
 
 

 

ສະຫະພັນ ສິ ດທິ ມະນຸດນາໆ ຊາດ (FIDH) 
ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ ອ ສິ ດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ) 

 

ຖແລງການ ຣວ່ມ 

 

ສປປລາວສປປລາວສປປລາວສປປລາວ: ການສົນທະນາການສົນທະນາການສົນທະນາການສົນທະນາ ກັບກັບກັບກັບ ສະຫະພາບສະຫະພາບສະຫະພາບສະຫະພາບ ເອີ ໂຣບເອີ ໂຣບເອີ ໂຣບເອີ ໂຣບ ດ້ານດ້ານດ້ານດ້ານ ສິ ດທິສິ ດທິສິ ດທິສິ ດທິ ມະນຸດມະນຸດມະນຸດມະນຸດ 
ຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງ ຕາມຕາມຕາມຕາມ ດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍ ພາກພາກພາກພາກ ປະຕິບັດປະຕິບັດປະຕິບັດປະຕິບັດ 
 
ປາຣີ , ວັນທີ  3 ພຶສະຈິ ກາ 2015: « ສະຫະພາບ ເອີ ຣົບ ຕ້ອງ ໝ້ັນໃຈ ວ່າ ຣັດຖະບານ ລາວ 
ໃຫ້ ຄໍ າໝ້ັນ ສັນຍາ ຢ່າງ ນັກແໜ້ນ ໄນ ກອງປະຊູມ ດ້ານ ສິ ດິ  ມະນຸດ ທີ່ ຈະ ມີ ຂື ້ ນ ຣະວ່າງ ສອງ ຝ່າຍ », ນີ ້  ຄື  
ຄໍ າຖແລງ ໃນ ວັນນີ ້  ຂອງ ສະຫະພັນ ສິ ດທິ ມະນຸດນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ 
ມະນຸດ (ຂລສມ) ກອ່ນໜ້າ ຜົບປະ ສົນທະນາ ດ້ານ ສິ ດທິ ມະນຸດ ຄ້ັງທີ່  6 ລະວ່າງ ສະຫະພາບ ເອີ ໂຣບ ແລະ 
ສປປ ລາວ ຊື່ ງ ຈະ ຈັດຂື ້ ນ ໃນ ວັນທີ່  6 ພືສະຈິ ກາ ທີ່  ວຽງຈັນ. 

ກອ່ນ ການ ພົບພ້ໍ ສົນທະນາ ເຖີ ງ ສະຖານະການ ດ້ານ ສິ ດທິ ມະນຸດ ລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍ ຄ້ັງນີ ້ , ສະຫະພັນ 
ສິ ດທິ ມະນຸດນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ (ຂລສມ) ໃດ້ ສເນີ  ລາຍງານ 
ຣວ່ມ ຢ່າງ ທີ່ ຖວນ ເຖີ ງ ການ ລວ່ງ ລະເມີດ ສິ ດທິ ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບ ຕ້ັງແຕ່ ການ ພົບປະ ຄ້ັງ 
ເດື ອນ ພຶສະພາ 2014. 

« ຈໍ າເປັນ ທີ່ ສຸດ ທີ່  ສະຫະພາບ ເອີ ໂຣບ ຕອ້ງ ຕ້ັງ ເງື່ ອນໄຂ ໃຫ້ ທາງການ ສປປ ລາວ ຣັບຣອງ ວ່າງ 
ມາດຕະການ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ແລ້ວ ໄປ ປະຕິບັດ ຕາມ ຕາຕະລາງ ທີ່  ຖຶກກໍານົດ ໃວ້ ເພ່ືອ ໃຫ້ ເຫັນຜົນ. ຖ້າ ບໍ່  
ດ່ັງນ້ັນ, ກອງປະຊູມ ກ່ຽວກັບ ສິ ດທິ ມະນຸດ ນີ ້  ກ່ໍ ຈະ ກາຍເປັນ ຂັນຕອນ ທີ່  ບໍ່ ມີ  ຄວາມໝາຍ ໂດຍ 
ປາສະຈາກ ຜົນ ອັນ ເປັນຕົນ ເປັນໂຕ » ທ່ານ ກາຣີ ມ ລາຮີ ດຊີ , ປະທານ ສະຫະພັນ ສິ ດທິ ມະນຸດນາໆ ຊາດ, 
ໄດ້ ກ່າວ. 

