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ມະຕິທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2016
[ໂດຍບໍ່ອ້າງອີງເຖິງຄະນະກຳມະການຫຼັກ (A/71/L.23)]
71/256. ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່
ສະມັດຊາໃຫຍ່,
ໂດຍຫວນຄືນເຖິງມະຕິເລກທີ 67/216 ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2012, ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸການຈັດກອງປະຊຸມ
ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ກ່ຽວກັບ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ (Habitat III),
ແລະ ມະຕິເລກທີ 68/239 ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013, 69/226 ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2014 ແລະ
70/210 ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2015,
1.

ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງໄປຍັງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງປະເທດ ເອວກົວດໍ
ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ
(Habitat III), ແຕ່ວັນທີ 17-20 ຕຸລາ 2016 ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນທຸກຢ່າງ.

2.

ອະນຸມັດເອົາວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມ
ສປຊ
ກ່ຽວກັບ
ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ (Habitat III) ເຊິ່ງຖືກລະບຸໃນພາກເພີ່ມເຕີມຂອ
ງມະຕິສະບັບປະຈຸບັນ.

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 68
ວັນທີ 23 ທັນວາ 2016

8

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່

9

ຖະແຫຼງການກິວໂຕ ກ່ຽວກັບການ
ຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ
ຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງສຳລັບທຸກຄົນ

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

ພາກເພີ່ມເຕີມ
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1.

ພວກເຮົາ, ຫົວໜ້າຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕົວແທນຂັ້ນສູງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ສປຊ ກ່ຽວກັບ ທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ (Habitat III) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1720 ຕຸລາ 2016 ໃນເມືອງກິວໂຕ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກ, ລັດຖະສະພາ,
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ຜູ້ດຳເນີນງານ ແລະ
ຊ່ຽວຊານ, ປະຊາຄົມດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາວາລະການພັ
ດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່.

2.

ພາຍໃນປີ 2050, ປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງຢູ່ໃນໂລກ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ,
ເຮັດໃຫ້ການສ້າງເມືອງ ກາຍເປັນກະແສຂອງໂລກໃນສະຕະວັດທີຊາວເອັດ. ປະຊາກອນ, ກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ,
ການພົວພັນທາງວັດທະນາທຳ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມກັນກັບ ຜົນກະທົບທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມ ເປັນວຽກຈຸດສຸມທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕົວເມືອງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານ
ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ, ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ,
ອາຊີບທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.

3.

ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງແວນຄູເວີ, ປະເທດຄານາດາ
ໃນປີ 1976 ແລະ ເມືອງ ອິສຕັນບູຣ, ປະເທດຕວກກີ ໃນປີ 1996 ແລະ ການຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍສະຫະສະ
ວັດແຫ່ງການພັດທະນາ ໃນປີ 2000, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການປັບປຸງໃນເລື່ອງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ອາ
ໄສໃນຕົວເມືອງຫຼາຍລ້ານຄົນ, ລວມທັງຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ ຢູ່ເຂດທີ່ມີການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະ
ບົບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົງຢູ່ຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ
ແລະ ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລ້ອມຍັງຄົງຄ້າງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນທົ່ວໂລກ,
ເຊິ່ງການແບ່ງແຍກທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການແບ່ງແຍກດ້ານພື້ນທີ່ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ.

4.

ພວກເຮົາຍັງຫ່າງເຫີນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ພຽງພໍໃນການແກ້ໄຂ ໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍອື່ນທີ່ມີຢູ່ ແລະ
ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະ ມີຄວາມຄຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຫາຜົນປະໂຫຍດນຳໂອກາດທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ເຊິ່ງເປັນພາກ
ສ່ວນສຳຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ, ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ
ແລະ ສັງຄົມ, ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການປະກອບສ່ວນດ້ານທ່າແຮງຕໍ່ກັບເພື່ອຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທ
ະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

5.

ໂດຍການແກ້ໄຂຄືນກ່ຽວກັບວິທີທາງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕົວເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກວາງແຜນ,
ອອກແບບ, ລົງທຶນ, ພັດທະນາ, ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນີ້, ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ຈະຊ່
ວຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ ໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ທຸກມິຕິ; ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໜີພາບ; ສົ່ງ
ເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ; ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການພັດທ
ະນາແບບຍືນຍົງ; ປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ; ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ; ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

6.

ພວກເຮົາພິຈາລະນາເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນຂອງປີ 2015, ໂດຍສະເພາະ ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ
2030,1 ລວມມີເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວາລະແຜນງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການເງິນ
ເພື່ອການພັດທະນາຄັ້ງທີ 3 ຢູ່ທີ່ ອັດດີສອາບາບາ,2 ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີທີ່ຖືກຮັບຮອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາ

Resolution 70/1.
Resolution 69/313, annex.
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ຊາດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,3 ຂອບແຜນງານເຊັນໄດສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິ
ບັດ ປີ 2015-2030,4 ແຜນງານວຽນນາສຳລັບປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລໃນຊ່ວງໄລຍ
ະສິບປີ (ທົດສະວັດ) ແຕ່ປີ 2014-2024,5 ແຜນງານເລັ່ງລັດການແກ້ໄຂອາການເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ເສຍຊີວິດກະທັ
ນຫັນ (SAMOA) ແລະ6 ແຜນງານອີສຕັນບູຣສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາໃນຊ່ວງໄລ
ຍະສິບປີ (ທົດສະວັດ) ແຕ່ປີ 2011-2020. ນອກຈາກນີ້,7 ພວກເຮົາຍັງພິຈາລະນາເຖິງຖະແຫຼງການຣິໂອວ່າດ້ວຍສິ່
ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ ຢູ່ Rio,8 ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບໂລກ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບໂລກ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາສັງຄົມ, ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກອງປະຊຸມສາກົ
ນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ,9 ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ,10 ກອງປະຊຸມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້.
7.

ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີຜົນການຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ພວກເຮົາກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອ
ດມະນຸດສະທຳໂລກທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016 ຢູ່ເມືອງອິສຕັນບູຣ.

8.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານລະດັບຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໃນການກຳນົດວາລະການພັດ
ທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມລະດັບໂລກຄັ້ງທີ່ສອງຂອງລັດຖະບານໃນລະດັບ
ພາກພື້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

9. ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງ ສະບັບໃໝ່ຢັ້ງຢືນເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາໃນ ທົ່ວໂລກ ຕໍ່ກັບ
ການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວສຳຄັນສຳລັບການຮັບຮູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ມີວິທີ
ການເຊື່ອມສານ ແລະ ປະສານກັນໃນລະດັບໂລກ, ພາກພື້ນ, ຊາດ, ພາກ, ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວ
ມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ປະກອບສ່ວນ
ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດັດປັບວາລະການການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ໃຫ້ເຂົ້າກັບທ້ອງຖິ່ນ
ດ້ວຍວິທີການເຊື່ອມສານ ແລະ ຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ,
ລວມມີ ເປົ້າໝາຍທີ 11 ກ່ຽວກັບການສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,
ປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ.
10. ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ຮບ
ັ ຮູວ
້ າ່ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນາທຳແມ່ນແ
ຫຼງ່ ຂໍມ
້ ນ
ູ ທີອ
່ ດ
ຸ ມ
ົ ສົມບູນຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ຕອບສະໜອງການປະກອບສ່ວນທີສ
່ ຳຄັນຕໍກ
່ ານພັດທະນາແບ
ບຍືນຍົງຂອງຕົວເມືອງ, ການຕັງ້ ຖິນ
່ ຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ພົນລະເມືອງ, ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົາ້
ກ່ຽວກັບບົດບາດການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາໂຄງການລິເລີມ
່ ດ້ານການພັດທະນາຢ່າງມີຄວາມກະຕືລລ
ື ນ
້ົ ແລະ
ມີຄວາມເປັນອັນໜຶງ່ ດຽວກັນ. ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ຍງັ ຮັບຮູວ
້ າ່ ວັດທະນະທຳຄວນຈະຖືກພິຈາ
ລະນາເປັນຊ່ອງທາງໃນການສົງ່ ເສີມ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຮູບແບບ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລໂິ ພກ ແບບໃໝ່
ທີປ
່ ະກອບສ່ວນໃຫ້ການນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນທາງລົບຂອງ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

3
4
5
6
7
8
9
10

See FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21, annex.
Resolution 69/283, annex II.
Resolution 69/137, annex II.
Resolution 69/15, annex.
Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), chap. II.
Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3 14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United
Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex I.
Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I,
resolution 1, annex.
Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex II.
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ວິໄສທັດ ຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ
11. ພວກເຮົາມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຕົວເມືອງສຳລັບທຸກຄົນ ເຊິ່ງອ້າງອີງເຖິງການຊົມໃຊ້ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ເທົ່າທ
ຽມກັນຢູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ, ຊອກຫາຫົນທາງສົ່ງເສີມຄວາມທົ່ວເຖິງ ແລະ ຮັບປະກັນ
ວ່າຜູ້ອາໄສຢູ່ທັງໝົດໃນຍຸກປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ທີ່ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກໃດໆ, ພວກເຂົາສາມາດອາໄສຢູ່ ແລະ
ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ທີ່ທ່ຽງທຳ, ປອດໄພ, ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ, ລາຄາບໍ່ແພງ,
ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງທຸກຄົນ. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາ
ມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ນັບຖືວິໄສທັດນີ້ ໂດຍອີງໃສ່ “”ສິດຕໍ່ກັບຕົວເມືອງ”
ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳ, ຖະແຫຼງການ ແລະ ກົດບັດທາງການເມືອງ.

11
12
13
14

12.

ພວກເຮົາມີເປົາ້ ໝາຍທີຈ
່ ະບັນລຸການຕັງ້ ຖິນ
່ ຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕົວເມືອງ ບ່ອນທີປ
່ ະຊາຊົນທັງໝົດສາມາດມີຄວາ
ມສຸກທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ໂອກາດ ແລະ ສິດສະເໝີພາບກັນ, ພ້ອມທັງເສລີພາບທີເ່ ປັນພືນ
້ ຖານຂອງເຂົາເຈົາ້ , ເຊິງ່ ອີງໃສ່ຈດ
ຸ ປະສົງ
ແລະ ຫຼກ
ັ ການຂອງກົດບັດ ສປຊ, ລວມມີການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນເລືອ
່ ງນີ,້ ວາລະການພັດທະນ
າຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ມພ
ີ ນ
້ື ຖານມາຈາກຖະແຫຼງສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ,11 ສົນທິສນ
ັ ຍາກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດສາກົ
ນ, ຖະແຫຼງການສະຫະສະວັດ12 ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບໂລກ ປີ 2005.13 ວາລະດັງ່ ກ່າວກໍໄດ້
ຖືກແຈ້ງໃນເອກະສານອືນ
່ ໆ ເຊັນ
່ : ຖະແຫຼງວ່າດ້ວຍສິດຕໍກ
່ ບ
ັ ການພັດທະນາ 14.

13.

ພວກເຮົາພິຈາລະນາການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕົວເມືອງ ທີ່:
(a)

ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງສັງຄົມໄດ້, ລວມມີບົດບາດຂອງດິນຕໍ່ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັງຄົມ,
ພ້ອມກັບການບັນລຸ ການຮັບຮູ້ສິດ ກ່ຽວກັບການມີທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງ ຂອງສິດໃນມ
າດຕະຖານທີ່ພຽງພໍຂອງການດຳລົງຊີວິດ, ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກ, ເຂົ້າເຖິງນ້ຳທີ່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ
ສຸຂະອານາໄມ, ພ້ອມກັນກັບການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າສາທາລະນະ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນທຸກຂົງເ
ຂດ ເຊັ່ນ: ການໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ,
ການເດີນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ, ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ.

(b)

ມີການມີສ່ວນຮ່ວມ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມ
ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການເປັນເຈົ້າການໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ທັງໝົດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ທີ່ປອດໄພ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ມີສີຂຽວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ເໝາະສຳລັບຄອບຄົວ,
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງສັງຄົມ ແລະ ລະຫວ່າງໄວອາຍຸ, ການສະແດງອອກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມທາງການເມືອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສະຫງົບສຸກ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດສົມຫວັງກັບຄວາມຕ້ອງການ,
ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການທີ່ພິເສດຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.

(c)

ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກຍິງທຸກຄົນ ໂດຍຈະຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ສິດສະເໝີພາບກັນໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ການນຳພາການຕັດສິນໃຈໃນທຸກລະດັບ
ໂດຍຈະຮັບປະກັນວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ໄດ້ລາຍຮັບທີ່ເໝາະສົມກັບວຽກ ຫຼື ວຽກເໝາະສົມກັບລາຄາ
ສຳລັບຜູ້ຍິງທຸກຄົນ, ໂດຍຈະປ້ອງກັນ ແລະ ທຳລາຍການແບ່ງແຍກທຸກຮູບແບບ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ
ການທຳຮ້າຍຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ;

(d)

ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຂອງ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະຈຸບັນ, ຈະໃຫ້ອຳນາດໃນການປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງຕົວເມືອງ, ຜົນຜະລິດສູງ,
ກິດຈະກຳເພີ່ມມູນຄ່າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຈະຄວບຄຸມ ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮັບຮູ້ກ
ານປະກອບສ່ວນຂອງເສດຖະກິດນອກລະບົບ ໃນຂະນະທີ່ສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນເປັນເສດຖະກິດ ໃນລະບົບ
ແບບຍືນຍົງ;

Resolution 217 A (III).
Resolution 55/2.
Resolution 60/1.
Resolution 41/128, annex.
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(e)

ປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບດິນແດນໂດຍການດຳເນີນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານຊາຍແດນທີ່ມີຄວາ
ມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງສູນກາງກັບຜູ້ຂັບເຄື່ອນ, ການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ຕົວເມືອງແບບເຊື່ອມສານ ແລະ
ຍືນຍົງໃນທຸກລະດັບ.

(f) ສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນ ແລະ ວາງແຜນການຕອບສະໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ໄວອາຍຸແບບຍືນຍົງ, ການເດີນທາງທີ່ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ທຸກຄົນ, ລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພ
າບສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າ, ຈະເຊື່ອມຕໍ່ແບບມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງຄົນ, ສະຖານທີ່, ສິນຄ້າ,
ການບໍລິການ ແລະໂອກາດທາງເສດຖະກິດ;
(g) ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດ,
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາ
ກສິ່ງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ປັບປຸງການບັນເທົາ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
(h)

ປ້ອງກັນ, ຮັກສາ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສິມລະບົບນິເວດ, ນ້ຳ, ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນ ທຳມະຊາດ ແລະ
ຊີວະນາໆພັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່ຽນແປງຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ
ບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ.

ຫຼັກການ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ
14.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ, ພວກເຮົາໄດ້ ຮັບຮອງເອົາວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັ
ບໃໝ່ທີ່ຖືກລະບຸໂດຍຫຼັກການທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼັກການຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(a)

ບໍ່ຖິ້ມໃຜຜູ້ໜຶ່ງໄວ້ຂ້າງຫຼັງ, ໂດຍການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ທຸກມິຕິ,
ລວມມີການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢ່າງຈິງຈັງ, ຈະຮັບປະກັນໂອກາດ ແລະ ສິດສະເໝີພາບ,
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ, ແລະ ການເຊື່ອມສານໃນພື້ນທີ່ຂອງເມືອງ,
ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການດຳລົງຊີວິດ, ການສຶກສາ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ລວມທັງຈະລຶບລ້າງການລະບາດຂອງເຊື້ອໂລ
ກເອດສ໌, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ມາລາເລຍ, ຈະສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພ ແລະ ກຳຈັດການແບ່ງແຍກ
ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ, ຈະຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບສາທາລະນະ ຈະຕອບສະໜອງການໄດ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສຳລັບທຸກຄົນ, ຈະຕອບສະ
ໜອງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ແລະ
ພື້ນຖານການບໍລິການ ພ້ອມກັນກັບ ການມີທີ່ຢູ່ອາໄສແບບພໍພຽງ.

(b)

ຮັບປະກັນເສດຖະກິດຂອງຕົວເມືອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍການນຳໃຊ້ປະໂຫຍ
ດຈາກການລວມຕົວກັນຂອງຕົວເມືອງທີ່ມີການວາງແຜນທີ່ດີ, ລວມມີອັດຕາການຜະລິດສູງ,
ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ອື່ນ, ແລະ ນະວະຕະກຳໃໝ່, ຈະສົ່ງເສີມການຈ້າງງານໃນການຜະລິ
ດເຕັມສ່ວນ ແລະ ວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງສຳລັບທຸກຄົນ, ຈະຮັບປະກັນການສ້າງວຽກທີ່ມີໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂົ້
າເຖິງທຸກຄົນຢ່າງສະເໝີພາບທາງດ້ານໂອກາດ, ຊັບພະຍາກອນການຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດ,
ຈະປ້ອງກັນການເກງກຳໄລໃນການຊື້-ຂາຍດິນ, ຈະສົ່ງເສິມການຮັກສາໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄ
ອງການຫຼຸດລົງຂອງຕົວເມືອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

(c)

ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງທາງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສະອາດ,ດິນ ແລະ ຊັບພ
ະຍາກອນໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ, ຈະຮັກສາລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ລວມທັງກາ
ນຮັບຮອງແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີທີ່ສອດຄ່ອງກັບທຳມະຊາດ, ຈະສົ່ງເສີມຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ
ບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ, ຈະກໍ່ສ້າງຄວາມທົນທານ/ຍືນຍົງຂອງເມືອງ, ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດ
ແລະ ການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ.

