເພ່ອແນໃສິ່ການອໍານວຍຄົວາມສິະດວກໃຫັ້ແກ່ການນໍາໃຊຸ້ສິິດທິິ, ໂດຍມີມາດຕັ້ະການປັົກປັ້ອງຮ່ັກສິາ
ຄົວາມປັອດໄພ ແລີະ ຄົວາມເປັັນລີະບຽບຮ່ຽບຮ້່ອຍຂໍ້ອງສິາທິາລີະນະຊຸນົໃນສິງັຄົມົ ແລີະກ່ລີວມທັິງສິດິເສິລີີພາບຂໍ້ອງຄົນົອນ່ອກີດວ້ຍ. ຂ້ໍ້ກໍານດົຂໍ້ອງ
ການອະນຸມັດລີ່ວງໜ້້ານ້ນ,  ແມ່ນບ່ອະນຸຍາດໂດຍຢືູ່ພາຍໃຕັ້້ກົດຫັມາຍສິາກົນ ແລີະ ກ່ຕັ້້ອງບ່ໄດ້ຖືກບັງຄົັບໄວ້ໃນກົດຫັມາຍພາຍໃນປັະເທິດ.

• ຫັລີີກເວ້ນຂໍ້້ຫັ້າມທິ່ກ່ຽວຂໍ້້ອງກັບເວລີາແລີະສິະຖານທິ່, ແລີະກ່ມີການຈຳັດຫັາຂໍ້້ຈຳໍາກັດອ່ນໆ ທິ່ມີລີັກສິະນະທິ່ເປັັນການລີ່ວງລີ້າທິ່ຂໍ້້ອນຂໍ້້າງເບົາແລີະ
ຫັນ້ອຍກວ່າ. ການເກືອດຫັ້າມ, ຖ້າຫັາກຈໍຳາເປັັນ, ກ່ຄົວນທ່ິຈຳະໃຫ້ັເປັັນທິາງເລີືອກອັນສຸິດທິ້າຍແລີະກ່ບ່ຄົວນເຮ່ັດໃຫັ້ເກີດຄົວາມຢ້ືານກົວ, ໃນການທ່ິ
ຈຳະຖືກລີົບກວນທິາງສິາທິາລີະນະແລີະສິັງຄົົມ.

• ໃຫັ້ກວດກາເພ່ອໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ການໂຮ່ມຊຸຸມນຸມທິັງຫັມົດແມ່ນໄດ້ຮ່ັບອະນຸຍາດໃຫັ້ດໍາເນີນການໄດ້, ໂດຍບ່ມີການເສິຍຄົ່າໃດໆ.
• ອະນຍຸາດ ແລີະ ປັກົປັອ້ງສິດິໃນການຊຸຸມນມຸໃນຮ່ບູແບບທິເ່ກດີຂໍ້ນ້ເອງ, ບວ່າ່ຈຳະມກີານປັະສິານງານຫັລີບືກ່ຕ່ັ້າມ, ໂດຍຜູ່ທ້ິຈ່ຳດັງານ ບສ່ິາມາດປັະຕັ້ບິດັ

ຕັ້າມຂໍ້້ກໍານົດການແຈຳ້ງເຕັ້ືອນໃດໆໄດ້, ເຊຸ່ງກ່ຍ້ອນວ່າມັນເປັັນການຕັ້ອບສິະຫັນອງໂດຍກົງຕັ້່ເຫັດການທິ່ມີຢືູ່ໃນປັະຈຳຸບັນ.
• ກວດກາໃຫັແ້ນໃ່ຈຳວ່າ,  ການໂຮ່ມຊຸຸມນຸມໂດຍສັິນຕິັ້ນນ້,  ບໄ່ດຖ້ກືຍກົເລີີກຢ່ືາງເກນີຄົວນ, ບວ່າ່ຈຳະປັະຕັ້ບັິດຕັ້າມຂໍ້ນ້ຕັ້ອນການແຈ້ຳງການຫັລືີບ່ ແລີະການ

ລີົງໂທິດທິາງແພ່ງຫັລີືທິາງອາຍາ, ເຊຸ່ງສິ່ງຜ່ົນໃຫັ້ເກີດມີການປັັບໄຫັມຢື່າງຫັນັກຫັລີືການຈຳໍາຄົຸກນ້ນ, ກ່ບ່ໄດ້ໃຫັ້ເປັັນການບັງຄົັບທິ່ມີຕັ້່ການທິ່ເຂໍ້ົາເຈຳ້າ
ບ່ໄດ້ປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມການແຈຳ້ງການຫັລີືຂໍ້້ກໍານົດດ້ານບໍລີິຫັານຕັ້່າງທິ່ຄົ້າຍຄົືກັນ.

• ໃຫັ້ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ຜູ່້ຈຳັດງານແມ່ນບ່ໄດ້ໃຫັ້ການຮ່ັບຜ່ິດຊຸອບໃດໆຕັ້່ການກະທິໍາຜ່ິດທິ່ຜ່ິດກົດຫັມາຍຂໍ້ອງຄົົນອ່ນ ແລີະ ກ່ບ່ຄົວນຮ່ັບຜ່ິດຊຸອບຕັ້່
ການຮ່ັກສິາຄົວາມເປັັນລີະບຽບຮ່ຽບຮ່້ອຍໃນສິັງຄົົມ. ໃນກໍລີະນີພິເສິດ, ຖ້າຫັາກຜູ່້ຈຳັດງານຕັ້້ອງໄດ້ຮ່ັບຜ່ິດຊຸອບແລີ້ວ,  ກ່ຈຳະຕັ້້ອງໄດ້ຖືກຈຳໍາກັດໄວ້ພຽງ
ແຕັ້ກໍ່ລີະນທີິມ່ຫີັລີກັຖານສິະແດງໃຫັເ້ຫັນັວາ່,  ຜູ່ຈັ້ຳດງານນນ້ຮູ້່ ຫັລືີ ກຄ່ົວນຈຳະມກີານຄົາດການລີວ່ງຫັນາ້ຢືາ່ງສິມົເຫັດສິມົຜ່ນົແລີະປ້ັອງກນັອນັຕັ້ະລີາຍ
ທິ່ຮ່້າຍແຮ່ງ,  ທິ່ອາດຈຳະມີຕັ້່ຄົວາມປັອດໄພຂໍ້ອງຄົົນອ່ນ.

• ກວດກາໃຫ້ັແນໃ່ຈຳວ່າ,  ການເຂ້ໍ້າເຖິງອິນເຕີັ້ເນັດ ແລີະ ການສ່ິສິານທິາງໂທິລີະຄົມົມະນາຄົມົດ້ວຍມືຖແືມນ່ສິາມາດເຮັ່ດໄດຕ້ັ້ະຫັອຼດເວລີາ, ແລີະບນັດາ
ເຕັ້ັກໂນໂລີຊຸີການສິ່ສິານ ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງບັນດາໂຊຸຊຸຽວລີ໌ມີເດຍ, ແມ່ນບ່ໄດ້ຖືກສິະກັດກ້ນ, ຂໍ້ັດຂໍ້ວາງຫັລີືແຊຸກແຊຸງ.

• ໃຫັ້ການຮ່ັບປັະກັນໃນການ ປັົກ ປັ້ອງ ຜູ່້ທິ່ ເຂໍ້້າ ຮ່່ວມ ການ ໂຮ່ມ ຊຸຸມ ນຸມ ໂດຍ ສິັນຕັ້ິ ຈຳາກການກະທິໍາຂໍ້ອງ ບຸກຄົົນ ຫັລີື ກຸ່ມ ບຸກຄົົນ,  ເຊຸ່ງກ່ລີວມໄປັເຖິງ ບັນດາ
ຜູ່້ທິ່ ກ່ ຄົວາມ ວຸ້ນວາຍ  ແລີະ ບັນດາ ຜູ່້ທິ່ ແຫັ່ ຂໍ້ະ ບວນປັະ ທິ້ວງ ທິ່ ແນ ໃສິ່ເພ່ອເປັັນການ ທິໍາລີາຍ ຫັລີື  ເຮ່ັດ ໃຫັ້ ການ ໂຮ່ມ ຊຸຸມ ນຸມດ່ງກ່າວ ມີຄົວາມແຕັ້ກ ແຍກ, 
ລີວມທິັງໃນກໍລີະນີ ທິ່ ຜູ່້ ກະທິໍາ ດ່ງກ່າວ ແມ່ນ ກ່ຕັ້ົວ ແທິນ ຂໍ້ອງພາກ ລີັດ.

• ໂດຍທິວ່ໄປັແລີວ້, ແມນ່ຫັາ້ມບໃ່ຫັມ້ກີານໃຊຸກ້ໍາລັີງໂດຍເຈຳາ້ຫັນາ້ທິຮ່່ກັສິາຄົວາມປັອດໄພທິງັຂໍ້ອງພາກລີດັ ແລີະ ເອກະຊຸນົ ໃນລີະຫັວາ່ງທິມ່ກີານຊຸຸມນມຸ
ສິາທິາລີະນະ. ໂດຍສິະເພາະຢື່າງຍ່ງແລີ້ວ, ຖ້າຫັາກມີຄົວາມຈໍຳາເປັັນທ່ິຕັ້້ອງໃຊຸ້ກໍາລັີງເພ່ອເຫັດຜ່ົນດ້ານຄົວາມປັອດໄພ, ກ່ຈຳະຕັ້້ອງອີງໃສິ່ຄົວາມຈໍຳາ
ເປັັນແລີະໃຫັ້ເປັັນສິັດສ່ິວນທິ່ເຫັມາະສິົມ ແລີະກ່ໃຫັ້ໃຊຸ້ເປັັນທິາງເລີືອກສິຸດທິ້າຍ.ເຈຳດຕັ້ະນາໃນການໃຊຸ້ກໍາລີັງທິ່ເຮ່ັດໃຫັ້ມີການເສິຍຊຸີວິດນ້ນ, ກ່ແມ່ນ
ຜ່ິດກົດຫັມາຍຢືູ່ສິະເຫັມີ, ຍົກເວ້ນແຕັ້່ວ່າ, ເປັັນສິ່ງທິ່ຫັຼີກເວ້ນບ່ໄດ້ຢື່າງເດັດຂໍ້າດ, ເຊຸ່ງກ່ເພ່ອເປັັນການປັົກປັັກຮ່ັກສິາຊຸີວິດຂໍ້ອງຄົົນອ່ນ.

