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ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດປະກອບຄຳຊແຈງຕ 196 ຂແນະນຳຈາກກອງປະຊຸມ
ທົບທວນ ປະຈຳໄລຍະ ຮອບທີ 2 ທໄດຈັດຂນເມອເດືອນມັງກອນ ທນະຄອນເຈນີວາ.1

ໃນນນກບຄອຍມີPັງໃໝ. ອັນທອາດພນເດນກວາໝູອາດແມນວາທະສາດທເອົາມາເວາຄືນ,
ທຍັງຟັງຂັດໆ ຢູ.

ສນົທສິນັຍາສາກນົວາດວຍການຄຸມຄອງບຸກຄົນທຸກຄົນຈາກການຖືກບັງຄັບໃຫສູນຫາຍ (ICPPED) 

ລັດຖະບານລາວ ໄດຕົກລົງວາຈະໃຫສັດຕະຍາບັນ (ratify, ຮັບຮອງນຳໃຊ) ຕ ICPPED ໃນ
ກອງປະຊຸມ UPR ຮອບທີ 1 ເມອປີ 2010. ເຖິງແມນວາ ສຸດທາຍຈະບໄດໃຫສັດຕະຍາບັນ, ແຕ
ກອີກເທອໜງໄດຮັບ ເອົາຂແນະນຳໃຫເຮັດແນວນ ຈາກເນເທີແລນ, ແຄນາດາ, ອາເຈນຕີນາ 
ແລະສະເປນ (ຂທີ 20, 21 ແລະ 27).

ແຕ ລັດຖະບານລາວ ບຍອມຮັບເອົາຂແນະນຳ ຈາກອູຣູກວາຍ (ຂທີ 22) ທຂໍໃຫມອບ ສັດຕະຍາບັນ
ຕສົນທິ ສັນຍາ ໂດຍບມີຂແມໃດໆ, ໂດຍຊແຈງວາ ຕົນ “…ຈະໃຫ ສັດຕະຍາບັນໄດກຕເມອ
ໄດສຶກສາກຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ຢາງລະອຽດເສຍກອນ.”

ອິຕາລີ, ບຣາຊິລ, ເຢຍລະມັນ ແລະຝຣງ (ຂທີ 23-26) ກໄດແນະນຳໃຫມອບສັດຕະຍາບັນຕ
ສົນທິສັນຍາ, ໄປພອມໆກັບການສືບສວນກໍລະນີທກຽວຂອງຢາງເປັນກາງ ແລະລະອຽດຖຖວນ.

ຂແນະນຳເານ ກບໄດຖືກຮັບເອົາ ຍອນວາ “ກໍລະນີທຖືກກາວຫານນ ໄດຮັບການສືບສວນ
ໂດຍເຈາໜາທ ກຽວຂອງແລວ ແລະເຫັນວາຂກາວຫາດງກາວບແມນຄວາມຈິງ.”

ICPPED ມີທັງໝົດ 18 ໜາ, 7,234 ຄຳ. ເວລາ 5 ປີ ນນເືອເຟືອສຳລັບການສຶກສາຢາງ ລະອຽດ,
ໂດຍສະເພາະ ເມອໄດລົງນາມໄປກອນໜາແລວ.

ນອກນນ, ຖາພົບວາການກາວຫາທັງໝົດທກຽວຂອງກັບອາຊະຍາກຳເປັນເລອງບເປັນ ຄວາມຈິງ, ຍອນ
Pັງ ຈງເປັນໄປບໄດທຈະໃຫສັດຕະຍາບັນຕສົນທິສັນຍາ ໂດຍບມີຂແມ?

ສົມບັດ ສົມພອນ

ໃນຂແນະນຳຈາກເຢຍລະມັນ, ລັກຊຳເບີກ, ໂປແລນ, ປໍຕຸເກດ, ສວີເດັນ, ສວິດເຊີແລນ, ອັງກິດ,
ອອສເຕຣເລຍ, ການາດາ, ແລະຟິນແລນ (ຂທີ 25, 94-101, 151) ໄດສະເພາະເຈາະຈົງ ຮຽກຮອງ



ໃຫລົງມື ສືບສວນທັນທີ ໂດຍນຳໃຊທີມງານເອກະລາດ ຕກໍລະນີການຫາຍສາບສູນ ຂອງ ສົມບັດ
ສົມພອນ.

ຂແນະນຳບາງອັນແມນໄດຖືກຮັບເອົາ, ແຕບາງອັນກບຖືກຮັບ ຍອນວາ “… ມີບາງສວນ ນຳໃຊພາສາ
ືສຳ ນວນ ທຍັງບສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຈິງໃນ ສປປ ລາວ.”

