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ຖະແຫຼງການຂອງ Bata’an 
 
1. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-30 ເດືອນຕຸລາ  2019, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 63 

ຄົນຈາກ 9 ປະເທດມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ໃນອ່າວ Subic, ແຂວງ Bata’an, 
ປະເທດຟີລິບປິນ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ 
ທົບທວນບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອ
ງການລົງທືນທຸລະກິດ ແລະ 
ກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 
9 ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນເຂດພື້ນທີ່ອ່າວ Subic, 
ກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນຖານທີ່ໝັ້ນ 
ການທະຫານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ດຳເນີນງານມາເປັນເວລາ 99 ປີ 
ຈົນເຖິງທີ່ສີ້ນສຸດຂອງການສະແດງຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 1992. 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຕາງໜ້າສະຖາບັນສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊ
າດ (NHRIs), ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ. 

 
2. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະ

ນຸດໃນປະເທດຟີລິບປິນ (CHRP), ໂຄງການປະຊາຊົນປ່າໄມ້, 
ສະມາຄົມຟີລິບປິນເພື່ອການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ແລະ 
ສູນສາກົນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ 
ການສຶກສານະໂຍບາຍເຜົ່າພື້ນເມືອງ (Tebtebba), 
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມສະຕັອກໂຮມ, 
ຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ 
Samdhana. 

 
3. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງການຕ້ອນຮັບຂອງຊຸມຊົນ Pastolan ແລະ Kanawan 

ທີ່ໄດ້ເປີດບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາສູ່ພວກເຮົາ. 



ພວກເຮົາເຄົາລົບນັບຖືການເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍປີ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວຂໍ້ໂດເມນບັນລຸໄດ້ໂດຍທັງຊຸມຊົນ. 

 
4. ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນ ແລະ 

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການແຫ່ງຊາດໃນບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເ
ວັນອອກສຽງໃຕ້, ໄດ້ຍິນຈາກ NHRIs ໃນປະເທດມຽນມາ, ປະເທດໄທ, ປະ
ເທດຟີລິບປິນ, ປະເທດຕີມໍເລສເຕ, ປະເທດມາເລເຊຍ, ປະ
ເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະເທດເນປານ ແລະ ປະຊາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມພົນລະເຮືອນຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, 
ປະເທດໄທ, ປະເທດມາເລເຊຍ, ປະເທດມຽນມາ, ສປປລາວ ແລະ ປະ
ເທດຟີລິບປິນ. 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກປະຊາຊົນເ
ຜົ່າພື້ນເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ NHRI 
ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆລວມທັງຜົນກະທົບຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
(SEZs), ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດຂອງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ 
ຜົນກະທົບທາງເພດຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບສິດທິທີ່ດິນ. 
ຫົວຂໍ້ທົ່ວໄປໄດ້ຖືກຮັບຟັງ, ສະຫຼຸບສັງລວມຢູ່ທີ່ນີ້. 

 
5. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍ NHRIs 

ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກັບທຸລະກິດ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້. 
ການສອບສວນລະດັບຊາດຄັ້ງທຳອິດ 
ທີ່ເປີດໂດຍຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດໃນປະເທດອິນໂດເນເ
ຊຍ (KomnasHAM) ແມ່ນກ່ຽວກັບ 
'ສິດທິຂອງຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງກ່ຽວກັບອານາເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້', ຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດປະເທດມາເລເຊຍ 
(SUHAKAM) 
ເຊັ່ນດຽວກັນໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິດທິຂອງ
ຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ແນະນຳໃນບັນດາອື່ນໆ, 
ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ
. ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ NHRI ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການສືບສວນ ແລະ 
ການກຳນົດການຄົ້ນຄ້ວາສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ (ປະເທດຕີມໍເລສເຕ, 
ປະເທດໄທ, ປະເທດຟີລິບປິນ). 
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນຫາທາງທຸລະກິດ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດໄດ້ຖືກສັງເກດໂດຍຜູ້ນຳສະເໜີ NHRI ທັງໝົດ, 



ໂດຍຜ່ານການສືບສວນ ແລະ ການແຊກແຊງກ່ຽວກັບຄະດີສະເພາະ ແລະ 
ໃນການປູກຈິດສຳນຶກ. 

