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 ยุทธศาสตรอินชอน เพื่อ “ทำสิทธิใหเปนจริง” (Incheon Strategy 

: Make the Right Real) ไดรับการรับรองจากที่ประชุมเจาหนาที่ระดับสูง

ระหวางรัฐบาล ภายใตการดำเนินการทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก 

พ.ศ. 2556-2565 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชีย

และแปซิฟก (ESCAP) เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555            

ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

 สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.)       

ไดดำเนินการแปลเอกสารยุทธศาสตรอินชอน เพื่อ “ทำสิทธิใหเปนจริง” 
สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Incheon Strategy to        
“Make the Right Real for Persons with Disabilities in Asia and 
the Pacific” เปนฉบับภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลที่มี

ความสำคัญและการขับเคล่ือนการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรอินชอน ทั้งนี้

หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ       

ทั้งภาครัฐ องคกรคนพิการ และภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยใหสามารถเขาถึงสิทธิที่ เปนจริง       
อยางเสมอภาคเทาเทียมกับทุกคนในสังคม เพื่อสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
รวมกันตอไป 
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 รัฐบาลของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ไดมา     

ประชุมรวมกัน ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม - 

2 พฤศจิกายน 2555 เพื่อกำหนดทศวรรษใหมของคนพิการแหงเอเชียและ

แปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565 รวมท้ังผูแทนจากองคกรภาคประชาสังคม   

องคกรของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการ นอกจากนี้ยังมีผูแทนจากองคกร
ระหวางประเทศ องคกรความรวมมือเพื่อการพัฒนา และองคกรภายใตระบบ

ขององคการสหประชาชาติ 

 

 การประชุมเจาหนา ท่ีระดับสูงระหวาง รัฐบาลในการทบทวน         

ขั้นสุดทายสำหรับการดำเนินการทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก          

พ.ศ. 2546 - 2555 ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม

แหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) และมีรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีเปนเจาภาพ 

โดยเปนการประชุมเพ่ือสรุปการดำเนินงานทศวรรษท่ีสองของคนพิการ     

แหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2546 - 2555 และเพ่ือประกาศทศวรรษใหม 

 
 รัฐบาลของประเทศท่ีเขารวมการประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวาง

รัฐบาลไดรับรองปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและ

แปซิฟก  พ.ศ. 2556 - 2565 และยทุธศาสตรอนิชอนเพ่ือ “ทำสทิธใิหเปนจรงิ” 

สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 
 ยุทธศาสตรอินชอนไดมีการกำหนดเปาประสงคในการพัฒนาแบบ

บูรณาการดานความพิการเปนคร้ังแรกของภูมิภาคและของโลก โดยเปาประสงค 

ดังกลาวไดรับการเห็นพองในระดับภูมิภาค  

 

º·¹Ó 
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 มีการประชุมหารือรวมกันระหวางรัฐบาลและภาคประชาสังคม       

ที่เกี่ยวของมากกวาสองป ในการพัฒนายุทธศาสตรอินชอน โดยประกอบดวย 

10 เปาประสงค 27 เปาหมาย และ 62 ตัวชี้วัด  

  

 ยุทธศาสตรอินชอนมีรากฐานมาจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ

และกรอบการปฏิบัติงาน และกึ่งกลางของกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษ

จากทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการ ปลอดจากอุปสรรค และตั้งอยูบน      

ฐานสิทธิสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก  

 

 ยุทธศาสตรอินชอนจะเอื้อใหภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกสามารถวัด

ความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเติมเต็มสิทธิคนพิการจำนวน 

650 ลานคนในภูมิภาคนี้ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจน สำนักเลขาธิการของ 

ESCAP ไดรับมอบหมายใหจัดทำรายงานความกาวหนาการดำเนินการตาม

ปฏิญญารัฐมนตรีและยุทธศาสตรอินชอนทุกๆ สามป จนกวาจะส้ินสุดทศวรรษ
ใน พ.ศ. 2565  
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» Ô̄ÞÞÒÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò´ŒÇÂ 
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¾.È. 2556 - 2565 
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» Ô̄ÞÞÒÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò Œ́ÇÂ·ÈÇÃÃÉ¤¹¾Ô¡ÒÃ
áË‹§àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿ �¡ ¾.È. 2556 - 2565 

 

 เรา รัฐมนตรีและผูแทนจากประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบของ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) ไดมา

รวมตัวกันในการประชุมระดับสูงระหวางรัฐบาล เพื่อทบทวนการดำเนินการ

ตามทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2546 - 2555 ครั้งสุดทาย 

ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่           

2 พฤศจิกายน 2555  

  

 ระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ ที่ 37/52 วันที่ 

3 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่ประชุมไดมีการรับรองแผนปฏิบัติการระดับโลก    

วาดวยเร่ืองคนพิการ1 และมติท่ี 48/96 วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ท่ีประชุม     

ไดมีการรับรองกฎมาตรฐานเพื่อความเสมอภาคทางดานโอกาสของคนพิการ    

ซึ่งคนพิการจะไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนท้ังองคประกอบหลักและผูรับ

ประโยชนในการพัฒนาทุกดาน 

 

 และระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ ที่ 61/106 
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมไดมีการรับรองอนุสัญญาวาดวย    
สิทธิคนพิการ และพิธีสารเลือกรับ ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันท่ี 3 พฤษภาคม           
พ.ศ. 2551 

 

 นอกจากน้ียังระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ   

ที่ 65/1 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 ภายใตหัวขอ “ปฏิบัติตามสัญญา :     
รวมพลังเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ” ในการน้ี ที่ประชุม

1 A/37/35/Add. 1 and Corr.1, annex, sect. VIII, recommendation 1 (IV). 
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2 ดูมติที่ประชุมสมัชชา เลขท่ี 66/124 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

ไดตระหนักวานโยบายและการปฏิบัติ จะตองมุงเนนที่คนยากจนและคนที่     

อยูในสถานการณที่เปราะบางท่ีสุด รวมท้ังคนพิการ เพ่ือที่คนกลุมนี้จะได

ประโยชนจากการดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

 

 ยินดีกับมติการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติที่กำหนดใหมีการ

ประชุมเจาหนาท่ีระดับสูงเพ่ือการตระหนักถึงเปาหมายการพัฒนาแหง      

สหัสวรรษและเปาหมายการพัฒนาอ่ืนๆ เก่ียวกับคนพิการ ทีไ่ดมกีารตกลงรวมกัน 

ในระดบันานาชาต ิ โดยเปนการประชมุระหวางผูนำรฐัหรอืผูนำรฐับาล เมือ่วนัท่ี 

23 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยมแีนวคดิหลกัคอื “แนวทางการดำเนินการตอไป : 
วาระการพัฒนาท่ีใหความสำคญักบัคนพิการจนถึงป 2558 และปตอๆ ไป” 2  

  

 ระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ ที่ 66/290 วันที่ 

10 กนัยายน พ.ศ. 2555 ไดทำความเขาใจรวมกนัในเรือ่งความม่ันคงของมนุษย  

ซึ่งระบุวาบุคคลทุกคน โดยเฉพาะกลุมคนท่ีมีความเปราะบาง มีสิทธิที่จะเปน

อิสระจากความกลัวและปลอดจากความขาดแคลน และมีความเทาเทียม     

ในการอุปโภคสิทธิและพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที่ 

 

 นอกจากน้ียังระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ    
ที่ 48/3 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2535 วาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและ

แปซิฟก พ.ศ. 2536 - 2545 ซึ่งเปนครั้งแรกในโลกท่ีสมัชชามีการประกาศ

ทศวรรษคนพิการแหงภูมิภาค 
 
 และยังมีการระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ     

ท่ี 58/4 วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 มีมติเร่ืองการสงเสริมสังคมบูรณาการ 

ปลอดจากอุปสรรคและต้ังอยูบนฐานสิทธิสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย 
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และแปซิฟก ในศตวรรษที่ 21 โดยที่ประชุมสมัชชาไดประกาศขยายทศวรรษ      

คนพกิารแหงเอเชยีและแปซฟิก ออกไปอีกหนึง่ทศวรรษ คอื พ.ศ. 2546 -2555  

 

 ระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ ที่ 59/3 วันที่   

4 กันยายน พ.ศ. 2545 วาดวยการดำเนินการในระดับภูมิภาคสำหรับกรอบ

การปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการ ปลอดจาก

อุปสรรคและต้ังอยูบนฐานสิทธิสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก   

พ.ศ. 2546 - 2555 ซึ่งสมัชชาไดขอใหประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

สนับสนุนการดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษ  

 

 และยังระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ ที่ 64/8 

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 เรื่องการดำเนินการในระดับภูมิภาคสำหรับ

กรอบการปฏิบัติงานและก่ึงกลางกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจาก 

ทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการ ปลอดจากอุปสรรคและต้ังอยูบนฐานสิทธิ

สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยสมัชชาไดมีมติใหจัดการ

ประชุมเจาหนาที่รัฐบาลระดับสูงระหวางประเทศ เพื่อทบทวนการดำเนินงาน

ตามกรอบการปฏิบัติงานและกึ่งกลางกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจาก

ทะเลสาบบวิาฯ ใน พ.ศ. 2555 ซึง่เปนปสดุทายของทศวรรษคนพิการแหงเอเชีย 
และแปซิฟก พ.ศ. 2546 - 2555     
 

 นอกจากน้ียังระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ     

ที่ 66/11 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 วาดวยการเตรียมการในระดับ
ภูมิภาคเพื่อจัดการประชุมระดับสูงระหวางรัฐบาล เพ่ือทบทวนการดำเนินการ

ตามทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2546 - 2555 ครั้งสุดทาย 
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 สมัชชาสงเสริมใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดเขารวมในกระบวนการ

เตรียมการเพ่ือนำไปสูการประชุมเจาหนาที่รัฐบาลระดับสูงระหวางประเทศ  

 

 ระลึกถึงมติจากการประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ ที่ 68/7 วันที่ 

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ไดประกาศทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก    

พ.ศ. 2556 - 2565 และกระตุนใหประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบมีสวนรวม

อยางแข็งขันในการประชุมเจาหนาที่รัฐบาลระดับสูงระหวางประเทศ       

พิจารณาและรับรองกรอบยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการ      

ตามทศวรรษ โดยยึดตามหลักการทั่วไปและขอบังคับตางๆ ที่กำหนดไวใน

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

 

 สังเกตวา รายงานระดับโลกวาดวยความพิการ ประมาณการวา    

รอยละ 15 ของประชากรท้ังหมด เปนผูที่มีความพิการอยางใดอยางหน่ึง 

สำหรับในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีคนพิการอยูประมาณ 650 ลานคน     

ในจำนวนนี้ รอยละ 80 อยูในประเทศกำลังพัฒนา3 

 

 ยินดีกับความกาวหนาที่เกิดขึ้นในสองทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและ

แปซิฟก ระหวาง พ.ศ. 2536 - 2555 โดยประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ของ ESCAP ในการสรางรากฐานสำหรับวิธีการที่ยึดถือสิทธิเปนหลัก โดยเนน
ศักด์ิศรีของคนพิการ เพ่ือการพัฒนาแบบบูรณาการดานความพิการ โดยเฉพาะใน

ดานนโยบายและพันธสัญญาของสถาบัน รวมท้ังความกาวหนาในดานนิติบัญญัติ

และการเสริมพลัง 

3 องคการอนามัยโลก/ธนาคารโลก รายงานระดับโลกวาดวยความพิการ  
  (เจนีวา: องคการอนามัยโลก, 2011), หนา 29. 
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 สังเกตดวยความช่ืนชมถึงความเสียสละของภาคประชาสังคม       

โดยเฉพาะองคกรของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการท่ีมีสวนทำใหเกิด 

ความกาวหนา รวมท้ังการรณรงคอยางตอเนื่องเพื่อสรางความตระหนักรู     

ในเรื่องสิทธิของคนพิการในหลากหลายกลุม การคนพบแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

