
ສະຫາພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH)

ຂະບວນການ ລາວ ເພອ ສິດທິ ມະນຸດ ( ຂລສມ)

ຖແລງການ ຣວມ

ສປປ ລາວ: ປະຊາຄົມ ໂລກ ຄວນ ກົດດັນ ລາວ 6າຍ ຂນ ຕໜາ ຄວາມ 6ມເ@ວ ຂອງ ລັຖບານ
ລາວ ໃນການ ນັບຖື ເງອນໄຂ ຂອງ ກອງປະຊູມ ກວດກາ ສິດທິ ມະນຸດ ແຫງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ

ປາຣີ, 19 ມົກະຣາ 2015: ການ 6ມເ@ວ ຢາງ ຈະແຈງ ແລະ ແບບ ປະຕິເສດ ບໃດ ຂອງ ທາງການ ສປປ ລາວ
ໃນ ການ ນັບຖື ເງອນໄຂ ດານ ສິດທິ ມະນຸດ ຄວນ ເຣັດໃຫ ປະຊາຄົມ ນາໆ ຊາດ ທຳການ ກົດດັນ ຂນ ຕມ: ນ ຄື
ຖແລງການ ຣວມ ຂອງ ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ (FIDH) ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພອ ສິດທິ ມະນຸດ
(ຂລສມ) ເນອງໃນ ໂອກາດ ກອງປະຊູມ ກວດກາ ສະຖານະພາບ ດານ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ຄງ ທ ສອງ
ເມອ ວັນທີ 20 ມົກະຣາ 2015 ທ ນະຄອນ ເຊີແນວ.

“ທາທີ ແແບບ ຖອກເທ ການ ຊວຍເ1ືອ ເພມຂນ ຢາງ 9ວງ9າຍ ໃຫລາວ ພອມ ທັງ ມິດງຽບສງັດ ກຽວກັບ
ການ ລະເມິດ ສິດທິມະນຸດ ຢາງ ນັກນວງ ໃນ ປະເທດ ບໃດຜົນ ເລີຍ”, ທານ ກາຣີມ ລາຣິດຊີ, ປະທານ ສະຫາພັນ
ສິດທິ ມະນຸດ ນາໆ ຊາດ ໃດ ກາວ, “ເຖີງ ເວລາ ແລວ ທິ ປະຊາຄົມ ໂລກ ຕອງ ພັກດັນ ທັງດານ ການເມືອງ ຢາງ
ຈີງຈັງ ເພອ ໃຫ ລັຖບານ ຣັບ ແກໄຂ ບັນຫາ ສິດທິ ມະນຸດ ແລະ ປະຕິຣູບ ກົດໝາຍ ພອມ ການ ປົກຄອງ ຢາງ
ແທຈີງ.”

ໃນ ກອງ ປະຊູມ ກວດກາ ສິດທິ ມະນຸດ ຄງ ເດືອນ ພືສະພາ ປີ 2010 ສປປ ລາວ ໃດຣັບເອົາ ຂ ສເນີ 115 ຂ ໃນ
ຈຳນວນ ທັງໝົດ  145 ຂ.  ເຖີງ ແມນວາ ສປປ ລາວ ໃດ ສັນຍາ ຈະຣັບ ເອົາ ສົນທິສັນຍາ ດານ ສິດທິ ມະນຸດ  5
ສບັບ  ກຕາມ,  ແຕແລວ  ທາງການ  ສປປ  ລາວ  ໃດ  ສັຕະຍາບັນ  ພຽງແຕ  ສົນທິສັນຍາ  ດຽວ  ຄື  ສົນທິສັນຍາ
ຕານການ ທໍຣະມານ ແລະ ການ ລົງໂທດ ແບບໄຣ ມະນູດສທັມ.

6  ປີ 6ັງຈາກ ເຊັນ ສັນຍາ ວາດວຍ ການ ປົກປອງ ບູກຄົນ ບໃຫ ຫາຍສາບສູນ ໂດຍ ຖືກ ບັງຄັບ,  ສປປ ລາວ
ກ◌ຍັງ ບທັນ ສັດຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາ ດງກາວ. ຍງໄປ ກວນັນ ລັຖະບານ ລາວ ຍັງບ ສາມາດ ທຳການ ສືບສວນ
ຢາງ ຄັກແນ ເຖີງ ກໍຣະນີ ຫາຍສາບສູນ ທັງມົດ ໂດຍ ສະເພາະ ກໍຣະນີ ຂອງ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຜູນຳ ດານ
ພະທະນາ ສັງຄົມ ແລະ ນັກ ປົປອງ ສິດທິ ຂອງ ຄົນ ອນ ຊງ ໃດ ຫາຍສາບສູນໄປ ໃນ ວັນທີ 15 ທັນວາ 2012 ຢູ
ວຽງຈັນ.