 
6. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳຂອງ NHRIs 

ຕໍ່ລັດຖະບານ ຍັງຊ້າໃນຫຼາຍປະເທດ. NHRI 
ຍັງຢູ່ໃນຈຳນວນຈຳກັດໃນພາກພື້ນ, ເຊິ່ງ ປະເທດກຳປູເຈຍ, 
ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 
ສປປລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້. 
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເອກະລາດ 
ຈາກການແຊກແຊງທາງການເມືອງຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ 
NHRI ສ່ວນຫຼາຍຂາດການບັງຄັບທີ່ຈະແຈ້ງໃນການສືບສວນ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາຂ້າມຊາຍແດນ. 

 
 
 
 
7. ປະສົບການຂອງການເຈລະຈາໂດຍກົງລະຫວ່າງຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ 

ບັນດາທຸລະກິດຍັງສືບຕໍ່ມີຈຳ ກັດຂ້ອນຂ້າງ ແລະ 
ທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຍັງສື
ບຕໍ່, ສ່ວນໃຫຍ່, ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ 
ບໍ່ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຂອງຜູ້ຖືສິດທິທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, 
ລວມທັງສິດທິຂອງຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ. 
ນີ້ລວມທັງສິດທີ່ຈະໃຫ້ ຫຼື 
ກີດກັ້ນການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ກ່ອນ ແລະ 
ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ກິດຈະກຳທີ່ສະເໜີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ. 
ກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍທຸລະກິດ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້. 

 
8. ກອງປະຊຸມຮັບ

ຟັງກ່ຽວກັບການເພີ່ມກຳລັງແຮງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມພະຍາຍາ
ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິດທິມະນຸດ 
ເນື່ອງຈາກຄວາມດຸໝັ່ນເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາບໍລິສັດ
ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, 
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະເມີນຜົນທາງວິຊາການກ່ຽວກັບກິດຈະກ



ຳຂອງນັກທຸລະກິດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຽບກັບຂໍ້ກຳນົດຂອ
ງບົດແນະນຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດ 
ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນໃນການປະຕິບັດຢ່າງດຸໝັ່ນ. 

 
9. ການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZs) 

ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທືນຂອງທຸລະກິດ 
ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນທົ່ວພາກພື້ນ, 
ລວມທັງຢູ່ຕີມໍເລສເຕບ່ອນທີ່ຊຸມຊົນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່
ຖືກສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. 
ປະສົບການຈາກປະເທດເຈົ້າພາບ, ປະເທດຟີລິບ, ປິນໄດ້ແຜ່ລາມ ແລະ 
ປະສົມປະສານ, ຈາກການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດອ່າວ Aurora ປາຊີຟິກ 
ແລະ ເສລີ (APECO), ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີແບບເສລີ, 
ກ່ອນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນການປະກາດເຂດ ແລະ ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, 
ເຖິງ SBMA ບ່ອນທີ່ມີການພົວພັນການເຈລະຈາ ແລະ 
ໂດເມນບັນພະບູລຸດໄດ້ຖືກຮັບຮູ້. 
ການຍົກເວັ້ນການຄັດເລືອກກົດລະບຽບ ແລະ 
ກົດໝາຍມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທືນແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້. 

 
10. ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງກົດໝາຍທີ່ດິນໄດ້ຖືກຍົກ

ຂຶ້ນມາ. 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍໄດ້ສັງເກດເຫັນການເຈລະຈາ
ທີ່ຢຸດເຊົາກ່ຽວ ກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບຮູ້ ແລະ 
ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. 
ໃນຂະນະທີ່ດິນແມ່ນບັນຫາຂອງລັດໃນປະເທດມາເລເຊຍ, 
ສານລັດຖະບານກາງໃນປີ 2016 ໄດ້ຈັດຂື້ນວ່າປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ 
Dayak ຂອງ Sarawak 
ບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ສິດທິປະເພນີພື້ນເມືອງຂອງພວກເຂົາ 
ທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງເອົາໃບຕາດິນໃນປ່າໄມ້ເວີຈິນໄອແລນເປັນເຂດແດນຂ
ອງເຂດແດນ ແລະ ເຂດສະຫງວນປ່າໄມ້ຂອງຊຸມຊົນ. 
ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາດິນທີ່ຖືກຈຳກັດສຳລັບເ
ນື້ອທີ່ກະສິກຳທີ່ຖືກກຳຈັດກ່ອນປີ 1958. 
ໃນຂະນະດຽວກັນລັດຖະບານກາງຂອງມາເລເຊຍກຳລັງຟ້ອງຮ້ອງລັດຖະບານແ
ຫ່ງລັດໃນເມືອງ Kelantan 



ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ໃບຕາດິນຕາມປະເພນີ. 
ໃນປະເທດມຽນມາສະຖານະການທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ກ້າວໜ້າຖອຍຫຼັງ, 
ໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວ່າງດິນ, ດິນເຮື້ອ ແລະ 
ເວີຈິນໄອແລນໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2018, 
ປ່ຽນປະສິດທິຜົນທີ່ດິນທັງໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນ
ທີ່ດິນທີ່ວ່າງ ແລະ 
ປະຕິເສດສິດທີ່ດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. 

 
11. ການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຍັງມີຢູ່ໃນຫລາຍໆບ່ອນຫລາຍເກີນໄປ, 

ຄວາມສັບສົນ ຫລື ສັບສົນ. ສິດອໍານາດທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າດິນແດນຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ 
(ຟີລິບປິນ) ແລະ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຢູ່ (ປະເທດໄທ, 
ປະເທດມຽນມາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ), ມີຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ. 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກປະເທດໄທ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ 
ປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ສັງເກດເຫັນການຊໍ້າຊ້ອນກັບພື້ນທີ່ອະນຸ
ລັກ ແລະ/ຫຼື ເຂດປ່າໄມ້, 
ໃນປະເທດມຽນມາຊໍ້າຊ້ອນກັນລະຫວ່າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກພື້ນຍັງຄົງມີຢູ່. 
ຍ້ອນການກະຕຸ້ນຊັບພະຍາກອນ, 
ຄວາມສັບສົນດັ່ງກ່າວຈະທຳລາຍຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນທີ່ຈະຕ້ານ
ທານກັບການບຸກລຸກ. 

 
12. ບັນດາກໍລະນີສະເພາະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເຊິ່ງປະຊາຊົນ ແລະ 

ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽ
ວຂ້ອງກັບສິດທິມະນຸດ, ລວມທັງບໍ່ແຮ່ Omkoi ໃນເຂດ Karen 
ໃນປະເທດໄທທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫລາຍພັນຄົນຂອງ Karen 
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບ, ແລະກໍລະນີຟີລິບປິນ - 
ຈາກເຂື່ອນ Kaliwa ທີ່ສະ ເໜີ ບ່ອນທີ່ເຂື່ອນ Dumagat ກຳ 
ລັງທ້າທາຍຕໍ່ຜົນຂອງຂະບວນການ FPIC, ການຂຸດຄົ້ນແຮຄຳ 
ທີ່ເປີດຢູ່ເທິງເກາະ Masbate 
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ການຕໍ່ສູ້ກັບການຂະຫຍາຍບໍ່ແຮ່ OceanaGold ໃນເມືອງ Didipio 
ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຜົ່າພື້ນເມືອງ Ikalahan. 

 
13. ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ແລະ 

ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບການກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງບຸກຄົນແລະຊຸມຊົນ



ທີ່ປົກປ້ອງສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ການກຳນົດເປົ້າໝາຍສະເພາະຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປ້
ອງທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໂດຍການໃສ່ຊື່ພວກເຂົາວ່າ 
"ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ", "ຕໍ່ຕ້ານລັດ" ແລະ/ຫຼື 
"ການຕ້ານການພັດທະນາ" ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນປະເທດຟີລິບປິນ, 
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍແລະພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງອາຊີ. 
ຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເລື່ອງກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳ, 
ຄວາມຄຽດ, ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ຖືກແບ່ງປັນ. 
ຢູ່ເມືອງ Palawan, ປະເທດຟີລິບປິນ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າພື້ນເມືອງໄດ້ເວົ້າເຖິງການແບ່ງແຍກໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ການທຳລາຍປ່າໄມ້ຂອງພວກເຂົາທີ່ເກີດຈາກການປູກຕົ້ນໝາກພ້າວ
ໃຫຍ່ຂອງ Lionheart Farms Philippines. ການທະຫານຂອງເຂດໂຄງການໃນມຽນມາ 
ແລະ ຟີລິບປິນແມ່ນຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຂົ່ມຂູ່ ແລະ 
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. 
ການເຮັດຜິດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບດັ້ງເດີມໄ
ດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ. ໃນຫລາຍໆກໍລະນີ, 
ການຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວ, ການກໍ່ອາຊະຍາກຳ  ແລະ 
ຄວາມຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ການຂ້າຜູ້ນຳຊຸມຊົນ ແລະ 
ບຸກຄົນລວມທັງການຂ້າຄົນພິພາກສາ. 