ເສິລີີພາບໃນການສິະແດງອອກ ແລີະຂໍ້້ມູນຂໍ້່າວສິານ

• ໃຫັ້ຄົວາມເຄົົາລີົບ ແລີະ ປັົກປັ້ອງໃນທິາງກົດຫັມາຍ ແລີະ ໃນທິາງພາກປັະຕັ້ິບັດຕັ້ົວຈຳິງສິໍາລີັບສິິດເສິລີີພາບໃນການສິະແດງອອກ, ທິ່ນໍາໄປັໃຊຸ້ໃນໃນບໍ
ລີບິດົຂໍ້ອງການສິະມາຄົມົ ຫັລີ ືການຊຸມຸນມຸ. ເຊຸງ່ນກ້່ລີວມທິງັການສິະແດງອອກທິາງອອນໄລີນ ໌ແລີະອອບໄລີນທ໌ິກ່ຽ່ວກບັຄົວາມຫັວ່ງໃຍກງັວນົຂໍ້ອງ
ປັະຊຸາຊຸົນ, ຜ່ົນປັະໂຫັຍດທິາງສິາທິາລີະນະ ແລີະການວິພາກວິຈຳານພາກລີັດ ຫັລີືເຈຳ້າຫັນ້າທິ່ຂໍ້ອງພາກລີັດ.

• ການຈຳໍາກັດສິິດເສິລີີພາບໃນການສິະແດງອອກນ້ນ, ກ່ຕັ້້ອງປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມກົດຫັມາຍ ແລີະ ມາດຕັ້ະຖານສິາກົນໃຫັ້ໄດ້ຢື່າງເຂໍ້້ມງວດ, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງ
ຫັລີັກການທິາງດ້ານກົດຫັມາຍ, ຄົວາມຊຸອບທິໍາ, ຄົວາມຈຳໍາເປັັນ ແລີະ ອັດຕັ້າສິ່ວນທິ່ເຫັມາະສິົມ. ອະນຸຍາດໃຫັ້ມີຂໍ້້ຈຳໍາກັດຕັ້່ການກະທິໍາທິ່ເປັັນການ
ສິະແດງອອກຫັລີຄໍືົາເວາ້ຕັ້າ່ງໆ, ທິກ່ໃ່ຫັເ້ກດີຄົວາມລີງັກຽດຄົຽດຊຸງັທິເ່ປັັນເຫັດໃຫັເ້ກີດມີການຈຳໍາແນກແບງ່ພວກ, ຄົວາມຄົຽດຊຸງັ ຫັລີຄືົວາມຮ່ນຸແຮ່ງ
ຕັ້່າງໆ.

• ກວດກາໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ຄົໍາເວ້າຕັ້່າງໆທິາງອອນໄລີນ໌ຂໍ້ອງສິະມາຄົົມແລີະບຸກຄົົນແມ່ນໄດ້ຮ່ັບການປົັກປ້ັອງຈຳາກການທິ່ຈຳະຖືກລີ່ວງລີະເມີດໃນທິາງ
ທິລຸີະກດິ,  ເຊຸງ່ກລ່ີວມທັິງການຂ່ໍ້ມຂູ່ໍ້ທ່ິຈຳະຖກືການດໍາເນນີຄົະດແີລີະຂໍ້ນ້ຕັ້ອນໃນການຕັັ້ດສິນິຄົະດຂີໍ້ອງສິານທ່ິມເີຈຳຕັ້ະນາໃນລັີກສິະນະເພ່ອການຕັ້ອບ
ໂຕັ້ຫ້ັລີແືກ້ແຄົນ້, ເພ່ອຂໍ້່ມຂໍູ້່ຫັລີຂືໍ້່ມເຫັງັບຸກຄົນົຫັລີກືຸ່ມຄົົນ, ໂດຍມີຈຳຸດປັະສິົງເພ່ອຂໍ້ັດຂໍ້ວາງການໃຊຸ້ສິິດທິິຂໍ້ອງພວກເຂໍ້ົາເຈຳ້າໃນການວິພາກວິຈຳານຫັລີື
ການສິະແດງຄົວາມຄົິດເຫັັນ.

• ງດົເວນ້ການຈຳໍາກດັທິມ່ຕີັ້ກ່ານເຜ່ຍີແຜ່ ່ແລີະ ເຂໍ້າ້ເຖງິຂ້ໍ້ມນູຂໍ້າ່ວສິານ, ເຊຸງ່ມຈີຳດຸປັະສິງົເພອ່ການນໍາໃຊຸສ້ິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ການ
ຊຸຸມນຸມໂດຍສິັນຕັ້ິ, ແລີະສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ, ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງດ້ານການເມືອງ ແລີະ ເຮ່ັດວຽກ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ສິິດທິິໃນການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງການເມືອງ

• ສິາ້ງ ແລີະ ຮ່ກັສິາສິະພາບແວດລີອ້ມທິປ່ັອດໄພ ແລີະ ທິໃ່ຫັອ້ໍານວຍຄົວາມສິະດວກໃຫັແ້ກກ່ານໃຊຸສ້ິດິທິໃິນການມສີິວ່ນຮ່່ວມທິກ່ຽ່ວກບັການເຄົອ່ນໄຫັວ
ຂໍ້ອງພົນລີະເມືອງ, ສິາທິາລີະນະ ແລີະ ການເມືອງ, ໂດຍບ່ມີການຈຳໍາແນກການໃດໆ.

• ຮ່ັບປັະກັນສິິດທິິສ່ິວນບຸກຄົົນ ແລີະ ຂໍ້ອງສິ່ວນລີວມ,  ໃນການຍ່ນຄໍົາຮ້່ອງຕ່ັ້ບັນດາອົງການຈັຳດຕ້ັ້ງຂໍ້ອງລີັດ, ຫັນ່ວຍງານຕ່ັ້າງໆ, ອົງການຈັຳດຕ້ັ້ງທ່ິ
ກຽ່ວຂໍ້ອ້ງກັບການຮັ່ບຟງັການວພິາກວຈິຳານໃນສິາທິາລີະນະ ແລີະ ບນັດາຂ້ໍ້ສິະເຫັນີເພອ່ການປັັບປັງຸການດໍາເນນີງານ ແລີະ ລີວມທິງັການໃຫັຄ້ົວາມ
ສິົນໃຈຳໄປັທິ່ບັນຫັາຕັ້່າງໆໃນທິຸກດ້ານຂໍ້ອງວຽກງານ, ທິ່ອາດຈຳະເປັັນການຂໍ້ັດຂໍ້ວາງ ຫັລີື ຖ່ວງດຶງການສິ່ງເສິີມ, ການຄົຸ້ມຄົອງ ແລີະ ສິ້າງຈຳິດສິໍານຶກ
ທິາງດ້ານສິິດທິິມະນຸດ ແລີະເສິລີີພາບຂໍ້້ນພ້ນຖານ.

• ໃຫັສ້ິະມາຄົົມຕັ້າ່ງໆໄດມີ້ສິວ່ນຮ່່ວມໃນການປັກົປັັກຮ່ກັສິາ ແລີະ ສິງ່ເສິມີສິດິທິຂິໍ້ອງແຮ່ງງານ ແລີະ ສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ, ໃນການກໍານດົລີາໍດບັຄົວາມ
ສິໍາຄັົນ, ການຕັັ້ດສິິນໃຈຳ, ການວາງແຜ່ນ, ການນໍາໄປັຈັຳດຕ້ັ້ງປັະຕັ້ິບັດ ແລີະການປັະເມີນຜົ່ນຍຸດທິະສິາດເພ່ອສິ່ງເສີິມການຈ້ຳາງງານທ່ິຍຸຕັ້ິທິໍາ, ຊຸ່ສິັດ
ແລີະມີຄົວາມເທິ່າທິຽມກັນ, ຕັ້ົວຢື່າງເຊຸ່ນ ໃນຍຸດທິະສິາດການຈຳ້າງງານແຫັ່ງຊຸາດ.

• ນາໍໃຊຸທຸ້ິກໆມາດຕັ້ະການທິາງດ້ານກດົຫັມາຍ ແລີະ ທິງັໃນທິາງປັະຕັ້ບັິດທ່ິເໝ່າະສິມົທິງັຫັມົດ, ເພ່ອກໍາຈັຳດອປຸັະສິກັໃນການມີສິວ່ນຮ່່ວມຢ່ືາງສິະເຫັມີ
ພາບ, ແລີະຮ່ບັປັະກນັໃຫ້ັແຮ່ງງານທິກຸຄົນົໃນທຸິກສິະພາບແວດລ້ີອມ, ໂດຍສິະເພາະແລີວ້ກແ່ມນ່ກຸມ່ທ່ິຢືູໃ່ນກຸມ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລີະ/ຫັລືີກຸມ່ທ່ິມບົີດບາດ
ທິຕ່່ັ້າຕ້ັ້ອຍ, ກເ່ພອ່ໃຫັສ້ິາມາດໄດເ້ຂ້ໍ້າຮ່່ວມໃນສິະມາຄົມົຕ່ັ້າງໆໄດຢ້ືາ່ງມຄີົວາມໝ່າຍ,  ເຊຸ່ງກລ່ີວມທິງັສິະຫັະພນັແຮ່ງງານເພອ່ເປັັນການສ່ິງເສິມີແລີະ
ໃຫັ້ການປັົກປັັກຮ່ັກສິາເຖິງຜ່ົນປັະໂຫັຍດຂໍ້ອງພວກເຂໍ້ົາເຈຳ້າ.

• ສິາ້ງຄົວາມເຂໍ້ມ້ແຂໍ້ງໃຫັກ້ບັຜູ່ທ່້ິຖສືິດິ, ໂດຍສິະເພາະຢືາ່ງຍງ່ແລີວ້ກແ່ມນ່ຜູ່ທ້ິຢ່ືູໃ່ນກຸມ່ຄົນົທິບ່ໄ່ດຮ້່ບັຄົວາມເອາົໃຈຳໃສິຢ່ືາ່ງພຽງພແໍລີະ/ຫັລີ ືກຸມ່ທິດ່ອ້ຍ
ໂອກາດ,  ໃຫັ້ມີຄົວາມສິາມາດໃນການເຂໍ້້າຮ່່ວມໃນການເຄົ່ອນໄຫັວສິາທິາລີະນະຢື່າງມີຄົວາມໝ່າຍ ແລີະ ມີປັະສິິດທິິພາບ, ລີວມທິັງການພັດທິະນາ 
ແລີະການປັະຕັ້ບິດັໂຄົງການສິໍາລີບັການສິກຶສິາຂໍ້ອງພນົລີະເມອືງ ແລີະຂ້ໍ້ລີເິລີມ່ທິຈ່ຳະເປັັນການທິາ້ທິາຍກບັບນັດາທິດັສິະນະຄົະຕັ້ ິແລີະການປັະຕັ້ບິດັ
ຕັ້່າງໆທິ່ມີລີັກສິະນະການຈຳໍາແນກ.