ສປປ  ລາວ  ຍັງໃດ  ສັນຍາ ຕ  ກອງປະຊູມ  ວາ ຈະ  ຣວມມື  ນຳ  ອົງກອນ  ສິດທິ  ມະນຸດ  ຂອງ  ສະຫະປະຊາຊາດ,
ແຕແລວ ໃນຣະຍະ ຫາ ປີ ທ ຜານມາ ທາງການ ສປປ ລາວ ຊ ບເຄີຍ ໃດ ເຊອເຊີນ 6ື ກ ບໃດ ເປີດ ອະນຸຍາດ
ໃຫ  ນັກຊຽວຊານ  ຂອງ  ສະຫະປະຊາຊາດ  ກຽວກັບ  ສິດທິ  ມະນຸດ  ເຂາ  ໄປ  ຢຽມຢາມ  ແລະ  ສັງເກດການ  ເລີຍ.
ນອກຈາກນນ ທາງການ ສປປ ລາວ ຍັງບໃດ ສງ ລາຍງານ ໃຫ 5 ອົງກອນ ສິດທິ ມະນຸດ ຂອງ ສະຫະປະຊາດ -ຊງ
ລາຍງານ ນງ ສະຫະປະຊາຊາດ ລໍຖາ ຣັບ ເກືອບ ເຖີງ 6 ປີ ແລວ.

ກົງກັນຂາມ  ກັບ  ຄຳໝນສັນຍາ  ທ  ສປປ  ລາວ  ໃດ  ໃຫໃວ  ຕ  ກອງປະຊູມ  ກວດກາ  ສິດທິ  ມະນຸດ  ຂອງ



ສະຫະບະຊາຊາດ ວາ ຈະແກໄຂ ບັນຫາ ຄາ ມະນຸດ ແລະ ຈະຊວຍ ປົກປອງ ສິດເສຣີພາບ ດານການ ປາກເວາ
ຂິດຂຽນ, ດານ ຊູມນູມຊົນ ແລະ ດານ ສາສນາ, ຜົນການ ຄນຄວ ວັດແທກ ຊ ບົງອອກ ເຖີງ ຄວາມບົກຜອງ ແລະ
ຂາດ ການ ຄືບໜາ ໃນ ດານນ.

ພາຍ6ັງ ທໃດ ຈັດໃຫ ສປປ ລາວ ຕິດ ຢູ ໃນ “ອັນດັບ ຊນ  2” ຕລອດ  3 ປີຊອນ,  ເມອ ປີ  2014 ກະຊວງ ການ
ຕາງປະເທດ ອະເມຣິກັນ ໃດຈັດ ສປປ ລາວ ລົງຢູໃນ ອັນດັບ “ຊນ 2 ສູດທາຍ” ຍອນການ 6ົມເ@ວ ຂອງ ທາງ
ການ ສປປ ລາວ ທ ບໃດ ພະຍາຍາມ ປາບປາມ ການຄາ ມະນຸດ ແມແຕ ໜອຍດຽວ.

ສວນ ອົງການ ນັກຂາວ ທ ບມີ ພົມແດນ (Reporteurs Sans Frontières) ໃດ ຈັດ ສປປ ລາວ ໃນ ອັນດັບ 168
ໃນ ຈຳນວນ ທັງໝົດ 178 ປະເທດ ເມອ ປີ 2010 ແລະ ອັນດັບ 171 ໃນ ຈຳນວນ ທັງໜົດ 180 ປະເທດ ເພອ ປີ
2014.