15

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

15.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນການປ່ຽນແປງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ຈະດຳເນີນການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(a)

ການແກ້ໄຂຄືນແນວທາງທີ່ພວກເຮົາວາງແຜນ, ລົງທຶນ, ພັດທະນາ, ປົກຄອງ ແລະ ຈັດການຄຸ້ມຄອງການຕັ້ງຖິ່
ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕົວເມືອງ, ຈະຮັບຮູ້ການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ເມືອງແບບຍືນຍົງເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັ
ນຕໍ່ການບັນລຸຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຖາວອນຕໍ່ທຸກຄົນ.

(b)

ຈະຮັບຮູ້ບົດບາດການນຳພາຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການກຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກົດໝາຍສຳລັບການພັ
ດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນຢ່າງສະເໝີພາບຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກ,
ພ້ອມດຽວກັນກັບສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວິທີການທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ.

(c)

ຮັບຮອງວິທີເຊື່ອມສານແບບຍືນຍົງ, ຖືເອົາປະຊາຊົນເປັນກາງ, ການຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ໄວອາຍຸແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ເມືອງໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທະສາດ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ການດຳເນີນງານໃນທຸກລະດັບ, ອີງໃສ່ພື້ນຖານຜູ້ຂັບຂີ່ຂອງກ
ານປ່ຽນແປງ, ລວມທັງ:
(i)

ຈະພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະນາເມືອງໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງ
ຄວາມສຳພັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ-ຊາດ, ຈະສ້າງລະບົບເຊື່ອມສານຂອງ
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ, ຈະສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງທຸກໆລະດັ
ບໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຂອງການເຊື່ອມສານໃນການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ;

(ii)

ຈະເພີ່ມທະວີການປົກຄອງເມືອງຄຽງຄູ່ກັບສຽງຂອງກົນໄກ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ກະຈາຍອຳນາດ
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວເມືອງ, ພ້ອມກັບການກວດກາ ແລະ
ຄວາມດຸນດ່ຽງຢ່າງເໝາະສົມ, ຈະຕອບສະໜອງຄວາມສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ປະສານກັນໃນແຜນ
ການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ, ຍືນຍົງ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;

(iii)

ການຟື້ນຟູໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການອອກແບບ ແລະ ການວາງແຜນການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ
ຕົວເມືອງແບບເຊື່ອມສານ ໃນໄລຍະຍາວ ແນໃສ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບເດິນແດນໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ
ສົ່ງຜົນດີໃນການສ້າງເມືອງ.

(iv)

ຈະສົ່ງເສີມເຄື່ອງມື ແລະ ຂອບວຽກງານດ້ານການເງິນແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີນະວະຕະ
ກຳທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບງົບປະມານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເງິນໃນເທດສະບານ
ເພື່ອສ້າງ, ສະໜັບສະໜູນ, ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ເກີດມູນຄ່າໂດຍການພັດທະນາເມືອງໃນແບບມີສ່ວ
ນຮ່ວມ.

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນງານ
16.

ໃນຂະນະທີ່ສະພາບການສະເພາະຂອງເມືອງໃນທຸກໆຂະໜາດ, ບັນດາໝູ່ບ້ານ ແລະ ເມືອງ, ພວກເຮົາຢືນຢັນ
ວ່າວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມເປັນສາກົນໃນດ້ານຂອບເຂດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,
ແລະ ມີປະຊາຊົນເປັນຈຸດໃຈກາງ, ຮັກສາໂລກ ແລະ ມີວິໄສທັດໃນໄລຍະຍາວ, ການດຳເນີນງານ ແລະ
ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນລະດັບໂລກ, ພາກພື້ນ, ປະເທດ, ພາກ, ຂົງເຂດ ແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງໃນແຕ່ລະປະເທດ ສາມາດຮັບຮອງເອົາອີງໃສ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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17.

ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃນວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ
ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ, ຈະມີການຄຳນຶງເຖິງຄວາມຈິງທີ່ແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ລະດັບ ແລະ
ຄວາມສາມາດຂອງການພັດທະນາ, ແລະ ຈະເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ຄຽງຄູ່ກັບບູລິມະສິດ
ແລະ ນະໂຍບາຍ.

18.

ພວກເຮົາຢືນຢັນອີກຄັ້ງກ່ຽວກັບຫຼັກການທັງໝົດຂອງຖະແຫຼງການ Rio ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ຫຼັກການທົ່ວໄປ ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງຖືກລະບຸໃນຫຼັກການທີ່ 7.

19.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈສຳຄັນ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວ ແລະ ມີຕົວຕົນ/ປະກົດອອກມາໃນສິ່ງທ້າທາຍຂອງການພັດ
ທະນາເມືອງກຳລັງຜະເຊີນໃນທຸກໆປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ລວມມີ
ປະເທດ Africa , ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ແລະ
ລັດກຳລັງພັດທະນາໃນໝູ່ເກາະນ້ອຍໆ, ພ້ອມກັນນີ້ສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະທີ່ກຳລັງຜະເຊີນໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍ
ຮັບໃນລະດັບປານກາງ. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ພິເສດຄວນຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ປະເທດໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງ,
ປະເທດ ແລະ ດິນແດນພາຍໃນການປົກຄອງຂອງຕ່າງຊາດ/ປະເທດ, ປະເທດທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ ແລະ ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ທຳມະຊາດ.

20.

ພວກເຮົາຮັບຮູເ້ ຖິງຄວາມຈຳເປັນທີໃ່ ຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທສ
ີ່ ຳຄັນເພືອ
່ ຈະແກ້ໄຂຫຼາຍຮູບແບບຂອງການແບ່ງແຍກທີຖ
່ ື
ກຜະເຊີນໜ້າຢູ່ ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ຄົນພິການ, ປະຊາຊົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດສ໌,
ຄົນສູງອາຍຸ, ຄົນພຶ້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແອອັດ ແລະ ບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກການ/
ນອກລະບົບ, ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ກຳມະກອນ, ຊາວນາທີ່ຂາດແຄນດິນນາ ແລະ ຊາວປະມົງ, ຜູ້ລີ້ໄພ,
ຜູ້ກັບຖິ່ນຖານ, ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົກ ໂດຍທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະພາບການຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.

21.

ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ລັດຖະບານຂອງທຸກໆຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ພາກສ່ວນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສອ
ດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ຟື້ນຟູ (ສະພາບການດຳລົງຊີວິດ), ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ສ້າງຄວາມສຳພັນ, ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມວາລະການພັດທະນາຕົ
ວເມືອງສະບັບໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບຮູ້ວິໄສທັດແບບມີສ່ວມຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ.

22.

ພວກເຮົາຮັບຮອງເອົາວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ນີ້ຕາມວິໄສທັດຮ່ວມກັນ/ແບບລວມກຸ່ມ ແລະ
ຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງການເມືອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ເຂົ້າໃຈການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ, ແລະ ເປັນໂອກາດທີ່ສຳຄັ
ນທາງປະຫວັດສາດທີ່ສະແດງບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ໃນການເປັນຜູ້ກະຕຸ້
ນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕໍ່ການສ້າງເມືອງໃນໂລກເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Quito ສຳລັບວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່
23.

ພວກເຮົາແກ້ໄຂຄືນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເຮັ
ດໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນກ
ານພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ.

ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ປະກົດຜົນເປັນຈິງເພື່ອການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ
24.

ນຳໃຊ້ອຳນາດຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ, ພວກເຮົາເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ປະກົດຜົນເປັນ
ຈິງຜ່ານການປ່ຽນແປງຕົວເມືອງທີ່ຖືກລະບຸໃນຂະໜາດແບບເຊື່ອມສານ ແລະ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວຂອງການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍົງ ເຊັ່ນ: ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

17

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

ການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງເພື່ອການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນສັງຄົມ
25.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າການລຶບລ້າງບັນຫາຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກໆຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບ, ລວມທັງ
ຄວາມທຸກຍາກຮຸນແຮງ ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນຫຼ
າຍສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພວກເຮົາຍັງຮັບຮູ້ວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ
ການຄົງຢູ່ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ງກວມເອົາຈຳນວນທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພື້ນທີ່ແອ
ອັດ ແລະ ຜູ້ອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ( ນອກລະບົບ), ແມ່ນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ທັງບັນດາປ
ະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ, ເຊິ່ງອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບດິນແດນ, ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ແລະ ອອກແບບຂອງພື້ນທີ່ຂອງເມືອງ, ພ້ອມກັນນີ້ ການຈັດກຽມພື້ນຖານການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ໄປພ້ອມກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ສາມາດສົ່ງເສີມ ຫຼື ຂັດຂວາງຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ

26.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ທີ່ຖືເອົາປະຊາຊົນເປັນກາງ, ຮັກສາໂລກ,
ການຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວອາຍຸ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບທີ່ເປັ
ນພື້ນຖານຂອງທຸກຄົນ, ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນ, ຈະກຳຈັດ ການແບ່ງແຍກ ແລະ
ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ, ຈະຂະຫຍາຍອຳນາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈະໃຫ້ກ
ານມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເຕັມທີ່. ຍີ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ ແລະ
ການເຄົາລົບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການມີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການເປັນມະນຸດ ແລະ
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ.

27.

ພວກເຮົາຢືນຢັນ ໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງຈະຖືກປະລະ ແລະ ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນ
ທີ່ຈະສົ່ງເສີມໂອກາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງເມືອງສາມາດສະໜອງ ແລະ
ສາມາດໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ທັງໝົດ, ບໍ່ວ່າຈະດຳລົງຊີວິດໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນລະບົບ ຫຼື ນອກລະບົບກໍຕາມ
ຈະນຳໄປສູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເໝາະສົມ ແລະ ໜ້າຍົກຍ້ອງ, ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

28.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຂອງຜູ້ລີ້ໄພ, ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົກ
ໂດຍທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະພາບການ ອົບຍະຍົກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສົ່ງເສີມເມືອງທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮ່ວມມືສາກົນ,
ຈະຄຳນຶງເຖິງສະພາບການຂອງປະເທດ ແລະ ຈະຮັບຮູ້ວ່າເຖິງມີການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາກອນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໃນຕົວ
ເມືອງ ເຮັດໃຫ້ເມືອງເກີດບັນຫາມີສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍຮູບແບບ, ມັນຍັງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງ
ຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະ ວັດທະນາທຳຕໍ່ຊີວິດໃນເມືອງ. ຍີ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂ
ງທີ່ຈະເກີດຈາກການປະສານງານກັນລະຫວ່າງການອົບພະຍົກສາກົນ ແລະ ການພັດທະນາໃນລະດັບໂລກ, ພາກພື້ນ,
ປະເທດ, ພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ຈະຮັບປະກັນການອົບພະຍົກທີ່ປອດໄພ, ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ,
ຜ່ານນະໂຍບາຍການອົບພະຍົກທີ່ວາງແຜນ ແລະ ຈັດການເປັນຢ່າງດີ, ຈະສົ່ງເສີມອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ໃນການສ້າງຕັ້ງຂອບວຽກງານທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມີຜົນດີຕໍ່ການອົບພະຍົກໄປຢູ່ເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
ຂງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຊົນນະບົດຫາເມືອງ.

29.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນບົດບາດການປະສານຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ,ພາກ, ແລະ
ປະເທດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໜ່ວຍງານສາທາລະນະອື່ນໆ ແລະ ອົງການ
ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນການຈັດກຽມຂອງສັງຄົມ ແລະ ພື້ນຖານການບໍລິການເພື່ອໝົດທຸກຄົນ, ລວມທັງກ
ານລົງທຶນການຜະລິດໃນຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ
ອີກ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກເປັນວິກິດການຕໍ່ມະນຸດຊາດ. ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການບໍລິການທີ່ພໍພຽງ,
ທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ໂອກາດສຳລັບວຽກທີ່ເຮັດການຜະລິດ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກວິກິດການກະທົບໃນກາ
ນກໍ່ຕັ້ງເມືອງ, ຈະເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊອກຫາໂອກາດໃນການພົວພັນ ແລະ
ການພັດທະນາການທ້ອງຖິ່ນ, ທົນທານ, ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈະຮັບປະກັນວ່
າຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມຖອຍໃນການພັ
ດທະນາຂອງເຂົາ.

18

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

30.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃຫ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນກາ
ນບໍລິການຕົວເມືອງໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທົນທານໃນເວລາມີການປະທະທາງອາວຸດ. ພວກເຮົາຍັງຮັບຮູ້ເຖິງຄວາ
ມຈຳເປັນທີ່ຢືນຢັນຄືນຕໍ່ການເຄົາລົບກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ.

31.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍທີ່ພັກອາໄສໃນລະດັບຊາດ, ພາກ, ແລະ ຊຸມຊົນ, ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄ
ວາມຮັບຮູ້ໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງສິດຕໍ່ທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບທຸກຄົນແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງສິດໃນມາ
ດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດທີ່ພຽງພໍ, ເຊິ່ງແກ້ໄຂທຸກຮູບແບບຂອງການແບ່ງແຍກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປ້
ອງກັນການບີບບັງຄັບໄລ່ອອກແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ, ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງການຂາດທີ່ພັກອາໄສ, ຄົນທີ່ຕົກ
ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ຄົນພິການ, ໃນຂະນະດຽວກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ການເຮັດສັນຍາຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເຮັດໃຫ້ມີການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້
ງປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນໃນການຜະລິດຂອງສັງຄົມຂອງທີ່ພັກອາໄສ,
ອີງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ.

32.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງທີ່ພັກອາໄສໃນການເຊື່ອມສານການຕອບສະໜ
ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວອາຍຸເພດ ແລະ ຫຼັກການທົ່ວທຸກພາກສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈ້າງງານ,
ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນເຊື່ອມສານທາງສັງຄົມ ໃນທຸກໆລະດັບຂອງລັດຖະບານ
- ຫຼັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເອົາເຂົ້າຮ່ວມກັນເພື່ອການຈັດຕຽມທີ່ພັກອາໄສທີ່ພຽງພໍ, ສາມາດຫາໄດ້,
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປອດໄພ, ທົນທານ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ເໝາະສົມ,
ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈພິເສດຕໍ່ປັດໃຈໃກ້ຄຽງ ແລະ ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມສຳພັນທາງດ້ານດິນແດນກັບ
ໂຄງສ້າງເມືອງທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ພື້ນທີ່ວຽກງານໃນອ້ອມແອ້ມ.

33.

ພວກເຮົາຈະກະຕຸ້ນການສະໜອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນທາງເລືອກດ້ານທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ພຽງພໍ ເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພ,
ສາມາດຫາໄດ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂອງກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານລາຍຮັບ, ຈະຄຳນຶງເຖິງ
ການເຊື່ອມສານທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຂອບເຂດຊຸມຊົນ, ຄົນຂາດທີ່ພັກອາໄສ
ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຈະປ້ອງກັນການແບ່ງແຍກ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ມາດ
ຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ຂາດທີ່ພັກອາໄສ, ຄຽງຄູ່ກັບທັດ
ສະນະທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມແບບເຕັມສ່ວນ, ກໍ່ຈະປ້ອງກັນ ແລະ
ກຳຈັດການຂາດທີ່ພັກອາໄສ, ພ້ອມກັບການຕອບໂຕ້ ແລະ ກຳຈັດການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ.

34.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງພື້ນທາງໂຄງລ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ພື້ນຖານທຳມະຊາດແບບຍືນຍົ
ງສຳລັບທຸກຄົນໄດ້ ແລະ ຍຸດຕິທຳ, ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກ, ລວມທັງ ສາມາດຄອບຄອງນຳໃຊ້ດິນ,ທີ່ພັກອາໄສ,
ພະລັງງານທີ່ສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ທັນສະໄໝ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ສຸຂາອານາໄມທີ່ສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ,
ໂພຊະນາການ ແລະ ອາຫານທີ່ພຽງພໍ, ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຍົກຍ້າຍແບບຍືນຍົງ, ສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການສຶກສາ, ວັດທະນາທຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ
ການສື່ສານ. ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສິດ
ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ, ຜູ້ອົບພະຍົກ,
ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ກຸ່ມຄົນອື່ນໆໃນສະພາບທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ
. ໃນເລື່ອງນີ້, ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການກຳຈັດອຸປະສັກຕໍ່ກົດໝາຍ, ສະຖາບັນ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ
ຮ່າງກາຍ.

35.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມລັດຖະບານຕາມລະດັບທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ລວມທັງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ພາກ, ເພີ່ມສະຕິຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການຄອບຄອງດິນສຳລັບທຸກຄົນ, ຈະຮັບຮູ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍປະເພດຂ
ອງການຄອບຄອງ, ຈະພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ການຕອບສະໜອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,
ແລະ ໄວອາຍຸ ແລະ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ເໝາະສົມພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງດິນ ແລະ ສິດທາງຊັບສິນ, ກັບ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະຄວາມປອດໄພຂອງການຄອບຄອງດິນສຳລັບແມ່ຍິງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການກະ
ຈາຍອຳນາດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງຜ່ານລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
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36.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ ເຊິ່
ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໃນການໄດ້ຮັບພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບຄືກັບຜູ້ອື່ນ,
ສິ່ງແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບຂອງເມືອງ, ໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ,ທີ່ພັກອາໄສ,
ການສຶກສາ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ສຸຂະພາບ, ການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະ
(ລວມທັງເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ລະບົບຂອງການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ) ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ການບໍລິການອື່ນໆທີ່ເປີດ ຫຼື ຈັດກຽມໃຫ້ສາທາລະນະ/ປະຊາຊົນທັງໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ.