ສິິດທິິໃນການເຮ່ັດວຽກ

• ດໍາເນນີການປັະຕັ້ບິດັການປັກົປັອ້ງສິດິທິໃິນການເຮ່ດັວຽກໂດຍໃຫັຮ້່ບັປັະກນັໃນການຍອມຮ່ບັ ແລີະ ໃນຄົນຸນະພາບຂໍ້ອງວຽກງານ, ເຊຸງ່ສິງ່ນ,້  ກລ່ີວມ
ໄປັເຖິງສິິດທິິຂໍ້ອງແຮ່ງງານໃນເງ່ອນໄຂໍ້ການເຮ່ັດວຽກທິ່ເປັັນທິໍາແລີະມີຄົວາມສິະດວກ, ໂດຍສິະເພາະແລີ້ວ, ກ່ແມ່ນເງ່ອນໄຂໍ້ສິະພາບການເຮ່ັດວຽກ
ທິ່ມີຄົວາມປັອດໄພ, ມີສິິດທິິໃນການຕັ້້ງສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ, ແລີະສິິດທິິໃນການເລີືອກແລີະຮ່ັບເອົາວຽກເຮ່ັດງານທິໍາໄດ້ຢື່າງມີອິດສິະຫັລີະ.

• ກໍານົດ ແລີະ ຈຳັດຕັ້ງ້ປັະຕັ້ິບັດເພ່ອການນໍາໃຊຸ້ຍຸດທິະສິາດໃນການຈຳ້າງງານລີະດັບຊຸາດ, ທິ່ມີການເຄົົາລີົບຕັ້່ຫັລີັກການຂໍ້ອງການມີຄົວາມຮ່ັບຜ່ິດຊຸອບ, 
ຄົວາມໂປັງ່ໃສິ ແລີະ ການມີສິວ່ນຮ່ວ່ມຢືາ່ງເຕັ້ມັສິວ່ນຂໍ້ອງສິະມາຄົມົໃນການຄົຸມ້ຄົອງ ແລີະ ສິງ່ເສິມີສິດິທິຂິໍ້ອງບນັດາແຮ່ງງານ ແລີະ ອງົການຈຳດັຕັ້ງ້
ແຮ່ງງານ, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ.

• ໃຫ້ັມກີານນາໍໄປັລີວມເຂ້ໍ້າໄວໃ້ນມາດຕັ້ະການຍຸດທິະສິາດຂໍ້ອງການຈ້ຳາງງານໃນລີະດັບຊຸາດ, ເພ່ອເປັັນການລົີບລີາ້ງການຈໍຳາແນກ ແລີະ ການປັະຕິັ້ບັດ
ທິ່ບ່ເປັັນທິໍາທິັງໃນກົດຫັມາຍ ແລີະ ໃນພາກປັະຕັ້ິບັດ ແລີະ ກ່ລີວມທິັງການເຂໍ້້າເຖິງ ແລີະ ການມີຄົວາມເພ່ງພໍໃຈຳກັບການຈຳ້າງງານ ແລີະ ສິິດທິິທິິອ່ນ
ໆສິໍາລີັບທິຸກຄົົນ.

• ພັດທິະນາ ແລີະ ດໍາເນີນການຮ່ັກສິາກົນໄກເພ່ອການຕັ້ິດຕັ້າມຄົວາມຄົືບໜ້້າໃນການເຂໍ້້າໃຈຳເຖິງສິິດທິິໃນການເຮ່ັດວຽກອັນມີຄົ່າ, ກໍານົດປັັດໃຈຳແລີະ
ອປຸັະສັິກທິຂັ່ໍ້ດຂໍ້ວາງຕັ້ກ່ານປັະຕັ້ບັິດພັນທິະໃນດ້ານສິດິທິມິະນຸດ, ແລີະ ກເ່ພ່ອໃຫັມ້ກີານອໍານວຍຄົວາມສິະດວກໃຫັແ້ກກ່ານຮ່ບັຮ່ອງເອົາມາດຕັ້ະການ
ປັ້ອງກັນ ແລີະ ການແກ້ໄກົດຫັມາຍ, ການບໍລີິຫັານ ແລີະ ມາດຕັ້ະການອ່ນໆທິ່ຈຳໍາເປັັນ ເພ່ອນໍາມາໃຊຸ້.

• ໃຫັ້ການເຄົົາລີົບ, ປັົກປັ້ອງ ແລີະ ອໍານວຍຄົວາມສິະດວກໃຫັ້ແກ່ການເຄົ່ອນໄຫັວໃນກິດຈຳະກໍາຂໍ້ອງສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ, ອົງການຈຳັດຕັ້້ງແຮ່ງງານ 
ແລີະ ບັນດາສິະມາຊິຸກອົງການຈັຳດຕ້ັ້ງມະຫັາຊົຸນອ່ນໆ, ທິ່ຊຸ່ອຍໃຫັ້ບຸກຄົົນ ແລີະບັນດາກຸມ່ຄົົນທ່ິດ້ອຍໂອກາດ ແລີະຜູ່້ທິ່ບ່ໄດ້ຮ່ັບຄົວາມເອົາໃຈຳໃສິ່ຢື່າງ
ພຽງພໍ,  ເຊຸ່ງກ່ເພ່ອເປັັນການປັົກປັ້ອງສິິດທິິຂໍ້ອງພວກເຂໍ້ົາເຈ້ຳາໃນການເຮ່ັດວຽກທິ່ເໝ່າະສິົມ ແລີະກ່ທັິງໃຫັ້ຮັ່ບປັະກັນວ່າ, ພວກເຂໍ້ົາເຈ້ຳາສິາມາດ
ດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດໄດ້ໂດຍບ່ມີຄົວາມຢື້ານກົວຕັ້່ການຕັ້ອບໂຕັ້້ຫັລີືການຂໍ້່ມຂໍູ້່ໃດໆ.

• ນໍາເອາົເອາົນະໂຍບາຍຮ່ອບດາ້ນ,  ທິສ່ິະຫັນບັສິະຫັນນູການຈຳດັຫັາການບລໍີກິານເພອ່ໃຫັກ້ານຊຸວ່ຍເຫັລືີອສິງັຄົົມທິຈ່ຳໍາເປັັນ, ເພອ່ໃຫັຜູ້່ເ້ບ່ງແຍງສິາມາດ
ທິໍາການສົິມທົິບພັນທິະຫັນ້າທິ່ຕ່ັ້າງໆຂໍ້ອງຄົອບຄົົວທ່ິມີຢືູ່ນ້ນ, ເພ່ອໃຫັ້ເຂ້ໍ້າກັບຄົວາມຮັ່ບຜ່ິດຊຸອບໃນການເຮັ່ດວຽກງານ ແລີະ ການມີສິ່ວນຮ່່ວມໃນ
ສິະມາຄົົມ ແລີະ ຊຸວີດິສິາທິາລີະນະໃນສິງັຄົມົ, ໂດຍສິະເພາະແລີວ້ນນ້,  ກແ່ມນ່ການຈຳດັຫັາເງນິເພອ່ໃຫັກ້ານສິະຫັນບັສິະຫັນນູການລີຽ້ງດທູິມ່ລີີາຄົາ
ທິ່ເຫັມາະສິົມ ແລີະ ກ່ເພ່ອເປັັນການສິ່ງເສິີມການແບ່ງປັັນຄົວາມຮ່ັບຜ່ິດຊຸອບຂໍ້ອງຄົອບຄົົວໃຫັ້ມີຄົວາມເທິ່າທິຽມກັນ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

ໂດຍທິ່ວໄປັ

• ຍກົເລີີກບັນດາຂ້ໍ້ຈຳາໍກັດທິກ່ຽ່ວກັບສິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົມົ,  ການຊຸຸມນຸມໂດຍສິນັຕິັ້, ຄົວາມຄິົດເຫັນັ, ການສິະແດງອອກແລີະຂ້ໍ້ມນູຂ່ໍ້າວສິານ
ແລີະສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ, ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງດ້ານການເມືອງແລີະການເຮ່ັດວຽກ (ເຊຸ່ງເອ້ນລີວມກັນທິັງຫັມົດນ້ວ່າ “ສິິດທິິໃນການຕັ້້ງ
ສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ”), ເວ້ນເສິຍແຕັ້່ວ່າ, ໄດ້ມີການຈຳັດໃຫັ້ເປັັນໄປັຕັ້າມລີະບຽບກົດຫັມາຍ ແລີະມີຄົວາມຈຳໍາເປັັນ ແລີະ ເປັັນ
ສິັດສິ່ວນທິ່ເຫັມາະສົິມສິໍາລັີບຈຸຳດປັະສົິງທ່ິຖືກຕັ້້ອງຊຸອບທໍິາຕັ້າມກົດຫັມາຍ ເຊຸ່ນ: ເພ່ອຄົວາມໝ່້ນຄົົງແຫັ່ງຊຸາດ, ຄົວາມເປັັນລີະບຽບຮ່ຽບຮ້່ອຍໃນ
ສິັງຄົົມ ແລີະສິຸຂໍ້ະພາບໃນສິັງຄົົມ ຫັລີືການຄົຸ້ມຄົອງໃຫັ້ກັບສິິດທິິຂໍ້ອງຄົົນອ່ນ. ກວດກາເບ່ງໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ,  ໄດ້ມີການກໍານົດຂໍ້້ຈຳໍາກັດນ້ນໄວ້ຢື່າງຊຸັດເຈຳນ
ແລີະຮ່ັດກຸມ, ເຊຸ່ງກ່ເພ່ອໃຫັ້ເປັັນການປັ້ອງກັນການທິ່ຈຳະຖືກລີ່ວງລີະເມີດໂດຍເຈຳ້າຫັນ້າທິ່.