ອົງການ  Freedom House  (ຊງ  ບຂນ  ກັບ  ລັຖະບານ)  ກໃດ  ກາວ  ໃນ  ຣາຍງານ  ປະຈຳປີ  ວາດວຍ  ສິດທິ
ການເມືອງ ແລະ ສິດທິ ພົລະເຣືອນ ວາ ສປປ ລາວ “ຂາດ ສິດເສຣີພາບ.” ກົດໝາຍ ສບັບໃໝ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍງ
ຈຳກັດ ສິດທິ ທາງດານ ການເມືອງ ແລະ  ພົລະເຣຶອນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຂນຕມ.  ດຳຣັດ ເລກທ  327,  ອອກເມອ
ວັນທີ  16  ກັນຍາ  2014,  ມີ  ເນອໃນ  ໃຈຄວາມ  ທຈະ  ລົງໂທດ  ບຸກຄົນໃດ  ທ  ຕອງຕິ  ລັຖະບານ,  ຊງນ  ກບ
ສອດຄອງ  ກັບເງອນໄຂ  ຂອງ  ສົນທິ  ສັນຍາ  ວາ  ດວຍ  ສິດເສຣີພາບ  ດານ  ການ  ປາກເວາ.  ຍງ  ກວນນ  ກໍຣະນີ
ຫາຍສາບສູນ ໂດຍ ຖຶກ ບັງຄັບ ຂອງ ທານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຍງ ໃດ ເຣັດໃຫ ສັງຄົມ ພົລະເຣືອນ ໃນ ປະເທດ
“ຂົນໜາວ  ລຸກ”  ແບບ  ຢານກົວ.  ອົງການ  ຈັດຕງ  ຂນ  ທອງທນ  ບ  ປາຖນາ  ກາວເຖີງ  ການ  ລວງ  ລະມີດ  ສິດທິ
ມະນຸດ ແລະ ບກາ ເຄອນໃx ເພອ ປົກປອງ 6ື ພັທະນາ ສິດທິ ມະນຸດ ຍອນ ຢານກົວ ການ ນາບຄູ ໂຕຕອບ
ຈາກ ເຈາ ໜາທ.

ຄະນະ ກັມາທິການ ອະເມຣິກັນ ວາດວຍ ເສຣີພາບ ທວ ໂລກ ດານ ສາສນາ ໃດຈັດ ສປປ ລາວ ຢູໃນ ປະເທດ ທ
ຕອງ’’  ຊອມແນມ’’  ອັນດັບ  ‘’Tier 2’’  ນັບ  ແຕ  ປີ  2009.  ໃນ  ລາຍງານ  ປະຈຳ  ປີ  2014,  ຄະນະ  ກັມາທິການ
ດງກາວ ໃດ ຢ ວາ ການ ລະເມີດ ສິດເສຣີພາບ ດານ ເສອຖື ສາສນາ ຍັງ ສືບຕ◌ ຢາງ ນັກນວງ, ໂດຍ ສະເພາະ
ໃນ ຂົງເຂດ ຂອງ ຈຳພວກ ຊົນ ເຜານອຍ ແລະ ກົດໝາຍ ທ◌ ຄວບຄູມ ເສຣີພາບ ຂອງ ປະຊາຊົນ ກ ຍັງ ຄົງຢູ.

ກຽວກັບ ສິດທິ ໃນການ ເປັນ ເຈາຂອງ ທດີນ ນນ,  ໃນ  ຣາຍງານຣວມ ສງ ໃຫ    UPR  ,  ສະຫະພັນ ສິດທິ ມະນຸດ
ນາໆ ຊາດ ແລະ ຂະບວນການ ລາລ ເພອ ສິດທິ ມະນຸດ ໃດ ກາວ ຢາງ ລະອຽດ ເຖີງ ບັນຫາ ການ ລວງລະເມີດ
ສິດທິ ມະນຸດ ຢາງ ໃ{6ວງ ໃນ ສັນຍາ ເຊາ ທດີນ ແລະ ການ ສຳປະທານ ທດີນ ໂດຍ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ.
ອົງການ ປົກປອງ ສິດທິ ມະນຸດ ທັງ ສອງ ໃດ ໃຫ ລາຍ ລະອຽດ ເຖີງ ການ ທ ທາງການ ສປປ ລາວ ປາບປາມ
ບັນດາ ກູມຄົນ ທ ປົກປອງ ສິດທິ ທດີນ ແລະ ສງ ແວດລອມ ຊງ ພວກນ ພຽງ ຣຽກຣອງ ໃຫ ມີການ ພັທະນາ ສັງຄົມ
ເສຖກິດ ຢາງ ຍືນຍົງ.

“ລັຖະບານ ສປປປ ລາວ ໃດ ກາວ ວາ ກອງປະຊູມ ກວດກາ ສິດທິ ມະນຸດ ຂອງ ສະຫະປະຊາາດ ແມນ ກົນໄກ
ອັນດຽວ ທ ຖືກຕອງ ເພອ ແກໄຂ ບັນຫາ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນ ລະດັບ ນາໆ ຊາດ,” ໃດ ກາວ ປະທານ ຂະບວນການ
ລາວ ເພອ ສິດທິ ມະນດ,  ຍານາງ ວະນິດາ ເທພສຸວັນ,  ແລະ ໃດ ຢ ຕມ ອີກວາ  “ໜາ ເສັຍດາຍ ທ ລັຖະບານ
ສປປ ລາວ ໃດ ເມີນເສີຍ ແລະ ບຣັບຣູ ຂ ສເນີ ທ ຕົນໃດ ຍອມຣັບ ໃນ ກອງປະຊູມ ກວດກາ ຄງ ທນງ ເມອ  5
ປີກອນ.”