37.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມສະຖານທີ່ສາທາລະນະທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງ,
ສີຂຽວ, ລວມທັງ ຕົ້ນໄມ້, ທາງຍ່າງ, ຊ່ອງທາງຂີ່ລົດ, ເດີ່ນທີ່ກວ້າງ, ໃນພື້ນທີ່ແຄມນ້ຳ, ສວນ ແລະ
ສວນສາທາລະນະ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ສາມາດເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫາຍສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ພົວພັນກັນໃນສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງມະນຸດ , ການແລກປ່ຽນທາງເສດຖະກິດ ແລະ
ສະແດງອອກທາງວັດທະນາທຳ ແລະ ການສົນທະນາລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນ ແລະ ວັດທະນາທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍກ້ວາງຂວາງ,
ທີ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ຮັບປະກັນການພັດທະນາມະນຸດ, ເສີມສ້າງຄວາມສະຫງົບ, ມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນສັງຄົມ/ສະມາຄົມ, ພ້ອມກັນກັບກໍ່ສົ່ງເສີມການຢູ່ຮ່ວມກັນ, ປະສານກັນ ແລະ
ການມີຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ.

38.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສ້າງຄວາມຍືນຍົງຂອງມໍລະດົກທາງວັດທະນາທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ, ທັງຮູບມະທຳ
ແລະ ນາມມະທຳໃນການຕັ້ງຖີ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕົວເມືອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຜ່ານນະໂຍບາຍທີ່
ເຊື່ອມສານກ່ຽວກັບດິນແດນ ແລະ ເມືອງ ແລະ ການລົງທືນທີ່ພຽງພໍໃນລະດັບຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,
ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຖານທີ່ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງວັດທະນາທຳ, ຫໍພິພິດຕະພັນ, ພາສາ
ແລະ ວັດທະນາທຳພື້ນເມືອງ, ພ້ອມກັນກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສິນລະປະ, ຈະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວ
າມສຳຄັນຂອງບົດບາດ ເຊີ່ງສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປັບຕົວສູ່ຊີວິດປົກກະຕິ ແລະ ຟື້ນຟູກັບສູ່ສະພາບເດີມໃນພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ
ແລະ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການມີຮ່ວມໃນສັງຄົມ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງປະຊາກອນ.

39.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຕັ້
ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ດຳລົງຊີວິດ, ມີວຽກເຮັດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳ
ລົງຊີວິດໃນຕົວເມືອງ ບໍ່ມີຄວາມ ວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ, ຈະຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ,
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໝັ້ນຄົງແມ່ນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັ
ດວຽກດ້ານກຳຈັດການກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງ
ານກ່ອນໄວອັນເໝາະສົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີບາດແຜ (ຈີກ) ຢູ່ອະໄວຍະສືບພັນຂອງເພດຍິງ.

40.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະລວມເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ,
ເພີ່ມທະວີການຕິດຕໍ່ກັນໃນສັງຄົມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳ, ການໃຫ້ອະໄພ/
ຄວາມອົດທົນ, ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ/ທັງສອງຝ່າຍ, ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ນະວະຕະກຳ,
ການປະກອບການທາງທຸລະກິດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ລັກສະນະສະເພາະຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ແລະ
ກຽດສັກສີຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະສ້າງຄວາມສາມາດໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ
ເສດຖະກິດທີ່ດີໃນຕົວເມືອງ. ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນຈະໃຊ້ຫຼາຍຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະຖາບັນໃນທ້ອ
ງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາສົ່ງເສີມການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຄົນຫຼາຍປະເພດຢ່າງສະຫງົບພາຍໃນສັງຄົມທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດທະນາທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສີ້ນເຊີງ.
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41.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມກົນໄກກ່ຽວກັບສະຖາບັນ, ການເມືອງ, ກົດໝາຍ ແລະ
ການເງິນໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ ເຮັດໃຫ້ເວທີການມີສ່ວນຮ່ວມກ້ວາງອອກທີ່ສອດຄ່ອງກັບນ
ະໂຍບາຍຂອງຊາດ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຜນການ
ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອທຸກຄົນ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຍົກລະດັບການເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັບພົນລະເມືອງ,
ການຈັດກຽມ ແລະ ການຜະລິດຮ່ວມກັນ.

42.

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການປະຕິບັດວຽກງາ
ນຕໍ່ບົດບາດສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີການຜະເຊີນໜ້າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ຈະໃຫ້ໂອກາດໃນການສົນທະນາ ລວມທັງ ຜ່ານຫຼັກການຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວອາຍຸ, ກັ
ບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນຈາກທຸກໆພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ, ລວມທັງ ເພດຊາຍ ແລະ
ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ຄົນສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ, ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ລີ້ໄພ,
ຄົນຂາດທີ່ພັກອາໄສພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົກ ໂດຍທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະພາບການຍ້າຍ/ອົບຍະຍົກຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ບໍ່ມີການຈຳແນກ/ແບ່ງແຍກໂດຍອິງໃສ່ເຊື້ອຊາດ, ພາກພື້ນ, ຊົນເຜົ່າ ຫຼື ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ.

ໂອກາດ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນຕົວເມືອງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມແບບຍືນຍົງສຳລັບທຸກຄົນ
43.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ, ພ້ອມກັບການຈ້າງງານທີ່ດີ
ແລະ ເຕັມສ່ວນ ແລະ ວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບທຸກຄົນ, ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງການພັດທະນາດິນແດນ
ແລະ ເມືອງແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕົວເມືອງຄວນຈະເປັນບ່ອນທີ່ໃຫ້ໂອກາດທີ່ພໍພຽງ,
ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດດີ, ຜະລິດ, ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ເພີ່ງພໍໃຈ.

44.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າຮູບແບບຂອງເມືອງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການອອກແບບ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແມ່ນ
ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນດ້ານລາຄາ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ໂດຍຜ່ານຜົນປະໂຫຍດຂອງເສດຖະກິດ ແລະ
ການຮ່ວມຕົວເປັນກ້ອນກຸ່ມຈະສົ່ງເສີມພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ພະລັງງານທີ່ສາມາດຟື້ນຟູ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ,
ຜະລິດຕະພັນ, ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນເສດຖະກິດເມືອງແບບຍືນຍົງ.

45.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາເສດຖະກິດເມືອງໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາ, ຍືນຍົງ, ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ,
ຈະກໍ່ສ້າງຄວາມສຳຄັນທີ່ມີພາຍໃນ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້, ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທຳ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ, ຄຽງຄູ່ກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິທິຜົນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,
ຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ຮູບແບບການບໍລິໂພກ ແລະ
ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ຈະສ້າງຄວາມທົນທານໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບທຸລະກິດ, ນະວະຕະກຳ, ແລ
ະການດຳລົງຊີວິດ.

46.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງທີ່ພັກອາໄສແບບຍືນຍົງ, ຄອບຄອງໄດ້ ແລະ
ການເງິນກ່ຽວກັບທີ່ພັກອາໄສ, ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ອາໄສດ້ານສັງຄົມ, ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພາກສ່ວນໃຫ້ມີການກະຕຸ້ນດ້ານການຜະລິດໃນພາກສ່ວນເສດຖະກິດອື່ນໆ, ຈະຮັບຮູ້ວ່າທີ່ພັກອາ
ໄສຍົກລະດັບເພີ່ມທະວີຂໍ້ມູນດ້ານທືນຮອນ, ລາຍຮັບ, ເກີດມີການຈ້າງງານ ແລະ ປະຢັດ/ອອມເງິນ ແລະ ສາມາດຊ່
ວຍໃຫ້ມີການກະຕຸ້ນການປ່ຽນສະພາບເສດຖະກິດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແບບຍືນຍົງໃນລະດັບຊາດ, ພາກ, ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ.

47.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຊື່ອມສານ, ການຮ່ວມມື,
ການປະສານງານ ແລະ ການສົນທະນາລະຫວ່າງລັດຖະບານທຸກໆລະດັບ, ຂອບເຂດວຽກງານ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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48.

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິພາບ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ລວມທັງ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະ, ແມ່ຍິງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັ
ນຕົວແທນຂອງຊາວໝຸ່ມ, ພ້ອມກັນນີ້ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ຄົນພິການ, ຄົນພື້ນເມືອງ,
ຊ່ຽວຊານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ເຈົ້າຂອງອົງການ, ສະມາຄົມຊາວອົບພະຍົກ ແລະ
ສະມາຄົມກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳ, ເພື່ອຊອກໂອກາດສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເມືອງ, ຊອກຫາ ແລະ
ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຈະປະກົດອອກມາ.

49.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມລະບົບຄວບຄຸມດິນແດນທີ່ເຊື່ອມສານເອົາວຽກງານໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເມືອງເຂົ້າເ
ປັນຂອບວຽກງານກ່ຽວກັບດິນແດນໃນພາກ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລະບົບການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ,
ດັ່ງນັ້ນ ການສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ດິນແບບຍືນຍົງ, ຈະຮັບປະກັນກ
ານສະໜອງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ງທີ່ມີຄ່າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຂອງຊົນນະບົດ
ແລະ ເມືອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໃນພາກພື້ນຢ່າງຍຸດຕິທຳທົ່ວທັງໃນເຂດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນເມືອງ-ຊົນນະບົດ ແລະ
ເຕິມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ດິນແດນ.

50.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະກະຕຸ້ນການພົວພັນ ແລະ ຕິດຕໍ່ລະຫ່ວາງຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດ ໂດຍການຍົກລະດັບເພີ່ມທະວີ
ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຖື
ກສະໜັບສະໜູນໂດຍການວາງແຜນດ້ານເຄື່ອງມືອີງໃສ່ຫຼັກການເຊື່ອມສານຂອງເມືອງ ແລະ ດິນແດນ, ເພື່ອເພີ່ມ
ຄວາມສຳຄັນຂອງພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບການເພີ່ມອັດຕາການຜະລິດ, ການຕິດຕໍ່ກັນໃນສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ
ດິນແດນ, ພ້ອມກັນນີ້ແມ່ນຄວາມຍືນຍົງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ສິ່ງນີ້ຄວນຈະລວມຢູ່ໃນການປະ
ສານກັນລະຫວ່າງເມືອງ ແລະ ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ, ພື້ນທີ່ອ້ອມເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ພື້ນທີ່ກ້ວາງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ
ະເລເປັນ ຕາມສະຖານທີ່ເໝາະສົມ.

51.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອບວຽກງານກ່ຽວກັບດິນແດນ, ລວມທັງການວາງແຜນ ແລະ
ເຄື່ອງມືອອກແບບຕົວເມືອງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ
ດິນແບບຍືນຍົງ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ເໝາະສົມ, ການນຳໃຊ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ(ຂອງອຳນາດລວມ
ສູນ) ແລະ ປະສົມປະສານ, ຜ່ານການເຕີມເຕັມ ຫຼື ວາງແຜນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍເມືອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ,
ກະຕຸ້ນລະດັບ/ມາດຕາສ່ວນ ແລະ ການຮ່ວມເປັນກ້ອນກຸ່ມຂອງເສດຖະກິດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການວາງແຜ
ນຂອງລະບົບອາຫານ ແລະ ຍົກລະດັບເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເມືອງ ແລະ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.

52.

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກ່ຽວກັບດິນແດນ ທີ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ແນະນຳໃນກ
ານຂະຫຍາຍເມືອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການຟື້ນຟູເມືອງ ໂດຍການວາງແຜນໃນການຈັດ
ກຽມການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້, ການອອກແບບດ້ານຄວາມຖີ່ ແລະ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຊື່ອມສານຂອງເພື່ອນບ້ານໃໜ່ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງຂອງເມືອງ,
ຈະປ້ອງກັນຄົນນອກເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວອອກໄປ.

53.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມສະຖານທີ່ສາທາລະນະໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຂົ້າເຖິງ, ສີຂຽວ
ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ກະຕຸ້ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເພື່ອນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ບົ່ມຊ້
ອນຂອງເຂົາໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຸ່ນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງ ຄຸ່ນຄ່າທາງດ້ານຊັບສິນທີ່
ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ໂອກາດໃນການດຳລົ
ງຊີວິດເພື່ອທຸກຄົນ.
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54.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ຫາໄດ້, ການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄ
ງລ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນດ້ານຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນທາງດ້ານການເງິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸ
ກຂອງການຍົກຍ້າຍທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມແອອັດ, ອາກາດເປັນພິດ, ຜົນກະທົບຈາກເກາະຄວາມຮ້ອນໃນເມືອງ
ແລະ ສຽງວົນແຊວ. ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈທີ່ສຳຄັນໃນຄວາມຕ້ອງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ
ພະລັງງານຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລ
ະບົບ. ພວກເຮົາຍັງຮັບຮູ້ວ່າ ການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ພະລັງງານທີ່ສາມາດຟື້ນຟູໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ
ເມືອງ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດໃຫ້ການສະໜອງມີລາຄາຕ່ຳລົງ.

55.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຂັ້ມແຂງໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະ ມີຄຸນນະພາບ,
ມີສ່ວນຮ່ວມ, ພໍພຽງ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ຈະພິຈາລະນາຄູ່ມືຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ, ລວມທັງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້
ນທີ່ວາງແຜນຢ່າງລະອຽດໂດຍອົງການອານາໄມໂລກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ເຊັ່ນ: ການບໍລິການດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ, ລວມທັງໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບສືບພັນ ແລະ
ທາງເພດໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່.

56.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການເພີ່ມອັດຕາການຜະລິດທາງເສດຖະກິດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຕອບສະໜອງກຳລັງແຮງງານ
ກັບການເຂົ້າເຖິງໂອກາດທີ່ມີລາຍຮັບ, ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເສ
ດຖະກິດເມືອງມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ນະວະຕະກຳ. ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນໃນການເພີ່ມອັດຕາການຜະລິດຜ່ານການສົ່ງເສີ
ມເຕັມຮູບແບບຂອງການຈ້າງງານການຜະລິດ ແລະ ວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໂອກາດໃນການດຳລົງຊີວິດໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖ
ານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ.

57.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການສົ່ງເສີມຕາມຄວາມເໝາະສົມເຕັມທີ່ ແລະ ການຈ້າງງານການຜະລິດ,
ວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ໂອກາດຂອງການດຳລົງຊີວິດໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ, ກັບຄວ
າມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນພິການ, ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຫຼີ້ໄພ, ແລະ ຄົນຂາດທີ່ພັກອາໄສພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົກ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍາກຈົນທີ່ສຸດ
ແລະ ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ສົ່ງເສີມການບໍ່ແບ່ງແຍກເຊິ່ງສ້າງໂອກາດໃນການຫາລາຍໄດ້ທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

58.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ, ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເ
ສດຖະກິດ ອີງຕາມຫຼັກການຂອງຄວາມຍືນຍົງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຈະເລີນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,
ຈະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ນະວະຕະກຳ ແລະ ນັກທຸລະກິດ. ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຜະເຊີນ
ໜ້າຢູ່ໃນຊຸມຊົນທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນບໍລິສັດ/ວິສະຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ນ້ອຍ, ແລະ ກາງ
ແລະ ຕ່ອງໂສ້/ເຄື່ອຄ່າຍທີ່ມີຄຸ່ນຄ່າທັງໝົດໃນການຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະວິສະຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດໃນສັງຄົມ ແລະ
ເສດຖະກິດທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ຈະປະຕິບັດໃນທັງເສດຖະກິດໃນ ແລະ ນອກລະບົບ.

59.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຈົນໃນເສດຖະກິດນອກລະບົບ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ, ລວມມີ ກຳມະກອນທີ່ອົບພະຍົກ ແລະ ພາຍໃນທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ, ເສ
ດຖະກິດເມືອງຈະຄຳນຶງເຖິງສະພາບຂອງປະເທດ. ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ
ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລາຍຮັບ, ການປ້ອງກັນສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍ, ການໄດ້ຮັບທັກສະ, ຊັບສິນ
ແລະ ການບໍລິການທີ່ສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ, ສຽງ ແລະ ຕົວແທນຄວນຈະຖືກຍົກລະດັບເພີ່ມທະວີ.
ການປ່ຽນແປງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກຳມະກອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຈົນເຖິງເສດຖະກິດໃນລະບົບຈະຖືກພັດທະ
ນາໂດຍການຮອງຮັບຕາມຫຼັກການທີ່ມີຄວາມດູນດ່ຽງ, ຈະລວມເອົາສິ່ງກະຕຸ້ນ ແລະ ມາດຕະການຕາມລະບຽບ, ໃນຂ
ະນະດຽວກັນນັ້ນກໍ່ສົ່ງເສີມການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງການດຳລົງຊິວິດໃນປະຈຸບັນ. ພວກເຮົາຈະຄຳນຶງເຖິງສະພາບພິເສດ
ຂອງຊາດ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການປ່ຽນແປງເປັນເສດຖະກິດໃນລະບົບ.
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60.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດເມືອງໃນການປ່ຽນແປງເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອ
ນໃຫ້ອັດຕາການຜະລິດສູງຂຶ້ນຜ່ານພາກສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ໂດຍຈະສົ່ງເສີມການເຮັດໃຫ້ປ່ຽນແປງ,
ຈະຍົກລະດັບເທັກໂນໂລຢີ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະວະຕະກຳ, ລວມທັງ ການສ້າງຄຸນນະພາບ, ວຽກການຜະລິດ
ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ລວມມີຜ່ານການສົ່ງເສີມຂອງວັດທະນາທຳ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແບບມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ,
ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ການສະແດງສິນລະປະ ແລະ ກິດຈະກຳການສົນທະນາກ່ຽວກັບມໍລະດົກ, ແລະ
ສິ່ງອື່ນໆ.