• ກວດກາເບ່ງໃຫັແ້ນໃ່ຈຳວ່າ, ໄດມ້ມີາດຕັ້ະການນິຕິັ້ກໍາໃໝ່່ໆ, ທ່ິໄດກ້ໍານົດຂໍ້ນ້ໃນລີະຫັວາ່ງການປັະກາດສິະຖານະການຂໍ້ອງພາວະສິກຸເສີິນ ເຊຸ່ນ: ໃນເວລີາ
ມີເຫັດການສິຸກເສິີນທິາງດ້ານສິາທິາລີະນະສິຸກ, ເຄົົາລີົບສິິດເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ ແລີະກ່ບ່ໄດ້ຖືກນໍາ
ໄປັໃຊຸ້ເພອ່ເປັັນຂ້ໍ້ອາ້ງໃນການລີະເມດີສິດິທິມິະນຸດ.  ການກະທໍິາທ່ິເປັັນການລີະເມີດສິດິທິໃິດໆໃນລີະຫັວ່າງການປັະກາດພາວະສິກຸເສິນີນ້ນ,  ຕັ້ອ້ງເປັັນ
ໄປັໂດຍບ່ມີການຈຳໍາແນກແລີະມີຄົວາມຈຳໍາເປັັນຢື່າງຍ່ງທິ່ຈຳະປັະຕິັ້ບັດໃຫັ້ໄປັຕັ້າມກໍານົດຕັ້ົວຕັ້ົນຂໍ້ອງໄພເຊຸ່ງເປັັນການຂໍ້່ມຂູ່ໍ້ທິ່ມີລີັກສິະນະສິະເພາະຕັ້່
ຊຸີວິດຂໍ້ອງຊຸາດ, ໂດຍໃຫັ້ປັະຕັ້ິບັດເພ່ອເປັັນໄປັຕັ້າມກົດຫັມາຍສິິດທິິມະນຸດສິາກົນ ແລີະຫັລີັກການຂໍ້ອງ ຊຸີຣາກູຊຸາ (Siracusa).

• ນໍາໃຊຸ້ທິຸກມາດຕັ້ະການທ່ິຈໍຳາເປັັນທັິງຫັມົດເພ່ອໃຫ້ັຫັມ້ນໃຈຳວ່າ, ໄດ້ຮັ່ບການຄົຸ້ມຄົອງຈຳາກເຈ້ຳາຫັນ້າທິ່ອໍານາດການປົັກຄົອງຂໍ້ອງທິຸກຄົົນ, ທິັງທິ່ເປັັນ
ສິ່ວນບຸກຄົົນແລີະທິ່ຮ່່ວມກັນກັບຄົົນອ່ນ, ຈຳາກຄົວາມຮຸ່ນແຮ່ງ, ການຂໍ້່ມຂໍູ້່, ການຕັ້ອບໂຕັ້້ ທິັງໃນທິາງພຶດຕັ້ິໄນ ຫັລີື ນິຕັ້ິໄນ, ການຈຳໍາແນກທິ່ບ່ຕັ້້ອງການ
ໃຫັມ້,ີ ຄົວາມກດົດນັ, ຫັລີກືານດໍາເນນີການໃດໆທິໂ່ດຍລໍີາພງັໃຈຳ, ທິເ່ປັັນຜ່ນົມາຈຳາກການກະທໍິາຂໍ້ອງພວກເຂໍ້າົເຈຳາ້, ການໃຊຸສ້ິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງ
ສິະມາຄົົມ ແລີະເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆທິ່ຊຸອບທິໍາຕັ້າມກົດຫັມາຍ.

• ໃຫັມ້ກີານເກອືດຫັາ້ມ, ໂດຍສິະເພາະແລີວ້, ກແ່ມນ່ການກະທິໍາທິເ່ປັັນການຕັ້ອບໂຕັ້,້ ການຂໍ້ມ່ຂູ່ໍ້, ແລີະການກະທໍິາຂໍ້ອງທິເ່ປັັນການຂໍ້ມ່ຂູ່ໍ້ທິາງຮ່່າງກາຍ
ແລີະໃນທິາງອອນໄລີນ໌,  ທິ່ມີຕ່ັ້ກັບຜູ່້ທ່ິໃຊຸ້ສິິດເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມແລີະເສິລີີພາບໃນຂ້ໍ້ນພ້ນຖານອ່ນໆ. ໂດຍທິ່ສ່ິງເຫັລ່ີານ້ແມ່ນປັະກອບໄປັ
ດ້ວຍ, ແຕ່ັ້ກ່ບ່ຈໍຳາກັດໄວ້ພຽງແຕັ້່ເທ່ິານ້ນ, ເຊຸ່ງກ່ມີ ການສິອດແນມທ່ິຜ່ິດກົດຫັມາຍ, ການນໍາໃຊຸ້ຂໍ້ະບວນການ ຍຸດຕິັ້ທິໍາທິ່ບ່ເຫັມາະສິົມ, ການລ່ີວງ
ລີະເມີດ, ການລີະເມີດຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ ແລີະຂໍ້້ຈຳໍາກັດໃນຮູ່ບແບບອ່ນໆ.

• ໃຫັ້ມີການສິ້າງ ແລີະ ຮ່ັກສິາສິະພາບແວດລີ້ອມທິ່ເອ້ອອໍານວຍເພ່ອໃຫັ້ໄດ້ຮ່ັບສິິດທິິໃນເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານ
ອ່ນໆ, ຂໍ້ອງບັນດາແຮ່ງງານທິັງໝ່ົດໃນທິຸກໆສິະພາບແວດລີ້ອມ, ແລີະໃນນ້ນ, ກ່ແມ່ນໃຫັ້ໃຊຸ້ມາດຕັ້ະການໃນທິາງບວກ,  ກ່ເພ່ອໃຫັ້ຮ່ັບປັະກັນວ່າ,  ທິຸກ
ຄົົນໄດ້ມີໂອກາດທິ່ເທິ່າທິຽມກັນໃນການໃຊຸ້ສິິດທິິເຫັລີ່ານ້, ໂດຍໃຫັ້ສິອດຄົ່ອງກັບ ສິິດທິິໃນການບ່ມຮ່ການຈຳໍາແນກໃດໆ. ເຊຸ່ງສິ່ງນ້, ກ່ລີວມໄປັເຖິງການ
ນໍາເອົາທິັດສິະນະບົດບາດຍິງຊຸາຍ ແລີະສິິດທິິມະນຸດເຂໍ້້າໄປັໄວ້ໃນກົດຫັມາຍ ແລີະລີວມໄປັເຖິງຂໍ້້ລີິເລີ່ມອ່ນໆຂໍ້ອງລີັດຖະບານ.

• ກາໍຈຳດັບນັດາອປຸັະສິກັຕ່ັ້າງໆທິກ່ດີກນັບນັດາບກຸຄົົນທິດ້່ອຍໂອກາດ ແລີະ ທິບ່ໄ່ດຮ້່ບັຄົວາມເອາົໃຈຳໃສິທ່ິພ່ຽງພທໍິຢ່ືູໃ່ນທິກຸສິະພາບແວດລີອ້ມ, ທິບ່ໃ່ຫັໃ້ຊຸ້
ສິິດເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ, ເຊຸ່ງສິ່ງນ້ກ່ລີວມເຖິງການລີົບລີ້າງບັນດາອຸປັະສິັກຕັ້່າງໆທິາງກາຍະພາບ
ທິ່ຈຳັບຕັ້້ອງໄດ້, ແລີະທິ່ກ່ຽວຂໍ້້ອງກັບທິາງດ້ານເສິດຖະກິດ, ດ້ານກົດຫັມາຍ, ວັດທິະນະທິໍາ ແລີະ ການເມືອງ.

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ມີຄົວາມແນ່ໃຈຳວ່າ,  ບັນດາຂໍ້້ຫັ້າມ ຫັລີື ຂໍ້້ຈຳໍາກັດ ທິ່ກ່ຽວກັບສິິດເສິລີີພາບໃນການສິ້າງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ, 
ແມ່ນຢືູ່ພາຍໃຕັ້້ການກໍາກັບດູແລີແລີະການພິຈຳາລີະນາຂໍ້ອງສິານ, ແລີະ ເຊຸ່ງບຸກຄົົນທິ່ໄດ້ຮ່ັບຜ່ົນກະທິົບນ້ນ,  ຈຳະຕັ້້ອງມີສິິດທິິໃນບັນດາຂໍ້ະບວນການຍຸ
ຕັ້ິທິໍາທ່ິມີຄົວາມເປັັນທໍິາ, ມີຄົວາມເປັັນອິດສິະຫັລີະ, ແລີະມີປັະສິິດທິິພາບເພ່ອທ້ິາທິາຍກັບຄົວາມຖືກຕ້ັ້ອງທິາງດ້ານກົດຫັມາຍຂໍ້ອງມາດຕັ້ະການ
ເຫັລີ່ານ້ ແລີະ / ຫັລີືກ່ໃຫັ້ສິອດຄົ່ອງກັບກົດຫັມາຍແຫັ່ງຊຸາດ ຫັລີື ສິາກົນ.

• ຮ່ບັປັະກນັໃຫັມ້ຄີົວາມແນໃ່ຈຳວາ່,  ມາດຕັ້ະການການຢືຽວຢືາ ແລີະ ການຊຸດົເຊຸຍີທິມ່ປີັະສິດິທິິພາບຕັ້ກ່ບັການລີະເມດີສິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ 
ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້ນ້ພນ້ຖານອນ່ໆນນ້, ແມນ່ໄດມ້ຢີືູໃ່ນຮ່ບູແບບຂໍ້ອງສິດິທິ ິແລີະ ກສ່ິາມາດເຂໍ້າ້ເຖງິໄດທ້ິງັໝ່ດົໂດຍຫັມດົທິກຸຄົົນ, ໂດຍໃຫັມ້ສີິະໜ້ອງ
ບນັດາກອບກດົຫັມາຍທິມ່ຄີົວາມໜ້ກັແໜ້ນ້, ຊຸບັພະຍາກອນ, ຂ້ໍ້ມນູຂໍ້າ່ວສິານ, ການຝ່ກຶອບົຮ່ມົ ແລີະ ການສິກຶສິາ ແລີະການບລໍີກິານສິະຫັວດັດີການ
ສິັງຄົົມທ່ິມີຄົຸນນະພາບ. ເຊຸ່ງສິ່ງນ້,  ກ່ລີວມໄປັເຖິງການສ້ິາງສິານຕັັ້ດສິິນທ່ິມີລີັກສິະນະພິເສິດສິະເພາະໄວ້ເພ່ອຈັຳດການບັນດາຂ້ໍ້ຂໍ້ັດແຍ່ງທິາງດ້ານ
ແຮ່ງງານ, ແລີະເຊຸ່ງກ່ເພ່ອໃຫັ້ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ໄດ້ມີການເຂໍ້້າເຖິງຄົວາມຍຸຕິັ້ທໍິາ ແລີະທິັງກົນໄກທິາງເລີືອກອ່ນໆທິ່ຈຳະໃຊຸ້ໃນການແກ້ໄຂໍ້ຂ້ໍ້
ຂໍ້ັດແຍ່ງ, ເຊຸ່ນ: ການໄກ່ເກ່ຍ, ປັະນີປັະນອມ ແລີະການການລີະງັບຂໍ້້ພິພາດໂດຍມີບຸກຄົົນທິ່ສິາມ, ໂດຍບ່ໄດ້ສິ້າງສິ່ງທິ່ເປັັນອຸປັະສິັກເພ່ມເຕັ້ີມໃນການ
ເຂໍ້້າເຖິງການແກ້ໄຂໍ້ທິ່ມີປັະສິິດທິິພາບຂໍ້ອງລີັກສິະນະການພິຈຳາລີະນາຄົະດີ.