ເຖິງຈະມີຂແນະນຳ UPR ຈາກ 20 ປະເທດ, ການຮຽກຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະຜູນຳໂລກ າຍຄງ,
ແລະ ຂສະບຈາກສຳນັກງານຂາວງໃ{ດານສິທິມະນຸດຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (UN
OHCHR), ຄະນະເຮັດວຽກກຽວກັບຄົນສູນຫາຍ ຈາກການບັງຄັບ ືຄວາມບຍິນຍອມ (WGEID),
ສະຫະພາບຢູໂຣບ, ແລະເກືອບທຸກອົງການຈັດຕງສາກົນ ດານສິທິມະນຸດ, ລັດຖະບານລາວກຍັງຢືນຢັນ
ຢາງໜຽວແໜນວາຕົນ ໄດດຳເນີນການສືບສວນ ຢາງຈິງຈັງແລວ.

ທາງການລາວ ຢວາໄດສາງຕງຄະນະກຳມະການຂນແລວ, ແຕບເຄີຍເຜີຍລາຍຊຂອງ ສະມາຊິກໃນ
ຄະນະດງກາວ; ເພນໄດກາວຄືນວາ ໄດທຳເນີນທຸກບາດກາວຂນຕອນທຈຳເປັນ, ແຕບເຄີຍໄດເຜີຍແຜ
ເອກະສານ ໃດໆ; ເພນຢືນຢັນວາຕົນພອມຮັບຄຳແນະນຳ, ແຕອັນທໄດ ສະເໜີຜານມາແມນຖືກ
ປະຕິເສດແບບລວບໆ.

ແລະອີກເທອໜງ ເພນຍັງໃຫຄຳເຫັນວາອາດເປັນຂຂັດແຍງເລອງທຸລະກິດ ື "...ກັບກຸມ
ອາຊະຍາກອນ," ເຖິງແມນວາເພນຈະບເຄີຍນຳສະເໜີັກຖານເພອຢງຢືນຂກາວ ຫາທບມີເຫດຜົນ
ດງກາວ.  

ລັດຖະບານລາວ ຍັງຢວາຕົນໄດອອກບົດລາຍງານ, ແລະແຈງໃຫພາກສວນທສົນໃຈ ແລະຄອບຄົວ
ຮັບຮູຢູ ຕະອດ. ແຕບມີລາຍງານໃໝມາໄດ 2 ປີແລວ, ແລະອັນທອອກມາ ກບມີເນອໃນPັງນອກຈາກ
ການປະກາດວາທາງເຈາໜາທບໄດມີສວນກຽວຂອງກັບ ເຫດການນ,
ແລະວາການສືບສວນຈະຍັງດຳເນີນຕໄປ.

ໃນບົດກາວເປີດຕກອງປະຊຸມສະພາສິທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN Human Rights
Council), ທານ ທອງພັນ ສະ�ັນເພັດ, ຜູຕາງໜາລັດຖະບານລາວ ປະຈຳກຸງເຈນິວາ ກໄດກາວ
ບົດທອງ ຂນໃຈອັນເການ, ແລະເສີມວາ "ກໍລະນີການຫາຍຕົວເປັນເລອງຊັບຊອນ ແລະຍາກທຈະ
ແກໄຂໄດໄວ, ພວກ ເຮົາ ຕອງການເວລາ..."

ແລວເປັນPັງຈງບຍອມຮັບຄວາມຊວຍເືອ? ເປັນPັງຈງໃຊເວລາາຍກວາ 2 ປີເຄງ ໃນການ
ເຜີຍແຜພາບບັນທຶກຈາກກອງວົງຈອນປິດ, ໃນການເຜີຍແຜເອກະສານ, ື ການດຳເນີນຂນຕອນ
ພນຖານໃນການ ສືບສວນຢາງຈິງຈັງ ທຄວນຈະໃຊເວລາພຽງແຕ ອາທິດດຽວເທານນ?

ກົດໝາຍວາດວຍສມວນຊົນ

ສວີເດັນ (ຂທີ 37) ສະເໜີໃຫຍົກເລີກກົດໝາຍວາດວຍສມວນຊົນທ  “...ຕງໃຫສິທິມະນຸດ
ແລສິທິບຸກຄົນຂນ ພນຖານ ທຂັດກັບຜົນປະໂfດຂອງລັດ ເປັນອາຊະຍາກຳ.”