และการเขารวมการเสวนาเก่ียวกับนโยบาย 

 

 พึงระลึกวา ผูนำในแปซิฟกท่ีมารวมในการประชุมหมูเกาะแปซิฟก  

คร้ังที่ 41 ซึ่งจัดข้ึนที่พอรต วิลา ไดยืนยันอีกคร้ังโดยผานแถลงการณเมื่อวันท่ี 

5 สิงหาคม พ.ศ. 25534 ถึงการสนับสนุนกลยุทธดานคนพิการของภูมิภาค

แปซิฟก พ.ศ. 2553 - 25585 เพื่อปกปองและสงเสริมสิทธิคนพิการ เพื่อจัดทำ

กรอบความรวมมือเพ่ือสรางประชาคมแปซิฟกที่มีการบูรณาการดานความ

พิการ และเพ่ือสรางเสริมพันธสัญญาของผูเกี่ยวของเพ่ือนำไปสูการดำเนินการ

ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและเคร่ืองมืออื่นๆ ที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน 

ในดานที่เก่ียวของกับคนพิการ  

 

 สังเกตดวยความช่ืนชมถึงปฏิญญาบาหลีวาดวยการขยายบทบาทและ

การมีสวนรวมของคนพิการในประชาคมอาเซียน6 ซึ่งรับรอง ณ วันที่ 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต     
(ASEAN) ในการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นที่บาหลี  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยท่ีประชุมไดประกาศให พ.ศ. 2554 - 2563 เปน

ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน เพ่ือประกันการมีสวนรวมอยางเต็มประสิทธิภาพ

ของคนพกิาร รวมทัง้การรวมประเดน็ดานคนพกิารไวในนโยบายและแผนงานตางๆ 

4 ดู www.forumsec.org/resources/uloads/attachments/documents/2010_Forum_ 
Communique.pdf. 
5 สำนักเลขาธิการการประชุมหมูเกาะแปซิฟก เอกสาร PIFS (09)FDMM.07 (ดูไดที่ www.forumsec.
org.fj). 
6 ดู www.aseansec.org/documents/19th%20summit/Bali_Declaration_on_Disabled_
Person.pdf. 
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ของอาเซียน ภายใตเสาหลักท้ังสามดานของอาเซียน ไดแก เสาหลักดานการเมือง

และความมั่นคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม  

 

 ยินดีกับหุนสวนการพัฒนาปูซานเพื่อความรวมมือดานการพัฒนาที่มี

ประสิทธิผล7 ซ่ึงรับรองเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในการประชุมเจาหนาท่ี

ระดับสูงดานประสิทธิผลในการใหความชวยเหลือคร้ังท่ี 4 ณ เมืองปูซาน 

สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของพันธสัญญาในระดับสากล   

ในการสรางรากฐานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผล 

 

 และยังยินดีกับปฏิญญาปกกิ่งวาดวยการพัฒนาแบบบูรณาการดาน

ความพิการ8 ซึ่งรับรอง ณ วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในการประชุมที่มี

แนวคิดหลักวา “ขจัดอุปสรรค สงเสริมการมีสวนรวม” ซึ่งตระหนักถึงความ

สำคัญของการเรงใหมีการใหสัตยาบันและดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ

คนพิการ และรวมมิติดานคนพิการไวในวาระการพัฒนาในภาคสวนตางๆ ของ

สหประชาชาติภายหลัง พ.ศ. 2558  

 

 สังเกตถึงแนวทางในการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน9 ซึ่งเปนเอกสาร

รวมระหวางองคการอนามัยโลก องคการแรงงานสากล องคการเพื่อการศึกษา 
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ และสมาพันธการพัฒนา     
คนพิการสากล ซึ่งไดจัดทำกลยุทธในการลดความยากจนที่ครอบคลุมในหลาย

ภาคสวนเพื่อการดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

7 ดู www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_
FINAL.EN.pdf. 
8 ดู E/ESCAP/APDDP(3)INF/5. 
9 ดู www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/index.html. 
10 ดู General Assembly resolution 66/288 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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 ระลึกถึงเอกสารที่เปนผลจากการประชุมของสหประชาชาติเรื่องการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนภายใตแนวคิดหลัก “อนาคตท่ีเราตองการ”10 ซ่ึงไดมีการรับรอง  

ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในการประชุมดังกลาว ไดมี

การรับรองการระบุคนพิการและการตระหนักถึงสิทธิในการท่ีจะเขารวมในมาตรการ

เพื่อเรงใหเกิดการดำเนินการตามพันธสัญญาวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 สังเกตดวยความกังวลวา ยังคงมีขอทาทายอยูมากท่ีจะตองมีการ

หยิบยกข้ึนมา เพื่อประกันวาคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มีสิทธิที่จะ

เขาถึงโดยเทาเทียมซ่ึงโอกาสดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการมีสวนรวม

ทางการเมืองและในดานอื่นๆ ของชีวิต 

 

 ใหความสำคัญกับความจำเปนในการหยิบยกประเด็นดานความพิการ

อันเนื่องมาจากการมีประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในอนาคตซึ่งเปน

แนวโนมของประเทศในเอเชียและแปซิฟก 

 

 สังเกตดวยความกังวลอยางยิ่งถึงผลกระทบท่ีเกิดกับคนพิการมากกวา

คนทั่วไปอยางมากเมื่อเทียบเปนสัดสวนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งในชวงสาม
ทศวรรษที่ผานมา ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกเปนภูมิภาคท่ีประสบภัยพิบัติ 
มากที่สุด 
 

 และยังสังเกตดวยความกังวลอยางยิ่งวาการมองภาพคนพิการแบบ

เหมารวม (โดยเฉพาะในดานลบ) และพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู 
 
 ใหความใสใจกับโอกาสท่ีเพิ่มขึ้นในการสงเสริมและพิทักษสิทธิ       

คนพิการ รวมท้ังการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อขยายโอกาสการเขาถึง     

สภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสงมวลชน ความรู ขอมูลและการส่ือสาร 

10 ดู General Assembly resolution 66/288 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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1  รับยุทธศาสตรอินชอน เพื่อ “ทำสิทธิใหเปนจริง” สำหรับคนพิการ  

 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ที่แนบมาพรอมกันนี้ เพื่อเปนตัวเรง 

 ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (ในชวงทศวรรษใหมของคนพิการในเอเชียและ 

 แปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565) ดานวิสัยทัศนของภูมิภาคในเรื่องของ 

 สังคมบูรณาการเพ่ือสรางหลักประกัน สงเสริมและยึดถือสิทธิคนพิการ 

 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 
2 ตระหนักถึงบทบาทของรัฐบาลในการสรางหลักประกัน สงเสริมและ 

 ยึดถือสิทธิคนพิการ และสงเสริมการรวมมิติดานคนพิการไวในวาระ        

 การพัฒนาในภาคสวนตางๆ ของสหประชาชาติภายหลัง พ.ศ. 2558  

 
3 ผกูพนัทีจ่ะดำเนนิการตามปฏิญญาฉบบัปจจบุนัและยทุธศาสตรอนิชอน 

 โดยการสงเสริมกิจกรรมอันจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายและ 

 เปาประสงคภายใน พ.ศ. 2565  

 
4 เชิญผู เ ก่ียวของท้ังหมด รวมท้ังองคกรหรือหนวยงานดังตอไปน้ี    

 ให เขารวมในพันธกิจความรวมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือให เกิด 

 การดำเนินการตามปฏิญญาฉบับปจจุบันและยุทธศาสตรอินชอน : 
 

 àÍ องคกรระหวางรฐับาลในระดับอนภุมูภิาค รวมท้ังสมาคมประชาชาติ 
  แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
  สมาคมหมูเกาะแปซิฟก และสมาคมเอเชียใตเพ่ือความรวมมือ 

  ในภูมิภาค เพื่อสงเสริมและสรางความเขมแข็งในการรวมมือกัน 

  ในระดบัอนภุมูภิาคเพือ่การพฒันาแบบบรูณาการดานความพกิาร  

  ทั้งนี้โดยไดรับความรวมมือจาก ESCAP 
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 ºÕ หนวยงานดานความรวมมอืเพือ่การพฒันา เพ่ือสรางความเขมแขง็ 

  ในการรวมประเดน็ดานคนพกิารไวในนโยบาย แผน และโปรแกรม 

  ของหนวยงานเหลานั้น 

 

 «Õ ธนาคารโลกและธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย เพือ่สนบัสนนุ 

  ทรพัยากรดานเทคนิคและการเงิน ในการท่ีจะสงเสริมการพัฒนา 

  แบบบูรณาการดานความพิการในเอเชียและแปซิฟก 

 

 ´Õ หนวยงานของสหประชาชาติ รวมทัง้โครงการ กองทนุ และองคการ 

  ชำนาญการพเิศษเฉพาะเรือ่งและ ESCAP เพือ่ทีจ่ะทำใหเกดิการ 

  พฒันาแบบบรูณาการดานความพกิารในเอเชยีและแปซฟิก รวมทัง้ 

  โดยผานทางกลไกที่มีอยู ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ 

  ระดบัสากล เชน กลุมการพฒันาแหงสหประชาชาติ และคณะทำงาน 

  ระดับประเทศของสหประชาชาติ  

 

 ÍÕ องคกรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองคกรของคนพิการและ 

  องคกรเพ่ือคนพิการ เพือ่การมีสวนรวมอยางมีประสิทธผิลในการ 

  ตรวจสอบและประเมินทศวรรษ เพือ่ตอบสนองตอความตองการ 
  จำเปนและความปรารถนาของคนพิการ โดยตองเขาถึงคนพิการ 
  ทุกกลุม เพื่อนำไปสูการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและ 

  โครงการตางๆ 

 

 àÍ¿ องคกรของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการ เพื่อการมีสวนรวม 

  อยางแข็งขันในกระบวนการการตัดสินใจท่ีเ ก่ียวของกับ 
  ยุทธศาสตรอินชอน 

 

 Ṏ ภาคเอกชน เพื่อสงเสริมธุรกิจที่เอื้อตอคนพิการ 
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5  เรียกรองใหสำนักเลขาธิการ ESCAP ดำเนินการดังตอไปนี้ : 

 

 àÍ เหน็พองทีจ่ะใหความสำคญัตอการสนบัสนนุประเทศสมาชกิและ 

  สมาชิกสมทบในการดำเนินการอยางเต็มที่และมีประสิทธิผล 

  สำหรับปฏิญญาฉบับปจจุบนัและยุทธศาสตรอนิชอน โดยรวมมือ 

  กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 ºÕ เขารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและกระตุนใหมีสวนรวมในการ 

  ดำเนินการตามปฏิญญาฉบับปจจุบันและยุทธศาสตรอินชอน 

 

 «Õ นำเสนอผลจากการประชุมเจาหนาท่ีระดับสงูระหวางรัฐบาลใหกบั 

  คณะกรรมาธิการในสมัยการประชุมคร้ังที่หกสิบเกาเพ่ือลงนาม 

  รับรอง 

 

 ´Õ นำเสนอผลจากการประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาล 

  ในที่ประชุมระดับสูงวาดวยการตระหนักถึงเปาหมายการพัฒนา 

  แหงสหัสวรรษและเปาหมายอืน่ๆ ในการพฒันาดานคนพกิารทีไ่ด 

  มกีารตกลงกันในระดับนานาชาติ ซึง่จัดข้ึนในวันที ่ 23 กนัยายน 
  พ.ศ. 2556 โดยผานทางประธานคณะกรรมาธิการ 
 

 ÍÕ รายงานความกาวหนาการดำเนินการตามปฏิญญาฉบับปจจุบัน 
  และยุทธศาสตรอินชอนตอคณะกรรมาธิการทุกสามปจนกระท่ัง 

  สิ้นสุดทศวรรษ 
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 àÍ¿ พัฒนาแผนการทำงานเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการ 