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ມີຄົວາມແນ່ໃຈຳທິັງໃນດ້ານກົດຫັມາຍ ແລີະ ແລີະທິັງໃນພາກປັະຕັ້ິບັດທິ່ທິາງພາກສິ່ວນທິຸລີະກິດຈຳະຕັ້້ອງປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມຫັລີັກການ ແລີະ 
ມາດຕັ້ະຖານສິິດທິິມະນຸດແຫັ່ງຊຸາດ ແລີະ ສິາກົນ, ວ່າດ້ວຍສິິດທິິເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ.

• ໃຫັ້ມີການນໍາໄປັລີວມເຂໍ້້າຢືູ່ໃນຂໍ້້ກໍານົດຂໍ້ອງຂໍ້ະບວນການຈຳັດຊຸ້ແລີະຈຳັດຈຳ້າງໃນທິາງສິາທິາລີະນະ, ສິໍາລີັບບໍລີິສິັດທິ່ສິະເຫັນີລີາຄົາເພ່ອການປັະມູນ,  
ເຊຸ່ງກ່ເພ່ອໃຫັ້ມີການເຄົົາລີົບຕ່ັ້ສິິດທິິມະນຸດ, ລີວມທິັງເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມແລີະເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ, ແລີະດໍາເນີນການກວດ
ສິອບເບ່ງສິະຖານະພາບແລີະຮ່ບັຮ່ອງເອາົຂໍ້ະບວນການແລີະກນົໄກທ່ິເຫັມາະສິມົພຽງພໃໍນການເຄົາົລົີບສິດິທິເິຫັລ່ີານນ້ໃຫ້ັເປັັນໄປັຕັ້າມມາດຕັ້ະຖານ
ສິາກົນ. ຜູ່້ປັະມູນທິ່ມີປັະຫັວັດທ່ິຜ່່ານມານ້ນ, ເຊຸ່ງໄດ້ມີການມີສິ່ວນຮ່່ວມໃນການລີະເມີດສິິດທິິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມແລີະເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນ
ພ້ນຖານອ່ນໆ ຢື່າງກວ້າງຂໍ້ວາງ ຫັລີືໄດ້ທິໍາການດໍາເນີນໄປັຢື່າງເປັັນລີະບົບນ້ນ, ກ່ອາດຈຳະຖືກຖອດຖອນອອກຈຳາກສິັນຍາທິາງດ້ານທິຸລີະກິດ ແລີະ/
ຫັລີື ທິາງການເງິນທິ່ດໍາເນີນໃນສິາທິາລີະນະ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

• ໃຫັ້ການຮ່ັບປັະກັນໂດຍຜ່່ານການເສິີມສິ້າງຄົວາມເຂໍ້້ມແຂໍ້ງທິາງດ້ານກົດຫັມາຍ ແລີະ ຊຸັບພະຍາກອນທິ່ເຫັມາະສິົມພຽງພໍ, ໃຫັ້ມີສິິດເສິລີີພາບໃນ
ການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂ້ໍ້ນພ້ນຖານອ່ນໆ, ແລີະທິັງກົນໄກເພ່ອການຕິັ້ດຕັ້າມ ແລີະ ກວດກາແຮ່ງງານຢື່າງມີປັະສິິດທິິພາບໃນທຸິກ
ອານາເຂໍ້ດ ແລີະ ຂໍ້ົງເຂໍ້ດຕັ້່າງໝ່, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງຂໍ້ົງເຂໍ້ດຂໍ້ອງການປັຸງແຕັ້່ງເພ່ອການສິ່ງອອກ, ໃນເຂໍ້ດເສິດຖະກິດພິເສິດ ແລີະໃນຂໍ້ົງເຂໍ້ດວຽກງານ
ທິ່ໃຊຸ້ລີະບົບດິຈຳິຕັ້ອນ.

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ສິັນຍາການຄົ້າ ແລີະ ການລີົງທິຶນຕັ້່າງໆທິ່ມີບົດບັນຍັດທິ່ພົວພັນກັບການເຄົົາລີົບ ແລີະ ຄົຸ້ມຄົອງສິິດເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງ
ສິະມາຄົມົ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂ້ໍ້ນພນ້ຖານອ່ນໆ, ແລີະກນົໄກທ່ິເຫັມາະສິມົນນ້, ກແ່ມນ່ໄດນ້າໍໄປັລີວມໄວຢູ່້ືໃນຂ້ໍ້ຕົັ້ກລົີງເຫັລ່ີານ,້ ເຊຸ່ງກເ່ພອ່ໃຫັພ້າກສິວ່ນ
ທິ່ມີຄົວາມຊຸອບທິໍາໂດຍກົດຫັມາຍນ້ນ,  ສິາມາດຍ່ນຄົໍາຮ່້ອງທິຸກ, ໃນກໍລີະນີທິ່ມີການຂໍ້າດການປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລີ້ວ.

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ກົດຫັມາຍທິ້ອງຖ່ນພາຍໃນປັະເທິດໄດ້ກໍານົດໃຫັ້ບັນດາພາກສິ່ວນທິຸລີະກິດຕັ້່າງໆທິ່ຕ້ັ້ງໄດ້ຖ່ນຖານ ຫັລືີ ດໍາເນີນທິຸລີະກິດຢືູ່
ພາຍໃນອານາເຂໍ້ດດິນແດນຂໍ້ອງປັະເທິດໃດຫັນ່ງ, ຫັລີື ຢືູ່ໃນເຂໍ້ດອໍານາດຂໍ້ອງສິານນ້ນ, ຕັ້້ອງໃຫັ້ການເຄົົາລີົບຕັ້່ສິິດທິິມະນຸດ, ລີວມທິັງສິິດເສິລີີພາບ
ໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ ໃນການດໍາເນີນງານໃນລີະດັບທິ້ອງຖ່ນແລີະໃນລີະດັບໂລີກ.

• ໃຫັ້ການຮ່ັບຮູ່້ວ່າ,  ບັນດາແຮ່ງງານ, ອົງການຈຳັດຕັ້້ງແຮ່ງງານ ແລີະ ອົງການຈຳັດຕັ້້ງທິາງສິັງຄົົມ ທິ່ໃຫັ້ການສິະຫັນັບສິະຫັນູນບັກດາແຮ່ງງານແລີະ
ອງົການຈັຳດຕ້ັ້ງແຮ່ງງານນ້ນ, ລ້ີວນແຕັ້ເ່ປັັນຜູ່ທ່້ິປັກົປ້ັອງສິດິທິມິະນດຸ,  ທິມ່ສີິວ່ນກ່ຽວຂ້ໍ້ອງກບັການສິະຫັນັບສິະຫັນູນແລີະປັກົປ້ັອງທ່ິກຽ່ວຂ້ໍ້ອງກບັການ
ສິ່ງເສິີມສິິດທິິຂໍ້ອງຕັ້ົນ, ພ້ອມທິັງໄດ້ຮ່ັບການຄົຸ້ມຄົອງພາຍໃຕັ້້ກົດຫັມາຍສິິດທິິມະນຸດສິາກົນ.

• ກໍານົດຂໍ້ອບເຂໍ້ດສິດິອໍານາດຂໍ້ອງສິານໃນປັະເທິດ, ທິກ່່ຽວກັບການຮ່ຽກຮ່ອ້ງເຖງິການລີະເມີດສິດິທິມິະນຸດທ່ິມຕ່ີັ້ບັນດາພາກສິວ່ນທິລຸີະກິດ, ລີວມທັິງ
ລີັດວິສິາຫັະກິດ ແລີະການຄົ້າຫັລີືພາກສິ່ວນອ່ນໆ, ໃນອານາເຂໍ້ດທິ່ທິາງພາກລີັດມີອໍານາດຫັລີືບົດບາດຫັນ້າທິ່ໃນການຄົວບຄົຸມ, ເຊຸ່ງໄດ້ອາໄສິຢືູ່ຫັລີື
ເພ່ອດໍາເນີນກິດຈຳະກໍາທິ່ສິໍາຄົັນໃນອານາເຂໍ້ດຂໍ້ອງຕັ້ົນ, ແລີະກ່ແມ່ນໃນອານາເຂໍ້ດເຊຸ່ງການລີະເມີດທິ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫັານ້ນ, ໄດ້ມີການກະທິໍາ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

B. ຄົຳ�ແນະນຳ�ສິຳ�ລີັບົທືຸ່ລີະກ່ິດ

• ເຄົົາລີົບສິິດທິິຂໍ້ອງແຮ່ງງານທິັງໝ່ົດໃນການສິ້າງ ແລີະ ເຂໍ້້າຮ່່ວມສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ ແລີະ ສິະມາຄົົມແຮ່ງງານ, ແລີະເຂໍ້້າຮ່່ວມໃນການເຈຳລີະຈຳາ
ແລີະການປັະຕັ້ິບັດທິ່ເປັັນສິ່ວນລີວມອ່ນໆ, ເຊຸ່ງໃນນ້, ກ່ລີວມມີທິັງສິິດທິິໃນການປັະທິ້ວງແລີະນັດຢືຸດງານ, ໂດຍບ່ມີຄົວາມຢື້ານກົວຕັ້່ການຂໍ້່ມຂູ່ໍ້ຫັລີື
ການຕັ້ອບໂຕັ້້.

• ເຄົົາລີບົສິດິທິຂິໍ້ອງແຮ່ງງານທິງັໝ່ດົໃນທຸິກສິະພາບແວດລ້ີອມເພອ່ໃຫັມ້ສີິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົົມ, ແລີະຄົວາມເປັັນອິດສິະຫັລີະຂໍ້ອງອງົການ
ຈຳັດຕັ້້ງແຮ່ງງານໃນການຄົັດເລີືອກເອົາຕັ້ົວແທິນ ແລີະ ການເຈຳລີະຈຳາເຈຳລີະຈຳາຕັ້່ລີອງຮ່່ວມກັນ, ພາຍໃຕັ້້ຫັລີັກການທິ່ບ່ມີການຈຳໍາແນກ.