ນັບຕ້ັງແຕ່ ເດື ອນ ພືສະພາ ປີ  2014 ເປັນຕ້ົນມາ, ຣັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ລົງມະຕິ ຣັບຣອງ ເອົ າ ກົດໝາຍ 
ອັນ ເຄັ່ ງຄັດ ດ່ັງ ຂໍ ້  ດໍ າຣັດ 327 ເພ່ືອ ເພ້ີມ ທະວີ  ຂະບວນ ກົດໝາຍ ປາບປາມ. 
ທາງການ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຈັບຕົວ ແລະ ກັກຂັງ ຫລາຍ ບຸຄົນ ດວ້ຍກັນ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ຕິຕຽນ ຣັຖະບານ ຫລື  ໄດ້ 
ກ່າວ ຊັດທອດ ເຖີ ງ ລະບົບ ການ ສໍ ້ ລາດ ບັງຫລວງ. ທາງການ ສປປ ລາວ ຍັງສຶ ບຕ່ໍ ປາບປາມ ຊົນ ສາສນາ 
ກູ່ມນອ້ຍ ໂດຍ ໄດ້ ຈັບຕົວ ຊາວ ຄຣີ ສ ຕ້ັງ ຫລາຍ ຄົນ ດວ້ຍກັນ. 

ນອກຈາກ ນ້ັນ, ທາງການ ສປປ ລາວ ຍັງ ບໍ່  ສາມາດ ໃຫ້ ຄວາມ ກະຈ່າງແຈ້ງ ຕື່ ມອິ ກ ກ່ຽວແກ່ ການ 
ສື ບສວນ ກໍຣະນີ  ຫາຍສາບສູນ ໂດຍຖືກບັງຄັບ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ, ຜູ້ນໍ າ ຊື່ ດັງ ຂອງ ອົງການ 
ສັງຄົມ ພົລະເຮື ອນ ຊື່ ງ ມາເຖີ ງ ປະຈຸບັນ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຊາບເຖີງ ຊາຕາກັມ ເລີ ຍ. ຍີ່ ງໄປ ກ່ົວນ້ັນ ຣັຖະບານ ສປປ 
ລາວ ຍັງໄດ້ ກ່າວ ຢ່າງ ອັບອາຍ ຂາຍໜ້າ ອິ ກວ່າ ກໍຣະນີ  ຫາຍ ສາບສູນ ແບບ ຖື ກ ບັງຄັບ ອື່ ນໆ ນ້ັນ ແມ່ນ ບໍ່  
ມີ  ມູນ ຄວາມຈີ ງ. 

ອົງການ ຈັດຕ້ັງ ທາງ ສັງຄົມ ບໍ່  ມີ ສິ ດ ທໍາການ ເຂື່ ອນໄຫວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ. ກົດ ລະບຽບ ຂອງ ທາງການ 
ສປປ ລາວ ຍີ່ ງ ເພ້ີມ ຈໍ າກັດ ກິດຈະກັມ ຂອງ ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕ້ັງ ທາງ ສັງຄົມ ທອ້ງທີ່ ນ (NPAs) ແລະ 



ເຫລົ່ າ ອົງການ ສາກົນ ທີ່  ບໍ່  ຂື ້ ນ ນໍ າ ຣັດຖະບານ (INGOs). ນອກຈາກນ້ັນ, ທາງການ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ 
ຕົກລົງ ຢຸດຕິ ການ ຈັດຕ້ັງ ກອງປະຊູມ ພາກ ປະຊາຊົນ ເອເຊັຽ ຕະວັນອອກ ສຽງໄຕ້ ອິ ກ ຫລື  APF. 
ກອງປະຊູມ ດ່ັງກ່າວ ມີ ໝາຍ ກໍານົດ ຈັດຂື ້ ນ ເພ່ືອ ສຶ ກສາ ເຖີ ງ ບັນຫາ ອົງການ ຈັດຕ້ັງ ທາງ ສັງຄົມ. ຕາມ 
ປະເພນີ  ທີ່  ເຄີ ຍ ມີ ມາ ກອງປະຊູມ ພາກ ປະຊາຊົນ ເອເຊັຽ ຕະວັນອອກ ສຽງໄຕ້ (APF/ACSC) ເປີ ດຂື ້ ນ 
ກອ່ນໜ້າ ກອງປະຊູມ ສຸດຍອດ ປະຈໍ າປີ  2016 ຂອງ ກູ່ມ ຂອງ ກູມ ປະເທດ ເອເຊັຽ ( ASEAN Summit). 
ທາງການ ສປປ ລາວ ໃຫ້ ເຫດຜົນ ວ່າ ຊາວຕ່າງ ປະເທດ ຈະ ສວຍໂອກາດ ຕອ້ງຕິ ຣັດຖະບານ ກູ່ມ ປະເທດ 
ເອເຊັຽ ແລ້ວ ບອກວ່າ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່  ສາມາດ ຄໍ ້ າປະກັນ ຄວາມ ປອດພັຍ ຂອງ ບັນດາ ສະມາຊິ ກ 
ຫົວຣູນແຣງ ທີ່  ໝາຍ ກໍານົດ ເຂົ ້ າຮວ່ມ ກອງປະຊູມ ດ່ັງກ່າວ. ນັບວ່າ ເປັນຄ້ັງ ທໍາອິ ດ ທີ່  ກອງປະຊູມ ພາກ 
ປະຊາຊົນ ເອເຊັຽ ຕະວັນອອກ ສຽງໄຕ້ ຈະບໍ່  ເກີ ດຂື ້ ນ ພາຍຫລັງ ທີ່  ເຄີ ຍ ມີ ມາ ທຸກໆປີ  ນັບແຕ່ ປີ  2005 
ເປັນຕ້ົນມາ. 