  ตามยุทธศาสตรอินชอน เพื่อ “ทำสิทธิใหเปนจริง” สำหรับ 

  คนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมทั้งขอกำหนดเร่ือง 

  การรายงานเพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการสมัยที่ 

  เจ็ดสิบ 

 
6 เสนอใหคณะกรรมาธิการตัดสินใจในสมัยการประชุมครั้งท่ีหกสิบเกา  

 ที่จะจัดการประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาลเพื่อทบทวน 

 ความกาวหนาในชวงกึ่งกลางทศวรรษ (พ.ศ. 2560) และเมื่อสิ้นสุด 

 ทศวรรษ (พ.ศ. 2565) 
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÍÔ¹ªÍ¹...à¾×่Í 

“·ÓÊÔ·¸ÔãËŒà»š¹¨ÃÔ§”  
ÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿ �¡ 
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÍÔ¹ªÍ¹ à¾×Í่  
“·ÓÊÔ·¸ÔãËŒà»š¹¨ÃÔ§”  

ÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿ �¡ 

มีเปาหมายเพื่อเรงให 
เกิดการพัฒนาแบบ 
บูรณาการดาน 
ความพิการ และ 
การใหสัตยาบัน 
และการดำเนินการ 
ตามอนุสัญญาวาดวย 
สิทธิคนพิการ 

ตั้งอยูบนพื้นฐาน 
ของอนุสัญญา 
วาดวยสิทธิคนพิการ 

กอกำเนิดจาก 
ประสบการณ 20 ป :  
ทศวรรษคนพิการ 
แหงเอเชียและแปซิฟก 
สองทศวรรษ จาก  
พ.ศ. 2536 - 2545  
และ พ.ศ. 2546 - 2555 

กรอบเวลาเพื่อ 
บรรลุเปาประสงค :  
ทศวรรษคนพิการ 
แหงเอเชียและแปซิฟก  
พ.ศ. 2556 - 2565 

ลักษณะเดน :  
มีกรอบเวลาในการดำเนินงาน  
มีเปาหมายและเปาประสงค 
ทีว่ดัได ยึดหลักการของ 
อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

เพื่อใหภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
เปนภูมิภาคที่บูรณาการดาน 
ความพิการ หุนสวนการพัฒนา 
จะตองมีลักษณะ : 
 • องคประกอบหลายภาคสวน 
 • ผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
  จากหลายฝาย 
 • เปนระดับที่มี 
  ความหลากหลาย 
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10 à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�à¾×Í่ “·ÓÊÔ·¸ÔãËŒà»š¹¨ÃÔ§”  

ลดความยากจน 
และขยายโอกาส 
ในการทำงาน 

และการจางงาน 

ประกันความเทาเทียม 
ทางเพศ 

และการเสริมพลังสตรี 

เสริมสรางความเขมแข็ง 
การคุมครองทางสังคม 

ขยายการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม 
และดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ 

สงเสริมการมีสวนรวม 
ในกระบวนการ 
ทางการเมือง 

และการตัดสินใจ 

ประกันการจัดการและ 
การลดความเส่ียง 
จากภัยพิบัติสำหรับ 

คนพิการ 

เรงใหมีการใหสัตยาบันและดำเนินการ 
ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 
และการปรับกฎหมายในประเทศ 

ใหสอดคลองกบัอนุสัญญา 

สงเสริมการเขาถึง 
สภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ  

การขนสงสาธารณะ 
ความรู และการส่ือสาร 

ปรับปรุงขอมูล 
ดานคนพิการใหนาเชื่อถือ 

และสามารถ 
เปรียบเทียบได 

พัฒนาความรวมมือใน 
ระดับอนุภูมิภาค  

ภูมิภาค  
และระหวางภูมิภาค 

1 

6 

4 5 

2 

7 

9 

3 

8 

10 
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1  การพัฒนายุทธศาสตรอินชอน เพื่อ “ทำสิทธิใหเปนจริง” สำหรับ 
 คนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เกิดจากการท่ีไดมีการประกาศ 
 และบังคับใชทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟกสองทศวรรษ 
 ติดตอกัน คือ ทศวรรษแรก พ.ศ. 2536 - 2545 และทศวรรษ 
 ที่สอง พ.ศ. 2546 - 2555 รวมทั้งอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ  
 ซึ่งรบัรองโดยท่ีประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ11 ใน พ.ศ. 2549 
 

2 การพัฒนายุทธศาสตรอินชอน เปนผลที่เกิดจากความรวมมือของ 
 หลายภาคสวน เชน รัฐบาล องคกรของคนพิการ และองคกรเพื่อ 
 คนพิการ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเกิดจากการสังเกต การใช 
 ขอมูลสะทอนกลับ และความเขาใจที่ไดจากการหารือกันในระดับ 
 ภมูภิาค ดงันี ้ : การประชมุกลุมผูเชีย่วชาญรวมกับการหารือผูทีเ่กีย่วของ 
 เพือ่ทบทวนการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก 
 พ.ศ. 2546 - 2555 กรอบการปฏิบตังิานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาฯ 
 (กรงุเทพฯ วนัที ่23 - 25 มถินุายน พ.ศ. 2553) การประชุมคณะกรรมาธิการ 
 ดานการพฒันาสงัคม สมยัท่ี 2 (กรงุเทพฯ วนัที ่19 - 21 ตลุาคม พ.ศ. 2553) 
 การหารือในระดับภูมิภาคระหวางผู เกี่ยวของสำหรับการประชุม 
 เจาหนาท่ีระดับสงูระหวางรัฐบาลเพ่ือการทบทวนข้ันสดุทายของทศวรรษ 
 คนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2546 - 2555 (กรุงเทพฯ วันที่ 
 14 - 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2554) และการประชุมในระดบัภมูภิาคเพือ่เตรียม 
 จัดการประชุมเจาหนาท่ีรัฐบาลระดับสูงระหวางประเทศเพ่ือการ 
 ทบทวนขัน้สดุทายของการดำเนนิงานตามทศวรรษคนพกิารแหงเอเชยีและ 
 แปซฟิก พ.ศ. 2546 - 2555 (กรงุเทพฯ วนัที ่14 - 16 มนีาคม พ.ศ. 2555)    
11 ที่ประชุมใหญสมัยสามัญ มติที่ 61/106 ภาคผนวก I 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÍÔ¹ªÍ¹ à¾×Í่ “·ÓÊÔ·¸ÔãËŒà»š¹¨ÃÔ§”  
ÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿ �¡ 

àÍ ÀÙÁÔËÅÑ§ 
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3 ขอเสนอจากรัฐบาลและองคกรของคนพิการ และองคกรเพื่อคนพิการ 

 ที่ไดจากการสำรวจดานความพิการ จัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

 และสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) ใน พ.ศ. 2554 - 2555  

 เพื่อการทบทวนข้ันสุดทายของทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก  

 พ .ศ . 2546 - 2555 ไดใหขอมูลที่สำคัญตอการนำมาใชพัฒนา 

 ยุทธศาสตรอินชอน 

  
4 ยุทธศาสตรอินชอนไมไดมีเจตนาที่จะใหซ้ำซอนกับกลไกการดำเนินงาน 

 ที่มีอยูซึ่งไดครอบคลุมทุกดานอยูแลว ทั้งกรอบการปฏิบัติงานแหง 

 สหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการ ปลอดจากอุปสรรค 

 และตั้งอยูบนฐานสิทธิสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก  

 (BMF) และชวงกึ่งกลางของกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจาก 

 ทะเลสาบบิวา (BMF Plus 5) และอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการซึ่งจะ 

 ยังคงยึดถือเปนกรอบนโยบายท่ีครอบคลุมงานดานคนพิการในภูมิภาค 

 ตอไป 

 
5 เชนเดียวกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ12 เปาประสงคและ 

 เปาหมายของยุทธศาสตรอินชอน เปนเปาหมายที่มีกรอบเวลาในการ      
 ดำเนินงาน เพือ่เรงใหเกดิการดำเนินงานโดยเนนทีก่ารบรรลุเปาประสงค 
 และเปาหมายที่สำคัญของทศวรรษใหมของคนพิการแหงเอเชีย 

 และแปซฟิก พ.ศ. 2556 - 2565 รวมทัง้จดัใหมกีารประเมินความกาวหนา 

 ของแตละประเทศและเขตการปกครองตนเองในเอเชียและแปซิฟก 

12 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ประกอบดวย 8 เปาประสงค 21 เปาหมาย และ 60 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตรอินชอนใชหลักการของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ : 
 

 àÍ เคารพในศักด์ิศรีที่มีมาแตกำเนิด การอยูไดดวยตนเอง รวมถึง 

  เสรีภาพในการตัดสินใจเลือกดวยตนเอง และความเปนอิสระ 

  ของบุคคล 

 ºÕ การไมเลือกปฏิบัติ 

 «Õ การเขาไปมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางเต็มที่ 

  และมีประสิทธิผลในสังคม 

 ´Õ การเคารพความแตกตางและการยอมรับวาคนพิการเปนสวนหน่ึง 

  ของความหลากหลายของมนุษยและเปนสวนหนึง่ของมนุษยชาต ิ 

 ÍÕ ความเทาเทียมกันของโอกาส 

 àÍ¿ ความสามารถในการเขาถึง 

 Ṏ ความเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย 

 àÍª  การเคารพศักยภาพท่ีเหมาะสมกับวยัของเด็กพิการและการเคารพ 

  สิทธิของเด็กพิการในการท่ีจะสงวนรักษาอัตลักษณแหงตน 

 
7 เพ่ือเปนการตระหนักถึงและปกปองสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชีย 

 และแปซิฟก ยุทธศาสตรอินชอนใหความสำคัญกับทิศทางนโยบาย 
 ดังตอไปนี้ : 
 

 àÍ มาตรการทางกฎหมาย ทางการบริหาร และมาตรการอื่นๆ  

  ที่เอื้อตอการเขาถึงและการใชสิทธิของคนพิการ ไดถูกยอมรับ  

  ถูกนำมาใช นำมาทบทวน และทำใหแข็งแกรงข้ึน เพื่อขจัดการ 

  เลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความพิการ 

ºÕ  ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ·ÔÈ·Ò§¢Í§¹âÂºÒÂ 
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 ºÕ นโยบายและแผนการพัฒนา ไดใหความสำคัญกับประเด็น 

  ดานความพิการและประเด็นดานเพศสภาพ และสงเสริมใหมี 

  การรวมประเด็นดานการออกแบบท่ีเปนสากลเขาไว ใน 

  การพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อใหคนพิการสามารถใชสิทธิ 

  ของตนไดอยางเต็มที่ 

 

 «Õ นโยบายและแผนการพัฒนาใหความสำคัญกับความตองการ 

  ขั้นพื้นฐานของคนพิการ และครอบครัวที่มีฐานะยากจน 

 

 ´Õ มีการเก็บและวิเคราะหขอมูลดานคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ 

  และเหมาะสมกับเวลา โดยแยกตามเพศ เพ่ือใชเปนรากฐาน 

  ในการวางนโยบาย 

 

 ÍÕ นโยบายและแผนงานระดับชาติ ระดับยอยภายในประเทศ และ 

  ระดับทองถ่ินมีรากฐานมาจากแผนตางๆ ที่ไดรวมประเด็น 

  ดานคนพิการไวอยางชัดเจน และใหความสำคัญกับการมี 

  สวนรวมของคนพิการในกระบวนการตัดสินใจที่ เกี่ยวของ 
  โดยผานทางองคกรตัวแทน  

 

 àÍ¿ มีการสนับสนุนดานงบประมาณที่จำเปนใหกับการพัฒนาที่รวม 

  ประเด็นดานคนพิการเขาไว และมีนโยบายดานภาษีที่เอื้อตอ 

  การมีสวนรวมของคนพิการ 
 
 Ṏ หนวยงาน/กิจการระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค 
  และระดับนานาชาติที่เก่ียวของกับการพัฒนาท้ังหมด รวมมิติ 

  ดานคนพิการเขาไวในนโยบายและแผนงานของตน 
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 àÍª  มีความรวมมือในระดับชาติ ระดับยอยภายในประเทศ และ 