• ເຄົາົລົີບໃນການຮັ່ບປັະກນັສິດິທິິໃນການເຈຳລີະຈຳາຕັ້ລ່ີອງຢືາ່ງມປີັະສິດິທິພິາບ, ເຊຸ່ງໃນນນ້, ກລ່ີວມທິງັການຮັ່ບປັະກນັວາ່, ການເຈຳລີະຈຳາຕັ້ລ່ີອງຮ່່ວມກນັ
ນນ້, ໄດດ້ໍາເນນີໄປັດວ້ຍຄົວາມສິະຫັມກັໃຈຳ, ຢືາ່ງມອີດິສິະຫັລີະ ແລີະ ດວ້ຍຄົວາມຊຸສ່ິດັ. ເຄົາົລີບົບນັດາຂ້ໍ້ຕັ້ກົລີງົທິໄ່ດຜ້່າ່ນການເຈຳລີະຈຳາຕັ້ລ່ີອງຮ່່ວມກນັ
ແລີະ ຫັລີີກເວ້ນການປັ່ຽນເງ່ອນໄຂໍ້ໃນການຈຳ້າງງານ ໂດຍບ່ມີການຕັ້ົກລີົງເຫັັນດີຈຳາກຕັ້ົວແທິນຂໍ້ອງແຮ່ງງານ.

• ຮ່ບັປັະກນັໃຫັແ້ນໃ່ຈຳວາ່, ນະໂຍບາຍຂໍ້ອງບລິໍີສິດັ, ຂໍ້ນ້ຕັ້ອນການແລີະການປັະຕັ້ບິດັຕັ້າ່ງໆ, ເຊຸງ່ໃນນກ້ລ່ີວມທິງັທິກ່ຽ່ວຂໍ້ອ້ງກບັການຈຳາ້ງ, ການສິງ່ເສິມີ
ເພ່ອເລີ່ອນຕັ້ໍາແຫັນ່ງ ແລີະເງ່ອນໄຂໍ້ການເຮ່ັດວຽກນ້ນ, ແມ່ນຫັ້າມບ່ໃຫັ້ມີການຈຳໍາແນກຕັ້່ຜູ່້ໃດຫັນ່ງບ່ວ່າຈຳະດ້ວຍເຫັດຜ່ົນໃດກ່ຕັ້າມ, ເຊຸ່ງກ່ຍັງລີວມ
ທິັງທິ່ວ່າ, ຍ້ອນການເປັັນສິະມາຊຸິກຫັລີືການມີຄົວາມຄົິດເຫັັນກ່ຽວກັບສິະຫັະພາບແຮ່ງງານຫັລີືກິດຈຳະກໍາຂໍ້ອງສິະຫັະພາບ, ຫັລີືສິະຫັນັບສິະຫັນູນ
ແຮ່ງງານທິ່ໄດ້ເລີືອກວ່າຈຳະບ່ເປັັນສິະມາຊຸິກຂໍ້ອງສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ,  ແລີະ/ຫັລີືອົງການຈຳັດຕັ້້ງຂໍ້ອງແຮ່ງງານອ່ນໆ

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ,  ຄົໍາຫັມ້ນສິັນຍາທິ່ກ໋ຽວກັບນະໂຍບາຍໃນການເຄົົາລີົບສິິດເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານ
ອ່ນໆນ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຮ່ັບການເຄົົາລີົບ ແລີະ ນໍາໄປັປັະຕັ້ິບັດ, ພ້ອມທິັງໄດ້ມີການທິົບທິວນກວດສິອບວິເຄົາະເບ່ງສິະຖານະການ ທິ່ກ່ຽວກັບສິິດທິິມະນຸດ, 
ເຊຸ່ງກ່ຽວຂໍ້້ອງກັບລີະບົບຕັ້່ອງໂສິ້ການສິະຫັນອງສິິນຄົ້າ ແລີະການປັະຕັ້ິບັດການຈຳັດຊຸ້ໃນທິ່ວໂລີກ, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງການໃຫັ້ຂ້ໍ້ມູນຂ່ໍ້າວສິານທິ່ໂປັ່ງໃສິ
ແລີະເປັັນສິາທິາລີະນະທິ່ກ່ຽວກັບລີະບົບຕັ້່ອງໂສິ້ການສິະຫັນອງສິິນຄົ້າດ່ງກ່າວຂໍ້ອງບໍລີິສິັດຂໍ້ອງພວກເຂໍ້ົາເຈຳ້າ.

• ໃຫັມ້ກີານທິບົທິວນກວດສິອບທິາງດາ້ນສິດິທິມິະນດຸ, ເພອ່ກາໍນດົ, ປັອ້ງກນັ, ຫັລຸີດຜ່ອ່ນ ແລີະ ແກໄ້ຂໍ້ການລີະເມດີສິດິເສິລີີພາບໃນການຕ້ັ້ງສິະມາຄົມົ 
ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ, ເຊຸ່ອມຕັ້່ກັບບັນດາແຮ່ງງານແລີະຜູ່້ຕັ້າງຫັນ້າຂໍ້ອງພວກເຂໍ້ົາເຈຳ້າຢື່າງໃກ້ຊຸິດໃນການອອກແບບ, ການປັະຕັ້ິບັດ
ແລີະການລີາຍງານຕັ້່ສິາທິາລີະນະຂໍ້ອງບົນດາຂໍ້້ນຕັ້ອນແລີະຜ່ົນທິ່ໄດ້ຮ່ັບເຫັລີ່ານ້.

• ຈຳດັໃຫັບ້ນັດາແຮ່ງງານ ແລີະ ຜູ່ຕ້ັ້າງຫັນາ້ຂໍ້ອງພວກເຂົໍ້າເຈ້ຳາມີຄົວາມສິາມາດເຂໍ້າ້ເຖິງຂ້ໍ້ມນູຂ່ໍ້າວສິານທ່ິຈໍຳາເປັັນເພອ່ການນໍາໃຊຸ້ສິດິເສິລີີພາບໃນການ
ຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ ເຊຸ່ນ: ການເຈຳລີະຈຳາຕັ້່ລີອງທິ່ມີຄົວາມໝ່າຍ.

• ດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດເພ່ອເປັັນການປັັບປັຸງບັນຍາກາດຂໍ້ອງການບໍລີິຫັານໃນການພົວພັນ ແລີະ ການຄົຸ້ມຄົອງແຮ່ງງານ, ໂດຍສິະເພາະແລີ້ວ, ກ່ແມ່ນ
ໃນບນັດາປັະເທິດຕັ້່າງໆ, ທິ່ຍງັບມ່ີສິະຖາບນັແລີະກອບກົດຫັມາຍທິພ່ຽງພສໍິໍາລີັບການຮ່ບັຮ່ອງເອາົສິະຫັະພາບແຮ່ງງານແລີະການເຈຳລີະຈຳາຕັ້່ລີອງ
ຮ່່ວມກັນ. ເຊຸ່ງສິ່ງເຫັລີ່ານ້, ກ່ລີວມໄປັເຖິງການສິະຫັນັບສິະຫັນູນ ແລີະ ການສິ່ງເສິີມລີະບົບການເປັັນຕັ້ົວແທິນແບບຄົູ່ຂໍ້ະໜ້ານ, ທິ່ມີການເລີືອກຕັ້້ງ
ແບບເສິລີີສິໍາລີັບຜູ່້ທິ່ຈຳະເປັັນຜູ່້ຕັ້າງຫັນ້າແຮ່ງງານ ແລີະກົນໄກການເຈຳລີະຈຳາ ແລີະ ການຮ່້ອງທິຸກທິ່ເຫັມາະສິົມພຽງພໍ.

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ,  ສິິດເສິລີີພາບໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມ ແລີະ ເສິລີີພາບໃນຂໍ້້ນພ້ນຖານອ່ນໆ,  ລີ້ວນແຕັ້່ໄດ້ຮ່ັບການຄົຸ້ມຄົອງ ແລີະເຄົົາລີົບໂດຍຄົູ່
ຄົາ້ໃນການຄົາ້, ຜູ່ສ້ິະຫັນອງສິນິຄົາ້ ຫັລີຜືູ່ຮັ້່ບເຫັມາົຕັ້າ່ງໆໂດຍຜ່າ່ນເງອ່ນໄຂໍ້ແລີະຂ້ໍ້ກໍານດົຂໍ້ອງສິນັຍາ, ການທິບົທິວນ ແລີະ ກວດກາໃນແຕັ້ລ່ີະໄລີຍະ
ຢື່າງມີປັະສິິດທິິພາບ, ສິະຫັນັບສິະຫັນູນກິດຈຳະກໍາການຝ່ຶກອົບຮ່ົມແລີະການສິຶກສິາ, ສິະຫັນັບສິະຫັນູນກອບກົດຫັມາຍທິ່ເຂໍ້້ມງວດ, ການສິົນທິະນາ
ທິ່ມີຢື່າງຕັ້່ເນ່ອງ, ກິດຈຳະກໍາໃນການທິົບທິວນກວດສິອບແລີະການດໍາເນີນການຕັ້່າງໆທິ່ຄົ້າຍຄົືກັນ.

C. ຄົຳ�ແນະນຳ�ສິຳ�ລີັບົສິະຫະພັນແຮງງ�ນແລີະພ�ກ່ສິັງຄົົມພົນລີະເຮືອນ

• ຍຶດຫັມ້ນໃນຫັລີັກການທິ່ວ່າ ສິິດທິິແຮ່ງງານກ່ແມ່ນສິິດທິິມະນຸດ.
• ສິບືຕ່ັ້ໃນການປັະດດິຄິົດສ້ິາງນະວດັຕັ້ະກໍາ ແລີະ ຮ່່ວມມືກັບລີດັຖະບານ, ບລິໍີສິດັ ແລີະ ສິະຖາບນັການສິກຶສິາ ເພອ່ພດັທິະນານະໂຍບາຍ ແລີະ ວທິິກີານ

ແກ້ໄຂໍ້, ເຊຸ່ງກ່ລີວມທິັງການນໍາໃຊຸ້ເຕັັ້ກໂນໂລີຊຸີ ແລີະ ຄົວາມຮູ້່ທິ່ມີຢືູ່ໃນທິ້ອງຖ່ນຢື່າງມີປັະສິິດທິິພາບ, ທິ່ອໍານວຍຄົວາມສິະດວກໃຫັ້ແກ່ການໃຊຸ້ສິິດ
ເສິລີີພາບໃນການໂຮ່ມຊຸຸມນຸມ ແລີະ ສິະມາຄົົມຢື່າງສິັນຕັ້ິ.