61.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການຄວບຄຸມເງິນປັນຜົນກຳໄລກ່ຽວກັບສະຖິຕິປະຊາກອນໃນສະຖານທີ່ເໝາະສົມ, ຈະສົ່ງເສີ
ມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການຈ້າງງານເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຜະລິດເພີ່ມ
ຂຶ້ນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ. ເດັກຍິງ
ແລະ ເດັກຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍແມ່ນຕົວແທນທີ່ສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງໃນການສ້າງອານ
າຄົດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ໃຫ້ສິດອຳນາດແກ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການສົ່ງເສີມຕົວແທນ ແລະ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ຈະຮັບປະກັນໂອກາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ດີກວ່າ ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີຄວາມໝາຍຈະເປັນ
ສິ່ງສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່.

62.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນກ່ຽວກັບດິນແດນ ແລະ ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ຂອງປະຊາກອນຕາມໄ
ວອາຍຕາມສະຖານທີ່ເໝາະສົມ, ຈະຄວບຄຸມປັດໃຈກ່ຽວກັບໄວອາຍຸແມ່ນໂອກາດສຳລັບວຽກໃໝ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ
ຖືກສະໜັບສະໜູນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະນະດຽວກໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພ
າບຂອງຊີວິດຂອງປະຊາກອນເມືອງ.

ການພັດທະນາເມືອງແບບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ
63.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງຜະເຊີນໜ້າກັບໄພຄຸກຄາມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຈາກຮູບ
ແບບການຜະລິດ ແລະ ບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ, ແຮງກົດດັນຂອງລະບົບນິເວດ,
ມົນລະພິດ, ໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ດິນຟ້າອາກາດ/ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງອື່ນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ການທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳຈັດຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຂະໜາດ
ແລະ ຮູບແບບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສຳເລັດ. ໃຫ້ທິດທາງກ່ຽວກັບສະຖິຕິຈຳນວນປະຊາກອນ
ຂອງເມືອງ ແລະ ບົດບາດທີ່ເປັນສູນກາງຂອງເຂົາໃນເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ໃນການລີ້ໄພ ແລະ ການປ່ຽນແປງຄວ
າມພະຍາຍາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ,ແລະ ໃນການນຳໃຊ້ຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ລະບົບນິເວດ,
ແນວທາງທີ່ຖືກວາງແຜນ, ໃຫ້ງ ົບປະມານ, ພັດທະນາ, ສ້າງ, ປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມີຜົນກະທົບໂດຍຕົງຕໍ່ຄວາມ
ຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມທົນທານໃນຂອບເຂດຊາຍແດນ,

64.

ພວກເຮົາຍັງຮັບຮູ້ວ່າເມືອງແມ່ນສູນກາງໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາປະເທດແມ່ນ ມີລັກສະ
ນະພິເສດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ພັກອາໄສ ໂດຍສະເພາະຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຈະເປັນຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍ
ຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ເກີດຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງເອງ, ລວມທັງ
ແຜ່ນດິນໄຫວ, ສະພາບອາກາດແປປວນ, ນ້ຳຖ້ວມ, ການຫຍຸບລົງຂອງດິນ ຫຼື ອາຄານ, ພາຍຸ, ລວມມີ ພາຍຸຝຸ່ນ
ແລະ ພາຍຸຊາຍ, ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ, ຂາດນ້ຳ, ແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າ ແລະ ອາກາດເປັນພິດ, ເຊື້ອພະຍາດທີ່ມາຈາກແມງໄມ້
ຫຼື ສັດເປັນຕົວນຳເຊື້ອ ແລະ ລະດັບຂອງນ້ຳທະເລຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ພື້ນທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ,
ຂົງເຂດສາມລ່ຽມແມ່ນ້ຳ ແລະ ເກາະນ໊ອຍໆໃນລັດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

65.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງໃນ
ການຕັ້ງຖີ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງໃນຮູບແບບປ້ອງກັນ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງເມືອງ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດຈາກເຮືອນແກ້ວ ແລະ ອາກາດເປັນພິດ ແລະ
ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດ, ຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຍຸດທະສາດກາ
ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດ ແລະ ການປະເມີນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດສາເຫດມາ
ຈາກອັນຕະລາຍທາງທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ລວມມີມາດຕະຖານສຳລັບລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງ,ໃນຂ

26

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

ະນະດຽວກັນກໍ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈະຮັກສາສະຫວັດດີການ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຂອງຊີວິດສຳລັບທຸກຄົນຜ່ານແຜນການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ສຽງຈາກເມືອງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ,
ພື້ນຖານການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
66.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະຮັບຮອງຫຼັກການເມືອງທັນສະໄໝ ທີ່ໃຫ້ການນຳໃຊ້ໂອກາດຈາກນຳໃຊ້ຕົວເລກ,
ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ, ພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຢີນະວະຕະກຳໃນການຂົນສົ່ງ, ດັ່ງນັ້ນ ການສະໜອງທ
າງເລືອກສຳລັບຜູ້ພັກອາໄສທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈະເ
ຮັດໃຫ້ເມືອງປັບປຸງໃນດ້ານຈັດສົ່ງການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

67.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການລິເລີ່ມ ແລະ ຮັກສາເຄື່ອຂ່າຍການນຳສົ່ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບຂ
ອງການເປີດສະຖານທີ່ສາທາລະນະທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຫຼາກຫຼາຍເປົ້າໝາຍ, ປອດໄພ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຂົ້າເຖິງ,
ສີຂຽວ, ຈະປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງເມືອງຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ, ລວມມີ ນ້ຳຖ້ວມ,
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ, ຈະປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ,
ຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ, ຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງບັນຍາກາດ, ຈະຫຼຸດຜ່ອນສຽງວົນແຊວ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ເປັນເມືອງທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໜ້າຢູ່, ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ທີວທັດເມືອງຈະຖືເປັນບູລິມະ
ສິດໃນການປົກປັກຮັກສາແນວພັນ (ຂອງພືດ ແລະ ສັດ) ທີ່ມີສະເພາະຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

68.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດໃນພື້ນທີ່ຂອງສາມຫຼ່ຽມແມ່ນ້ຳ, ແຄມແມ່ນ້ຳ ແລະ ພື້ນທີ່ອື່ນໆທີ່ສະພາ
ບແວດລ້ອມມີຄວາມສ່ຽງ, ຈະເນັ້ນຄວາມສຳຄັນໃນການເປັນຜູ້ສະໜອງຂອງ ລະບົບນິເວດຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ສ
ຳຄັນສຳລັບການຂົນສົ່ງ, ຄວາມໝັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມຈະເລີນທາງເສດຖະກິດ, ຄວາມທົນທານ ແລະ
ການບໍລິການທາງລະບົບນິເວດ. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຊື່ອມສານເອົາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າເປັນແຜນການ
ແລະ ການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ເມືອງແບບຍືນຍົງ.

69.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານກ່ຽວກັບດິນໃນທາງສັງຄົມ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ, ລວ
ມທັງພື້ນທີ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳທີ່ສະໜັບສະໜູນໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ, ຈະສະໜັບສະໜູນການ
ແກ້ໄຂທີ່ຖືເອົາລະບົບນິເວດເປັນຫຼັກ ເພື່ອຮັບປະກັນຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ ບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວ
າມສາມາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີລະບົບນິເວດແມ່ນບໍ່ເກີນກຳນົດ/ຫຼາຍ. ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້
ດິນແບບຍືນຍົງ, ຈະລວມເອົາການຂະຫຍາຍເມືອງກັບຄວາມແໜ້ນ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ພໍພຽງ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ
ກວມເອົາ ທີ່ຂະຫຍາຍອອກນອກເມືອງ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຈະປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ດິນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງດິນທີ່ທຳການຜະລິດ, ແລະ ລະບົບນິເວດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເສຍຫາຍງ່າຍ.

70.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພື້ນຖານການບໍລິການ ແລະ ການຈັດຕຽມສິ່ງຂອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈະເຮັ
ດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຊັບພະຍາກອນ, ຈະຮັບຮູ້ເຖິງການເງິ່ງພາແຫຼ່ງ ຊັບພະຍາກອນພະລັງງານ, ນ້ຳ, ອາຫານ
ແລະ ວັດສະດຸ ເຊິ່ງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ, ລວມທັງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບໍລິການທີ່ຕອບສະໜ
ອງໃນເວລາທີ່ຂັດຂ້ອງ, ແລະ ຍັງຮູ້ວ່າການຈັດຕຽມໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນຂອງຜູ້ອາໄສ.

71.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເພີ່ມທະວີໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຍືນຍົງ, ລວມມີ ດິນ, ນ້ຳ (ມະຫາສະໝຸດ,
ທະເລ ແລະ ນ້ຳຈືດ), ພະລັງງານ, ວັດສະດຸ/ວັດຖຸ, ປ່າໄມ້ ແລະ ອາຫານ, ພ້ອມກັບຄວາມໃສ່ໃຈທີ່ສຳຄັນໃນການ
ຄຸ້ມຄອງອ່າວ (ທະເລ) ໃນທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຄມີອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ:
ອາກາດ ແລະ ມົນລະພິດຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີອາຍຸສັ້ນ, ອາຍແກ໋ດຈາກເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສຽງວົນແຊວ, ໃນ
ອີກທາງໜື່ງແມ່ນພິຈາລະນາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງກັບຊົນນະບົດ, ການຕອບສະໜອງດ້ານວຽກງານ ແລະ
ຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ vis-à-vis ຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງເປັ
ນເສດຖະກິດອ້ອມລ້ອມວົງກົມໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ,
ການ ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ການກັບສູ່ສະພາບເດີມ ແລະ ການຟື້ນຟູ/ຄວາມທົນທານໃນການຜະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່
ແລະ ກຳລັງປະກົດຢູ່.

27

ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

72.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນກ່ຽວກັບດິນແດນ ແລະ ເມືອງໃນໄລຍະຍາວ ແລະ
ປະຕິບັດການພັດທະນາກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ ເຊີ່ງຮ່ວມເອົາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການເຊື່ອມສານຊັບພະຍາກອນນ້ຳເປັນ
ອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ຈະພິຈາລະນາ ເຂດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ຊົນນະບົດເຖິງເມືອງ ຢູ່ໃນມາດຕາສ່ວນດິນແດນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,
ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ.

73.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳແບບຍືນຍົງໂດຍການອາໄສ
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນເມືອງ, ອ້ອມເມືອງ ແລະ ພື້ນທີ່ໃນຊົນນະບົດ, ຈະຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຮັກສານ້ຳເສຍ,
ເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ້ຳເສຍໜ້ອຍລົງ, ຈະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ນ້ຳຄືນໃໝ່ ແລະ ຈະເພີ່ມການຈັດເກັບນ້ຳ,
ການຮັກສາໄວ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີກຳລັງໃໝ່, ຈະພິຈາລະນາວຽກງານເອົານ້ຳມາໝູນ ໃຊ້ຄືນໃໝ່.

74.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ອ່າວ (ທະເລ) ໃນທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸ
ດຜ່ອນການເກີດໃໝ່ຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ, ນຳໃຊ້ຄືນ ແລະ ປັບປ່ຽນຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ,
ຈະຫຼຸດຜ່ອນດິນເປົ່າຫວ່າງ ແລະ ປ່ຽນແປງສິ່ງເສດເຫຼືອສູ່ພະລັງງານຫຼັງຈາກທີ່ສິ່ງເສດເຫຼືອບໍ່ສາມາດປັບມານຳໃຊ້ຄືນ
ໃໝ່ໄດ້ ຫຼື ຫຼັງຈາກວິທີນີ້ນຳສົ່ງໃຫ້ເປັນຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນມົນ
ລະພິດທີ່ມີຢູ່ໃນທະເລຜ່ານສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກປັບປຸງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳເສຍໃນພື້ນທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ.

75.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານຂອງຊາດ, ພູມມິພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມເພື່ອພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ ແລະ ທົດແທນ, ຍືນຍົງ ແລະ ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ກໍ່ຕັ້ງພະລັງງານທີ່ມີຜົນ ແລະ ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາພະລັງງານ ເຊີ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແກ໋ດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປ່ອຍອາຍກາກບອນສີດຳ, ຮັບປະກັນຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ
ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ, ຊ່ວຍສ້າງອາຊີບໃໝ່ທີ່ຖາວອນ, ປັບປຸງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກ
ານສະໜອງພະລັງງານ.

76.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຈະນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນວັດ
ຖຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວັດຖຸດິບ ເຊັ່ນ: ຄອນກຼີດ/ຊີມັງ, ໂລຫະ, ໄມ້, ແຮ່ທາດ ແລະ ດິນ. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງກ
ານຟື້ນຄືນວັດຖຸທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈະເອົາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກມາໃຊ້ຄືນ, ຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາການກໍ່ສ້າງ/
ຕຶກອາຄານທີ່ສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດການນຳໃຊ້ວັດສະດຸຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄ
ດ້ຄືນ ແລະ ບໍ່ເປັນພິດ ແລະ ນ້ຳສີທີ່ປາສະຈາກການຕື່ມສານຕະກົ່ວໃສ່. ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່.

77.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມທົນທານຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ, ລວ
ມທັງຜ່ານການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການວາງແຜນການກ່ຽວກັບດິນແດນ,
ຈະຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍເຊື່ອມສານການຕອບສະໜອງທາງດ້ານບົດບາດ
ຂອງເພດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວອາຍຸ ແລະ ຫຼັກການທີ່ຖືເອົາລະບົບນິເວດເປັນພື້ນຖານທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂອບແຜນງ
ານ Sendai ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ 2015-2030 ແລະ ໂດຍການລວມກະແສສຳຄັນ
ແລະ ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນທຸກໆລະດັບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ
ວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ມີແນວໂນ້ມເກີດຄວາມສ່ຽງຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານທັງ
ໃນ ແລະ ນອກລະບົບ, ລວມທັງ ພື້ນທີ່ແອອັດ, ທີ່ສາມາດສ້າງເປັນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ
ການບໍລິການ, ກະກຽມ, ຮັບຜິດຊອບ, ຮັບຮອງ ແລະ ຟື້ນຟູໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກຜົນຂອງອັນຕະລາຍ, ລວມມີ
ອາການສະເທືອນໃຈ ຫຼື ຄວາມກົດດັນທີ່ແອບແຝງ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທົນ
ທານ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທາງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ, ລວມທັງກາ
ນເຮັດໃຫ້ກັບຄືນມາດັ່ງເດີມ ແລະ ການຍົກລະດັບຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບ ແລະ ໃນບ່ອນແອອັດ. ພວກເຮົ
າຍັງຈະສົ່ງເສີມມາດຕະການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຄືນວັດສະດຸໃນສາງຂອງທີ່ພັກອາໄສທີ່ມີຄວາມສ່
ຽງ, ລວມມີໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບ ແລະ ເຂດແອອັດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດ, ໃນການຮ່ວມມືກັ
ບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

78.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການປ່ຽນຈາກຫຼັກການ ການຕອບສະໜອງ ເປັນການປະຕິບັດຢ່າງຫ້າວຫັນ
ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ອັນຕະລາຍ ແລະ ສັງຄົມທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຈະເພີ່ມຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກຄົນຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ
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ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

ຈະສົ່ງເສີມການລົງທຶນແບບ ex ante ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງຄວາມທົນທານ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ ຍັ
ງຈະຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທັນ
ທີທັນໃດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງ.
ສິ່ງນີ້ຄວນຈະລວມຢູ່ໃນການເຊື່ອມສານຂອງຫຼັກການ “ “ສ້າງເບື້ອງຫຼັງໃຫ້ດີຂຶ້ນ” ເຂົ້າເປັນຂັ້ນຕອນການຟື້ນຟູໄພ
ພິບັດຂັ້ນສຸດທ້າຍ ເພື່ອເຊື່ອມສານເອົາຄວາມທົນທານຂອງອາຄານ, ມາດຖານຂອງດິນແດນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ບົດຮຽນຈາກໄພພິບັດໃນອາດີດ, ພ້ອມກັບຈິດສຳນຶກຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໃໝ່, ເຂົ້າເປັນແຜນການໃນອານາຄົດ.
79.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມແຜນງານກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບສາກົນ, ຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,
ລວມທັງການບັນເທົາ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍ
າມໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ, ຜູ້ພັກອາໄສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທ້ອງຖິ່ນທັງໝົ
ດແມ່ນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອ
ຍອາຍແກ໋ດຂອງເຮືອນແກ້ວຈາກພາກສ່ວນທັງໝົດທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ມາດຕະການເຊັ່ນນີ້ຈະເປັນຄວາມສະໝ່
ຳສະເໝີກັບເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງ Paris ຖືກຮັບຮອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມມີການຖືເອົາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸ່ນຫະພູມທີ່ສະເລ່ຍໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຕ່ຳລົງ 2 ອົງສາເຊ
ເກີນລະດັບທາງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ຈະຕິດຕາມຄວາມພະຍາຍາມຈຳກັດອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1.5 ອົງສາເຊ ເກີນ
ລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້ທາງອຸດສະຫະກຳ.