  ระดับทองถิ่น ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับอนุภูมิภาค และ 

  ระดับภูมิภาค ประกันวามีการรวมประเด็นดานคนพิการ 

  ไวในนโยบายและแผนงานดานการพัฒนาอยางเขมแข็ง ผานการ 

  หารือและความรวมมือจากหลายภาคสวน เพื่อเรงและทบทวน 

  การดำเนินงานทศวรรษคนพิการ และเพ่ือแลกเปล่ียนแนวทาง 

  การปฏิบัติที่ดี 

 

 äÍ การพัฒนาโดยเนนชุมชนเปนหลักและการพัฒนาโดยเนน 

  ครอบครัวเปนหลัก ไดรับการสนับสนุนเพื่อเปนหลักประกันวา 

  คนพิ ก า รทุ กคนสามารถมี ส วนร ว มและ ได ป ระ โยชน 

  อยางเทาเทียมกับผูอื่นจากขอริเริ่มเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะ 

  อยางยิ่งในแผนงานดานการบรรเทาความยากจน โดยไมคำนึงถึง 

  สถานะทางเศรษฐสังคม ความเชื่อทางศาสนา ชาติพันธุ  

  และถิ่นที่อยู 

 

 à¨ คนพิการรวมอยูในกระแสหลักของวิถีชีวิตในชุมชน และไดรับ 

  การสนับสนุนใหมีอิสระในการตัดสินใจเลือกดวยตัวเองอยาง 
  เทาเทียมกับผูอื่น รวมทั้งการเลือกที่จะมีวิถีชีวิตอิสระ 
 

 à¤ คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสภาพแวดลอม 

  ทางกายภาพ การขนสงมวลชน ความรู ขอมูลและสารสนเทศ 

  โดยผานการออกแบบท่ีเปนสากล และเทคโนโลยีเครื่องชวยที่ได 
  รับการปรับตามความเหมาะสม โดยจำเปนตองพิจารณาถึง 

  ประเด็นดานเศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร ภาษาศาสตร และ 

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการเช่ือมตอ 

  ไปสูโอกาสในการใชสิทธิของคนพิการ 
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 áÍÅ มีการเสริมพลังใหกับกลุมคนพิการที่หลากหลายซ่ึงเปนกลุมที่ยัง 

  เสียเปรียบในดานการมีตัวแทน เชน เด็กพิการ เยาวชนพิการ  

  สตรีพิการ คนพิการดานสติปญญา การเรียนรู และพัฒนาการ  

  บุคคลออทิสติก คนพิการทางจิตใจ ทางสังคม คนหูหนวก  

  คนหูตึง และผูท่ีสูญเสียการไดยินในภายหลัง คนหูหนวกและ 

  ตาบอด คนพิการซ้ำซอน คนพิการระดับรุนแรง ผูสูงอายุพิการ  

  คนพิการท่ีติดเชื้อเอช ไอ วี คนพิการท่ีเกิดจากโรคไมติดตอ  

  คนพกิารทีเ่กดิจากโรคเรือ้น คนพกิารทีเ่กดิจากสภาวะดานสขุภาพ 

  และโรคลมชักท่ีไมตอบสนองตอการรักษา คนพิการที่เกิดจาก 

  อุบัติเหตุบนทองถนน คนพิการที่เปนชนพื้นเมืองดั้งเดิมหรือเปน 

  ชนกลุมนอย คนพิการท่ีเปนคนเรรอนหรือขาดแคลนท่ีอยูอาศัย 

  คนพกิารท่ีอยูในสถานการณเส่ียงรวมท้ังสถานการณความขดัแยง 

  ทางอาวุธ สถานการณฉุกเฉินทางมนุษยธรรม ภัยพิบัติที่เกิดจาก 

  ธรรมชาติและจากมนุษย คนพกิารทีเ่ปนเหยือ่กบัระเบดิ คนพกิาร 

  ที่ไมมีสถานภาพทางกฎหมาย คนพิการท่ีเปนเหย่ือจากความ 

  รุนแรงภายในบาน โดยเฉพาะเด็กและสตรี คนพิการที่ครอบครัว 

  ทำหนาที่เปนตัวแทน รวมทั้งคนพิการที่เปนคนชายขอบซ่ึงอาศัย 

  อยูในชุมชนแออัด ชนบทท่ีหางไกล และตามเกาะตางๆ 
 
 àÍçÁ องคกรของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการ กลุมชวยเหลือ 
  ตนเองและกลุมพิทักษสิทธิของตนเอง ดวยความชวยเหลือ 

  ตามท่ีตองการจากครอบครัวและผูดูแล สามารถมีสวนรวม 

  ในการตัดสินใจตามความเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาประโยชน 
  ของกลุมคนชายขอบไดรับการดูแลอยางเพียงพอ 
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 àÍç¹ กิจกรรมเก่ียวกับการเพ่ิมความตระหนักรูไดรับการสนับสนุน 

  และดำเนินการอยางตอเนื่องในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก  

  โดยผานทางการสนับสนุนดานงบประมาณท่ีพอเพียงในเอเชีย 

  และแปซิฟกในชวงของทศวรรษคนพิการ เพื่อปรับปรุงทัศนคติ 

  และพฤติกรรม และเพ่ือใชประโยชนจากการรวมตัวกันของ 

  องคกรในระดับพหุภาคีที่มีประสิทธิผล เพื่อการดำเนินการ 

  ตามทศวรรษคนพิการ   
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8 ยุทธศาสตรอินชอนประกอบดวย 10 เปาประสงค 27 เปาหมาย 

 และ 62 ตัวชี้วัด  

 
9 กรอบเวลาในการที่จะบรรลุเปาประสงคและเปาหมายก็คือ ทศวรรษ 

 คนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565  

 
10 เปาประสงค บงบอกถงึการบรรลุผลสมัฤทธิ ์เปาหมาย คอื สิง่ทีมุ่งหวงัวา 

 ตองบรรลุภายในกรอบเวลาท่ีกำหนด ตัวชี้วัด เปนตัววัดความกาวหนา 

 ในการท่ีจะบรรลุเปาหมาย และเปนขอบงชี้วาไดมีการบรรลุเปาหมาย 

 เหลานั้นแลว โดยตัวชี้วัดแบงเปนสองประเภท ไดแก ตัวชี้วัดหลักและ 

 ตวัชีว้ดัเสรมิ13 และหากเปนไปไดตวัชีว้ดัทัง้หมด ควรจำแนกตามเพศดวย 

13 ตัวชี้วัดหลัก จะชวยใหประเทศตางๆ สามารถแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาของทศวรรษฯ 
ขอมูลของตัวช้ีวัดหลักเปนขอมูลท่ีหาไดโดยไมลำบากนัก ตัวช้ีวัดเสริม สามารถนำมาใชในการเปรียบเทียบ
หรือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางประเทศท่ีมีลักษณะการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีคลายกัน ขอมูล
ของตัวชี้วัดเหลานี้เปนขอมูลท่ีหาไดยากกวา  

«Õ  à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§ 
 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ÍÔ¹ªÍ¹ 

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 1 
ลดความยากจนและขยายโอกาสในการทำงานและการจางงาน 
 

11 ในทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟกนี้ จะตองไดเห็นความ 
 กาวหนามากข้ึนในการลดความยากจนของคนพิการและครอบครัว 
 คนพิการมีความเสียเปรียบอยางมากในตลาดแรงงาน และมีสวนรวม 

 ในดานเศรษฐกิจนอย ซึ่งเปนเหตุใหมีความยากจนมากกวาคนที่ 
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μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 1.1 สดัสวนคนพิการท่ีดำรงชีวติอยูตำ่กวาเสนความยากจน (ตามเกณฑ 

  มาตรฐานสากล เสนความยากจนคือผูที่มีรายไดต่ำกวา 1.25  
  ดอลลารสหรัฐตอวัน) จากขอมูลที่ปรับปรุงโดยธนาคารโลก 

  และจากการเปรียบเทียบกับประชากรโดยรวม 

 ไมพิการอยางมาก หนึ่งในแนวทางท่ีดีที่สุดในการท่ีจะหลุดพนจาก 

 ความยากจน คอื การมงีานทำทีเ่หมาะสม และจำเปนตองมกีารศกึษาดวย 

  การฝกอบรมและการสนับสนุนที่จำเปนเพ่ือใหสามารถทำงานน้ัน 

 ไดอยางยั่งยืน ผูที่มีความสามารถและตองการท่ีจะทำงานจะตองไดรับ 

 การสนับสนุนคุมครอง และมีการเตรียมความพรอมในการที่จะบรรลุ 

 เปาหมายดังกลาวจะตองมีการปรับตลาดแรงงานใหมีความเหมาะสม  

 การชวยใหคนพิการและครอบครัวพนจากความยากจนจะนำไปสูการ 

 เติบโตของประเทศ โดยทุกคนมีสวนรวมและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
เปาหมาย 1. (เอ) 
 ขจัดความยากจนรุนแรงในกลุมคนพิการ   

 

เปาหมาย 1. (บี) 
 เพ่ิมงานและการจางงานใหกบัคนพิการในวัยแรงงานท่ีสามารถทำงานได 

และมีความตองการที่จะทำงาน 

 

เปาหมาย 1. (ซี) 
 เพิ่มการมีสวนรวมของคนพิการในแผนงานการฝกอาชีพและแผนงาน

สงเสริมการจางงานซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
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à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 2 
สงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ 
 
12 การมีสวนรวมของคนพิการในกระบวนการทางการเมืองและการ 

 ตัดสินใจถือเปนหลักสำคัญในการวัดวาในสังคมนั้นมีการตระหนัก 

 ถึงสิทธิของคนพิการหรือไม การที่คนพิการสามารถออกเสียงเลือกตั้ง 

 และสมัครรบัเลอืกตัง้ไดนัน้ ถอืเปนหวัใจของเปาประสงคนี ้ ในทศวรรษฯ 
 นี้จะตองมีความกาวหนาที่มากขึ้นและครอบคลุมในเรื่องการมีสวนรวม 
 ของคนพิการที่หลากหลายทุกกลุม รวมท้ังสตรีและเยาวชนพิการ  
 ในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจในทุกระดับ นอกจากนี้ 

 ควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเอื้อใหคนพิการสามารถมีสวนรวมใน 

 กระบวนการตัดสนิใจทีเ่ปนสาธารณะ และสามารถใชสทิธขิองตน รวมทัง้ 

 มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคมอยางเต็มที่ การปรับปรุง 

 รวมถงึการจัดสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ใหคนพกิาร มกีารเขาถงึอยางเทาเทยีม 
 ในการติดตอราชการ ในกระบวนการฯยุติธรรม รวมถึงกระทรวงตางๆ  

 และหนวยงานตางๆ 

 1.2 อตัราสวนของคนพกิารทีไ่ดรบัการจางงานเปรยีบเทยีบกบัประชากร 

  ทั่วไปท่ีไดรับการจางงาน 

 1.3 สัดสวนคนพิการท่ีเขารวมในแผนงานการฝกอาชีพและ 

  แผนงานสงเสริมการจางงานซ่ึงไดรับการสนับสนุนทางการเงิน 

  จากรัฐบาลเปรียบเทียบกับคนทั่วไปที่เขารวมในแผนงานเหลานี้ 

 

ตัวชี้วัดเสริม 
 1.4 สดัสวนคนพิการท่ีดำรงชีวติอยูตำ่กวาเสนความยากจนตามเกณฑ 

  มาตรฐานของประเทศ  
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เปาหมาย 2. (เอ) 
 ประกนัวาคนพกิารมตีวัแทนในหนวยงานของรัฐทีม่หีนาทีใ่นการตัดสนิใจ 

 

เปาหมาย 2. (บี) 
 จัดบริการท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการ            

ในกระบวนการทางการเมือง 

μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 2.1 สัดสวนคนพิการในรัฐสภาหรือองคกรนิติบัญญัติแหงชาติอื่นๆ  