 
14. ຜົນກະທົບສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສະຖານະການຂອງຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່

າວໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ, 
ຄືກັບບົດບາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ມີບົດບາດໃນການປ້ອງ
ກັນຕົວເອງ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງ. 
ການປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ 
ແລະ ປະຊາຊົນກໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້, ໂດຍສະເພາະໂຄງການ 
'ການລິເລີ່ມສິດທິດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ' 
ຂອງໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກກອງປະຊຸມ. 
ພາລະບົດບາດການສືບສວນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງອົງການສຳ
ຫຼວດປະຊາກອນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ຖືກປະກາດຂື້ນໃໝ່ໃນກາ
ນຮ່ວມມືກັບ CHRP ກໍ່ໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ 
ສຳລັບການຈຳລອງທີ່ມີທ່າແຮງໃນພາກພື້ນ. 

 
15. ພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຫົວຂໍ້ຫຼັກໃນການສົນທະນາຂອງກອງປະຊຸມ

, ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າເຖິງທັງໂອກາດ ແລະ 



ຄວາມສ່ຽງຂອງລະດັບການລົງທືນທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນຮູບແບບການຜະ
ລິດພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້. 
ທຸກໆປະເທດອາຊຽນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງປາຣີທີ່ລະບຸວ່າທຸ
ກໆການກະທຳຂອງດິນຟ້າອາກາດຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງ ແລະ 
ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ 
ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ຮູບແ
ບບພະລັງງານທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງ ໃໝ່ ໄດ້. 
ການລິເລີ່ມຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກໂດຍປະຊາຊົນພື້ນເມືອງໄດ້ຖືກບັນ
ທຶກໄວ້, 
ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍກຸ່ມຊົນເ
ຜົ່າພື້ນເມືອງໃນ SDGs, 
ເຊິ່ງສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ
ຕົນເອງສຳລັບໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ. 

 
16. ການສົ່ງເສີມພະລັງງານຊີວະພາບເປັນຮູບແບບຂອງພະລັງງານສີຂຽວສ້

າງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ, 
ດ້ວຍຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂື້ນໃນເນື້ອທີ່ດິນໃນການຂະຫຍາຍການຜ
ະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ເງິນອຸດ ໜູນ 
ຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການສູ
ງຂື້ນ, ບ່ອນທີ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນທີ່ມີຢູ່ແມ່ນມີ 
ໜ້ອຍ. ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: 
ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານໄຟຟ້າແລະພະລັງງານທໍລະນີສາດ, 
ເມື່ອປະຕິບັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ FPIC, 
ເພີ່ມທະວີການຮຸກຮານຂອງການພັດທະນາໃນພື້ນທີ່ພື້ນເມືອງຂອ
ງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງດັ່ງທີ່ສະແດງໂດຍຄວາມຮີບດ່ວນຂອງຊັບພະ
ຍາກອນໃນເມືອງ Cordillera, ປະເທດຟີລິບປິນ. 
ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງມີຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆເພື່ອເປັນເ
ຈົ້າພາບໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ, 
ມັກຈະມີຂໍ້ມູນຈຳກັດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ ແລະ 
ການຈັດແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສະເໝີພາບ. 

 
17. ພະລັງງານທົດແທນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ລວມທັງໂຄງການແລະການກະທຳ

ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຈາກໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານ ແລະ 
ທໍລະນີສາດ, ເຖິງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານລົມ ແລະ 
ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ. 



ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງພະລັງງານທົດແທນຕ່າງໆເຫຼົ່າ
ນີ້ແຕກຕ່າງກັນ. 
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຈາກຟີລິບປິນ ແລະ 
ມາເລເຊຍໄດ້ແບ່ງປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນທີ່ໄດ້ເຮັດໃນການພັດທະນາໂ
ຄງການພະລັງງານທົດແທນທີ່ນຳໃຊ້ຊຸມຊົນຫລືຊຸມຊົນ, 
ໃນຂະນະທີ່ສັງເກດເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງໂຄງການດັ່ງກ່
າວກັບໂຄງການບູລິມະສິດການພັດທະນາທີ່ກຳນົດເອງ ແລະ ໂຄງການ 
ດຳລົງຊີວິດ. ຄວາມຕ້ອງການສູງສຳລັບການສະ ໜັບສະ ໜູນ 
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນເພື່ອໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສັງເກດ, 
ໃນຂະນະທີ່ຍັງສັງເກດເຫັນຄວາມສຳ 
ຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ. 

 
18. ໃນຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ສິດທີ່ດິນ, 

ບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຖືກເຂົ້າໃຈວ່າເປັນການແກ້ໄຂການພົວພັນອຳນາ
ດທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນພາຍໃນສັງຄົມມະນຸດ, ໂດຍສຸມໃສ່ສິດທິ ແລະ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງທີ່ມາຈາກການດ້ອຍໂອກາດຈາກອຳນາດໃນຫລ
າຍໆກໍລະນີ. ສຳລັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, 
ການຈຳແນກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຄວາມດ້ອຍໂອກາດແມ່ນໄດ້ພົບພໍ້, 
ມາຈາກເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຈົນເຖິງເຊື້ອຊາດ ແລະ ຕົວຕົນ. 
ແມ່ຍິງຍັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຮູບແບບສະເພາະໃນສະຖານະກາ
ນຂອງການທະຫານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງ. ບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສະແດງໂດຍແມ່ຍິງພື້ນເມືອງ
ກໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກ ແລະ ຊົມເຊີຍ. 
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສັງເກດເຫັນລວມມີການຂາດຂໍ້ມູນ 
ທີ່ມີການແບ່ງແຍກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ, 
ຄວາມສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ 
ສຽງຂອງແມ່ຍິງໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຕໍ່າກວ່າໃນຂະບວນການທີ່ສຳຄັນ. 

 
19. ບົນພື້ນຖານຂອງການສົນທະນາເຫຼົ່ານີ້, 

ກອງປະຊຸມໄດ້ສ້າງຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆເພື່ອດຳເນີນການ: 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຂໍ້ສະເໜີແນະ 
 
ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງຂອງ Aeta ໃນ Kanawan ແລະ Pastolan 
ສຳລັບ SBMA ແລະ ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເພື່ອຮັບຮູ້ການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາໃນຂອບເຂດ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ. 
ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນຕາ
ມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ລະຫວ່າງ SBMA ແລະ ຊຸມຊົນ Pastolan. 
 
ສຳລັບລັດຖະບານ 
 
ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານມີມາດຕະການຮີບດ່ວນເພື່ອ 
ຮັບຮູ້ເຖິງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ 
ເພື່ອຮັບຮູ້ສິດທິການລວບລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ, ນ້ ຳ, 
ອານາເຂດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. 
ນີ້ປະກອບມີການຍິນຍອມເຫັນດີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ກ່ອນ ແລະ 
ເປັນຂໍ້ມູນຂອງອົງປະກອບຂອງສິດທິໃນການຕັດສິນໃຈຕົນເອງ 
 



ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານໃຫ້ບຸລິມະສິດ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ 

ນະໂຍບາຍໃນທາງບວກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິຂອງ

ຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ 
ຊຸມຊົນທີ່ຂຶ້ນກັບທີ່ດິນອື່ນໆທີ່ມີສິດຕາມປະເພນີຕໍ່ຊັບ
ພະຍາກອນ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກ້າວໜ້າການປະຕິຮູ
ບໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ລັດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຊົນເ
ຜົ່າພື້ນເມືອງແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
ນີ້ປະກອບມີການຮ່ວມມືຂ້າມແດນບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງພົບ
ເຫັນທົ່ວຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືພາຍໃນພາກພື້ນອາຊີ. 
 
ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ທຸກໆ 
ລັດຖະບານໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ເປີດກວ້າງວຽກງານຂອງ NHRIs ໃນພາກພື້ນ, 
ລວມທັງຜ່ານການເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຕັ້ງ NHRI 
ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນມີ ແລະ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຮັດ, 
ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່. 
ລາວອາດຈະລວມເອົາການຮ່ວມມືກັບ NHRIs ໃນທົ່ວອາຊີ ແລະ ນອກອາຊຽນ. 
 
ກ່ຽວກັບສະຖາບັນສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດ: 
 
ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຕື່ມອີກສຳລັບ ທຶນພຽງພໍ ແລະ 

ປອດໄພທີ່ຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ແກ່ NHRIs 
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 
 
ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນການກະທຳທີ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ NHRIs, 
ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດຈົດທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ 
ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ປະເທດອື່ນ. 
ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີໝອກໝອກໃນພາກ
ພື້ນຕິດພັນກັບການເຜົາຜານ ແລະ ແນະນຳບົດບາດສຳ ລັບ NHRIs ໃນປະ
ເທດມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ 
ຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ເນັ້ນ ໜັກ ເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ, ການລົງທືນໃນ 



ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້. 
 
ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນຕື່ມຂອງ 
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສັງຄົມພົນລະເມືອງ, 

ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ NHRIs. 
ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນທ່າແຮງຂອງການຮ່ວມມືຂ້າມແດນໃນເລື່ອງນີ້. 
 
ໃນທຸລະກິດ: 
 
ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງ 
ບັນດາທຸລະກິດເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງ

ພວກເຂົາໃນການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ, 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດແນະນຳຂອງ UN ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດ (UNGPs), ລວມທັງໂດຍການຮັບຮູ້ສະພາບ ແລະ 
ສິດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ 
ການສົ່ງເສີມການລວມເອົາບົດບາດຍິງຊາຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດ
ແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ UNGPs. 
ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸລະກິດທັງໝົດຈັດກິດຈະກຳທຸລະກິ
ດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ລວມທັງ UNGPs, 
ແລະໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບ 
ເຂົ້າເຖິງວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ 

ກໍລະນີທີ່ມີການກ່າວຫາການລະເມີດສິດທິ. 
ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນບັນດາປະເທດ ແລະ 
ເຂດທີ່ມີການປົກຄອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ອ່ອນແອ, 
ເຊິ່ງຊ່ອງທາງການປົກຄອງ ແລະ 
ຕຸລາການທ້ອງຖິ່ນຖືກປິດຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. 
 
ພວກເຮົາສັງເກດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸລະກິດໃນການເຄົາລົບ 
ສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 
ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກ
ທຸລະກິດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ. 
  



ທຸລະກິດບໍ່ຄວນ 
ດຳເນີນການກັບໂຄງການຕ່າງໆໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໂດຍ

ບໍ່ເສຍຄ່າ ຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທີ່ຖືກກະທົບ, 
ໂດຍສັງເກດວ່າຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການ FPIC 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ. FPIC ປະກອບມີສິດທີ່ຈະເວົ້າວ່າບໍ່, 
ຕ້ອງອີງໃສ່ການເຄົາລົບຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອ
ງ ແລະ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງຊຸມຊົນ, 
ລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. 
 
ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸລະກິດຮັບປະກັນ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມ ໝາຍ 

ຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການວາງແຜນການພັດທະນາ, 
ລວມທັງຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບ່ອນທີ່ມີລະບຽບການ ແລະ 
ມາດຕະຖານກົດໝາຍສະເພາະ. 
 
ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸລະກິດໃນພາກພື້ນເພື່ອ 
ລວມເອົາການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງກວ້າງຂວາງເຊິ່ງມັກຈະເອີ້ນວ່າ "ຄວາມດຸໝັ່ນ 
ເນື່ອງຈາກ -" ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງແນວຄິດ, ການວາງແຜນ, ການພັດທະນາ ແລະ 
ການປະຕິບັດໂຄງການ. 
 
ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ທຸລະກິດໃຫ້ ຮັບຮອງເອົາ ແລະ 

ປະຕິບັດວິທີການທີ່ບໍ່ມີຄວາມທົນທານ 
ເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການກໍ່ອາຊະຍາ ກຳ, ການຂົ່ມຂູ່ 
ແລະ ການຂ້າເຊິ່ງຕິດພັນກັບກິດຈະກຳທາງທຸລະກິດ. 
 
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ໄດ້ 
ເຖິງທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ປະກອບການພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸລະກິດຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຂອງສິດທິ ແລະ 
ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດໃນພາກພື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນໄດ້ຮັບໃນ
ທາງບວກສຳລັບຊຸມຊົນແລະປະຊາຊົນ. 
 