• ໃຫັ້ມີການເຜ່ີຍແຜ່່ ແລີະ ສິະຫັນັບສິະຫັນູນໃຫັ້ແກ່ບັນດາແຮ່ງງານທິ່ບ່ໄດ້ຮ່ັບສິິດທິິ ແລີະພະຍາຍາມລີວບລີວມເອົາແຮ່ງງານໃນປັະເທິດ, ແຮ່ງງານ
ຂໍ້້າມຊຸາດ ແລີະແຮ່ງງານທິ່ຢືູ່ນອກລີະບົບເຂໍ້້າມາໃນສິະຫັະພັນແຮ່ງງານໃຫັ້ໄດ້ຢ່ືາງຄົົບຖ້ວນ ແລີະທິັງໃຫັ້ຢູ່ືໃນຂ້ໍ້ຕັ້ົກລີົງຂໍ້ອງການເຈຳລີະຈຳາຕັ້່ລີອງ
ຮ່່ວມກັນ.

• ຮ່ັບປັະກັນໃຫັ້ແນ່ໃຈຳວ່າ, ຫັລີັກການຂໍ້ອງການບ່ຈຳໍາແນກ ແລີະ ຄົວາມສິະເຫັມີພາບທິ່ເທິ່າທິຽມກັນນ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຍຶດຫັມ້ນໃນການດໍາເນີນການ ແລີະ 
ກິດຈຳະກໍາຂໍ້ອງສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ. ການປັະຕັ້ິບດັທິ່ມີລີັກສິະນະແຕັ້ກຕັ້າ່ງກນັຕັ້່ບກຸຄົນົໃນສິະຫັະພນັແຮ່ງງານ, ໂດຍອງີໃສິ່ເຫັດຜ່ົນທິກ່ໍານົດໄວໃ້ນ
ຫັລີັກການວ່າດ້ວຍການບ່ຈຳໍາແນກແລີະຄົວາມສິະເຫັມີພາບກັນຕັ້າມຂໍ້້າງເທິິງນ້ນ, ແມ່ນຈຳະຕັ້້ອງມີເຫັດຜ່ົນທິ່ເຫັມາະສິົມ.

• ໃຫັ້ມກີານຫັມນູໃຊຸແ້ລີະດໍາເນນີການປັະຕັ້ບິດັຕັ້າມຫັລີກັນະໂຍບາຍເພອ່ປັອ້ງກນັ ແລີະ ໂຕັ້ຕ້ັ້ອບຕັ້ກ່ານກະທິາໍຄົວາມຮ່ນຸແຮ່ງ ແລີະ ການລີວ່ງລີະເມດີ
ທິາງເພດ, ລີວມທິັງການຈຳໍາແນກແບ່ງພວກທິ່ມີຢືູ່ພາຍໃນສິະຫັະພາບແຮ່ງງານ.
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ແປມາຈາກຕົ້້ນສະບັັບັພາສາອັັງກິດ

• ນໍາໃຊຸ້ມາດຕັ້ະການໃນທິາງບວກ,  ເພ່ອລົີບລີາ້ງອປຸັະສິກັບາງຢ່ືາງເຊຸ່ນ ການຈໍຳາແນກຫັລືີການກີດກນັ, ເຊຸ່ງບັນດາບຸກຄົົນ/ກຸມ່ຄົນົທ່ິດອ້ຍໂອກາດ ແລີະ/
ຫັລີື ກຸ່ມທິ່ມີໂອກາດຫັນ້ອຍໃນການມີສິ່ວນຮ່່ວມໃນສິັງຄົົມນ້ນ, ຕັ້້ອງໄດ້ມາປັະເຊຸີນຫັນ້າກັບອຸປັະສິັກດ່ງກ່າວ ໃນການທິ່ຈຳະມາມີໂອກາດໃນກິດຈຳະກໍາ
ທິ່ມີຄົວາມຫັມາຍ, ເຊຸ່ນການໄດ້ເປັັນຕັ້ົວແທິນ, ແລີະການໄດ້ເປັັນຜູ່້ນໍາໃນສິະຫັະພັນແຮ່ງງານ.  ກຸ່ມຄົົນເຫັລີ່ານ້ແມ່ນປັະກອບໄປັດ້ວຍ,  ແຕັ້່ກ່ບ່ໄດ້ຈຳໍາ
ກັດພຽງແຕັ້່ເທິ່ານ້, ເຊຸ່ງກ່ມີ ຄົົນພ້ນເມືອງ, ແຮ່ງງານຂໍ້້າມຊຸາດ, ແຮ່ງງານນອກລີະບົບ, ຊຸົນເຜ່່າສິ່ວນນ້ອຍ, ຄົົນພິການ, ຄົົນຮ່ັກຮ່່ວມເພດ, ແມ່ຍິງ 
ແລີະ ຊຸາວໜຸ້່ມ

• ໃຫັ້ການສິະຫັນັບສິະຫັນູນ ແລີະ ຊຸ່ວຍເຫັລີືອແຮ່ງງານແຕັ້່ລີະຄົົນ ແລີະ ບຸກຄົົນ ຫັລີື ການອົງການຈຳັດຕັ້້ງທິ່ກ່ຽວຂໍ້້ອງໃນການຍ່ນເລີ່ອງຮ່້ອງທິຸກ ຫັລີື 
ຮ່້ອງຮ່ຽນຕັ້່າງໆ ແລີະ ການດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດທິ່ກ່ຽວຂໍ້້ອງທິ່ມີຕັ້່ສິານຕັ້ັດສິິນ, ຝ່່າຍບໍລີິຫັານ ຫັລີື ບັນດາບໍລີິສິັດທິ່ມີສິ່ວນກ່ຽວຂໍ້້ອງໃນຫັນ້າທິ່
ຮ່ັບຜ່ິດຊຸອບ.

ເອກ່ະສິ�ນຊ້ອນທື່້�ຍ A: ສິະພ�ບົກ່�ນເງ່ອນໄຂປັະຈຳຸບົັນ ແລີະຄົວ�ມທື່້�ທື່�ຍສິະເພ�ະໃນອ�ຊີຕັ້�ເວັນອອກ່ສິຽງໃຕັ້້

ຄົໍາແນະນໍາໃນລີະດັບພາກພ້ນນ້, ທິ່ກ່ຽວກັບສິິດເສິລີີພາບໃນການສິ້າງສິະມາຄົົມໃນບໍລີິບົດຂໍ້ອງການດໍາເນີນທິຸລີະກິດ ແລີະ ສິິດທິິມະນຸດນ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຮ່ັບ
ການພັດທິະນາປັບັປັງຸບນັດາຫັລີກັການສິິດທິິມະນຸດຂໍ້ອງສິາກົນ, ໃຫັ້ມີຄົວາມເໝ່າະສິົມກັບບັນດາມາດຕັ້ະຖານ ແລີະ ຫັລີັກການທິາງດາ້ນສິິດທິມິະນຸດໃນ
ລີະດບັທິອ້ງຖນ່, ເຊຸ່ງມນັກໄ່ດສ້ິະທິອ້ນໃຫັເ້ຫັນັເຖິງຄົວາມຫ່ັວງໃຍກຽ່ວກບັສິດິທິມິະນດຸ, ໂດຍສິະເພາະກແ່ມນ່ມາຈຳາກບັນດານັກປົັກປ້ັອງສິດິທິມິະນດຸ ແລີະ
ກ່ເພ່ອເປັັນການສິ້າງຄົວາມເຂໍ້້ມແຂໍ້ງໃຫັ້ແກ່ການເຄົ່ອນໄຫັວທິາງດ້ານສິິດທິິແຮ່ງງານຂໍ້ອງບັນດາປັະຊຸາຄົົມຕັ້່າງໆໃນບັນດາປັະເທິດສິະມາຊຸິກອາຊຸຽນ.

ໂດຍທິ່ວໄປັແລີ້ວ,  ບັນດາປັະເທິດອາຊຸຽນກ່ຍັງບ່ທິັນສິາມາດດໍາເນີນການປັະຕັ້ິບັດຕັ້າມມາດຕັ້ະຖານແຮ່ງງານສິາກົນຂ້ໍ້ນພ້ນຖານໄດ້ເທິ່ອ, ໂດຍສິະເພາະ
ແລີວ້,  ກແ່ມນ່ທ່ິກຽ່ວກບັສິດິເສິລີີພາບໃນການສິະມາຄົົມ. ມ ີ6 ໃນ 10 ປັະເທິດສິະມາຊິຸກອາຊຸຽນ,  ທິຍ່ງັບ່ທິນັໄດໃ້ຫ້ັສິດັຕັ້ະຍາບັນໃນສົິນທິສັິິນຍາຂໍ້ອງອງົການ
ແຮ່ງງານສິາກົນເລີກທິີ 87 ວ່າດ້ວຍສິິດເສິລີີພາບໃນການສິະມາຄົົມ ແລີະ ການປັົກປັ້ອງສິິດທິິໃນການຈຳັດຕັ້້ງ. ມີ 4 ໃນ 10 ປັະເທິດ, ກ່ແມ່ນຍັງບ່ທິັນໄດ້ໃຫັ້
ສິັດຕັ້ະຍາບັນໃນສົິນທິິສັິນຍາຂໍ້ອງອົງການແຮ່ງງານສິາກົນ (ILO) ສິະບັບເລີກທິີ 98 ວ່າດ້ວຍສິິດທິິໃນການຈັຳດຕ້ັ້ງແລີະການເຈຳລີະຈຳາຕັ້່ລີອງຮ່່ວມກັນ. 
ນອກຈຳາກນ້ນ,  ກ່ມີອີກ 4 ໃນ 10 ປັະເທິດ, ທິ່ຍັງບ່ທິັນໄດ້ໃຫັ້ສິັດຕັ້ະຍາບັນໃນສິົນທິິສິັນຍາສິາກົນວ່າດ້ວຍສິິດທິິຂໍ້ອງພົນລີະເມືອງ ແລີະ ສິິດທິິທິາງດ້ານການ
ເມອືງ ແລີະ 3 ໃນ 10 ປັະເທິດນນ້,  ກຍ່ງັບທັ່ິນໄດ້ໃຫັສ້ິດັຕັ້ະຍາບັນໃນສິນົທິສິິນັຍາສິາກນົວາ່ດວ້ຍສິດິທິໃິນດາ້ນເສິດຖະກດິ, ສິງັຄົມົ ແລີະ ວດັທິະນະທິໍາ, ເຊຸງ່
ລີ້ວນແລ້ີວ, ກ່ເປັັນ ເຄ່ົອງມືຕັ້້ນຕັ້ໍທິ່ກ່ຽວກັບແນວທິາງສິິດທິິມະນຸດ,  ທິ່ໃຫັ້ການຄົຸ້ມຄົອງສິິດເສິລີີພາບໃນການເປັັນສິະມາຄົົມ, ການໂຮ່ມຊຸຸມນຸມແບບສັິນຕັ້ິ,  
ສິະແດງອອກແລີະຂໍ້້ມູນຂໍ້່າວສິານ ແລີະສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ, ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງດ້ານການເມືອງແລີະການເຮ່ັດວຽກການ.