  ในระดับเดียวกัน 

 2.2 สัดสวนของสมาชิกท่ีอยูในกลไกความรวมมือระดับชาติในดาน 

  คนพิการซึ่งเปนตัวแทนคนพิการทุกประเภท 

 2.3 สัดสวนของตัวแทนคนพิการในกลไกระดับชาติดานความ 

  เสมอภาคทางเพศ และการเสริมพลังสตรี 

 2.4 สัดสวนของคูหาเลือกตั้งในเมืองหลวงที่คนพิการสามารถเขาถึง  

  และกระบวนการตางๆ ทีท่ำใหมัน่ใจวาการลงคะแนน เปนความลบั 
 

ตัวชี้วัดเสริม 
 2.5 สัดสวนคนพิการที่ดำรงตำแหนงในคณะรัฐมนตรี 
 2.6 สัดสวนคนพิการที่ดำรงตำแหนงผูพิพากษาในศาลฎีกา 
 2.7 มีกฎ ระเบียบ ที่กำหนดใหผูมีอำนาจหนาที่ในการจัดการ 

  เลือกตั้งตองจัดทำกระบวนการเลือกตั้งที่เอื้อตอการเขาถึงของ 

  คนพิการทุกประเภท 
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à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 3 
สงเสริมการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสงสาธารณะ ความรู 
สารสนเทศ และการส่ือสาร 
 
13 การเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสงสาธารณะ ความรู  
 สารสนเทศ และการสื่อสาร เปนเงื่อนไขเบื้องตนท่ีจะทำใหคนพิการ 
 สามารถใชสิทธิของตนไดในสังคมบูรณาการ การทำใหพื้นที่ในเมือง  
 ชนบท และพื้นท่ีหางไกลเปนพื้นที่ที่คนพิการสามารถเขาถึงไดตาม 
 หลักการออกแบบท่ีเปนสากล ไมใชเพียงแคเพ่ิมความปลอดภัยและ 
 อำนวยความสะดวกใหกับคนพิการเทานั้น แตยังรวมถึงสมาชิกอ่ืนๆ  
 ในสังคมดวย  
 
 การตรวจสอบการเขาถึงเปนแนวทางที่สำคัญอันจะนำไปสูการประกัน 
 ความสามารถในการเขาถึงของคนพิการ และจะตองครอบคลุมในทุก 
 ขัน้ตอนของกระบวนการวางแผน การออกแบบ การกอสราง การบำรงุรกัษา 
 และการตรวจสอบและประเมินผล การเขาถึงอุปกรณเคร่ืองชวยและ 
 บริการท่ีเก่ียวของเปนเง่ือนไขเบ้ืองตนในการท่ีจะทำใหคนพิการ 
 สามารถมีอิสระในการดำรงชีวิตประจำวันและอยูอยางมีศักดิ์ศรี  
 การที่จะประกันวาคนพิการที่อยูในที่ที่มีทรัพยากรนอยจะสามารถ 
 เขาถงึอุปกรณเครือ่งชวยได จะตองมกีารสนบัสนนุการทำวิจยั การพฒันา  
 การผลิต การจำหนาย และการบำรุงรักษา 
 
เปาหมาย 3. (เอ) 
 เพิ่มความสามารถในการเขาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปน
สาธารณะ ในเมืองหลวงของประเทศ    
 
เปาหมาย 3. (บี) 
 สงเสริมการเขาถึงและการใชบริการขนสงสาธารณะ  
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เปาหมาย 3. (ซี) 
 สงเสรมิการเขาถงึและใชประโยชนจากบริการสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
เปาหมาย 3. (ดี) 
 ลดสัดสวนคนพิการท่ีไมสามารถมีอุปกรณเคร่ืองชวยที่เหมาะสมตาม

ความตองการไดใหเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง 

μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 3.1 สัดสวนการเขาถึงอาคารของหนวยงานภาครัฐในเมืองหลวง  

 3.2 สัดสวนการเขาถึงอาคารของสนามบินนานาชาติ 

 3.3 สัดสวนของการมีคำบรรยายตัวหนังสือและการมีลามภาษามือ 

  ในรายการขาวประจำวันของโทรทัศนสาธารณะ   

 3.4 สัดสวนการเขาถึงเอกสารและเว็บไซตสาธารณะ ซึ่งตรงตาม 

  มาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 3.5 สัดสวนคนพิการที่ไดรับอุปกรณเครื่องชวยตามความตองการ 

 
ตัวชี้วัดเสริม 
 3.6 การมีแผนงานตรวจสอบความสามารถในการเขาถึง โดยตองมี 

  ผูเชี่ยวชาญท่ีเปนคนพิการรวมดวย 

 3.7 การมีขอบังคับในดานมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการเขาถึง 
  โดยปราศจากอุปสรรคเพ่ือใชเปนแนวทางในการกำกับและ 
  รับรองการออกแบบอาคารสาธารณะ โดยพิจารณาจาก 

  มาตรฐานสากลท่ีมีอยู เชน องคการมาตรฐานสากล (ISO)  

 3.8 จำนวนลามภาษามือ 
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 3.9 การมีขอบังคับในดานมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการเขาถึง 

  โดยปราศจากอุปสรรคเพื่อใชเปนแนวทางในการกำกับและ 

  รับรองบริการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เว็บไซต 

  สาธารณะ โดยพิจารณาจากมาตรฐานสากลท่ีมีอยู เชน  

  องคการมาตรฐานสากล (ISO)  

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 4 
เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม 
 

14 การคุมครองทางสังคมท่ีมีอยูในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและ 

 แปซิฟกมักจำกัดอยูแคโครงการประกันสังคม ซึ่งผูที่สามารถเขาถึง 

 จะตองเปนผูที่ทำงานประจำและมีสัญญาจางงานในรูปแบบของการ 

 ทำงานที่เปนทางการ ทำใหคนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการ  

 ไมไดรับสวัสดิการท่ีเพียงพอ ดังนั้น จึงจำเปนที่จะตองมีหลักประกันวา 

 คนพิการมีความเสมอภาคในการเขาถึงการคุมครองทางสังคม และ 

 สงเสริมเวทีสำหรับการคุมครองทางสังคม โดยเนนเรื่องการดูแลสุขภาพ 

 และการประกันรายไดขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ยังขาด 

 การจัดบริการท่ีจำเปน รวมถึง บริการผูชวยคนพิการและการให 

 คำปรึกษาฉันทเพื่อน ซึ่งจะทำใหคนพิการอยูในชุมชนไดอยางอิสระ  

 บริการเหลานีเ้ปนพืน้ฐานของการมีสวนรวมของคนพิการในสงัคม 

 
เปาหมาย 4. (เอ) 
 เพิ่มความสามารถในการเขาถึงบริการดานสุขภาพท้ังหมดรวมท้ังการ

ฟนฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ    

 
เปาหมาย 4. (บี) 
 เพิ่มจำนวนคนพิการในการเขารวมแผนงานคุมครองทางสังคม  
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เปาหมาย 4. (ซี) 
 ขยายบรกิารและแผนงานคุมครองทางสงัคม รวมถงึบรกิารผูชวยคนพกิาร 

และการใหคำปรึกษาฉันทเพื่อน เพื่อใหคนพิการทุกกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิง 

คนพิการซอน คนพิการระดับรุนแรง และคนพิการประเภทอ่ืนๆ ใหสามารถอยู

ในชุมชนไดโดยอิสระ 

μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 4.1 สัดสวนคนพิการท่ีอยูในแผนงานดูแลสุขภาพท่ีสนับสนุนโดย 

  รัฐบาล เปรียบเทียบกับประชากรท่ัวไป 

 4.2 การที่มีคนพิการอยูในแผนงานคุมครองทางสังคม รวมทั้ง 

  การประกันสังคม และแผนงานชวยเหลือทางสังคม 

 4.3 การมีบริการและแผนงานตางๆ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล  

  รวมท้ังผูชวยคนพิการและการใหคำปรึกษาฉันทเพ่ือน ซึ่งจะ 

  ทำใหคนพิการสามารถอยูในชุมชนไดโดยอิสระ 

 
ตัวชี้วัดเสริม 
 4.4 จำนวนแผนงานบริการดูแลคนพิการที่สนับสนุนโดยรัฐบาล  

  รวมทั้งบริการดูแลคนพิการบางชวงเวลา 
 4.5 การมีแผนงานในระดับประเทศดานการฟนฟูสมรรถภาพ      
  โดยชุมชน 

 4.6 การมีหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ 

 4.7 ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนองมีนอยลงท้ังในดานความ 
  ชวยเหลือและบริการตางๆ  
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à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 5 
ขยายการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิมและดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ 
 
15 ประเดน็เรือ่งความพกิารและพฒันาการชาในเดก็ไดถกูละเลยมานานแลว  
 โดยที่เด็กในกลุมนี้สวนใหญจะอยูในครอบครัวที่ยากจน ในภูมิภาค 
 เอเชียและแปซิฟกมีเด็กพิการจำนวนมากที่ไมสามารถเขาถึงแผนงาน 
 ดานการชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม และแผนงานดานการศึกษา  
 การคนพบเด็กที่มีพัฒนาการชาตั้งแตเนิ่นๆ จะเปนสิ่งสำคัญพอๆ กับ 
 การช่ังน้ำหนักและวัดสวนสูงเด็กและทารกอยางสม่ำเสมอ หลังจาก 
 คนพบแลว จำเปนตองใหการชวยเหลือที่เหมาะสมโดยทันทีเพื่อใหเด็ก 
 มีพัฒนาการรอบดานอยางเต็มศักยภาพ ตัวอยางการชวยเหลือใน 
 ระยะแรกเร่ิม ไดแก การกระตุน การดูแล การเล้ียงด ู การศึกษา 
 กอนวยัเรยีน การลงทุน ในแผนงานชวยเหลือในระยะแรกเร่ิมใหผลดีกวา 
 การชวยเหลือในดานการศึกษาหรืออบรม เม่ือเด็กอายุมากข้ึน การท่ี 
 รัฐบาลใหความสำคัญกับการชวยเหลือในระยะแรกเริ่มแกเด็กพิการ  
 มีผลที่สำคัญตอพัฒนาการของพวกเขา นอกจากนี้ รัฐบาลจำเปนตอง 
 ใหหลักประกันวาเด็กพิการสามารถเขาถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกับคนอื่นๆ ในชุมชนที่ 
 พวกเขาอยูอาศัย โดยในกระบวนการดังกลาวจะใหครอบครัวมีสวน 
 ในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเด็กพิการดวย      
 
เปาหมาย 5. (เอ) 
 ขยายมาตรการในการคนหาและการใหความชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม
แกเด็กพิการตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนวัยเรียน 
 
เปาหมาย 5. (บี) 
 ลดชองวางใหเหลือคร่ึงหน่ึงระหวางเด็กพิการและเด็กทั่วไปท่ีเขาเรียน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 5.1 จำนวนเด็กพิการที่ไดรับการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม 

 5.2 อัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาของเด็กพิการ 

 5.3 อัตราการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาของเด็กพิการ 

  
ตัวชี้วัดเสริม 
 5.4 สัดสวนของสถานท่ีที่ดูแลมารดากอนและระหวางตั้งครรภที่ให 

  ขอมูลและบริการเกี่ยวกับการปองกันความพิการในระยะแรก  

  และการคุมครองสิทธิของเด็กพิการ 

 5.5 สัดสวนของเด็กหูหนวกที่ไดเรียนภาษามือ 

 5.6 สดัสวนของนกัเรยีนพกิารทางการเหน็ท่ีไดรบัสือ่การเรยีนการสอน 

  ในรูปแบบท่ีสามารถเขาถึงได 

 5.7 สัดสวนของนักเรียนพิการทางสติปญญา พัฒนาการชา หูหนวก 

  และตาบอด ออทิสติก และความพิการดานอื่นๆ ที่ไดรับ 

  อุปกรณเครื่องชวย การปรับหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน 

  ที่เหมาะสม  

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 6 
ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี 
 

16 เด็กหญิงและสตรีพิการเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการละเมิด 