ກ່ຽວກັບຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ: 
 



ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນ ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ຄະດີ, ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ 

ການຂົ່ມຂູ່ຂອງຄວາມຮຸນແຮງ 
ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ກະຕືລືລົ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊົນເຜົ່າພື້ນ
ເມືອງ ແລະ 
ມີຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຖານະຜູ້ປົກປ້ອງສິດ
ທິມະນຸດ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຮັບຮອງເອົາຄວາມບໍ່ອົດທົນຕໍ່ກົນລະ
ຍຸດດັ່ງກ່າວ 
 
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນສຳລັບ 
ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດສະໜອງ, 
ກົນໄກທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສະໜັບສະ 

ໜູນຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະສຳ 
ລັບຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຜູ້ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ 
 
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ການເຮັດວຽກຂອງ CHRP 
ໃນການສືບສວນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນປະຈຸບັນ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ NHRIs 

ເພື່ອຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນເພື່ອສ້າງແນວທາງໃນການປົກປ້ອງສິ

ດທິຂອງຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ 
 
ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ: 
 
ພວກເຮົາແນະນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ 

ຂະຫຍາຍເວທີຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ 
ພາຍໃນພາກພື້ນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການປະຕິບັດ 

ພວກເຮົາແນະນຳວ່າ 
iການລິເລີ່ມທີ່ນຳພາໂດຍຄົນພື້ນເມືອງໃນໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ

ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ທັງທາງດ້ານການເງິນ 
ແລະ ດ້ານວິຊາການ. 
 
ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອາຊຽນທົບທວນຄືນ 
ບູລິມະສິດການລົງທືນຂອງອາຊຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສຸມໃສ່ໂຄງກາ

ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະ ໜາດໃຫຍ່ ແລະ 
ລົງທຶນແທນລະບົບພະລັງງານທົດແທນຂະໜາດນ້ອຍໃນຊຸມຊົນ, 
ຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ. 
 



ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນ ໃນບາງກໍລະນີ, 

ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຊີວະພາບແມ່ນການກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີ

ກຂອງຕົ້ນປາມ ແລະ ພືດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການອຸດໜູນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ. 
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຢຸດເຊົາການອະນຸຍາດປາມນ້ ຳມັນໃໝ່ໃນປ່າໄມ້, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ພື້ນທີ່ 
ດຳລົງຊີວິດຈົນກ່ວາຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິດທິທີ່ດິນໄດ້ຖືກແ
ກ້ໄຂຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 
  
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບໜຶ່ງໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼັກໆຂອງ 
'ເວທີປັກກິ່ງເພື່ອປະຕິບັດງານ 'ເພື່ອພັດທະນາ 
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ 
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບນັກວິຊາການແລະນັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ຍິງທ້ອງຖິ່ນ, 
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງເຄື່ອງມືຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າການ
ຄົ້ນຄວ້າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Feminist 
ແມ່ນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
 
ພວກເຮົາຂໍແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານ (ແລະ 
ອື່ນໆ) ທີ່ອຸທິດໃຫ້ ສະໜອງ ເວທີໃຫ້ແມ່ຍິງ, 

ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບົດບາດຍິງຊາຍ, ພ້ອມກັບການສະໜັບ 
ສະໜູນການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງລວມທັງ
ແມ່ຍິງ 
 
ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຮັບຮອງເອົາ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ສະຕິຂອງແມ່ຍິງ 
ໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ນ້ຳ 
ແລະ 
ດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ເພດສຳລັບກິດຈະກຳທຸລະກິດຂອງພວກ
ເຂົາ. 
 
ບູລິມະສິດການພັດທະນາໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ປະຈຸບັນ ແລະ 
ອະນາຄົດ) ຄວນສອດຄ່ອງກັບ ແລະ ລວມເອົາບັນດາບຸລິມະສິດທີ່ໄດ້ 
ກຳນົດເອງຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ 
 



ຄົນພື້ນເມືອງຄວນ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ 

ມີປະສິດທິຜົນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການປົກຄອງຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, 
ບ່ອນທີ່ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາຖືກກະທົບ 
 
ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, 
ຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ທົ່ວອາຊີ, 
ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງພວກເຮົາໃນການຮັບປະກັນສິດທິ
ມະນຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. 
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