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ບົດຂ່າວ 
 
ຄະນະກໍາມາທິການແມນໍ່ໍ້າຂອງສາກນົ ເຊ ື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍງິຊາຍ ເຂົົ້້ົ້້າໃນວຽກຂອງຕົນດ້ວຍ                  ແຜນ

ປະຕິບັດງານໃໝ່ 
 
12 ຕຸລາ 2017, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ມ ນ ົ້້, ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂ ໍ້ ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ ກ່ຽວກັບ ແຜນປະຕິບດັງານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົົ້້ົ້້າໃນອົງການຈດັຕັົ້້ງຂອງ ຄມສ  
ໄດ້ຈດັຂ ົ້້ນໂດຍມ  ໂດຍການເຂົົ້້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) 
ຊ່ຽວຊານ ກອງເລຂາ ຄມສ (ກຄມສ), ແລະ ບນັດາຄ ່ຮ່ວມງານອ ື່ນໆເຂົົ້້າຮ່ວມ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ ແຜນປະຕິບດັ
ງານບດົບາດຍິງຊາຍທ ື່ຮ່າງໂດຍ ກອງເລຂາ ຄມສ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຍັງເປັນໂອກາດໃຫ້ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ
ແມ່ນໍໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນປະຕິບດັງານຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນປະຕິບັດງານບດົບາດຍິງຊາຍ 
ຂອງ ຄມສ. 
 
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ສອງວັນນ ົ້້ ເປັນໂອກາດໃຫ້ຜ ເ້ຂົົ້້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົມການ ແລະ ຄວາມເຫັນນໍາກັນ ກ ຄ   ຈາກ
ຜ ້ຊ່ຽວຊານ  ໂດຍສະເພາະ ເຫດຜົນທ ື່ວ່າ ຍ້ອນຫຍັງການເຊ ື່ອມສານບດົບາດຍິງຊາຍຈິື່ງເປັນພ ົ້້ົ້້ນຖານສໍາຄັນຕ ໍ່ການ
ພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຊບັພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 
 
“ຄມສ ຖ ບັນຫາ ‘ບົດບາດຍິງຊາຍ’ ເປັນສ່ວນປະກອບທ ື່ສໍາຄັນໃນການບນັລຸຄວາມໝັົ້້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມ
ເປັນທໍາຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສົມບ ນດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມໃນອ່າງແມ່ນໍໍ້າຂອງ” ກ່າວໂດຍ  ທ່ານ ປອ ຕຽນ ຕຸຼງ ຮງົ ຮັກສາ
ການ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ. “ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ທັງທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ມ ບົດບາດແຕກຕ່າງກນັໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ມ ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການເຂົົ້້ົ້້າເຖ ງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ທ ື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ.” 
 
ຄວາມມຸ່ງໝັົ້້ນ ຂອງ ຄມສ ໃນການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍແມ່ນໄດ້ເລ ື່ມໄດ້ເປັນທົດສະຫວດັແລວ້, ໂດຍການ 
ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນປີ 1998 ແລະ 2000 ຕາມລໍາດັບ. ການຖ ວຽກ
ງານ ‘ບດົບາດຍິງຊາຍ’ເປັນບຸລິມະສິດລະດັບຊາດໃນການເພ ື່ມຄວາມຍຸດຕິທໍາຂອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ບນັດາປະເທດສະມາຊິກ ກ ໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນລະດບັຊາດ ກ່ຽວກັບບດົບາດຍິງຊາຍ. 
 
ແຜນປະຕິບດັງານບດົບາດຍິງຊາຍອ ງໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດເຫົຼຼົ່ານ ົ້້ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໄດ້ຖ ກເຊ ື່ອມສານເຂົົ້້ົ້້າໃນລະດັບເຕັກນິກ ແລະ ລະດບົອົງກອນ ຊ ື່ງໝາຍເຖິງ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຕັກນິກ 
ແລະ ລະບບົຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົົ້້ົ້້າໃນວຽກເຕັກນິກຂອງ ຄມສ; ສົຼົ່ງເສ ມວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນທ ື່ມ ຄວາມລະອຽດອ່ອນດ້ານບດົບາດຍິງຊາຍ ທັງສ້າງຄວາມຍ ດໝັົ້້ນ
ໃນການນໍາພາ. ຕົວຢ່າງ ຂອງການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົົ້້າໃນກດິຈະກໍາຫັຼກຂອງ ຄມສ ປະກອບດ້ວຍ ການເກັບກໍາ
ຂ ໍ້ມ ນ, ການຕິດຕາມ, ສ້າງຄ ່ມ  ແລະ ຍຸດທະສາດທ ື່ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກບັເພດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃສ່ ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານ 
ຊາຍ ທ ື່ແຕກຕ່າງກັນ ເປັນຕົົ້້ນ. 
 
ດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງປະຊຸມສໍາມະນາໂດຍຊ່ຽວຊານ ຈາກ ອົງການແມ່ຍິງເພ ື່ອການປ່ຽນແປງໃນກະສິກໍາ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (Women Organizing for Change in Agriculture and 
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Natural Resource Management, WOCAN),  ຜ ້ເຂົົ້້ົ້້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບບັນດາເຄ ື່ອງມ ການປະເມ ນ
ອົງກອນ ເພ ື່ອກໍານົດໂອກາດ ແລະ ສ່ອງຫວ່າງໃນການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍໃນອົງກອນຂອງເຂົາເຈົົ້້ົ້້າ. ການປະເມ ນ
ເຫົຼຼົ່ານ ົ້້ ແລະ ແຜນປະຕິບດັງານ ຄມສ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສ່ອງທາງຜ ້ເຂົົ້້ົ້້າຮ່ວມໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນປະຕິບດັງານ ຂອງ
ບັນດາກອງເລຂາແມ່ນໍໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ. 
 
“ໃນນາມຄ ່ຮ່ວມງານຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ຜ ້ສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງໃນ
ຂົງເຂດ, ປະເທດ ສະວ ເດນັ ເຊ ື່ອໝັົ້້ນວ່າ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວາ່ງຍິງຊາຍແມ່ນກະແຈສໍາຄັນຂອງທຸກວຽກງານ” ກ່າວ
ໂດຍ ທ່ານ ດານຽວ ກຣາຊານເດ , ຮອງຫົວໜ້າຂອງອງົການພັດທະນາຮວ່ມມ ປະຈໍາ ຂົງເຂດອາຊ  ແລະ ປາຊ ຟິກ.  
“ສິື່ງແວດລ້ອມ, ປະຊາຊົນ ແລະ ອ່າງແມ່ນໍໍ້າເອງ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເນັົ້້ນໜກັຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍິງ
ຊາຍໃນປະເທດ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັົ້້ງນ ົ້້ຈະປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົົ້້ົ້້າໃນການຮຽນຮ ້, ການແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ 
ເປັນພ ົ້້ນຖານໃຫ້ແກກ່ານປະຕິບດັງານໃນຕ ໍ່ໜ້າ” 
 

ໂດຍການສະໜບັສະໜ ນຮ່ວມ ຈາກ GIZ ແລະ ອົງການພັດທະນາຮ່ວມມ ສາກົນຂອງປະເທດ ສະວ ເດນັ,  ກອງປະຊຸມສໍາ
ມະນາຄັົ້້ງນ ົ້້ ຈະກໍານົດບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ ແລະ ກອບການຕິດຕາມໃຫ້ ຄມສ ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ 
ການຈດັຕັົ້້ງປະຕິບດັ ແຜນປະຕິບດັງານດ້ານບດົບາດຍິງຊາຍ ທ ື່ທັນການ ແລະ ມ ປະສິດຕິຜົນ. 
 
ຂ ໍ້ມ ນທ ື່ກຽ່ວຂອ້ງ: 
Related information:  

 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດບດົບາດຍິງຊາຍ ຂອງ ຄມສ: 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-Gender-SP-05-Jan-2013-Eng.pdf 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-Gender-SP-05-Jan-2013-Eng.pdf
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- ຈົບຂ່າວ - 
 
ໝາຍເຫດຈາກ ບນັນາທ ການ 
 
ຄະນະກາໍມາທກິານແມນ່ໍໍ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ) ແມ່ນອົງການລະຫວ່ງລັດຖະບານ ທ ື່ສ້າງຂ ົ້້ນເພ ື່ອສົຼົ່ງເສ ມການຮ່ວມມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ອ່າງແມ່ນໍໍ້າຂອງແບບຍ ນຍົງ ແລະ ມ ປະເທດສະມາຊິກ ຄ  ປະເທດ ກໍາປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຄມສ ເປັນເວທ ການ
ທ ດກ່ຽວກັບນໍໍ້າ ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນຂົງເຂດ ເຊິື່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກມ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຈາກຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າອັນດຽວ
ກັນເຖ ງຈະມ ຄວາມສົນໃຈທ ື່ຕ່າງກັນ, ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂ້າມຊາຍແດນໃນອ່າງ. ນອກນັົ້້ນ ຍັງເປັນສ ນຂ ໍ້ມ ນການຄົົ້້ນຄ້ວາທ ື່ສົຼົ່ງເສ ມ
ການຮ່ວມມ ພາກພ ົ້້ນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂັົ້້ນນະໂບບາຍດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນວິທະຍາສາດ. ຄະນະກໍາມາທິການເບິື່ງທຸກຂົງເຂດ ລວມທັງ 
ຮັກສາການປະມົງ, ກໍານົດໂອກາດໃນການເຮັດກະສິກໍາ, ຮັກສາອິດສະລະພາບໃນການເດ ນເຮ ອ, ການຄຸ້ມຄອງໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການ
ຮັກສາລະບົບນິເວດວິທະຍາທ ື່ສໍາຄັນ ໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມທ ື່ໜັກຂ ົ້້ນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງທ ື່ດົນຂ ົ້້ນ ແລະ ການເພ ື່ມຂ ົ້້ນ
ຂອງລະດັບນໍໍ້າທະເລທ ື່ເປັນຜົນເນ ື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
 
ອງົການພດັທະນາຮ່ວມມ ສາກນົຂອງປະເທດ ສະວ ເດນັ: ຈຸດປະສົງຂອງ ອງົການພດັທະນາຮ່ວມມ ສາກນົຂອງປະເທດ ສະວ ເດນັ ແມ່ນ
ເພ ື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນທ ື່ທຸກຈົນ ແລະ ຖ ກກົດຂ ື່ ມ ເງ ື່ອນໄຂຊ ວິດການເປັນຢ ່ທ ື່ດ ຂ ົ້້ນ. 
 