 ในหลายรูปแบบ การถูกโดดเด่ียวบวกกับการตองพึ่งพาผูดูแล 

 ทำใหเขาเหลานั้นตกอยูในสภาวะท่ีเปราะบางอยางยิ่งตอการถูก 
 แสวงหาผลประโยชน ความรุนแรง และการลวงละเมิด รวมท้ังมีความ 

 เสี่ยงอื่นๆ  เชน การติดเชื้อเอดส (HIV) การตั้งครรภ การเสียชีวิตของ 
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 มารดาและทารก เด็กหญิงและสตรีพิการมักจะถูกละเลยในแผนงาน 
 ดานการสรางความเทาเทียมทางเพศ ขอมูลเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ 
 และการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมท้ังการดูแลสุขภาพโดยท่ัวไป 
 และบริการที่เกี่ยวของมักไมอยูในรูปแบบและภาษาที่คนพิการสามารถ 
 เขาถงึได พนัธสญัญาของทศวรรษจะบรรลุไดกต็อเมือ่เดก็หญงิและสตรพีกิาร 
 มีสวนรวมอยางแข็งขันในการพัฒนาของสังคมกระแสหลัก 
  
เปาหมาย 6. (เอ) 
 เสริมพลังเด็กหญิงและสตรีพิการใหสามารถเขาถึงโอกาสอันเทาเทียม
ในการพัฒนาของสังคมกระแสหลัก    
 
เปาหมาย 6. (บี) 
 สรางหลักประกันวามีผูแทนสตรีพิการในหนวยงานของรัฐในระดับที่มี
อำนาจในการตัดสินใจ 
 
เปาหมาย 6. (ซี) 
 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและสตรีพิการสามารถเขาถึงบริการดาน
อนามยัเจรญิพนัธุและสขุภาวะทางเพศอยางเทาเทยีมกบัเด็กหญงิและสตรทีีไ่มพกิาร 
 
เปาหมาย 6. (ดี) 
 เพิ่มมาตรการเพื่อปกปองเด็กหญิงและสตรีพิการจากความรุนแรงและ
การลวงละเมิดทุกรูปแบบ 

μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 6.1 จำนวนประเทศท่ีรวมประเด็นดานการสงเสริมการมีสวนรวม 
  ของเด็กหญิงและสตรีพิการเขาไวในแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
  ในดานความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี 
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 6.2 สัดสวนของสตรีพิการในรัฐสภาหรือหนวยงานนิติบัญญัติ 

  ระดับชาติในลักษณะเดียวกัน 

 6.3 สัดสวนของเด็กหญิงและสตรีพิการที่สามารถเขาถึงบริการดาน 

  อนามัยเจริญพันธุและสุขภาวะทางเพศท่ีจัดโดยรัฐบาลและ 

  สังคมทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กหญิงและสตรีที่ไมพิการ 

 6.4 จำนวนแผนงานที่ริเริ่มโดยรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งมี 

  เปาหมายเพื่อขจัดความรุนแรง รวมทั้งการลวงละเมิดทางเพศ 

  และการแสวงหาผลประโยชนซึง่กระทำตอเด็กหญงิและสตรีพกิาร 

 6.5 จำนวนแผนงานที่ริเริ่มโดยรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ซึ่งใหการดูแลชวยเหลือ รวมไปถึงการฟนฟูสมรรถภาพแก 

  เด็กหญิงและสตรีพิการที่เปนเหยื่อการละเมิดและความรุนแรง 

  ทุกรูปแบบ  

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 7 
ประกันการจัดการและการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติสำหรับคนพิการ 
 

17 ภมูภิาคเอเชียและแปซฟิก เปนภมูภิาคทีไ่ดรบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
 มากที่สุด รวมทั้งภัยที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ  

 คนพิการและกลุมคนที่มีความเปราะบางกลุมอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงกวา 

 ในการท่ีจะเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ หรือมีความพิการมากข้ึน อันเนื่อง 

 มาจากการที่ไมไดมีการรวมประเด็นดานคนพิการไวในนโยบาย แผน  
 และแผนงานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การประกาศแจงเตือน 
 สาธารณภัยมักอยูในรูปแบบและภาษาที่คนพิการไมสามารถเขาถึงได  

 นอกจากนี้ ทางออกฉุกเฉิน ที่พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติ และส่ิงอำนวย 

 ความสะดวกมักจะไมปลอดอุปสรรคสำหรับคนพิการ การใหคนพิการ 

 เขารวมการซอมเพ่ือเตรียมความพรอมในกรณีฉุกเฉินอยางสม่ำเสมอ  
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 และมาตรการตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับทองถิ่นหรือ 

 ระดับตำบลจะชวยขจัดหรือบรรเทาความเสี่ยงและความเสียหายที่ 

 เกิดจากภัยพิบัติได โครงสรางทางกายภาพและขอมูลท่ีสอดคลองกับ 

 หลักการออกแบบที่เปนสากลจะชวยเพิ่มโอกาสดานความปลอดภัย 

 และการมีชีวิตรอด 

 

เปาหมาย 7. (เอ) 
 เสริมสรางความเขมแข็งในการวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ      

ซึ่งรวมคนพิการไวในแผนดวย    

 
เปาหมาย 7. (บี) 
 เสริมสรางความเขมแข็งในการใชมาตรการเพ่ือใหความชวยเหลือ        

ที่เหมาะสมและทันเวลาแกคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ 

μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 7.1 การมแีผนลดความเส่ียงจากภัยพบิตัซิึง่รวมคนพิการไวในแผนดวย    
 7.2 การฝกอบรมเจ าหนาที่ ผู เกี่ ยวของใหคุน เคยกับการให 

  ความชวยเหลือคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ 

 

ตัวชี้วัดเสริม 
 7.3 จำนวนคนพิการที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากภัยพิบัติ 
 7.4 การมีบุคลากรท่ีสามารถใหบริการดานสุขภาพจิตแกคนพิการ 

  ที่ประสบภัยพิบัติ 

 7.5 การมีอุปกรณและเทคโนโลยีเครื่องชวยเพื่อการเตรียมพรอม 
  และรับมือกับภัยพิบัติ 
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à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 8 
ปรับปรุงขอมูลดานคนพิการใหนาเช่ือถือและสามารถเปรียบเทียบได 
 
18 คนพิการมีแนวโนมที่จะถูกมองขาม ไมมีสิทธิมีเสียง และไมถูกนับ  

 เพียงไมกี่ปมานี้เองที่พวกเขาถูกนับ แตนิยามคำวา ความพิการ และ      

 คนพิการ ที่ใชในการเก็บขอมูลดานคนพิการ ก็แตกตางกันอยางมาก 

 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ดังนั้น เมื่อนำขอมูลของแตละประเทศ 

 มาเปรียบเทยีบกนั จงึเปนขอมลูท่ีไมนาเชือ่ถือ ภมูภิาคเอเชียและแปซิฟก 

 จำเปนตองมีสถิติที่แมนยำเกี่ยวกับคนพิการหลากหลายกลุม รวมทั้ง 

 ขอมูลดานสถานภาพทางเศรษฐสังคมของคนพิการ การมีสถิติดาน 

 คนพิการท่ีพอเพียงจะเปนหลักฐานในการวางนโยบายเพ่ือสงเสริมการ 

 ตระหนักในสิทธิคนพิการ การมีทศวรรษฯ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะ 

 สงเสริมใหมีการรวบรวมขอมูลโดยมีเปาหมายเพ่ือใหขอมูลเหลาน้ี 

 สามารถนำมาเปรียบเทียบกันไดในเวลาที่ตางกันและเปรียบเทียบกันได 

 ระหวางประเทศ เปนเรือ่งจำเปนทีจ่ะตองมขีอมลูพืน้ฐานเพ่ือใชในตวัชีว้ดั 

 ของยทุธศาสตรอนิชอน เพือ่วดัผลสมัฤทธิข์องเปาประสงคและเปาหมาย  
  

เปาหมาย 8. (เอ) 
 ผลิตและเผยแพรขอมูลที่เช่ือถือไดและสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได
ในระดับสากลในรูปแบบท่ีคนพิการสามารถเขาถึงได    

 
เปาหมาย 8. (บี) 
 จดัทำสถติดิานคนพกิารทีเ่ช่ือถอืไดในชวงกึง่กลางทศวรรษ (พ.ศ. 2560) 

เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการประเมินความกาวหนาเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ

เปาประสงคและเปาหมายของยุทธศาสตรอินชอน 
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μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 8.1 ความชุกของความพิการยึดตามนิยามของมาตรฐานสากล 
  เพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ โดยจำแนก 
  ตามอายุ เพศ เชื้อชาติ และสถานภาพทางเศรษฐสังคม 
 8.2 จำนวนรัฐบาลของประเทศในเอเชียและแปซิฟก ที่ไดจัดทำ 
  ขอมูลพื้นฐานภายใน พ.ศ. 2560 เพ่ือประเมินความกาวหนา 
  เพื่อผลสัมฤทธ์ิของเปาประสงคและเปาหมายของยุทธศาสตร 
  อินชอน 
 8.3 การมีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสตรีและเด็กหญิงพิการในแผนงาน 
  การพัฒนากระแสหลักและบริการของรัฐบาล รวมทั้งโปรแกรม 
  ดานสุขภาพ บริการดานอนามัยเจริญพันธุและสุขภาวะทางเพศ 

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 9 
เรงใหมีการใหสัตยาบันและดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 
และการปรับกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญา  
 
19 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการเปนกฎหมายระหวางประเทศฉบับแรก 
 ทีว่าดวยเร่ืองความพิการโดยเฉพาะและมีการระบุถงึแนวทางท่ีครอบคลุม 
 เก่ียวกับการเคารพ การปกปองและการเติมเต็มสิทธิของคนพิการ  
 อนุสัญญาฉบับนี้เนนการเสริมพลังคนพิการในฐานะผูถือครองสิทธิ  
 ไมใชเปนเพยีงเปาหมายของการสงเคราะห ภมูภิาคของ ESCAP เปนผูที ่
 มีบทบาทสำคัญในการริเร่ิมและการรางอนุสัญญาดังกลาว จากขอมูล 
 ถงึวนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2555 ไดมรีฐัภาคขีองอนสุญัญาจำนวน 126 ประเทศ 
 จากทัว่โลก และมีประเทศท่ีลงนามรับรองอนุสญัญาจำนวน 154 ประเทศ 
 สำหรับในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รัฐบาลของ 35 ประเทศไดลงนาม 
 รบัรองอนสุญัญา และ 25 ประเทศไดใหสตัยาบนัหรอืภาคยานวุตัอินสุญัญา 
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เปาหมาย 9. (เอ) 
 ภายในกึ่งกลางทศวรรษ (พ.ศ. 2560) รัฐบาลของประเทศในภูมิภาค

เอเชียและแปซฟิก จะใหสตัยาบนัหรอืภาคยานวุตั ิอนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร 

เพิ่มอีก 10 ประเทศ และเมื่อสิ้นสุดทศวรรษ (พ.ศ. 2565) รัฐบาลของประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก อีก 10 ประเทศ จะใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ

อนุสัญญา 

 

เปาหมาย 9. (บี) 
 ออกกฎหมายระดับประเทศท่ีมีบทบัญญัติวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติ มาตรฐานดานเทคนิค และมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือการยึดถือและปกปอง

สิทธิคนพิการ แกไขหรือยกเลิกกฎหมายระดับประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติ     

ตอคนพิการท้ังทางตรงและทางออม เพื่อใหกฎหมายระดับประเทศสอดคลอง

กับอนุสัญญา 

μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 9.1 จำนวนประเทศท่ีใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญา   
 9.2 การมีกฎหมายระดับประเทศท่ีมีบทบัญญัติวาดวยการขจัด 

  การเลือกปฏิบัติเพื่อการยึดถือและปกปองสิทธิคนพิการ 

 
ตัวชี้วัดเสริม 
 9.3 จำนวนประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ไดใหสัตยาบันตอ 

  พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

 9.4 จำนวนกฎหมายซึ่งมีการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทั้งทางตรง 

  และทางออม ที่ไดรับการแกไขหรือถูกยกเลิก 
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à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�·Õ่ 10 
พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหวางภูมิภาค  
 
20 จากประสบการณที่มีทศวรรษคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 มาแลวสองทศวรรษ เปนการตอกย้ำถึงความสำคัญของความรวมมือกัน 

 ในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระหวางภูมิภาค เพื่อการ 

 ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงการแลกเปล่ียนบทเรียน แนวทาง 

 ปฏิบัติที่ดี และการแกไขปญหาดวยแนวทางใหมที่ไดคนพบ สำหรับ 

 ขอตกลงปูซานวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ14  

 ซึ่งไดรับการรับรองในการประชุมระดับสูงวาดวยประสิทธิผลของ 

 ความชวยเหลอืครัง้ท่ี 4 เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ณ เมอืงปซูาน 

 สาธารณรัฐเกาหลี โดยขอตกลงดังกลาวไดตระหนักถึงความสำคัญของ 

 พันธสัญญาระหวางประเทศในเร่ืองความพิการเพ่ือสรางรากฐาน 

 ความรวมมืออันจะนำไปสูการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สังคม 

 ภาคพลเรือนและภาคเอกชน สามารถมีบทบาทสำคัญในการท่ีจะเรง 

 ใหเกิดวิธีการใหมๆ เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายและเปาประสงคของ 

 ยุทธศาสตรอินชอน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกยังคงเผชิญกับ 

 ความทาทายในระยะยาว สำหรับพื้นที่ที่เคยมีความขดัแยง ปญหาเรื่อง 

 กบัระเบดิหรอืวตัถรุะเบดิอืน่ๆ ทีห่ลงเหลอืจากสงครามจะยิง่เรงอบุตักิารณ 

 ของความพิการและบ่ันทอนความเปนอยูที่ดี การมีทศวรรษฯ ชวยเปด 
 โอกาสท่ีเอ้ือตอการสรางความรวมมือระหวางประเทศในระดับพหุมิติ  
 เพื่อเปนการขจัดขอทาทายเหลานี้และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่มี 

 ประสิทธิภาพ  

14 ดู www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_

FINAL_EN.pdf. 
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เปาหมาย 10. (เอ) 
 บริจาคใหกับกองทุนระดับพหุภาคีแหงเอเชียและแปซิฟก ซึ่งดำเนิน

การโดย ESCAP รวมท้ังขอริเริ่มและแผนงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนิน

การตามปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก      

พ.ศ. 2556 - 2565 และยุทธศาสตรอินชอน 

 
เปาหมาย 10. (บี) 
 หนวยงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

สนับสนุนการรวมประเด็นดานความพิการไวในนโยบายและแผนงานของตน 

 

เปาหมาย 10. (ซี) 
 คณะกรรมาธิการประจำภูมิภาคของสหประชาชาติสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับประเด็นดาน      

คนพิการและการดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

μ ÑÇªÕ้ÇÑ´¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 10.1 ยอดเงินบริจาคดวยความสมัครใจในแตละปโดยรัฐบาลและ      
  ผูบริจาครายอ่ืนๆ ใหกับกองทุนระดับพหุภาคีแหงเอเชีย 

  และแปซิฟก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรี 

  วาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชยีและแปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565 
  และยุทธศาสตรอินชอน 
 10.2 จำนวนผูบริจาคในแตละปใหกับกองทุนระดับพหุภาคีแหงเอเชีย 

  และแปซิฟก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรี 

  วาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชยีและแปซฟิก พ.ศ. 2556 - 2565 

  และยุทธศาสตรอินชอน 
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 10.3 ยอดเงินบริจาคดวยความสมัครใจในแตละปโดยรัฐบาลหรือ      

  ผูบริจาครายอื่นๆ ที่บริจาคใหกับขอริเร่ิมหรือแผนงานเพื่อ 

  สนับสนุนการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยทศวรรษ 

  คนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565 และ 

  ยุทธศาสตรอินชอน 

 10.4 จำนวนหนวยงานของสหประชาชาติที่มีแผนงานความรวมมือ 

  ในระดับภูมิภาค รวมทั้งความรวมมือใต-ใต หรือ ความรวมมือ 

  ระหวางประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งใหการสนับสนุนอยางชัดเจน 

  ตอการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยทศวรรษคนพิการ 

  แหงเอเชยีและแปซฟิก พ.ศ. 2556 - 2565 และยทุธศาสตรอนิชอน  
 10.5 จำนวนหนวยงานระหวางรัฐบาลของประเทศท่ีมีแผนงาน 

  ความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค รวมท้ังความรวมมือใต-ใต  

  หรือ ความรวมมือระหวางประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งสนับสนุน 

  การดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยทศวรรษคนพิการ 

  แหงเอเชยีและแปซฟิก พ.ศ. 2556 - 2565 และยทุธศาสตรอินชอน  

 10.6 จำนวนโครงการในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค รวมทั้ง 

  ความรวมมือใต-ใต ซึ่งองคกรของคนพิการและองคกรเพื่อ 

  คนพิการมีสวนรวมเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามปฏิญญา 
  รัฐมนตรีวาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก  
  พ.ศ. 2556 - 2565 และยุทธศาสตรอินชอน 

 10.7 จำนวนหนวยงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่มีการดำเนินงาน 
  ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวของ นโยบาย 
  แผนปฏิบัติการ และหนวยงานรับผิดชอบหลักที่ทุมเทและ 

  มีประสบการณที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาท่ีรวมประเด็นดาน 

  คนพิการเขาไวดวย รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการใหสัตยาบันและ 

  การดำเนินการตามอนุสัญญาและเพ่ือทบทวนการติดตาม 

  ผลการดำเนินงาน 
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 10.8 จำนวนกิจกรรมที่ทำรวมกันระหวางคณะกรรมาธิการในระดับ 

  ภมูภิาคทัง้หาคณะของสหประชาชาตเิพือ่สนบัสนนุการดำเนนิการ 

  ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

 10.9 จำนวนนักสถิติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ที่ ไดรับการ 

  ฝกอบรมในเรื่องสถิติเกี่ยวกับคนพิการ โดยเฉพาะในดาน 

  มาตรฐานสากลเพ่ือการจำแนกการทำงาน ความพิการและ 

  สุขภาพ โดย ESCAP และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 10.10 จำนวนกรอบความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาในระดับประเทศ 

  หรือระดับภูมิภาคท่ีไดอางอิงอยางชัดเจนถึงการพัฒนาท่ี 

  รวมประเด็นดานคนพิการเขาไวดวย ซึ่งเปนไปตามแนวทาง 

  ของกลุมการพัฒนาแหงสหประชาชาติวาดวยการรวมประเด็น 

  ดานสิทธิคนพกิารเขาไวในการกำหนดแผนงานในระดับประเทศ 
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21 ในบทนี้จะกลาวถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ 

 ดำเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวทางเหลานี้จะชวยสรางขอมูล 

 และสารสนเทศ และเสริมสรางความรวมมือในระดับพหุภาคีเพื่อความ 

 กาวหนาอันจะนำไปสูการตระหนักถึงสิทธิของคนพิการโดยผานการ 

 ดำเนินการของยุทธศาสตรอินชอนในชวงเวลาของทศวรรษฯ 

´Õ  á¹Ç·Ò§» Ô̄ºÑμÔ à¾×èÍ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÁÕ 
 »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ : ã¹ÃÐ Ñ́ºªÒμÔ ÃÐ Ñ́ºÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ 
 áÅÐÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 

1.  ÃÐ´ÑºªÒμ Ô 
  

22 หวัใจของการดำเนนิการตามยทุธศาสตรอนิชอน คอื กลไกความรวมมอื 

 ในระดบัชาตดิานคนพกิาร โดยมหีนวยงานท่ีเชือ่มโยงกนัภายในประเทศ 

 
23 กลไกเหลานี้ไดถูกจัดตั้งขึ้นจำนวนมากในชวงเวลาของทศวรรษคนพิการ 

 แหงเอเชียและแปซิฟกท้ังสองทศวรรษ ดังนั้น กลไกเหลานี้จึงมีความ 

 รับผิดชอบในเบ้ืองตนในการประสานและเรงใหเกิดการดำเนินการตาม 
 ยุทธศาสตรอินชอนในระดับชาติและระดับภายในประเทศ 
 

24 ในฐานะของกลไกความรวมมือในระดับชาติ สำนักงานสถิติแหงชาติ 
 จะมีบทบาทในการเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำขอมูล 
 พื้นฐานเพ่ือใช เปนตัวชี้วัดความกาวหนาในการดำเนินการตาม 

 ยุทธศาสตรอินชอน 

 

25 กลไกความรวมมือในระดับชาติดานคนพิการควรมีหนาที่ดังตอไปนี้  
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 àÍ ขับเคลื่อนหนวยงานในระดับกระทรวง กรม และสถาบันของรัฐ 

  ในทุกระดับ ภาคประชาสังคม รวมทั้งองคกรของคนพิการและ 

  องคกรเพื่อคนพิการ กลุมสนับสนุนครอบครัวคนพิการ สถาบัน 

  วิจัย และภาคเอกชน เพื่อการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

  ในทกุระดบัทัว่ประเทศเพ่ือการดำเนินการตามยทุธศาสตรอนิชอน 

 

 ºÕ พัฒนา ตรวจสอบ และรายงานการดำเนินงานตามแผน 

  ปฏิบัติการระดับชาติ เพ่ือบรรลุเปาประสงคและเปาหมายของ 

  ยุทธศาสตรอินชอน 

 

 «Õ แปลยุทธศาสตรอินชอนเปนภาษาประจำชาติตางๆ และประกัน 

  วายุทธศาสตรอินชอนไดรับการเผยแพรในรูปแบบที่คนพิการ 

  ทกุประเภทสามารถเขาถงึได เพือ่การเผยแพรทีเ่ขาถงึทกุภาคสวน 

  และทุกระดับการปกครอง 

 

 ´Õ มีการรณรงคในระดับชาติและในระดับที่ต่ำกวา เชน การรณรงค 

  เร่ืองการทำสิทธิใหเปนจริง เพื่อสรางการตระหนักรู ในตลอด 

  ชวงเวลาของทศวรรษ เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอคนพิการ 
 
 ÍÕ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณคนพิการ 
  เพื่อใชเปนพื้นฐานในการวางนโยบาย  

 

26 คณะทำงานระดับประเทศภายใตองคการสหประชาชาติควรสนับสนุน 

 การสรางและการทำงานของกลไกความรวมมือระดับชาติตามที่มี 
 ความตองการ โดยใหความสนใจเปนพิเศษกับการเปนตัวแทน  

 การประสานและรวมมือกันเพื่อนำไปสูการดำเนินการตามยุทธศาสตร 

 อินชอน รวมทั้งความรวมมือในระดับต่ำกวาระดับประเทศ 
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2.  ÃÐ´ÑºÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤ 
 
27 องคกรภาคสวนระหวางรัฐบาลในระดับอนุภูมิภาค เชน สมาคม 

 ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) องคกรความรวมมือ 

 ทางเศรษฐกิจ องคกรความรวมมอืระหวางประเทศในมหาสมุทรแปซิฟก 

 และสมาคมความรวมมือแหงภูมิภาคเอเชียใต มีบทบาทสำคัญในการ 

 เรงใหเกิดการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีและยุทธศาสตรอินชอน  

 โดยการสงเสริมนโยบายและแผนงานที่รวมประเด็นดานคนพิการ 

 เขาไวในอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 
28 สำนักเลขาธิการ ESCAP ภายใตการสงเสริมทศวรรษคนพิการ 

 แหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565 จะสนับสนุนความรวมมือ 

 ภายในอนุภูมิภาคและระหวางอนุภูมิภาค โดยรวมมือกับหนวยงานของ 

 รัฐบาลประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาค การทำเชนนี้ จะชวยสนับสนุนการ 