80.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການສົ່ງເສີມຂັ້ນຕອນຂອງແຜນການດັດແປງໃນໄລບະປານກາງຫາໄລຍະຍາວ,
ພ້ອມກັນນີ້ການປະເມີນຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະພາບອາກາດໃນລະດັບເມືອງ,
ໄດ້ແຈ້ງແຜນການດັດແປງ, ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານທີ່ສ້າງຄວາມສາມາດທົນທານຂອງຜູ້ອາໄສໃນເມື
ອງ, ລວມມີຜ່ານການນຳໃຊ້ຂອງການດັດແປງທີ່ຖືເອົາລະບົບນິເວດເປັນຫຼັກ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
81.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງ
ສະບັບໃໝ່ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຂອບແຜນງານນະໂຍບາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນລະ
ດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີການເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບການວາງແຜນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຄື່ອງມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັບການສະໜັບສ
ະໜຸນຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດ ລວມທັງກາ
ນແລກປ່ຽນວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານລະຫວ່າງລັດຖະບານຕ່າງໆຢູ່ທຸກຂັ້ນ.

82.

ພວກເຮົາເຊື້ອເຊີນໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງປະ ກອບມີບັນດາອົງການຈັ
ດຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມຫຼາຍຝ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ທະນາຄານພັດທະນາ ພາກພື້ນ, ຂະແໜງການພາກເອກະຊົນ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ມີການເສີມຂະຫຍາຍການປະ ສານງານກັນກ່ຽວກັບແຜນງານ ແລະ
ຍຸດທະສາການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ ວິທີການແບບເຊື່ອມສານເພື່ອສ້າງຕົວເມືອງແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ເຊື່ອມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການ ພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່.

83. ໃນເລື່ອງນີ້, ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການປະສານງານຂອງເຄື
ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ
ການວາງແຜນທາງຍຸດທະສາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານ ດັ່ງທີ່ເນັ້ນໄວ້ໃນວັກທີ 88
ຂອງວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030.
84.

ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຕ້ອງຮ່ວມກັນສະກັດກັ້ນການປະກາດໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້
ມາດຕະການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ ຫຼື ການຄ້າ ຕາມລຳພັງໃຈ ໂດຍທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ
ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ກົດບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊີ່ງເປັນສິ່ງກີດຂວາງຄວາມສຳເລັດ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອ
ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະ ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະ ນາ.
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85.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຫຼັກການ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນຄູ່ມືສາກົນວ່າດ້ວຍການກະຈາຍອຳນາດ ແລະ ການສ້າງຄວ
າມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄູ່ມືສາກົນວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ
ສຳລັບໝົດທຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາປົກຄອງ ຂອງ ແຜນງານການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດແຫ່ງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນມະຕິ 21/3 ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 200715 ແລະ 22/8 ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2009.16

86.

ພວກເຮົາຈະເຊື່ອມສານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່ ຢ່າງມີປະ
ສິດທິພາບ ໃນນະໂຍບາຍການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ຕົວເມືອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ປະຕິບັດໄດ້ ແລະ
ກວມລວມຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເຊື່ອມການພັດທະນາຕົວເມືອງໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບເຊື່ອມສານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍຂອບແຜນງາ
ນກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ສະຖາບັນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ຮັບປະກັນວ່າມີການເຊື່ອມ
ໂຍງກັບກົນໄກການເງິນຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

87.

ພວກເຮົາຈະປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືພາຍໃນລັດຖະບານລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບພາກ ແລະ
ລະດັບຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ ຜ່ານກົນໄກການປຶກສາຫາລືຢູ່ຫລາຍຂັ້ນ ແລະ ໂດຍການກຳນົດຄວາມສາມາດ,
ເຄື່ອງມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນສຳລັບລັດຖະບານໃນແຕ່ລະລະດັບຢ່າງຈະແຈ້ງ.

88.

ພວກເຮົາຈະຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງເປົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ,
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ,
ສຸຂະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະລັງງານ, ນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຢູ່ໃນຂັ້ນ ແລະ
ລະດັບຕ່າງໆຂອງການບໍລິຫານທາງການເມືອງໃນທົ່ວຊາຍແດນທີ່ມີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພິຈາລະນາຂົງເຂດ
ການເຮັດວຽກຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວິທີການສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາ
ດການວາງແຜນການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ຕົວເມືອງ ແບບເຊື່ອມສານ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນ.

89.

ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອສ້າງຂອບແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານກົດໝາຍ
ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ບໍ່ມີການຈຳແນກ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາຕົວເມືອງແຫ່ງຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລັດຖະບານເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເປັນຜູ້ຕັດສິນບັນຫາ , ຮັບປະກັນ
ການກະຈາຍອຳນາດດ້ານບໍລິຫານ, ດ້ານການເມືອງ ແລະ ດ້ານງົບປະມານຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການການຊ່
ວຍເຫຼືອອູ້ມຊູ.

90.

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂ
ງໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນພາກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປົກຄ
ອງໃນຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊາຍແດນທີ່ມີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຂຶ້ນກັບຂອບເຂດການເຮັດວຽກ, ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນພາກ
ໃນການຕັດສິນບັນຫາໃດໜຶ່ງ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານໃນຂັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນມີອຳນາດ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ດິນແດນ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມກາ
ນປົກຄອງໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ ໂດຍນຳໃຊ້ຂອບແຜນງານດ້ານກົດໝາຍແບບກວມລວມ ແລະ ກວ້າງຂວາງ
ແລະ ກົນໄກດ້ານການເງິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ລວມໄປເຖິງການຄຸ້ມຄອງໜີ້ແບບຍືນຍົງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ພວກ
ເຮົາຈະນຳໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຕັມສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ສິດທິເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ໃນການເປັນຜູ້ນຳໃນທຸກລະດັບຂອງການຕັດສິນບັນຫາ ລວມໄປເຖິງລັດຖ
ະບານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

See Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 8 (A/62/8), annex I.
Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 8 (A/64/8), annex I.
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91.

ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນການກຳນົດໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ
ຂອງຕົນເອງຂອງລັດຖະບານເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ເພື່ອແນໃສ່ການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນຂອບແຜນງານຕາມ
ລະບຽບການຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກັບຊຸ
ມຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງການພາກເອກະຊົນ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ
ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ຮັບປະກັນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ ແລະ
ເປົ້າໝາຍທີ່ຮັດກຸມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

92.

ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມວິທີການຕອບສະໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວອາຍຸແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢູ່ໃນທຸກຂັ້ນຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ຕົວເມືອງ
ຈາກແນວຄວາມຄິດໄປສູ່ການອອກແບບ, ການຈັດສັນງົບປະມານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ
ການທົບທວນ ເຊິ່ງເປັນຮາກຖານໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໂດຍກົງລະຫວ່າງລັດຖະບານ
ໃນທຸກຂັ້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານກົນໄກທີ່ມີຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ເວທີການຮ່ວມມື ແລະ ການປຶກສາຫາລືທີ່ເປີດກວ້າງສຳລັບໝົດທຸກຄົນ, ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູ
ນຂ່າວສານທີ່ິສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງ

17

93.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຫຼັກການ ແລະ ຍຸດທະສາດສຳລັບການວາງແຜນການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ດິນແດນ ທີ່ຖືກລະ
ບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືສາກົນວ່າດ້ວຍການວາງແຜນການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ດິນແດນ ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາປົກ
ຄອງຂອງແຜນງານການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນມະຕິ 25/6 ລົງວັນທີ 23 ເມສາ
2015.17

94.

ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດການວາງແຜນແບບເຊື່ອມສານ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມ
ຕ້ອງການໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ີຕ້ອງການໃນໄລຍະຍາວຄື: ເສດຖະກິດທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້,
ຄຸນນະພາບຊີວິດໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມຍືນຍົງ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຈະພະຍາ
ຍາມສ້າງຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນແຜນການຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອດັດປັບເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມຕາມແຕ່ລະໄລຍະເວລາ. ພວກເຮົາຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນລະບົບ ສຳລັບແຜນການເຫຼົ່ານີ້
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍພະຍາຍາມສ້າງນະວັດຕະກຳດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສຳລັບການດຳລົງຊີ
ວິດທີ່ດີກວ່າ.

95.

ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາດິນແດນແບບເຊື່ອ
ມສານ, ໃນຫຼາຍໆຈຸດ ແລະ ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນລະຫວ່າງບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງຕົວເມື
ອງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການຍົກລະດັບລະບົບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ,
ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການແບບຍືນຍົງ, ລາຄາພໍຟັງ, ພຽງພໍ,
ໝັ້ນຄົງທົນທານ ແລະ ປອດໄພ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊາວປະມົງໄດ້ຮັບ
ການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ດ້ານຄຸນຄ່າໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບພາກ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ
ແລະ ລະດັບໂລກ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງຈະສະໜັບສະໜຸນກະສິກຳ ແລະ ການເຮັດກະສິກຳໃນຕົວເມືອງ,
ຕະຫຼອດເຖິງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງ, ເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ການພົວພັນກັບສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍການຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກ
ສຳລັບການປະສ່ວນຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
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96. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ລວມທັງ
ແຜນການພັດທະນາເທດສະບານ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການພົວພັນລະຫ
ວ່າງເຂດຕົວເມືອງໃນຂະໜາດຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຊານເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ລວມທັງເຂດຊາຍແດນ
ແລະ ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນລະດັບພາກພື້ນແບບຍືນຍົງ
ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນການຜະລິດທາງເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນຢ່າງເທົ່າທຽມໃນທົ່
ວຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ. ໃນດ້ານນີ້, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ
ຕົວເມືອງ ແລະ ກົນໄກການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍໂດຍອີງໃສ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ດິນແດນ ເຊິ່ງຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະ
ສິດທິພາບສຳລັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການບໍລິຫານເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ສະໜອງບໍລິການສາທາລະນະ
ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
97. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງທີ່ໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດການຟື້ນຟູ
ແລະ ການປັບປຸງເຂດຕົວເມືອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ລວມທັງການປັບປຸງຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ການສະໜອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະທີ່ມີຄຸນນ
ະພາບສູງ, ການສົ່ງເສີມວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊື່ອມສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການແບ່ງແຍກທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ພື້ນທີ່, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ
ຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳກັດການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
98.

ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ດິນແດນແບບເຊື່ອມສານ ລວມທັງການຂ
ະຫຍາຍຕົວເມືອງຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມມີປະສີດທິພາບ ແລະ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຄວາມເປັນປຶກແຜ່ນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ
ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນຳໃຊ້ທາງສັງຄົມ
ແລະ ເສດຖະກິດໃນເຂດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້,
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການເດີນທາງ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ
ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊຸມຊົນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການວາງແຜນການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາ
ມຄວາມເໝາະສົມ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໂດຍຜ່ານການສະໜອງທາງເລືອກດ້ານທີ່
ພັກອາໄສລາຄາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ພ້ອມກັບເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ພື້ນທີ່ສາທາລະນະສຳລັບໝົດທຸກຄົນ, ສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແລະ ສົ່ງເສີມການພົວພັນທາງສັງຄົມ ແລະ ລະຫວ່າງໄວ ແລະ ການເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
ພວກເຮົາຈະມີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສະໜອງບໍລິການ
ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຕົວເມືອງ.

100. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການສະໜອງເຄືອຂ່າຍທີ່ອອກທີ່ອອກແບບຖະໜົນທີ່ປອດໄພ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້,
ສີຂຽວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳລັບໝົດທຸກຄົນ ແລະ
ປອດອາດສະຍາກຳ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ,
ການພິຈາລະນາຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ມາດຕະການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ທາງຖະໜົນເພື່ອການຄ້າ,
ການສົ່ງເສີມຕະຫຼາດ ແລະ ການຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ເຊັ່ນດຽວກັບການລິເລີ່ມຕ່າງ
ໆໃນຊຸມຊົນ ທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ, ການໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຍ່າງ
ແລະ ການຂີ່ລົດຖີບ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່.
101. ພວກເຮົາຈະເຊື່ອມສານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ມາດຕະການ ແລະ
ການພິຈາລະນາເລື່ອງການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ໃຫ້ເຂົ້າກັບຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ຕົວເມືອງໂດຍຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ໄວອາຍຸ ລວມທັງ ການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ, ການອອກແບບພື້ນທີ່, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ,
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ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

ການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ມີຄວາມທົນທານ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ
ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮັບມື
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ເຊັ່ນ: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຕັ້ງຂອງສິ່ງອຳນ
ວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງພຽງພໍ
ໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.
102. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມສາມາດສຳລັບການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ການສ
ະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
103. ພວກເຮົາຈະເຊື່ອມສານມາດຕະການແບບມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຄວາມປອດໄພໃນຕົວເມືອງ ແລະ
ການປ້ອງກັນອາດສະຍາກຳ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ລວມທັງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຄວາມຮູນແຮງທີ່ນຳໄປສູ່ກາ
ນກໍ່ການຮ້າຍ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຈະສະໜັບສະໜຸນຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖ
ະບານ ໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ການລິເລີ່ມຕ່າງໆສຳລັບຕົວເມືອງ ລວມທັງຄຳນຶງເຖິງຊຸມຊົນແອອັດ
ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບ, ເຊັ່ນດຽວກັບປັດໄຈດ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ານວັດທະນະທຳ ໃນການພັດທະ
ນານະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ແລະ ການປ້ອງກັນອາດສະຍາກຳ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ
ລວມທັງການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕ້ານການຈັບຈອງຂອງກຸ່ມໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ.
104. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທາງກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານຂອບແຜນງານການຄຸ້ມຄອງແບ
ບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ,
ນຳໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນ ແລະ ລະບົບການເງິນທີ່ດີແບບຍືນຍົງ ແລະ
ໂປ່ງໃສ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານກົນໄກຕ່າງໆ
ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ແຜນທີ່ທີ່ດິນ, ມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ການບັນທຶກລາຄາທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທີ່ດິນ ເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ທັນເວລາ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ —
ແຍກຕາມລາຍຮັບ, ເພດ, ອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ສະຖານະການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ຄວາມພິການ ແລະ
ທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບສະພາບຂອງປະເທດ — ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນການປ່
ຽນແປງຂອງມູນຄ່າທີ່ດິນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານື້ຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບນະໂຍບາຍການນຳໃ
ຊ້ທີ່ດິນແບບເລືອກປະຕິບັດ.
105. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃນການໄດ້ຮັບສິດດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງພຽງພໍ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງສຳລັບສິດໃ
ນການມີທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີມາດຕະຖານທີ່ພຽງພໍ. ພວກເຮົາຈະພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນທຸກລະດັບ, ສັງລວມການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຫຼັກການການຊ່ວຍເຫຼືອອູ້ມຊູຕາມຄວາ
ມເໝາະສົມ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ, ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ແລະ
ການສະໜອງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບຊາດ.
106. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ,
ຄວາມມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນກາ
ນນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສ່ວນລວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສແບບຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້
ລວມທັງທີ່ດິນໃນຕົວເມືອງເຂດສູນກາງ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ລວມ ໂດຍມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງພຽງພໍ ແລະ
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາລາຍຮັບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຕິດຕໍ່ກັນທາງສັງຄົມ.
107. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ເຄື່ອງມື, ກົນໄກ ແລະ ຮູບແບບດ້ານການເງິນ ທີ່ສົ່ງເສີ
ມການເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສແບບຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ລວມທັງທາງເລືອກການເຊົ່າ ແລະ
ການຄອບຄອງອື່ນໆ ພ້ອມດຽວກັນກັບທາງເລືອກດ້ານການຮ່ວມມື ເຊັ່ນ ທີ່ພັກອາໄສຮ່ວມກັນ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້
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ນດ້ານທີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຮູບແບບການຄອບຄອງອື່ນໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຈຳເປັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ
ຊຸມຊົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງການສະໜອງທີ່ຢູ່ອາໄສ (ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ), ປ້ອງກັນການແບ່ງແຍກ
ແລະ ການຂັບໄລ່ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຖືກການໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບ ແລະ ສະໜອງການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຫ້ເໝາະສົມ
ແລະ ພຽງພໍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງລວມໄປເຖິງການສະໜັບສະໜຸນແຜນການສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍໃຫ້ຄວາ
ມສົນໃຈເປັນພິເສດກ່ຽວກັບແຜນງານປັບປຸງພື້ນທີ່ແອອັດ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບ.
108. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນານະໂຍບາຍດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ສົ່ງເສີມທີ່ຢູ່ອາໄສແບບເຊື່ອມສານໃນຂັ້
ນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການແກ້ໄຂການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສຸຂະພາບ,
ການປ້ອງກັນການກີດກັນ ແລະ ການແບ່ງແຍກ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການໄຮ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕໍ່ສູ້ ແລະ ການກຳຈັດອາດສະຍາກຳ ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງຫ້າວຫັນ ເຊັ່ນ: ແຜນງານທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງທຳອິດແບບຍືນຍົງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.
109. ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາເພີ່ມການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມຄວາມ
ເໝາະສົມສຳລັບການປັບປຸງ ແລະ ການປ້ອງກັນຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບໃນເຂດທີ່ເປັ
ນໄປໄດ້ ໂດຍນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ນອກຈາກການປັບປຸງທາງກາຍະພາກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບ ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທຳ ແລະ ການເມືອງຂອງຕົວເມືອງ. ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະປະກອບມີການເຂົ້າເຖິງທີ່ຢູ່ອາໄສແບບ
ຍືນຍົງ, ພຽງພໍ, ປອດໄພ ແລະ ມີລາຄາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການບໍລິການທາງສັງຄົມ ແລະ ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ
ພື້ນທີ່ສາທາລະນະທີ່ປອດໄພ, ທົ່ວເຖິງ, ສີຂຽວ ແລະ ມີຄູນນະພາບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວນສົ່ງເສີມຄວາມ
ປອດໄພຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະການສຳລັບການປ້ອງກັ
ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ.
110. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມໃນກຳນົດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການຕິດຕາມທີ່ໂປ່ງໃສ່ ແລະ
ກວມລວມ ສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນສັດສ່ວນຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບ,
ຄຳນຶງເຖິງປະສົບການທີ່ໄດ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ
ຜູ້ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານນອກລະບົບ.
111. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາລະບຽບການທີ່ພຽງພໍ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຢູ່ໃນຂະແໜງການທີ່ຢູ່ອາໄສ
ລວມທັງ ກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງທີ່ທົນທານ, ມາດຕະຖານ, ໃບອະນຸຍາດການພັດທະນາ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການການວາງແຜນ, ການຕໍ່ສູ້ ແລະ ການປ້ອງກັນການເກັງກຳໄລ,
ການຂັບໄລ່, ການໄຮ້ທີຢູ່ອາໄສ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍຖືກໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ,
ຄຸນນະພາບ, ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການເຂົ້າເຖິງ, ພະລັງງານ ແລະ
ປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຈະສະໜັ
ບສະໜຸນການວິເຄາະອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະການດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມູນຄຸນນະພາບ,
ທັນການ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ການພິຈາລະນາອົງປະກອບທາງດ້ານສັ
ງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທຳ.
112. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງໂດຍຄຳນຶງເຖິງທີ່ຢູ່ອາໄສ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ໃນສູນກາງທາງຍຸດທະສາດ, ການຈັດບູລິມະສິດແຜນການດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີ
ທີ່ຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ ມີການຢັ່ງຢາຍທີ່ດີ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼີກລ່ຽງການພັດທະນາແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສແບບໂດດດ່ຽວ ແລະ ແຍກຕົວ
ອອກຈາກລະບົບຕົວເມືອງໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ແລະ ສະໜອງທາງອອກສຳລັບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ.
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113. ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແລະ ເຊື່ອມສານບັນຫາດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ການວາງແຜນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເດີນທາງແບບຍືນຍົງ.
ໄປພ້ອມກັບການລິເລີ່ມປູກຈິດສຳນຶກ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມລະບົບຄວາມປອດໄພ ໂດຍການນຳໃຊ້ແຜນການທົດ
ສະຫວັດແຫ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ກັບຄວາ
ມຈຳເປັນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທັງໝົດ ລວມໄປເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະ ຄົນພິການ
ແລະ ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອຮັບຮອງເອົາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພຂອງຂອງຄົນຍ່າງ
ແລະ ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຖີບ ເພື່ອແນໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານທີ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະການປ້ອງກັນການບາດເຈັບ ແລະ
ພະຍາດທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ ໂດຍເຫັນວ່າຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ
ເສຍຊີວິດໃນທົ່ວໂລກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ທຳລັງພັດທະນາ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເ
ສີມການເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນທີ່ປອດໄພ ແລະ ເພື່ອສຸຂະພາບສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ໂດຍຖືເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງ.
114. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງທັງໝົດເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ທຸກອາຍຸຄົນ ແລະ ເພດທີ່ມີຜົນຕໍ່,
ລະບົບການເດີນທາງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ດິນ ແລະ ການເດີນຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ລາຄາບໍ່ແພງ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້
ແລະ ຍືນຍົງ, ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ
ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ, ໂດຍການເຊື່ອມສານແຜນການການຂົນສົ່ງ ແລະ
ການເດີນທາງເຂົ້າໃນແຜນການລວມເມືອງ ແລະ ເຂດແດນ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາທາງເລືອກຂອງການຂົນສົ່ງ ແລະ
ການເດືນທາງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜັບສະໜູນ.
(a)

ມີການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານດ້ານການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ປອດໄພ,
ມີປະສິດທິພາບ, ລາຄາຖືກ ແລະ ຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງທາງເລືອກທີ່ບໍ່ແມ່ນລົດຍົນເຊັ່ນວ່າ ການຢ່າງ ແລະ
ການຂີ່ລົດຖີບ, ທີ່ໃຫ້ບູລິມະສິດພວກເຂົາຫຼາຍກວ່າການເດີນທາງດ້ວຍລົດຍົນຂອງເອກະຊົນ;

(b)

”ການພັດທະນາການຂົນສົ່ງສາທາລະນະແບບຍືນຍົງ” ທີ່ສະເໝີພາບຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍ,
ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກ, ແລະ ມີລາຄາທີ່ເໝາະສົມ, ມີທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີລາຍຮັບແບບປະສົມປະສານ
ແລະ ມີອາຊີບ ແລະ ການບໍລະການຕ່າງໆທີ່ປະສົມປະສານ;

(c)

ການຂົນສົ່ງທີ່ດີກວ່າ ແລະ ມີການປະສານງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ດິນທີ່ມີການວາງແຜນ, ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ກາ
ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນເດີນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄດ້, ຜັນຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງຕົ
ວເມືອງ, ຕົວເມືອງທີ່ຮ່າງໄກ ແລະ ເຂດຮ່າງໄກສອກຫຼີກ, ປະກອບດ້ວຍແຜນການເດີນທາງທາງນ້ຳ, ແລະ
ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເດີນທາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາລັດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຢູ່ເກາະດອນນ້ອຍໆ ແລະ
ບັນດາເມືອງຊາຍຝັ່ງທະເລເປັນຕົ້ນ;

(d)

ການວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ວິທີການຂົນສົ່ງຢູ່ໃນເມືອງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ຄວາມໜ້າຢູ່ຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງ, ທົ່ວເຖິງ
ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

115. ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອພັດທະນາບັນດາກົນໄກ ແລະ ກອບການເຮັດວຽກທົ່ວໄປຢູ່ລະດັບຊາດ,
ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບໃນວົງກວ້າງຂອງໂຄງການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ ແລະ
ເມືອງຫຼວງ, ປະກອບດ້ວຍຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ,
ດ້ານຄຸນນະພາບຊີວິດ, ດ້ານການເຂົ້າເຖິງ, ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ດ້ານການປະຕິບັດຕໍ່ອາກາດປ່ຽນແປງ, ລະຫວ່າງສິ່ງອື່ນໆ.
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116. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາບັນດາກົນໄກ ແລະ ກອບການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້, ອີງຕາມນະໂຍບາ
ຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເດີນທາງໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ, ເປີດເຜີຍ
ແລະ ໂປ່ງໃສໃນການຈັດຊື້ ແລະ ກົດລະບຽບການບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເດີນທາງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ
ແລະ ເຂດເມືອງຫຼວງ, ປະກອບດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆທີ່ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມຸນການບໍລິການດ້ານກ
ານເດີນທາງ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອ
ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເດີນທາງທີ່ຊັດເຈນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້,
ປະກອບດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສາມາດປົກປ້ອງຄວາມສົນໃຈຂອງສາທາລະນະຊົນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ແລະ ກຳນົດລະບຽບການຕ່າງໆຮ່ວມກັນຢ່າງຊັດເຈນ.
117. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນການປະສານງານໃຫ້ດີຂຶ້ນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ ແລະ ກົມແຜນການຜັງເມືອງ
ແລະ ເຂດແດນ, ເພື່ອມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງກອບແຜນການ ແລະ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຢູ່ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍຜ່ານແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ
ການເດີນທາງຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຫຼວງແບບຍືນຍົງ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນໜ່ວຍງານລັດຂັ້ນ
ພາກ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ບັງຄັບໃຊ້ແຜນການຕ່າງໆ.
118. ພວກເຮົາຈະຊຸກຍູ້ລັດຖະບານຢູ່ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ
ຂະຫຍາຍເຄື່ອງກວດສອບດ້ານການເງິນ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປັບປຸງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ລະບົບການຂົນສົ່ງ
ແລະ ການເດີນທາງ, ເຊັ່ນວ່າ ລະບົບການຂົນສົ່ງ-ແບບໄວ, ການເຊື່ອມສານລະບົບຂົນສົ່ງ, ລະບົບຂົນສົ່ງທາງອາກາດ
ແລະ ທາງລົດໄຟ, ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ໃຫ້ມີໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສຳລັບຄົນຍ່າງ ແລະ
ຄົນຂີ່ລົດຖີບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ພຽງພໍ-ອີງຕາມບັນດານະວັດຕະກຳໃນລະບົບຂົນສົ່ງ ແລະ ການເດີນທາງເພື່
ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ ແລະ ມົນລະຜິດຂະນະດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ການເຂົ້າເຖິງ,
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດໄປພ້ອມ.
119. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ພຽງພໍເຂົ້າໃນໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ລະບົບສະໜອງການບໍລິການທີ່ມີການປົກປ້
ອງ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ຍືນຍົງເພື່ອຄຸ້ມນ້ຳໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ, ສິ່ງເປີເປື້ອນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ແຂງ,
ການລະບາຍນ້ຳໃນຕົວເມືອງ, ຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະຜິດທາງອາກາດ ແລະ ນ້ຳຈາກພາຍຸຝົນຕ່າງໆ, ເພື່ອ
ປັບປູງຄວາມປອດໄພໃນວຽກງານໄພພິບັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳ, ປັບປຸງສຸຂະພາບ, ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງນ້
ຳດື່ມທີ່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາຖືກໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສະເໝີພາບ. ພ້ອມທັງການເຂົ້າເຖິງສຸຂາພິບານ ແລະ
ສຸຂະອານາໄມທີ່ພຽງພໍ ແລະ ສະເໝີພາບສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ຢຸດຕິການຖ່າຍກາງແຈ້ງຊະຊາຍ, ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເປັນ
ພິເສດໃນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບອບບາງ.
ພວກເຮົາຈະຊອກຮູ້ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ວ່າໂຄງຮ່າງພື້ນຖານນີ້ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ທຸກສະພາບອ
າດກາດຕາມແຜນງານຂອງກົມຜັງເມືອງ ແລະ ເຂດແດນ, ພ້ອມທັງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການເດີນທາງ,
ພ້ອມທັງສິ່ງອື່ນໆ, ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່,
ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ເຈາະຈົງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ມີວີທີການແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງເປັນວັດ
ທະນະທຳ.
120. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອສະໜອງສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນ້ຳສາທາລະນະພ້ອມກັບຄວາມສາ
ມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳແບບຍືນຍົງ ລວມທັງການບຳລຸງຮັກສາພື້ນIານໂຄງລ່າງໃນຕົວເ
ມືອງແບບຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ ກາ
ນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງນ້ຳດື່ມທີ່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳລັບໝົດທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສຂະອະນາໄມທີ່ເທົ່າທຽມ ແລະ ພຽງພໍສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.
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121. ພວກເຮົາຈະຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ
ລາຄາບໍ່ແພງສຳລັບທຸກຄົນ ໂດຍການສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນແບບຍືນຍົງ
ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ພະລັງງານເຫຼົ່ານັ້ນ
ໃນການສິ່ງກໍ່ສ້າງສາທາລະນະ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ພ້ອມດຽວກັນກັບການ
ນຳໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄວບຄຸມໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ສົ່ງເສີມຄ
ວາມເຂົ້າໃຈໃນຂະແໜງການທີ່ນຳໃຊ້ເຊັ່ນ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທາງການຄ້າ ແລະ ທາງອຸດສາຫະກຳ,
ອຸດສາຫະກຳ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການຮັບຮອງເອົາຫຼັ
ກເກນ ແລະ ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທົດແທນ, ການລະບຸປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ,
ການປັບປຸງສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່ ແລະ ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສາທາລະນະກ່ຽວກັບພະລັງງານໃນຮູບແບບອື່ນໆຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ບູລິມະສິດ
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສະຫຼາດ, ລະບົບພະລັງງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຜນພະລັງງານຊຸມຊົນ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່
າງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ.
122. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນລະບົບ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແບບຍືນຍົງ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການສົ່ງເສີມການຜະລິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊ
ອບ ທີ່ລວມເຖິງຜູ້ປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ຈະຕ້ອງສະໜອງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວ
ເມືອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ
ແລະ ເພີ່ມອັດຕາການນຳມາໃຊ້ຄືນໂດຍເລີ່ມຈາກການອອກແບບການຜະລິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.
123. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການເຊື່ອມສານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທາງໂພສະນາ
ການຂອງຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ຢູ່ໃນແຜນການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ຕົງເມືອງ
ເພື່ອແນໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການປະສານງານກ່ຽ
ວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແບບຍືນຍົງ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກຳໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຊານເມືອງ
ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຕ
ະຫຼາດຂອງການຂາຍອາຫານຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນກ
ານສູນເສຍອາຫານ ແລະ ປ້ອງກັນ ແລະ ນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອມາໃຊ້ຄືນ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການປະສານງານ
ດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານອາຫານກັບນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານ, ນ້ຳ, ສຸຂະພາບ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ,
ຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເມັດພັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນ
ໆໃນເຂັດຕົວເມືອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ມີສິ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
124. ພວກເຮົາຈະລວມເອົາວັດທະນະທຳເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງຂອງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາຕົວເມືອ ໃນ
ການຮັບຮອງເອົາເຄື່ອງມືການວາງແຜນ ລວມມີແຜນແມ່ບົດ, ຄູ່ມືສະເພາະຂົງເຂດ, ລະບຽບການກໍ່ສ້າງ,
ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຝັ່ງທະເລ ທີ່ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດານວັດທະນະທຳ ແລະ
ວິວທິວທັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ຈະປົກປັກຮັກສາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈາກຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຈາກການພັດທະນາຕົວເ
ມືອງ.
125. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນການນຳໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຈາກມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ສຳລັບການ
ພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງການພັດທະນາຕົວເມືອງໃນການກະຕຸ້ນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ອະນະສອນສະຖານດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳແ
ບບຍືນຍົງ ແລະ ສາງສັນ ໂດຍການສ້າງຄຸນຄ່າໂດຍຜ່ານການດັດປັບ ແລະ ການຟື້ນຟູຢ່າງມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ອ
ະນຸສອນສະຖານເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນກາ
ນສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມໍລະດົດທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນປະທຳ ແລະ ນາມມະທຳ ແລະ
ການປົກປັກຮັກສາການສະແດງອອກ ແລະ ພາສາແບບດັ້ງເດີມ ລວມໄປເຖິງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ເຕັກນິກໃໝ່ໆ.
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ເຄື່ອງມືສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
126. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ຕ້ອງການສ້າງສະພາບແວດລ້
ອມ ແລະ ຂອບເຂດກ້ວາງໃຫຍ່ຂອງຄວາມໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງວິທະຍາສາດ,
ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວະຕະກຳ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການຕົກລົງເຫັນດີຂອງທັງສອງ
ຝ່າຍດ້ານຮູບແບບ, ຄວາມໝາຍ, ພ້ັອມກັນກັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ການລະດົມທາງດ້ານຊັບ
ພະຍາກອນການເງິນ, ຈະຄຳນຶງເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ
ແລະ ຈະເຈາະເຂົ້າໃນຊັບພະຍາກອນທາງນະວະຕະກຳ ແລະ ປະເພນີທີ່ເໝາະສົມໃນລະດັບໂລກ, ພາກພື້ນ,
ປະເທດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີສາຍສຳພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານໃນທຸກໆລະດັບ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ສັງຄົມສົງເຄາະ, ລະບົບຂອງ ສປຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ
ອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງຄວາມສະເໝີພາບ, ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກ, ຮັບຜິດຊອບ, ເຄົາລົບຄວາມສາມັກຄີ ແລະ
ສິດທິຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະເພື່ອກຸ່ມຄົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດ.
127. ພວກເຮົາຢັ້ງຢືນຄືນເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນວາລະການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວາລະແຜນງານຂອງ Addis Ababa ປີ2030.
128. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນ UN-Habitat, ຕົວແທນ ແລະ ແຜນງານອື່ນໆຂອງ ສປຊ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ່ມືເຮັດວຽກ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະກາ
ນພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະໜາດເມືອງ, ໃນການຮ່ວມມື
ສະໜິດແໜ້ນກັບສະມາຊິກລັດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມຄົນໃຫຍ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ຜ່ານການລະດົມຂອງຊ່ຽວຊານ. ພວກເຮົາຈະສ້າງມໍລະດົກຂອງກອງປະຊຸມ Habitat III ແລະ
ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກຂັ້ນຕອນການກະກຽມ, ລວມທັງຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ພາກພື້ນ. ໃນບົດຄວາມນີ້,
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຄຸ່ນຄ່າຂອງການໂຄສະນາຂອງເມືອງຢູ່ໃນໂລກ, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງສະມັດຊາ
ຂອງເຄື່ອຄ່າຍເຄື່ອງມືຂອງດິນໂລກ ແລະ Habitat III.
129. ພວກເຮົາກະຕຸ້ນໃຫ້ UN-Habitat ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນການພັດທະນາມາດຖານຄວາມຮູ້ ແລະ
ຕອບສະໜອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ເຄື່ອງມືຂອງລັດຖະບານຊາດ, ພາກ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ່ໃນການອອກແບບ, ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ.
130. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງຖືກລະບຸຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດໄດ້ປະໂຫຍດ
ຈາກຂອບວຽກງານດ້ານການເງິນແບບເຊື່ອມສານທີ່ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນທຸກໆລະ
ດັບຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດດ້ານການເງິນແມ່ນຕິດແໜ້ນໃນຂອບວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກະຈາຍດ້ານງົ
ບປະມານທີ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນທຸກໆລະດັບຕາມສະຖານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ.
131. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນວິທີການກ່ຽວກັບບົດຄວາມທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຕໍ່ການເງິນເມືອງ ແລະ ການເພີ່ມທະວີ
ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນໃນທຸກໆລະດັບຂອງລັດຖະບານຜ່ານການຮັບຮອງຂອງເຄື່ອງມືພິເສດ
ແລະ ຄວາມສຳຄັນທາງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ, ຈະຮັບຮູ້ເຖິງໜ້າທີ່ຮັບຜິ
ດຊອບພື້ນຖານສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
132. ພວກເຮົາຈະລະດົມລາຍຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນຜະລິດຜ່ານການເຂົ້າຢຶດຜົນປະໂຫຍດຂອງເມືອງ,
ພ້ອມກັນນີ້ ສິນຄ້າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພີ່ມຜົນກະທົບຂອງການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ, ເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການພັດທະນາເມືອງ ແລະ ເປີດການເຂົ້າສູ່ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ, ຈະຮັບຮູ້ວ່າ
ທຸກໆປະເທດ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ການລະດົມທຶນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນພາ
ຍໃນ, ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍຫຼັກການຂອງກຳມະສິດຂອງຊາດ ແມ່ນສູນກາງຂອງຕິດຕາມ/ສະແຫວງຫາສາມັນຂ
ອງການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງໃໝ່.
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133. ພວກເຮົາຕ້ອງການທຸລະກິດທີ່ຕອບສະໜອງນະວະຕະກໍາ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງປະຊາຊົນເພື່ອກາ
ນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນເຂດເມືອງ, ຈະຮັບຮູ້ກິດຈະກຳທາງທຸລະກິດຂອງເອ
ກະຊົນ, ການລົງທຶນ ແລະ ນະວະຕະກຳແມ່ນສິ່ງກະຕຸ້ນຫຼັກຂອງອັດຕາການຜະລິດ, ການສ້າງອາຊີບ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕົວແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນໂດຍກົງ
ຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນໄປຕາມລະບົບການເງິນສາກົນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການພັດທະນາ.
134. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກ
ສາມາດລົງທະບຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕົວຢ່າງ: ຜ່ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາດິນ,
ພາສີທ້ອງຖິ່ນ, ເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງຊາດ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ
ກໍ່ຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ອາວຸໂສ, ຄົນພິການ, ຄົນພື້ນເມືອງ,
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົກກະທົບ,
135. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມສຽງ ແລະ ລະບົບທີ່ໂປ່ງໃສສຳລັບການຍົກຍ້າຍ/ການໂອນທາງດ້ານການເງິນຈາກລັດຖະ
ບານຊາດຫາພາກ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ອີງໃສ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງຄົນຫຼັງ, ບູລິມະສິດ, ໜ້າທີ່ວຽກງານ,
ຄຳສັ່ງ ແລະ ສິ່ງກະຕຸ້ນດ້ານການປະຕິບັດ/ສະມັນຕະພາບຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອ
ນທີ່ຄາດການໄດ້ລ່ວງໜ້າ, ພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ
ຈັດການດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
136. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂອງຮູບແບບຕັ້ງຊື່ ແລະ ແນວ/ທາງນອນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຊັບພະຍາ
ກອນທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທົ່ວດິນແດນພູມມິພາກ (ພາກ) ພາຍໃນສູນກາງເມືອງ
ແລະ ລະຫວ່າງພື້ນທີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ເມືອງ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາດິນແດນແບບເຊື່ອມສານ ແລະ
ດຸນດ່ຽງ/ສົມດູນ. ໃນເລື່ອງນີ້, ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂໍ້ມູນໃນໃຊ້ຈ່
າຍ ແລະ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບການປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານພື້ນທີ່
ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ.
137. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າຢຶດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງດິນແດນ ແລະ
ຊັບສິນທີ່ໃຫ້ຜົນຮັບຕາມຂັ້ນຕອນການພັດທະນາເມືອງ, ໂຄງການຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດ/
ສາທາລະນະ. ມາດຕະການ/ການວັດແທກ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍງົບປະມານຂອງການໄດ້ກຳໄລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາ
ມາດຈັດໃສ່ຕາມສະຖານທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າຢຶດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນແຕ່ພຽງຜູ້ດ
ຽວ, ພ້ອມກັນນີ້ຍັງມີ ດິນ ແລະ ການເກງກຳໄລດິນໃນຄວາມເປັນຈິງ. ພວກເຮົາຈະເພີ່ມກຳລັງສະໜັບສະໜູນ
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລະບົບງົບປະມານ ແລະ ການວາງແຜນເມືອງ ແລະ ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງເມືອງ, ລວມມີ
ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດດິນ (ການຄ້າຂາຍດິນ). ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ກາ
ນເງິນດິນບໍ່ແມ່ນຜົນຮັບໃນການນຳໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ການບໍລິໂພກ.
138. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຄວາມພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມືການຄວບຄຸ
ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ສຳລັບການປະເມີນຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ
ແລະ ການລົງທຶນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອີງໃສ່ການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາ
ລະນະຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນການເປີດ ແລະ ຍື່ນປະມູນທີ່ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ,
ກົນໄກການຈັດຫາ ແລະ ການບໍລິຫານງົບປະມານທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້/ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມາດຕະການການປ້ອງກັນຕ້
ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ເຂົ້າເຖິງດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສາທາລະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງຊາດ.
139. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນຂອບວຽກງານທີ່ກໍານົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອການກູ້ຢື
ມເງິນຈາກເທດສະບານ ແລະ ຊາດແບບຍືນຍົງ, ບົນພື້ນຖານຂອງການຈັດການໜີ້ສິນແບບຍືນຍົງ,
ໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມໂດຍຄວາມສາມາດ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ພຽງພໍ, ໂດຍໃຊ້ຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະໃຫ້ຢືມເງິນ
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ໄດ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໜີ້ສິນຂອງເທດສະບານແບບຍືນຍົງໃນເວລາອັນເໝາະສົມ.
ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາການສ້າງຕັ້ງ/ກໍ່ສ້າງທີ່ເໝາະສົມຂອງຄົນກາງ/ຄົນໄກ່ເກ່ຍດ້ານກ່ຽວກັບເງິນສຳລັບການ
ເງິນເມືອງ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານພັດທະນາ ຫຼື ກອງທຶນພັດທະນາໃນລະດັບພາກພື້ນ, ຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,
ລວມທັງກົນໄກການເງິນກອງກາງ ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນແປງສາທາລະນະ ແລະ ສ່ວນຕົວ/ເອກະຊົນ, ການເງິນປະເທດ
ແລະ ສາກົນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມກົນໄກບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນ: ຕົວແທນຮັບປະກັນການລົງທຶ
ນຫຼາຍຝ່າຍ, ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານເງິນຕາ, ເພື່ອຫຼຸດລາຄາ/ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຶນເພື່ອກະຕຸ້ນພາກສ່ວນເອກະ
ຊົນ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາເມືອງແບບຍື່ນຍົງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ສ້າງຄວາມທົນທານ,
ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງກົນໄກປັບປ່ຽນ/ຍົກຍ້າຍຄວາມສ່ຽງ.
140. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນຂອງທີພັກອາໄສທີ່ຄອບຄອງ/
ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ, ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງຂອງສະຖາບັນກາ
ນເງິນຫຼາຍຝ່າຍ, ທະນາຄານພັດທະນາພາກພື້ນ ແລະ ການພັດທະນາສະຖາບັນການເງິນ, ຕົວແທນການຮ່ວມມື,
ຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ, ຜູ້ຮ່ວມມືໃຫ້ຢືມເງິນ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກເພື່ອລົງທຶນໃນທີ່ພັ
ກອາໄສທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄອບຄອງໃນທຸກໆຮູບແບບ.
141. ພວກເຮົາຍັງຈະພິຈາລະນາໃນການສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົ່ງດ້ານເຂດແດນ ແລະ ເມືອງ ແລະ
ກອງທຶນການບໍລິການໃນລະດັບຊາດ, ອີງໃສ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂອບເຂດຊັບພະຍາກອນກອງທືນຈາກເງິນຊ່ວຍເ
ຫຼືອສາທາລະນະເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີຢູ່ສາທາລະນະ ແລະ ເອກະຊົນ, ຈະຮັບປະກັນການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງຜູ້ດຳເນີນການ, ການແຊກແຊງ, ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
142. ພວກເຮົາເຊື້ອເຊີນສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍຝ່າຍສາກົນ, ທະນາຄານພັດທະນາພາກພື້ນ,
ສະຖາບັນການເງິນພັດທະນາ ແລະ ຕົວແທນການຮ່ວມມືເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ,
ລວມທັງຜ່ານກົນໄກການເງິນນະວະຕະກຳ, ເຮັດໂປຼແກມດ້ວຍຄອມພິວເຕິ້ ແລະ ວາງໂຄງການສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວາລະພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່, ໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາປະເທດ.
143. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນຫຼາຍຝ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງ, ລວມທັງກອງທຶນສະພາບອາກາດສີຂຽວ, ສິ່ງອ
ຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ກອງທຶນການປັບຕົວ ແລະ ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານສະພາບອາກາດ
ແລະ ອື່ນໆ, ຮັກສາຊັບພະຍາກອນສຳລັບການປັບຕົວການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ແຜນການບັນເທົາ/
ຫຼຸດຜ່ອນ, ນະໂຍບາຍ, ລາຍການ/ແຜນງານ ແລະ ການປະຕິບັດສຳລັບລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກ ພາ
ຍໃນຂອບແຜນງານຂອງວິທີການທີ່ເປັນເອກະພາບ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບສະຖາບັນການ
ເງິນພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ
ການເງິນ ສະພາບອາກາດ ແລະ ສ້າງກົນໄກເໝາະສົມສຳລັບການຊອກຫາເຄື່ອງມືການເງິນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງ, ສອດຄ່ອງກັບທຸກໆຂອບແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງໜີ້ ແລະ
ງົບປະມານໃນທຸກໆລະດັບຂອງລັດຖະບານ.
144. ພວກເຮົາຈະສຳຫຼວດ ແລະ ພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພໍຈະເຮັດໄດ້/ເໝາະສົມຕໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ ແລະ
ສະພາບອາກາດໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ, ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບປະກັນໄພ ແລະ
ສະຖາບັນເຮັດປະກັນໄພຄືນໃໝ່ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງສຳພັນກັບການລົງທຶນໃນເມືອງ ແລະ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເມືອງໃຫຍ່, ຕຶກອາຄານ ແລະ ຊັບສິນເມືອງອື່ນໆ, ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ແມ່ນປະຊາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນເ
ພື່ອປ້ອງກັນບ່ອນພັກອາໄສຂອງເຂົາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດ.
145. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ການເງິນສາທາລະນະສາກົນ, ລວມທັງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາເປັນທາ
ງການ ແລະ ອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງການລະດົມຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆທັງໝົດ,
ທັງສາທາລະນະ ແລະ ເອກະຊົນ/ສ່ວນຕົວ ສຳລັບການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ເມືອງແບບຍືນຍົງ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະລວ
ມໃນການບັນເທົາຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ໃນການຮັບຮູ້ຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ການເງິນສາທາລ
ະນະສາກົນສະແດງບົດບາດຄວາມສຳຄັນໃນການເປັນສ່ວນເພີ່ມຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາປະເທດທີ່ລະດົມຊັ
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ບພະຍາກອນສາທາລະນະແບບພາຍໃນ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ທຸກຍາກກັບຊັບພະຍາກ
ອນພາຍໃນທີ່ມີຄວາມຈຳກັດ.
146. ພວກເຮົາຈະຂະຫຍາຍໂອກາດສຳລັບພາກເໜືອ-ໃຕ້, ໃຕ້-ໃຕ້, ພາກພື້ນສາມຫຼ່ຽມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ພ້
ອມກັນກັບການຮ່ວມມືເມືອງຫາເມືອງ, ກະຈາຍອຳນາດ ຫຼື ຄວາມຈະເລີນຈາກສູນກາງຫາສ່ວນລຸ່ມ ແລະ ພາກ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນການແລກປ່ຽນຂອງການແກ້ໄຂໃນເມືອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນທຸກໆລະດັບ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.
147. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດພັດທະນາ ຄືກັບວິທີການຫຼາຍແງ່ມູມທີ່ແກ້ໄຂຄວາມສາມາດຂອງຫຼາຍພາກສ່
ວນ ແລະ ສະຖາບັນໃນທຸກໆລະດັບຂອງການປົກຄອງ ແລະ ຮວບຮວມຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນ, ສັງຄົມ, ແລະ
ສະຖາບັນ ໃຫ້ກຳນົດສູດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເພີ່ມທະວີ, ຄຸ້ມຄອງ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປະເມີນນະໂຍບາຍສາທາລະນະ/ລວ
ມສຳລັບການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ.
148. ພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,
ລວມທັງສະມາຄົມລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ,
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ, ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໃ
ນສະພາບບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ແມ່ນສັງຄົມສົງເຄາະ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສຶກສາ ໃນການວາງແນວທາງ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນການປົກຄອງຂອງສະຖາບັນ ແລະ ໂຄງການ, ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິ
ນໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
149. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນສະມາຄົມຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູ້ຕອບສະໜອງຂ
ອງຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ, ຈະຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ທັງການມີສ່ວນກ່
ຽວຂ້ອງໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເມືອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ການພັດທະນາບູລິມະສິດ ແລະ ການຮ່ວມ
ມືຂອງພວກເຂົາກັບລັດຖະບານພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ສອດຄ່ອງ/ພ້ອມກັບສັງຄົມສົງເຄາະ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ,
ຊ່ຽວຊານ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສຶກສາ, ແລະ ເຄື່ອຄ່າຍຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຢູ່, ນຳສົ່ງແຜນການ/ກຳນົດການ
ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ. ສິ່ງນີ້ຄວນຈະຖືກເຮັດສຳເລັດໂດຍໃຊ້ການຮຽນກັບຄົນທີ່ມີລະດັບສ່ຳດຽວກັນ,
ການປະຕິບັດງານ/ແຜນງານທີ່ຮ່ວມມືກັນ ແລະ ຄວາມສຳພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາ ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງເທດສະບານ, ໃນມາດຕາສ່ວນທົ່ວໂລກ, ພາກພື້ນ, ປະເທດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງເຄື່ອຄ່າຍຂ
ອງຜູ້ດຳເນີນການ/ຜູ້ປະກອບອາຊີບ ແລະ ການປະຕິບັດລະຫວ່າງສອງລະບົບວິທະຍາສາດ-ນະໂຍບາຍ.
150. ພວກເຮົາເນັ້ນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການຮ່ວມມືເສີມ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສ
າດ, ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວະຕະກຳ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ, ການຮ່ວມມືກັນ,
ການປະສານ, ແລະ ຜົນທີ່ຈະເກີດຈາກການຮ່ວມມື ຫຼື ປະສານງານກັນທີ່ຈະມີປະສິດທິພາບແບບເຕັມສ່ວນກັບຂັ້ນ
ຕອນຂອງກົນໄກການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງພາຍໃຕ້ວາລະແຜນງານ
Addis Ababa ແລະ ເລີ່ມ/ລົງມືໃນວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ2030.
151. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມແຜນການ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານພາກ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການດ້ານການເງິນ, ຢຶດໝັ້ນໃນທຸກໆລະດັບຂອງການປະສານ ແລະ
ສະຖາບັນ, ລວມທັງມາດຕະການຕ້ານຄວາມເຊື່ອມເສຍ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອື່ນ
ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈະຍອມຮັບຂັ້ນຕອນທີ່ມີຄວາມຜິດພາດແບບເປັນກາງ/ອິດສະຫຼະ ແລະ ໂປ່ງໃສ,
ການບັນຊີ, ການຈັດຫາ, ການລາຍງານ, ການກວດສອບ ແລະ ການຄວບຄຸມ/ຕິດຕາມການສັງເກດ ແລະ ອື່ນໆ,
ຈະກວດຄືນການເຮັດຕາມ (ລະບຽບ, ກົດໝາຍ) ແລະ ສາມັນຕະພາບ (ຜົນງານ) ຂອງພາກ ແລະ ປະເທດ, ກັບຄວ
າມມຸ່ງໝັ້ນສະເພາະໃນງົບປະມານຂອງການຕອບສະໜອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວອາຍຸ, ການພັດທະນາ
ແລະ ການນຳໃຊ້ຕົວເລກໃນການບັນທຶກ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການບັນຊີ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການທີ່ເນັ້ນຜົນຮັບ ແລະ
ສ້າງຄວາມສາມາດທາງການຊ່າງ (ຝີມືແຮງງານ) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະກາງຫາຍາວນານ.
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152. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມແຜນການ ການພັດທະນາດ້ານຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ແລະ
ລາຍຮັບຈາກດິນທາງຖືກກົດໝາຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນວຽກງານ/ໜ້າທີ່ທາງຕະຫຼາດດິນໃນຄວາມເປັ
ນຈິງ, ສຳລັບພະນັກງານລັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ເຮັດ/ອອກນະໂຍບາຍ, ສຸມໃສ່ພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດ ແລະ
ກົດໝາຍຂອງການເຂົ້າຢຶດພື້ນທີ່ມີຄ່າ, ລວມທັງການຈັດຈຳນວນ, ການເຂົ້າຢຶດໄດ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ/
ເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງດິນ.
153. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຄວາມສຳພັນຂອງພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຝ່າຍແບບເປັນລະບົບໃນຂັ້ນ
ຕອນການພັດທະນາເມືອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຈະສ້າງຕັ້ງນະໂຍບາຍທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ຈະແຈ້ງ, ວິທີການ ແລະ
ຂອບແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເງິນ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຈະວາງແຜນອອກຄູ່ມືສຳລັບຄວາມສຳພັນຂອງພາກສ່ວ
ນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຝ່າຍ.
154. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນຂອງການລິເລີ່ມເຊິ່ງຮ່ວມກັນມືອາສາສະໝັກ, ຄວາມສຳພັນ ແລະ
ການຮ່ວມມື ທີ່ວາງແຜນຈະລິເລີ່ມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່,
ຈະຊີ້ຄວາມສຳຄັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງນະວະຕະກຳ, ລວມທັງການສົ່ງເສີມເຄື່ອຄ່າຍ
ການຜະລິດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເອກະລັກຂອງພາກ, ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
155. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການລິເລີ່ມຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາເພື່ອຂະຫຍາຍກຳລັງ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ,
ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ, ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ແມ່ນກຸ່ມຄົນໃນສະພາບບໍ່ໝັ້ນຄົງ,
ສຳລັບການວາງແນວທາງເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນຂອງລັດຖະບານ, ຈະກະຕຸ້ນໃນການສົນທະນາ, ຈະສົ່ງເສີມ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ/ປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດ ແລະ ຕ້ານການແບ່ງແຍກ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາ/
ປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາດິນແດນ ແລະ ເມືອງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
156. ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງນະໂຍບາຍດ້ານເທັກໂນໂລຢີການສື່ສານ ແລະ ຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ
ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ມີເຄື່ອງມືການປົກຄອງທີ່ພົນລະເ
ມືອງໃຊ້ຕົວເລກເປັນສູນກາງ, ຈະເຈາະເຂົ້າໃນນະວະຕະກຳທາງເທັກໂນໂລຢີ, ລວມທັງແຜນງານການ
ພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນສາມາດເຂົ້າສູ່ສາທາລະນະ,
ລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ, ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ແມ່ນກຸ່ມຄົນໃນສະພາບບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາ ແລະ ຝຶ
ກຫັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເມືອງ, ຂະຫຍາຍກ້ວາງການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການ
ປົກຄອງທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມທັງຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເວທີກ່ຽວກັບຕົວເລກ,
ລວມທັງລະບົບຂໍ້ມູນດິນແດນ, ຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ປັບປຸງການອອກແບບ ແລະ ການວາງແຜນການດ້ານດິນແດນ
ແລະ ເມືອງແບບເຊື່ອມສານໃນໄລຍະຍາວ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດິນ ແມ່ນເຂົ້າເຖິງເມືອງ ແລະ
ການບໍລິການຂອງເມືອງໃຫຍ່.
157. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນວິທະຍາສາດ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະວະຕະກຳ, ລວມທັງເລັ່ງໃສ່ນະວະຕະກຳທາງສັ
ງຄົມ, ເທັກໂນໂລຢີ, ຕົວເລກ, ແລະ ທຳມະຊາດ, ວິທະຍາສາດນະໂຍບາຍ/ວິທະຍາສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້
ມແຂງໄດ້ປະສານກັນໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການກ່ຽວກັບດິນແດນ ແລະ ເມືອງ, ຈະເ
ຮັດໃຫ້ກົນໄກເປັນລະບົບສຳລັບການອອກຄຳເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານ,
ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ມີການເກັບກຳ, ການວິເຄາະ, ການຈັດມາດຕະຖານ ແລະ ການເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ,
ຊຸມຊົນທີ່ລວມຕົວກັນ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທັນເວລາ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ໂດຍຖືກແຍກກັນດ້ານລາຍຮັບ, ເພດ, ອາຍຸ,
ເຊື້ອຊາດ, ພື້ນຖານຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ, ສະຖານະພາບການອົບພະຍົກ, ຄວາມພິການ, ທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດ ແລະ
ລັກສະນະພິເສດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ບໍລິບົດ ຂອງຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
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158. ພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂອບເຂດທາງສະຖິຕິໃນລະດັບຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕິ
ດຕາມການສັງເກດຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຍຸດທະສາດ
ແລະ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ, ຈະແຈ້ງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການກວດຄືນທີ່ເໝາະສົມ. ວິທີກາ
ນເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດຄືນຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ ຄວ
ນຈະອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງການຂອງຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ,
ຈະເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງການເຄົາລົບສິດສ່ວນຕົວ ແລະ ໜ້າທີ່ພັນທະທາງດ້ານສິດຂ
ອງມະນຸດທຸກຄົນ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ. ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການກຳນົດເອົາປະຊາຊົນເປັນຫຼັກໃນທົ່ວໂລກຂອງກ
ານຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງອາດຈະສະໜັບສະໜູນວຽກງານນີ້.
159. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນບົດບາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ, ພາກ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສ້າງແຜນທີ່, ວິເຄາະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນການສະໜັບສະໜູນການປົກຄອງ
ທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ, ຈະສ້າງພື້ນຖານຄວາມຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍການນຳໃຊ້ທັງຂໍ້ມູນທີ່ປຽບທຽບໄດ້ໃ
ນທົ່ວໂລກ ແລະ ກຳເນີດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງຜ່ານການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ, ການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນ,
ການລົງທະບຽນຂອງປະຊາກອນ, ຂັ້ນຕອນທີ່ຕິດຕາມການສັງເກດຊຸມຊົນເປັນຫຼັກ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ໂດຍຖືກແຍກກັນດ້ານລາຍຮັບ, ເພດ, ອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ, ພື້ນຖານຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍ, ສະຖານະພາບການອົບພະຍົກ,
ຄວາມພິການ/ການບໍ່ມີຄວາມສາມາດ, ທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດ ແລະ ລັກສະນະພິເສດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ບໍລິບົດ
ຂອງຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
160. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການເປີດເວທີຂໍ້ມູນ,
ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງສັງຄົມແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີຢູ່ເພື່ອປ່ຽນແປງ
ແລະ ອອກຄຳຄິດເຫັນດ້ານຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງລັດຖະບານຊາດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ລວມທັງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນການພັດທະນາເ
ມືອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຜ່ານການປົກຄອງທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ວິທີການທີ່ຖືກ
ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທາງເທັກໂນໂລຢີຂ່າວສານແລະ ການສື່ສານ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ່າວສານທາງດ້ານດິນແດນ.
ການຕິດຕາມ ແລະ ການທົບທວນຄືນ
161. ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການຕິດຕາມໄລຍະໜຶ່ງ ແລະ ທົບທວນຄືນວາລະເມືອງໃໝ່, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັນຢູ່ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນໂດຍທົ່ວໄປ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຄືບໜ້າ, ປະເມີນຜົນກະທົບ
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ, ມີຄວາມເຊື່ອຖືຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພ
ວກເຮົາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມທົ່ວເຖິງ.
162. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມເຕັມໃຈ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ເປີດເຜີຍ, ທົ່ວເຖິງ, ຫຼາກຫຼາຍລະດັບ, ມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ໂປ່ງໃສໃນການຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນຄືນວາລະພັດທະນາເມືອງໃໝ່. ຂະບວນການຕ່າງໆຄວນນຳເຂົ້າໄປສູ່
ການປະກອບສ່ວນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນຂອງໜ່ວຍງານລັດ ແລະ ຖືກຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການປະກອບສ່ວນຈາກລະບົບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບພາກພື້ນ
ແລະ ລະດັບພາກ, ກຸ່ມຮ່ວມງານຫຼັກ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຄວນເປັນຂະບວນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຈຸດປະສົ
ງເພື່ອປະດິດສ້າງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທ່າມກາງທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະໜັ
ບສະໜູນການແລກປ່ຽນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຕົວເມືອງ.
163. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ໃນຖານະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ ຫ້າວຫັນໃນການຕິດຕາມ
ແລະ ທົບທວນຄືນວາລະພັດທະນາເມືອງໃໝ່ຢູ່ທຸກໆຂັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາ,
ໂດຍຮ່ວມກັບພາກລັດທັງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ປະຕິບັດການຕິດຕາມ ແລະ ທົ
ບທວນຄືນບັນດາກົນໄກຕ່າງໆຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍຜ່ານບັນດາສະມາຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ.
ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວ
ຽກງານນີ້.
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164. ພວກເຮົາເນັ້ນຢ້ຳວ່າການຕິດຕາມ ແລະ ການທົບທວນຄືນວາລະພັດທະນາເມືອງໃໝ່ ຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂຍງກັນທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບກັບການຕິດຕາມ ແລະ ການທົບທວນວາລະ ປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພື່ອຮັບປະກັນ
ການປະສານງານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິັບັດຂອງພວກເຂົາ.
165. ພວກເຮົາຂໍຢືນຢັນເຖິງບົດບາດ ແລະ ຄວາມຊຳນານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ-ສະພາບແວດລ້ອມ,
ພາຍໃນບົດບັນຍັດ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດແບບຍືນຍົງ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບລະບົບນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຮັບຮູ້ການເຊື່ອ
ມໂຍງກັນລະຫວ່າງການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ແລະ, ພາກສ່ວນອື່ນໆ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດປ່ຽນແປງ.
166. ພວກເຮົາເຊື້ອເຊີນສະມັດຊາໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງເລຂາທິການໃຫຍ່, ກັບຄໍາເຫັນຂອງອາສາສະໝັກທີ່ມາຈາກປ
ະເທດ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປ
ະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ໃນທຸກໆສີ່ປີ, ກັບການລາຍງານຄັ້ງທຳອິດທີ່ຖືກສະເໜີ/
ຍື່ນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະໄໝທີ 72 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່.
167. ການລາຍງານຈະຕອບສະໜອງການວິເຄາະທາງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ຂອງຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ມ
າຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນເອກະພາບ/
ຕົກລົງກັນໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ
ຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ. ການວິເຄາະຈະອີງໃສ່ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ, ພາກ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຂອງລະບົບ ສປຊ, ພາ
ກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃ
ໝ່ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງສະພາ/ຄະນະກຳມະການ ປົກຄອງຂອງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ.
ບົດລາຍງານຄວນຈະເອົາເຂົ້າລວມກັນ, ໃນດ້ານຂອບເຂດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້, ຄຳເຫັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ຂັ້ນຕອນຫຼາຍຝ່າຍຕາມສະຖານທີ່ເໝາະສົມ, ສັງຄົມສົງເຄາະ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ວິທະຍາການ.
ສິ່ງນີ້ຄວນຈະສ້າງບົນຂັ້ນຕອນ ແລະ ເວທີທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນ: ສະພາເມືອງຂອງໂລກທີ່ຮຽກປະຊຸມ/ເຕົ້າໂຮມ
ໂດຍໜ່ວຍງານການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ. ບົດລາຍງານຄວນຈະຫຼີກລ່ຽງການເຮັດສຳເນົາ
(ການເຮັດຊ້ຳກັນ), ຕອບສະໜອງສະພາບການ ແລະ ກົດໝາຍ/ນິຕິກຳ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ສິດທິພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ພາກ ແລະ ປະເທດ.
168. ການກະກຽມຂອງການລາຍງານຈະຖືກປະສານກັນ ໂດຍໜ່ວຍງານການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງສປຊ ໂດຍການ
ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບຂອງ ສປຊ, ເພື່ອຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນການປະສານກັນດ້
ານລະບົບທີ່ກ້ວາງໄກຂອງສປຊແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ບົດລາຍງານຈະຖືກຍື່ນຕໍ່ໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານສະພາສັງ
ຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ.18 ບົດລາຍງານຍັງຈະກະຈາຍຂ່າວ/ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນສະພາການເມືອງລະດັບສູງເພື່ອການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຮຽກປະຊຸມພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່, ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນວ່າຈະຮັບປະກັນຄ
ວາມສອດຄ່ອງ, ການປະສານກັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມມືກັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດຄືນຂອງວາລະການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍົງ ປີ2030.
169. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການລະດົມຄວາມພະຍາຍາມຜ່ານຄວາມສໍາພັນກັນ, ການສະໜັບສະໜູນ
ແລະ ກິດຈະກຳການເພີ່ມຈິດສຳນຶກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃ
ໝ່ໂດຍການນຳໃຊ້ການລິເລີ່ມທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນ: ວັນຂອງທີ່ພັກອາໄສໂລກ ແລະ ວັນຂອງເມືອງໂລກ, ຈະພິຈາລະນາກາ
ນສ້າງຕັ້ງການລິເລີ່ມໃໝ່ໃນການລະດົມ ແລະ ກຳເນີດການສະໜັບສະໜູນຈາກສົງຄົມສົງເຄາະ, ພົນລະເມືອງ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສືບຕໍ່ກະຕຸ້ນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດຄືນວາລ
ະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ກັບສະມາຄົມລັດຖະບານພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານທ້
ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນໃນສະພາໂລກ/ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນສະພາໂລກຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພື້ນ.
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ວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ

170. ພວກເຮົາຢັ້ງຢືນຄືນມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ 51/177 ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 1996, 56/206 ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ
2001, 67/216, 68/239 ແລະ 69/226, ແລະ ມະຕິອື່ນໆຂອງສະພາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ ມະຕິ 31/109
ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 1976 ແລະ 32/162 ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 1977. ພວກເຮົາກ່າວຢ້ຳຄວາມສຳຄັນຂອງທີ່ຕັ້ງສ
ຳນັກງານໃຫຍ່ Nairobi ຂອງອົງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ.
171. ພວກເຮົາເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງອົງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ, ໃຫ້ບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານນີ້ຢູ່ໃນລະບົບ
ຂອງ ສປຊ ເປັນຈຸດກາງໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ເມືອງ ແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດຄືນຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງແບບຍືນຍົງ, ໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນລະບົບອື່ນໆຂອງ
ສປຊ.
172. ໃນທັດສະນະຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ ແລະ ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝາຍວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການບັນລຸວັດຖຸປ
ະສົງຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ, ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງເລຂາທິການໃຫຍ່ໃຫ້ຍື່ນຜົນການ
ປະເມີນຂອງອົງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ ທີ່ມີເອກະລາດ ແລະ ອີງຫຼັກຖານ ຕໍ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງ ທີ 71. ຜົນຂອງການປະເມີນຈະແມ່ນບົດລາຍງານທີ່ປະກອບດ້ວຍການສະເໜີແນະເພື່ອເພີ່ມທະວີການ
ການບັນລຸວັດຖຸປະສົງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ມີຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີການຄວບຄຸມ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງອົງກາ
ນພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ, ໃນເລື່ອງນີ້ ຜົນຂອງການປະເມີນ ຄວນຈະວິເຄາະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(a)

ຄຳສັ່ງ/ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ ທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ
ສາມາດການປະຕິບັດງານໄດ້;

(b)

ໂຄງຮ່າງການປົກຄອງຂອງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ມີປະສິດທິພາບ,
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ໂປ່ງໃສ, ຈະພິຈາລະນາເຖິງທາງເລືອກ/ອີກທາງໜຶ່ງ, ລວມທັງການເຮັດໃຫ້ມີຢູ່ທົ່
ວໄປຂອງຈຳນວນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ/ສະພາການປົກຄອງ;

(c)

ການເຮັດວຽກຂອງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ ກັບລັດຖະບານປະເທດ, ພາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກັບພ
າກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນເຕັມສ່ວນຂອງຄວາມສຳພັນກັນ;

(d)

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນຂອງອົງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ.

173. ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຖືເອົາກອງປະຊຸມລະດັບສູງສອງວັນຂອງສະພາໃຫຍ່, ທີ່ຖືກເຕົ້າໂຮມ/ຮຽກປະຊຸມໂດຍ
ປະທານຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 71, ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາ
ລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ຢ່າງມີຜົນ ແລະ ການຈັດວາງຂອງການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສຂອງ ສປຊ
ໃນເລື່ອງນີ້. ກອງປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລື ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເລື່ອງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ
ມາດຕະການທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນບົດລາຍງານ. ການສະຫຼຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມຈະໃຊ້ເປັນຄວາມເຫັນໃຫ້ຄະນະກຳມະກ
ານຄັ້ງທີ່ສອງລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 72 ສໍາລັບການພິຈາລະນາຂອງການດຳເນີນງານ/ແຜນງານທີ່ຖືກນຳເຂົ້າໃນທັ
ດສະນະຂອງຄຳຄິດຄຳເຫັນທີ່ລະບຸຢູ່ໃນການປະເມີນທີ່ເປັນກາງຢູ່ໃນມະຕິສາມັນ/ປະຈຳປີພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຢູ່ໃນວາລະທີ່ກ່ຽ
ວຂ້ອງ.
174. ພວກເຮົາກະຕຸ້ນໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ເພື່ອພິຈາລະນາການຖືເອົາກອງປະຊຸມການພັດທະນາທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ເມືອງ
ແບບຍືນຍົງ (Habitat IV) ຂອງ ສປຊ ໃນຄັ້ງໜ້າໃນປີ 2036 ໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງການເມືອງທີ່ໄດ້ຟື້ນຟູ/ຕໍ່ອາຍຸ
ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ລວບລວມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາຕົວເມືອງສະບັບໃໝ່.
175. ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່, ໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານໃນທຸກໆ 4 ປີ ຕ້ອງໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນ ປີ2026
ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມວັກ 166 ຢູ່ຂ້າງເທິງ, ຈະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ໄດ້ຜະເຊີນໜ້າໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວາລະການພັດທະນາເມືອງສະບັບໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮອງໃຊ້ ແລະ ຊອກຫາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເພື່ອແກ້ໄຂ
ໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.
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www.habitat3.org
#NewUrbanAgenda #Habitat3