ປະເດັນດງກາວບໄດຖືກຍອມຮັບ “...ພຽງເພາະວາ ບມີກົດໝາຍ ືດຳລັດໃດໆໃນ ສປປ ລາວ...
ທຖືການ ຈັດຕງປະຕິບັດສິທິມະນຸດຂນພນຖານ ເປັນອາຊະຍາກຳ.”

ດານສມວນຊົນ ທຄວບຄຸມໂດຍລັດ ກຄົງຈະບອອກມາກາວຂັດແຍງກັບຄຳເວານ.

ສະຖາບັນສິທິມະນຸດແຫງຊາດ

ຊິລີ, ເນປານ, ຕີມໍ-ເລສເຕ, ການາດາ, ຮອນດູຣັສ, ອິນເດຍ, ລັດເວຍ, ຄໍສຕາຣິກາ, ປໍຕຸເກດ, ແລະອີຢິບ
(ຂທີ 51-60) ສະເໜີໃຫມີການສາງຕງສະຖາບັນສິທິມະນຸດແຫງຊາດ ທເປັນ ເອກະລາດຂນ ໃຫ
ສອດຄອງ ກັບ�ັກການປາຣີສ (Paris Principles). ປະເດັນນກໄດ ຖືກສະເໜີແລວໂດຍ ການາດາ,
ອີຢິບ, ແລະ ເຢຍລະມັນ ໃນກອງປະຊຸມຮອບທຳອິດ.

ທາງການຕອບວາ ໃນຂະນະທມີການພິຈາລະນາຕການສາງສະຖາບັນດງກາວ, ຂສະເໜີທກາວ
ມານນແມນ ບສາມາດຮັບເອົາໄດ ຍອນວາ “...ໃນພາກປະຕິບັດ ສປປ ລາວ ມີກົນໄກແຫງຊາດ
ໃນການແກໄຂສິທິມະ ນຸດ, ເກືອບຄາຍຄືກັບສະຖາບັນສິທິມະນຸດແຫງຊາດ (NHRI)
ທອີງໃສັກການປາຣີສ.”

ໜາເສຍດາຍ ທໃນຕົວຈິງແລວ ບມີສະຖານບັນ ືອົງການຈັດຕງໃດ ທມີເອກະລາດພຽງພໍທຈະ
ຕງຄຳຖາມຕ ກັບຄຳກາວນໄດ. 

ສົນທິສັນຍາສາກົນວາດວຍສິດພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທາງການເມືອງ (ICCPR)

ຝຣງ (ຂທີ 129) ສະເໜີໃຫປະຕິບັດຕາມ ICCPR ຢາງໃກຊິດກວາເກາ, ໂດຍສະເພາະເລອງ
ອິສະລະພາບຂອງສ, ການສະແດງອອກ ແລະ ການສະມາຄົມ, ລວມເຖິງສຳລັບນັກປົກປອງ ສິທິມະນຸດ
ແລະອົງການທບ ຂນກັບລັດຖະບານ. ອີກາຍປະເທດ ກໄດໃຫຂສະເໜີ ທຄາຍຄືກັນ. 

ຂສະເໜີສວນາຍບຖືກຍອມຮັບ, ດວຍຄຳອະທິບາຍເດີມໆທວາ ອິສະລະພາບດງກາວແມນ
ໄດຮັບການຮັບຮອງພາຍໃຕລັດຖະທຳມະນູນ, ແລະກບມີນິຕິກຳໃດ ທແນໃສປາບປາມ ພວກເຂົາ. 

ຄຳຕອບທອອກມາຍັງສືບຕວາ, “ລັດຖະບານລາວ ສງເສີມໃຫສມວນຊົນ, ປັນຍາຊົນ ແລະ
ອົງການຈັດຕງ ທາງສັງຄົມຕາງໆ ມີສວນຮວມໃນການສຶກສາ, ສະໜັບສະໜຸນ ແລະຕິດຕາມ
ວຽກງານສິທິມະນຸດ. ອົງການ ຈັດຕງເານ ໄດເຂາຮວມໃນຂະບວນການຂອງ UPR…”

ເປັນທຮູກັນດີແລວວາ ສມວນຊົນແມນຢູພາຍໃຕການຄວບຄຸມຂອງລັດ, ຂຄັດຄານຈາກ ປະຊາຊົນ
ແມນຖືກປາບປາມຢາງຮຸນແຮງ, ແລະອົງການສິທິມະນຸດ ແມນບໄດຮັບອະນຸມັດ. 

ອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມຕາງກຮູດີວາ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂາໃຈ, ການຂນທະບຽນອົງກອນ ື
ການສະເໜີ ກິຈະກຳໃດໆ ທມີຄວາມໝາຍໃນການແກໄຂບັນຫາສິທິມະນຸດແມນຖືກປະຕິເສດທັນທີ. 

ໃນຂະນະທບົດລາຍງານ ແລະຖະແ�ງການຂອງລັດຖະບານ ເນນໃຫເຫັນການປຶກສາຫາລື
ຮວມກັບອົງ ການຈັດຕງທາງສັງຄົມ, ແຕບປາກົດມີປະໂ{ກໃດ ທເວາເຖິງເນອໃນ ື ຜົນ



ໄດຮັບຈາກການປະຊຸມເານ, ແລະໂອກາດທອົງການຈັດຕງເານຈະກາສະແດງຄຳເຫັນອອກມາ
ແບບເອກະລາດ ກຍງມີໜອຍ. 

ນອກນນກຍັງບມີການກາວເຖິງການມີສວນຮວມໃນອາດີດ ືຄວາມເປັນໄປໄດໃນອະນາຄົດ
ຂອງອົງການ ຈັດຕງທາງສັງຄົມໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ ືການຕິດຕາມຂແນະນຳຈາກ UPR ເລີຍ.
ໃນຕົວຈິງ ບົດບາດ ຂອງອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມ ໃນ ການໃຫຄວາມຮູ, ການສະໜັບສະໜຸນ,
ການຕິດຕາມ, ແລະວຽກອນໆທກຽວຂອງກັບສິທິມະນຸດນນ ຍັງເປັນພຽງວາທະສິນຊໆ.

ສະບ

ຄຳຕອບາຍອັນທມີຕຂສະເໜີຈາກ UPR ແມນກຽວພັນເຖິງຄວາມອາດສາມາດທມີຈຳກັດ, ຄວາມຕອງ
ການດານເວລາ ແລະງົບປະມານເພມເພອສຶກສາສົນທິສັນຍາ, ພິຈາລະນາ ລະບຽບການ, ບົດລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜາ, ແລະເພອຕອບສະໜອງຂສະເໜີຕາງໆ.

ຄວາມຕອງການຂອງສະພາສິທິມະນຸດແຫງສະຫະປະຊາຊາດ (UN Human Rights Council) 
ລວມເຖິງ ກົນໄກຂອງສະພາກມີາຍ. 

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານລາວ ກມຸງ�ັງທຈະເປັນສະມາຊິກໃນສະພາດງກາວ, ເປັນ
ປະທານອາຊຽນ, ດພນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາ, ແລະວິທີການ
ອນທຈະເສີມສະຖານະພາບທາງ ສາກົນຂອງຕົນ. 

ແລະສງເານກປະກອບໃຫກັບສງທຟັງຂັດໆ, ແຕສງທຕອງການບແມນຄຳເວາທມວນ,
ຫາກເປັນການແກ ໄຂາຍກວາ.  
ການແກໄຂຈະສະແດງອອກໄດດີທສຸດ ໂດຍການແກໄຂກໍລະນີຂອງ ສົມບັດ ສົມພອນດວຍ
ຄວາມຈິງໃຈ.

... ການຫາຍຕົວໄປຂອງ ສົມບັດ ສົມພອນ ບແມນກໍລະນີໂດດດຽວ
ໃນສະພາບແວດລອມທສິທິມະນຸດດຳ ເນີນໄປໄດດີ, ແຕອາດເປັນປາກົດການທສະແດງ
ໃຫເຫັນເຖິງປັນຫາຊຳເຮອທກວາງ ແລະເລິກແລບລົງໄປອີກ.

ເຮົາຖາມວາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ ແລະວິທີການອັນໃດ ທຈະມາແກໄຂ
ບັນຫາສິທິມະນຸດອັນອນ ໃນເມອທາງ ການລາວ ຍັງຄົງເພີກເສີຍຕກໍລະນຕໄປ? 2



1 ຂແນະນຳ ແລະຄຳຕອບ ແມນສາມາດເບງໄດທ
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LASession21.aspx

2 ຈາກການລົງນາມຂອງ 145 ອົງການ, ແລະເຜີຍແຜກອນກອງປະຊຸມ UPR ໃນເດືອນມັງກອນ. ພອມທັງ
ໄດປະກອບເຂາໃນຈົດໝາຍເຖິງຄະນະທູດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈາກາຍປະເທດ ທກຸງເຈນິ ວາ
ພາຍັງຈາກການປະຊຸມ.