 มีสวนรวมอยางเขมแข็งจากหนวยงานระดับอนุภูมิภาคในเอเชีย 

 ตอนเหนือและตอนกลาง เอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

 แปซิฟก เอเชียใต และเอเชียตะวันตกเฉียงใต ภายใตการสนับสนุนจาก 

 องคกรระดับภูมิภาค15 เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่มีการรวมประเด็น 

 ดานคนพิการ 

15 ศูนยอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชียและแปซิฟก (APCICT) เมืองอินชอน 
สาธารณรัฐเกาหลี; ศูนยการสงผานเทคโนโลยีแหงเอเชียและแปซิฟก (APCTT) กรุงนิวเดลี; สถาบันสถิติ
สำหรับเอเชียและแปซิฟก กรุงโตเกียว; ศูนยบรรเทาความยากจนโดยใชการเกษตรแบบยั่งยืน (CAPSA) 
เมืองโบกอร ประเทศอินโดนีเซีย; ศูนยวิศวกรรมและเคร่ืองกลเพ่ือการเกษตรแหงเอเชียและแปซิฟก  
ภายใตสหประชาชาติ (UNAPCAEM) กรุงปกกิ่ง 
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3.  ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 
 

29 ประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบของ ESCAP ควรหารือกันถึง 

 ความกาวหนา ความทาทายและแนวทางการปฏิบตัทิีด่ใีนการดำเนินการ 

 ตามปฏิญญารัฐมนตรีและยุทธศาสตรอินชอนในการประชุมสามัญของ 

 คณะกรรมการดานการพัฒนาสังคมหรือคณะกรรมการชุดอื่นใน 

 ลกัษณะเดียวกนั โดยควรสนับสนนุใหตวัแทนจากองคกรภาคประชาสังคม 

 เขารวมการประชุมดวย 
 
30 จะมีการจัดตั้งคณะทำงานในระดับภูมิภาคภายใตทศวรรษคนพิการ 

 แหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2556 - 2565 คณะทำงานชุดนี้จะ 

 สนับสนุนการดำเนินงานอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพตลอดทศวรรษ  

 โดยมีหนาที่หลักคือ ใหคำปรึกษาและสนับสนุนแกประเทศสมาชิก 

 และสมาชิกสมทบตามความเหมาะสมเพ่ือการดำเนินการในระดับ 

 ภมูภิาคตามปฏิญญารฐัมนตรแีละยทุธศาสตรอนิชอน ขอกำหนดเก่ียวกบั 

 คณะทำงานฯ อยูในภาคผนวก 

 
31 สำนักเลขาธิการ ESCAP มีหนาที่ในการดำเนินการตามปฏิญญา 

 รัฐมนตรีและยุทธศาสตรอินชอนโดยผานทางบทบาทในการจัดประชุม 

 ในระดับภูมิภาค งานดานการวิเคราะห และการสนับสนุนดานเทคนิค 
 แกรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดังตอไปนี้ซึ่งจะทำรวมกับหนวยงาน 
 ของสหประชาชาติ : 

 

 àÍ ใหการสนับสนุนแกรัฐบาลตามความเหมาะสม ในการทำให 

  กฎหมายภายในประเทศสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิ 

  คนพิการ และสงเสริมการรณรงคเรื่อง การทำสิทธิใหเปนจริง 
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 ºÕ สงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิกและสมาชิก 
  สมทบเก่ียวกับประสบการณของแตละประเทศและแนวทาง 
  การปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการดานความพิการ 
  และเพื่อการปกปองและยึดถือสิทธิของคนพิการ รวมทั้งการ 
  แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสภานิติบัญญัติและองคกร 
  ดานบริหารของแตละประเทศ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน 
  อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 
 
 «Õ ประเมินความกาวหนาและสนับสนุนการปรับปรุงสถิติดาน 
  ความพิการในระหวางทศวรรษฯ 
 
 ´Õ สนับสนุนประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบในการเสริมสราง 
  ศักยภาพเพ่ือสงเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการดานความพิการ 
 
 ÍÕ ดำเนินงานรวมกับภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร 
  ของคนพิการและองคกรเพื่อคนพิการ และจัดเวทีเพื่อการหารือ 
  รวมในระดับภูมิภาคระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
32 ศนูยพฒันาและฝกอบรมคนพกิารแหงเอเชยีและแปซฟิก ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้ 
 ในฐานะที่เปนมรดกจากทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก 
 ทศวรรษแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการและองคการที่ เปนตัวแทนคนพิการ และสงเสริมสังคม 
 บูรณาการ ปลอดอุปสรรค ไดรับมอบหมายใหดำเนินการตอในการ 
 เสริมสรางศักยภาพคนพิการ และเสริมสรางความรวมมือในระดับ 
 พหุภาคี โดยใหความสนใจเปนพิเศษตอการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
 ในเร่ืองการดำเนินธุรกิจท่ีเอ้ือตอคนพิการ ซึ่งสงเสริมผลิตภัณฑและ 
 บรกิารทีค่นพกิารสามารถเขาถงึ โอกาสดานการจางงาน และการพฒันา 
 ศักยภาพคนพิการในการเปนเจาของกิจการ  
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33 กองทุนเพ่ือการทำสิทธิใหเปนจริง ซึ่งจะมีการจัดตั้งขึ้นโดยและมีอยูใน 

 สาธารณรัฐเกาหลี จะถูกแนะนำเพื่อใชในการดำเนินการตามปฏิญญา 

 รฐัมนตรวีาดวยทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซฟิก พ.ศ. 2556 - 2565 

 และยุทธศาสตรอินชอน 

 
34 องคกรภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรของคนพิการ 

 และองคกรเพ่ือคนพิการไดรบัการสนับสนุนใหมสีวนรวมในการดำเนินการ 

 ตามปฏิญญารัฐมนตรีและยุทธศาสตรอินชอน และสงเสริมการ 

 ตอบสนองตอความปรารถนาและความจำเปนของคนพิการโดยตอเนื่อง 

 ตลอดทศวรรษ 
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ 
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ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 
 
1 วัตถุประสงคของคณะทำงานทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก  

 คือ การใหคำแนะนำเชิงเทคนิค และสนับสนุนประเทศสมาชิกและ 

 สมาชิกสมทบ เพื่อสงเสริมการดำเนินการของทศวรรษคนพิการ  

 พ.ศ. 2556 - 2565 อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

 
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ่ 
 
2 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในยอหนาที่ 1 คณะทำงาน 

 จะใหคำแนะนำแกประเทศสมาชิกและสมาชกิสมทบ ในประเด็นตอไปนี ้: 

 

 àÍ ทบทวนความกาวหนาของทศวรรษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
  การดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีวาดวยทศวรรษคนพิการ 

  แหงเอเชียและแปซิฟก พ.ศ. 2556-2565 และยุทธศาสตร 

  อินชอน เพื่อทำสิทธิใหเปนจริงสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย 
  และแปซิฟก 
 

 ºÕ ความรวมมือในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคเพื่อ 

  ความกาวหนาในการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีและ 

  ยุทธศาสตรอินชอน  

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 
¢ŒÍ¡ÓË¹´ÊÓËÃÑº¤³Ð·Ó§Ò¹·ÈÇÃÃÉ¤¹¾Ô¡ÒÃ 
áË‹§àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿ �¡ 
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 «Õ การวิจัยเกี่ยวกับสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงของคนพิการ 

  ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 

 ´Õ การเขาถึงคนพิการกลุมตางๆ ในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

  และการสรางเครือขายสมาชิกภาพ 

 
ÊÁÒªÔ¡ 
 

3 คณะทำงานจะประกอบดวยตัวแทนจากประเทศสมาชิกและสมาชิก 

 สมทบของ ESCAP รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคมที่มีการดำเนินงาน 

 ในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟก 

 
4 คณะทำงานจะมีวาระครั้งละหาป และสามารถตอวาระไดอีกไมเกินหาป 

 
5  ตัวแทนจากประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบท้ังหมดของ ESCAP  

 สามารถสมัครเปนคณะทำงานได 

 
6 คณะทำงานควรประกอบดวยสมาชิกจำนวน 30 คน และควรมีจำนวน 

 ที่เทากันระหวางหญิงและชาย โดยสมาชิก 15 คน มาจากประเทศ 
 สมาชิกและสมาชิกสมทบของ ESCAP และอีก 15 คน มาจากองคกร 
 ภาคประชาสังคม ในสวนของสมาชิกที่มาจากองคกรภาคประชาสังคม  

 ควรเปนคนพิการและตัวแทนจากองคกรภาคประชาสังคมที่กำลัง 

 กอรูปข้ึน อยางนอยกึ่งหนึ่ง    
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7 องคกรภาคประชาสังคมท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีสามารถเขาเปนสมาชิก 

 คณะทำงานได : (เอ) มกีารดำเนินงานในระดับภมูภิาคและระดับอนภุมูภิาค 

 ในเอเชียและแปซิฟก ; (บี) เปนองคกรหรือเครือขายที่เปนตัวแทน  

 สนับสนุน และ/หรือ สงเสริมผลประโยชนของคนพิการกลุมตางๆ ; (ซี)  

 มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานเก่ียวกับการสงเสริมความกาวหนาในการ 

 ดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรีและยุทธศาสตรอินชอน    

 
8 การที่ประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบของ ESCAP รวมทั้งองคกร 

 ภาคประชาสังคม จะแสดงความจำนงในการสมัครเปนสมาชิก 

 คณะทำงาน จะสามารถกระทำไดในการประชุมระดับสูงระหวางรัฐบาล 

 เพือ่ทบทวนการดำเนนิการตามทศวรรษคนพกิารแหงเอเชยีและแปซฟิก  

 พ.ศ. 2546 - 2555 ครั้งสุดทาย ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี  

 ระหวางวนัที ่29 ตลุาคม - วนัที ่2 พฤศจกิายน 2555 

 
9 รายช่ือคณะทำงานจะถูกนำเสนอตอคณะกรรมาธิการในวาระตอจาก 

 การประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาลโดยทันที เพื่อการตัดสินใจ 

 ขัน้สดุทาย หลงัจากน้ัน ในการประชุมคณะกรรมาธิการวาระท่ีหกสิบเกา 
 ในป 2556 จะทำการพิจารณาเพือ่การตดัสนิใจขัน้สดุทายถงึองคประกอบ 

 คณะทำงานชุดแรก ซึง่จะมวีาระการทำงานระหวาง พ.ศ. 2556 - 2560  

 การแสดงความจำนงรอบท่ีสองในการสมัครเปนสมาชิกคณะทำงาน 
 จะสามารถกระทำไดในการประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาล 
 ในชวงกึ่งกลางทศวรรษ (พ.ศ. 2560) ในการประชุมวาระที่เจ็ดสิบสี่  

 คณะกรรมาธิการจะทำการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจขั้นสุดทายถึง 

 องคประกอบคณะทำงานชุดท่ีสอง ซึ่งจะมีวาระการทำงานระหวาง  
 พ.ศ. 2561 - 2565 
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10 ประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบของ ESCAP รวมทั้งองคกร 

 ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรคนพิการ หนวยงาน 

 ระหวางรัฐบาลในระดับอนุภูมิภาค หนวยงานของสหประชาชาติ 

 หนวยงานดานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา และธนาคารเพ่ือการพัฒนา  

 สามารถเขารวมในการประชุมของคณะทำงาน โดยเขารวมในฐานะ 

 ผูสังเกตการณ 

 

¢ŒÍ¡ÓË¹´ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
 
11 คณะทำงานจะกำหนดและรับรองขอกำหนดในการดำเนินงานเอง 

 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
 

12 สำนักงานเลขานุการของ ESCAP จะทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการ 

 ของคณะทำงาน ซึ่งหนึ่งในหนาที่ของสำนักเลขานุการคือการเผยแพร 

 เอกสารของคณะทำงานในรูปแบบที่เขาถึงได 
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