ອງົການແມຍ່ງິເພ ື່ອການປຽ່ນແປງໃນກະສກິາໍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (WOCAN)  ແມ່ນ ສະມາຊິກສາກົນທ ື່ນໍາ

ພາໂດຍເພດຍິງ ເຄ ື່ອຄ່າຍຂອງຜ ້ປະກອບການເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ສະມາຄົມຍິງ. ທິດສະດ ຂອງການປ່ຽນແປງຂອງ WOCAN 
ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົົ້້ົ້້າໃຈວ່າ ຄວາມຄ ບໜ້າໃນການໃຫ້ສິດເພດຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການ
ປ່ຽນແປງ ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງລະດັບ: ຜ ້ຍິງເອງ ແລະ ກຸ່ມຜ ້ຍິງໃນລະດັບຊຸມຊົນທ ື່ປະສົບການປ່ຽນແປງໃນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຖານະຂອງຕົນ

ກ ລະນ ສ ກສາ - ການຝກຶອບົຮມົກຽ່ວກບັບົດບາດຍງິຊາຍ ໄດ້ປຽ່ນແປງຊ ວດິຂອງປະຊາຊນົ ທັງຍງິ ແລະ ຊາຍ ໃນໝ ່
ບ້ານຫາປາ ໃນ ສປປ ລາວ* 

 
ກິດຈະກໍາທ ື່ເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງສໍາລັບຊມຸຊົນນໍໍ້າງ ື່ມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ອ ກໂຄງການ
ໜ ງ ໃນປີ 2007 ຮ່ວມກັບ ສ ນຄົົ້້ນຄວ້າສັດນໍໍ້າ, ຊ ື່ງເປັນ ແຜນງານການປະມົງເກົຼົ່າຂອງ ຄມສ ໄດ້ໃຫ້ການຝຶກ
ອົບຮົມໃນຫົວຂ ໍ້ການສ້າງຈິດສໍານ ກກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນັົ້້ນ, ຍັງມ ການຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກໃນການຮັກສາ ແລະ ຂະບວນການແປຮ ບຜະລິດຕະພັນປາ. 
 
ແຕ່ນັົ້້ນເປັນຕົົ້້ນມາ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວໃນເຂດດັຼົ່ງກ່າວ ໄດ້ເພ ື່ມຂ ົ້້ົ້້ນປະມານ ສອງໂດລາຕ ໍ່ມ ົ້້ ແລະ ການແບ່ງໜ້າທ ື່
ວຽກງານໃນຄອບຄົວກ ມ ການປ່ຽນແປງ. ຜ ້ຊາຍກ ຊ່ວຍຜ ້ຍິງໃນການເຮັດວຽກເຮ ອນ ຫຼາຍຂ ົ້້ນ ລວມທັງ ການແປ
ຮ ບປາ ແລະ ລ້ຽງລ ກ. ຜ ້ຍິງມ ເວລາຫຼາຍຂ ົ້້ນໃນການແປຮ ບປາ, ຮັກສາປາ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ປາສົດ. ເງ ື່ອນໄຂການດໍາ
ລົງຊ ວດິໄດ້ປັບປຸງດ ຂ ົ້້ນ ຍ້ອນເພດຍິງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ສຸຂະນາໄມ ແລະ ສຂຸະພິບານ. 
 
 

*ຄດັມາຈາກ ກ ລະນ ສ ກສາ,ວາລະສານ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການປະມົງ, ເມສາ 2015  
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ເອງ; ອົງການທ ື່ມ ອິດທິພົນ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການໃຫ້ສິດເພດຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ໂດຍມ ນະໂຍບາຍ, 
ການຈັດແບ່ງງົບປະມານ ແລະ ແຜນຕ່າງໆ (ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເອ ົ້້ອອໍານວຍ). 
 

 

ຂ ໍ້ມ ນເພ ື່ມເຕ ມ, ຕດິຕ ໍ່: For more information, please contact: 

 
ນາງ ສຸຣິດາຮັກ ສາກົນນ ຍົມ, ເຈົົ້້າໜ້າທ ື່ດ້ານການສ ື່ສານ 
ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະທິການແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
souridahak@mrcmekong.org  mrcmedia@mrcmekong.org  

T +856-21 263 263 M +856-20 2222 2207 
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