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ບົດປາໄສ
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ກ່າວໃນພາກອະພິປາຍທົ່ວໄປ ຂອງ ກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດ ຄັ້ງທີ 31
ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການ ສປຊ
ເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

ນິວຢອກ, ສ.ອາເມລິກາ
ໃນວັນທີ 03 ທັນວາ 2020

ທ່ານ ປະທານ,
ບັນດາທ່ານຜJ້ມີກຽດ,
ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທີ່ນັບຖື,

1. ກ່ ອ ນ ອື່ ນ ໝົ ດ , ຂ້ າພ ະເຈົ້ າ ຂໍ ສ ະແດ ງຄ ວ າມ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ມ າຍັ ງ ທ່ ານ ປ ະທ ານ ແລ ະ
ສາທາລະນະລັດ ອາແຊກໄບຊານ, ໃນຖານະປະທານຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກ5່ມ, ທີ່ໄດ້ມີຂໍ້
ລິເລີ່ມຈັດກອງປະຊຸມ ສະໄໝພິເສດ ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການ ສປຊ ຄັ້ງທີ 31 ເພື່ອ
ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19.
ທ່ານ ປະທານ,

2. ປQດ ຈ5ບັນ , ການແຜ່ລ ະບາດຂອງເຊື້ອ ພະຍາດອັກ ເສບປອດສາຍພັນ ໃໝ່ ຫຼື COVID-19
ຍັງສືບຕໍ່ເປQນໄພຄ5ກຄາມຕໍ່ສ5ຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ.
ຈໍານວນຜJ້ຕິດເຊື້ອແມ່ນນັບມືຶ້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີ
ການເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ ລ້ານຄົນ. ອັນນີ້ແມ່ນວິກິດການທາງດ້ານສາທາລະນະສ5ກ
ຂອງໂລກ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ ແລະ ມັນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ
ຍັງເປQນໄພຄ5ກຄາມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຕໍ່ຊີວິດຂອງມວນມະນ5ດ ແລະ ຕໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢJVປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ.
3. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການປXອງກັນແຕ່ຫົວທີ ຢVາງເຄັ່ງຄັດ
ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ COVID-19 ເຊັ່ນ: ການສ້າງກົນໄກການປະສານງານ
ການປXອງກັນ, ຄວບຄ5ມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ອອກຄໍາສັ່ງ
ໃນການປYດປະເທດໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ ແລະ ຈໍາກັດການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງບ5ກຄົນທົ່ວໄປ
ແລະ ການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ ຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ.່
4. ຜ່ານການປະຕິບັດມາດຕະການປXອງກັນດັ່ງກ່າວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຄວບຄ5ມ ການ
ແຜ່ລ ະບາດໄດ້ໃນລະດັບ ໜຶ່ ງ, ເຮັດ ໃຫ້ຈໍານວນກໍລ ະນີຜJ້ຕິດ ເຊື້ອ ຢJVໃນລະດັບ ທີ່ສ າມາດ
ຮັບມືໄດ້ ແລະ ບໍ່ທັນມີຜJ້ເສຍຊີວິດ. ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນມາດ
ຕະການເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ຍັ ງ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕະການກັ ກ ໂຕ 14 ມື້ ສໍ າ ລັ ບ ຜJ້ ທີ່ ເດີ ນ ທາງມາຈາກ

ຕ່ າງປະເທດ ເພື່ ອ ປX ອ ງກັ ນ ແລະ ສະກັ ດ ກັ້ ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢJV
ສປປ ລາວ, ນັບ ທັ ງປະຕິບັດ ມາດຕະການທາງການແພດອື່ນ ໆ ຢVາງເຂັ້ມ ງວດທັ ງໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜJນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສປປ
ລາວ ຈຶ່ງສາມາດຮັບມືໄດ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງໄດ້ກ່າວມານັ້ນ.
ທ່ານ ປະທານ,

5. ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຢVາງໜັກໜ່ວງ ຕໍ່ການ
ບັນລ5ເປ[້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປQນປະເທດ
ທີ່ມີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢJVແລ້ວ ຍິ່ງເປQນຄວາມສ່ຽງເຂົ້າຕື່ມ, ເຮັດໃຫ້ມີ
ຄວາມທ້າທາຍຢVາງໜັກ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົ ງ (SDGs) ແລະ ການກ້ າ ວໄປສJ່ ກ ານຫຼຸ ດ ພົ້ ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ ອ ຍ
ພັດທະນາຢVາງໂລ່ງລ່ຽນ (LDC) ມີຄວາມຕິດຂັດ ຢVາງເຫັນໄດ້ຊັດ.
ທ່ານ ປະທານ,

6. ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຈວ່າ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂJ່ຂອງພະຍາດ COVID-19, ການພັດທະນາ
ແລະ ແຈກຢາຍວັ ກ ແຊັ ງ ແມ່ ນ ເປQ ນ ໜຶ່ ງ ໃນປQ ດ ໃຈຊີ້ ຂ າດ ໃນການຮັ ບ ມື ກັ ບ ການແຜ່
ລະບາດ. ສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ ສ5ດ ມັ ນ ຮຽກຮ້ອ ງໃຫ້ ມີ ວັກ ແຊັງ ໄດ້ເປQນ ຊັບ ສິນ ຂອງໂລກ ແລະ
ເປQນສິນຄ້າ ທີ່ທ5ກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາແນກ, ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວົງຄະນາຍາດສາກົນ ຈົ່ງຊ່ວຍສົ່ງເສີມໂຄງການ “ ວັກແຊັງຫຼາຍຝVາຍ” ຫຼື
COVAX ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ວັກແຊັງ ເປQນສິນຄ້າລວມໝJ່ ຂອງທ5ກປະເທດໃນໂລກ.
ທ່ານ ປະທານ,

7. ສະຫຼຸບ ແລ້ວ , ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນ ວ່າການຮ່ວ ມມືຫຼາຍຝVາຍແມ່ນ ມີຄ ວາມສໍາຄັນ ກວ່າເວລາ
ໃດໆໝົດ. ໃນສະພາບທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນຄືແນວນີ້, ພວກເຮົາຈໍາເປQນຕ້ອງສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢVາງ
ໃກ້ຊິດ, ກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດນໍາກັນ. ຖ້າເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະ
ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂລກ ແລະ ປ[ກປXອງອະນາຄົດ ຂອງພວກເຮົາໄວ້ໄດ້.

8. ສປປ ລາວ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈ ະຮ່ວ ມມືກັບ ວົງຄະນາຍາດສາກົນ ໃນການ
ຊອກຫົນທາງ ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກພະຍາດ COVID-19 ທັງ
ໃນໄລຍະປQ ດ ຈ5 ບັ ນ ແລະ ພາຍຫຼັ ງການລະບາດຜ່ ານພົ້ ນ ໄປ. ຂ້ າພະເຈົ້ າ ຂໍ ຖື ໂ ອກາດນີ້ ,
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢV າ ງຈິ ງ ໃຈ ມາຍັ ງ ບັ ນ ດາຄJ່ ຮ່ ວ ມພັ ດ ທະນາ, ອົ ງ ການເຄື ອ ຂ່ າ ຍ
ສປຊ, ອົ ງການຈັ ດ ຕັ້ ງສາກົ ນ ແລະ ອົ ງການຈັ ດ ຕັ້ ງສາກົ ນ ທີ່ ບໍ່ ສັ ງກັ ດ ລັ ດ ຖະບານ ທີ່ ໄ ດ້
ສືບ ຕໍ່ໃຫ້ກ ານຊ່ວ ຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຜ່ານຜາອ5ປ ະສັກ ໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ເພື່ອ ຟa້ນ ຟJ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ກັບຄືນສJ່ສະພາບປ[ກກະຕິໄດ້.

ຂໍຂອບໃຈ