ການ ສື ບຕ່ໍ ຂອງ ໂຄງການ ຕ່າງໆ ທີ່  ໄດ້ ສ້າງ ຄວາມ ຂັດແຍ້ງ ເຊັນ ໂຄງການ ເຄື່ ອນ ໄຟຟ້າ ດອນສະຫົງ, ຊື່ ງ 
ບໍ່ ມີ  ການ ຄໍ ້ າປະກັນ ຢ່າງ ຄັກແນ ແລະ ບໍ່  ມີ ການ ປຶ ກສາ ກັບ ຝ່າຍ ທີ່  ມີ  ສວ່ນ ກ່ຽວຂອ້ງ, ອາດ ມີ ຜົນ 
ສະທອ້ນ ທາງ ລົບ ໃຫ້ແກ່ ສິ ດທິ ເສຖກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໄນ ເຂດ ທອ້ງທີ່ ນ. ມາເຖີ ງ ປະຈຸບັນ 
ບັນຫາ ການຄັບໄລ່ ປະຊາຊົນ ອອກຈາກ ບ້ານເຮື ອນ ແລະ ດີ ນ ຂອງ ເຂົ າເຈົ ້ າ ໂດຍ ບໍ່  ຖື ກ ຊົດເຊີ ຍ ຕາມ 
ທີ່ ຄວນ ຍັງຄົງ ສື ບຕ່ໍ. 

ທ້າຍສຸດ ເຖີ ງ ແມ່ນວ່າ ບໍ່ ມີ  ການ ປະຫານ ຊິ ວິ ດ ຕ້ັງແຕ່ ປີ  1989 ເປັນຕ້ົນມາ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ ເຖີ ງ ຢ່າງໃດ 
ສານ ກ່ໍຍັງ ຕັດສີ ນ ລົງໂທດ ປະຫານ ຊິ ວິ ດ ສວ່ນຫລາຍ ແມ່ນ ຄະດີ  ກ່ຽວກັບ ຢາ ເສບຕິດ. ຣັດຖະບານ ສປປ 
ລາວ ຍັງໄດ້ ເລື່ ອນ ການ ປະຕິຮູບ ກົດໝາຍ ອາດຍາ ອີ ກ, ຊື່ ງ ການ ດັດແປງ ດ່ັງກ່າວ ມີ  ຈຸດປະສົງ ຈໍ າກັດ 
ໂທດ ປະຫານ ຊິ ວິ ດ ສະເພາະ ຄະດີ  ອັນ ຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ ສອດຄອ່ງ ກັບ ເງື່ ອນໄຂ ກົດໝາຍ ນາໆຊາດ. 

« ການທີ່  ສປປ ລາວ ບໍ່  ຖື ກ ຄັດເລື ອກ ເຂົ ້ າ ເປັນ ສະມາຊິ ກ ຂອງ ຄະນະ ກັມມາທິ ການ ສິ ດທິ ມະນຸດ ແຫ່ງ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ຊໍ່ ສແດງ ໃຫ້ ເຫັນວ່າ ປະຊາຄົມ ສາກົນ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມສໍ າຄັນ ຕ່ໍ ການ ລ້ົມເຫລວ ຂອງ 
ຣັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການ ພັທະນາ ສະຖານະພາບ ສິ ດທິ ມະນຸດ. ມັນເຖີງ ເວລາ ແລ້ວ ທີ່  ສະຫະພາບ 
ເອີ ໂຣບ ຈະຕອ້ງ ພັກດັນ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ນັບຖື ແລະ ປະຕິບັດ ຂໍ ້  ເງື່ ອນໄຂ ຂອງ ສັນຍາ ສາກົນ ດ້ານ ສິ ດທິ 
ມະນຸດ ແລະ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ທໍາຕາມ ຂໍ ້  ສເນີ  ຫລ າຍ ຂໍ ້  ຂອງ ກອງປະຊມ ສະຫະປະຊາຊາດ ເວລາ ສໍ າຫລວດ 
ສປປ ລາວ ດ້ານ ສິ ດທິ ມະນຸດ (Universal Periodic Review) », ໄດ້ ກ່າວ ວະນິ ດາ ເທພສຸວັນ, ປະທານ 
ຂະບວນການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ. 
 