ພູມີທິັດໃນມຸມມອງທິາງດ້ານກົດຫັມາຍຂໍ້ອງພາກພ້ນນ້, ທິ່ບ່ຍັງບ່ທິັນໃຫັ້ເງ່ອນໄຂໍ້ທິ່ເອ້ອອໍານວຍນ້ນ, ກ່ໄດ້ສິ່ງຜ່ົນກະທິົບທິ່ບ່ເປັັນສິັດສິ່ວນທິ່ສິົມດູນກັນໃຫັ້
ກັບບັນດາບຸກຄົົນ, ທິ່ມາຈຳາກກຸ່ມຄົົນທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລີະຜູ່້ທິ່ບ່ໄດ້ຮັ່ບຄົວາມເອົາໃຈຳໃສິ່ເທິ່າທ່ິຄົວນ. ບັນດາແຮ່ງງານຂໍ້້າມຊຸາດ ແລີະ ຄົອບຄົົວຂໍ້ອງພວກ
ເຂົໍ້າເຈຳ້າກ່ແມ່ນຢືູ່ໃນສິະຖານະການຂໍ້ອງການຈ້ຳາງງານທ່ິມີຄົວາມສ່ິຽງເປັັນພີເສິດໃນພາກພ້ນ, ແຕັ້່ກົດຫັມາຍຂໍ້ອງບັນດາປັະເທິດສິະມາຊິຸກອາຊຸຽນກ່ບ່
ທິັນສິາມາດໃຫ້ັການຄຸ້ົມຄົອງສິິດທິິຂໍ້ອງແຮ່ງງານຂ້ໍ້າມຊຸາດແລີະຄົອບຄົົວຂໍ້ອງເຂໍ້ົາເຈ້ຳາໄດ້ຢື່າງເຕັ້ັມສ່ິວນແລີະທິ່ວເຖິງ, ແລີະກ່ຍັງມີການຈໍຳາກັດສິິດທິິໃນ
ການຈຳັດຕັ້້ງແລີະການຄົຸ້ມຄົອງທິາງສິັງຄົົມອີກດ້ວຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖະແຫັລີງການອາຊຸຽນວ່າດ້ວຍການຄົຸ້ມຄົອງ ແລີະ ສິ່ງເສິີມສິິດທິິແຮ່ງງານຂໍ້້າມຊຸາດ
ນ້ນ, ໄດ້ຮ່ບັການຮ່ບັຮ່ອງໂດຍຖະແຫັລີງການອາຊຸຽນວ່າດ້ວຍການຄົຸ້ມຄົອງ ແລີະ ສິ່ງເສິມີສິດິທິແິຮ່ງງານຂໍ້າ້ມຊຸາດໃນປັີ 2007 ແລີວ້ກ່ຕັ້າມ. ນອກຈຳາກນ,້ 
ແຮ່ງງານເພດຍິງກ່ຍັງຕ້ັ້ອງໄດ້ປັະເຊີຸນຫັນ້າກັບສິະພາບແວດລີ້ອມແຮ່ງງານທິ່ບ່ປັອດໄພ, ເຊຸ່ງກ່ຍັງມີຄົວາມຮຸ່ນແຮ່ງທິາງເພດໃນລີະດັບທິ່ສິູງ. ບັນດາ
ແຮ່ງງານທິເ່ຮ່ດັວຽກຢືູນ່ອກລີະບບົນນ້, ກຍ່ງັຕັ້ອ້ງໄດປ້ັະເຊຸນີຫັນາ້ກບັສ່ິງທິທ່ິາ້ທິາຍໃນການເຂໍ້າ້ເຖງິຄົວາມຍຕຸັ້ທິິໍາ ແລີະ ກມ່ໂີອກາດທິຫ່ັລີດຸຫັນອ້ຍລີງົ,  ໃນ
ການດໍາເນີນການຕັ້່າງໆ ເຊຸ່ນ ການຊຸຸມນຸມເຕັ້້າໂຮ່ມກັນ, ການຕັ້້ງ ຫັລີື ເຂໍ້້າຮ່່ວມສິະຫັະພັນແຮ່ງງານ ຫັລີື ການເຈຳລີະຈຳາທິ່ກ່ຽວກັບການຮ່ຽກຮ່້ອງຂໍ້້ນຄົ່າ
ຈຳ້າງ, ຫັລີືເງ່ອນໄຂໍ້ສິະພາບການເຮ່ັດວຽກທິ່ດີກວ່າ. ໂດຍທິ່ວໄປັແລີ້ວ,  ສິ່ງເຫັລີ່ານ້ກ່ຍັງຄົົງມີຢືູ່, ກ່ເນ່ອງຈຳາກທິ່ມັນຍັງນອນຢືູ່ນອກການຄົຸ້ມຄົອງຂໍ້ອງກົດຫັ
ມາຍແຮ່ງງານນນ້ເອງ. ບນັດາແຮ່ງງານທິເ່ປັັນພວກຮ່ກັຮ່່ວມເພດ (LGTI) ທິຢ່ືູໃ່ນພາກພນ້ນນ້,  ກຍ່ງັຕັ້ອ້ງໄດປ້ັະເຊີຸນກບັບັນດາອປຸັະສັິກທິມີ່ຕ່ັ້ການໃຊຸສ້ິດິທິິ
ຂໍ້ອງເຂໍ້ົາເຈ້ຳາ, ໂດຍສິະເພາະແລີ້ວ, ເມ່ອກ່າວເຖິງການຈໍຳາແນກທ່ິຍັງຄົົງມີຢືູ່ຢ່ືາງກວ້າງຂໍ້ວາງແລີະການທ່ິບ່ທິັນມີກົດຫັມາຍທິ່ຕັ້້ານກັບການຈໍຳາແນກນ້ນ, 
ເຊຸງ່ມຕີັ້ຜູ່່ທ່້ິມຄີົວາມນິຍມົທິາງເພດ ແລີະ / ຫັລີ ືລີກັສິະນະທິາງເພດທິແ່ຕັ້ກຕ່ັ້າງແລີະຫັລີາກຫັລີາຍ. ໃນທິໍານອງດຽວກັນ, ບນັດາແຮ່ງງານທ່ິມຄີົວາມພິການ
ກ່ອາດຈຳະມີຄົວາມຫັຍຸ້ງຍາກໃນການຢືືນຢືັນສິິດທິິຂໍ້ອງຕັ້ົນເອງ, ເຊຸ່ງກ່ຍ້ອນມີຄົວາມລີັງກຽດທິ່ມາຈຳາກບາງພາກສິ່ວນໃນສິັງຄົົມເຊຸ່ງມີຕັ້່ພວກເຂໍ້ົາເຈຳ້າ, 
ແລີະກ່ລີວມໄປັທິັງການຂໍ້າດໃນເຂໍ້້າເຖິງທິ່ຢືູ່ອາໄສິທິ່ເຫັມາະສິົມ, ລີວມທິັງໂຄົງສິ້າງພ້ນຖານຕັ້່າງໆ ແລີະຂໍ້້ມູນທິ່ມີຄົວາມເຫັມາະສິົມສິໍາລີັບພວກເຂໍ້ົາເຈຳ້າ.

ທິ້າຍສິຸດນ້, ບັນດາກອບການລີົງທິຶນທິ່ມີລີັກສິະນະພິເສິດ, ລີວມທິັງເຂໍ້ດເສິດຖະກິດພິເສິດ ແລີະການລີິເລີ່ມອ່ນໆທິ່ມີການນໍາພາໂດຍລີັດຖະບານໃນພາກ
ພ້ນນ້ນ, ກ່ມັກຈຳະຖືກນໍາໄປັໃຊຸ້ເພ່ອເຮ່ັດໃຫັ້ມາດຕັ້ະຖານທິາງດ້ານສິິດທິິມະນຸດນ້ນໄດ້ຖືກຫັລີຸດຜ່່ອນລີົງ, ຫັລີືໄດ້ມີການກໍານົດບັນດາຂໍ້້ຈຳໍາກັດໃໝ່່,  ເຊຸ່ງເປັັນ
ການຈຳໍາກັດສິິດເສິລີີພາບຂໍ້ອງບັນດາແຮ່ງງານໃນການຕັ້້ງສິະມາຄົົມຂໍ້ອງແຮ່ງງານ, ການຊຸຸມນຸມໂດຍສິັນຕັ້ິ, ການສິະແດງອອກແລີະຂໍ້້ມູນຂໍ້່າວສິານແລີະ
ສິິດທິິໃນຄົວາມເປັັນສິ່ວນຕັ້ົວ, ການມີສິ່ວນຮ່່ວມທິາງດ້ານການເມືອງ ແລີະ ການເຮ່ັດວຽກງານ.
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ເອກ່ະສິ�ນຊອ້ນທື່�້ຍ B: ສິະຖິ�ນະພ�ບົຂອງກ່�ນໃຫສ້ິດັຕັ້ະຍ�ບົນັຫລີກື່�ນລີງົນ�ມເຂ�້ຮວ່ມເປັນັພ�ຄົ ີຂອງມ�ດຕັ້ະຖິ�ນແຮງງ�ນສິ�ກ່ນົ
ໃນອ�ຊີຕັ້�ເວັນອອກ່ສິ່ຽງໃຕັ້້

ILO C087 ILO C098 ICCPR ICESCR
ບົຣ່ໄນ ບ່ມີ ບ່ມີ ບ່ມີ ບ່ມີ

ກຳປັ່ເຈຳຍ 1999 1999 1992 1992

ອິນໂດເນເຊຍ 1998 1957 2006 2006

ປັະເທື່ດລີ�ວ ບ່ມີ ບ່ມີ 2009 2007

ມ�ເລີເຊຍ ບ່ມີ 1961 ບ່ມີ ບ່ມີ

ມຽນມ� 1955 ບ່ມີ ບ່ມີ 2017

ຟີລີິບົປັິນ 1953 1953 1986 1974

ສິິງກ່ະໂປັ ບ່ມີ 1965 ບ່ມີ ບ່ມີ

ປັະເທື່ດໄທື່ ບ່ມີ ບ່ມີ 1996 1999

ຫວຽດນ�ມ ບ່ມີ 2019 1982 1982

ຈຳນວນທື່ັງຫມົດທື່່ໄດ້
ໃຫ້ສິັດຕັ້ະຍ�ບົັນ ຫລີື 
ລີົງນ�ມເຂ້�ຮ່ວມເປັັນ
ພ�ຄົີ 

4 6 6 7
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