
ບດົຄາໍປາໄສ ຂອງພະນະທາ່ນ ນາງ ໂກດຼນີ ເລີດ,ູ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູຝຣ່ງັ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ

ໃນງານລຽ້ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ ລາວ-ຝຣ່ງັ
ແລະ ການປ່ຽນແປງຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກງານ ອງົການ AFD ປະຈາໍ ລາວ

ທ່ີເຮອືນພກັທດູ, ວນັທີ 2 ມຖີນຸາ 2016

ມືນ້ີ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຮູສ້ກຶດໃີຈເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ ທ່ີໄດຮ້ບັຕອ້ນທກຸທາ່ນ ພອ້ມກບັ ບນັດາຄູຮ່ວ່ມມຂືອງກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລງົທຶນ ທ່ີເຮອືນພກັທດູ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ ລາວ-ຝຣ່ງັ.

ໂອກາດດ ັງ່ກາ່ວ ພວກເຮົາຍງັຈະໄດຊ້າບກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງຂອງຫອ້ງການ  AFD  ປະຈາໍນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.

ຈກັໜອ່ຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະແຈງ້ໃຫບ້ນັດາຮບັຊາບຕື່ ມກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງດ ັງ່ກາ່ວ.

ບນັດາແຂກ ທາ່ນຍງິ ແລະ ທາ່ນຊາຍ ທ່ີນບັຖ,ື 

ປະເທດຝຣ່ງັ ແລະ ສປປ ລາວ ມສີາຍພວົພນັປະຫວດັສາດ ແລະ ສາຍພວົພນັການຮວ່ມມດືາ້ນເສດຖະກດິ,  ສງັ
ຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ເພ່ືອການພດັທະນາ ລະຫວາ່ງ ສອງປະເທດພວກເຮົາ ແມນ່ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຢູສ່ະເໝີ.
ການພບົປະລະດບັລດັຖະມນົຕີ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເປັນສິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນສາຍພວົພນັຮວ່ມມທ່ີື
ເຂັມ້ແຂງ.

ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງປະເທດຝຣ ັງ່ທ່ີມຕ່ໍີປະເທດລາວ  ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ,  ເປັນການຊວ່ຍເຫືຼອແບບມີ
ສວ່ນຮວ່ມຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນ ແລະ ເປັນການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີມກີານປະສານສມົທບົ. 

ເປັນຫຍງັຈຶ່ງວາ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ເພາະວາ່ ພາກລດັຂອງຝຣ ັງ່ ໄດສ້ບືຕ່ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັ
ທະນາ ແບບສອງຝາ່ຍ ໃນລາວ ເປັນເວລາຫຼາຍກວາ່ 20 ປີ ມາແລວ້ ແລະ ຍງັສບືຕ່ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຢາ່ງ
ສະເໝີຕ ົນ້ສະເໝີປາຍ ລວມມນູຄາ່ປະມານ   15   ລາ້ນ ໂດລາ ຕ່ໍປີ  .  ການຊວ່ຍເຫືຼອດ ັງ່ກາ່ວ ມຜີນົກະທບົ ແລະ ອຸ
ປະສກັດາ້ນງບົປະມານ ໃນໄລຍະໜ່ຶງມາແລວ້ ແລະ ຕ່ໍມາ ຍອ້ນການປະກອບສວ່ນຈາກຫຼາຍຝາ່ຍ ແລະ ພາກພ້ືນ
ຂອງປະເທດຝຣ ັງ່ ມນູຄາ່ການຊວ່ຍເຫືຼອກໍ່ເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ   25   ລາ້ນ ໂດລາ ຕ່ໍມ ີ  . 

ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງປະເທດຝຣ ັງ່  ແມນ່ແນໃສ່  ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ  (ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງກະສກິາໍ,  ສາທາລະນະສກຸ,  ແລະ ການພດັທະ
ນາຕວົເມອືງ).  ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍງັຊວ່ຍເຫືຼອລດັຖະບານລາວ ໃນເປ້ົາໝາຍນາໍພາປະເທດໃຫຫຸຼ້ດພ ົນ້ຈາກບນັ
ຊລີາຍຊື່ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ແຕນ່ີຫ້າປີ2020 ແລະ ເປ້ົາໝາຍພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໃນປີ 2030.  

ນອກຈາກເງນິຊວ່ຍເຫືຼອແລວ້  ປະເທດຝຣ ັງ່ຍງັສະໜອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫແ້ກປ່ະເທດລາວ.  ການຊວ່ຍເຫືຼອ
ຂອງພວກເຮົາໃນຂະແໜງການຄ ົນ້ຄວາ້,  ການສກຶສາ,  ວດັທະນະທາໍ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ ໃນຂະ
ແໜງການຕາ່ງໆ  ແມນ່ແນໃສສ່ະໜບັສະໜນູການແຂງ່ຂນັຂອງປະເທດລາວ,  ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ  ແລະ
ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ. ທງັໝດົນີແ້ມນ່ຄນຸຄາ່ທ່ີພວກເຮົາສ ົ່ງເສມີ. 

ການຊວ່ຍເຫືຼອແບບມສີວ່ນຮວ່ມຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນ. ຢັງ້ຢືນໄດຈ້າກແຫຼງ່ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີມາຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນ, ມີ
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ບນັດາອງົການ ແລະ ຜູປ້ະສານງານທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຕາ່ງ
ໆທ່ີມເີປ້ົາໝາຍຊດັເຈນ  ເຊ່ັນ  ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ  (ໂດຍສະເພາະ  ການຊວ່ຍເຫືຼອຜາ່ນ
ສະຖາບນັຝຣ ັງ່,  ອງົການສດິສອນພາສາຝຣ ັງ່ຢູຕ່າ່ງປະເທດ,  ຫອ້ງການ  Campus France), AFD  ແລະ ວງົ
ຄະນະຍາດຂອງຝຣ ັງ່ (ພາກພ້ືນ ແລະ ເມອືງຕາ່ງໆ) ກໍ່ມສີວ່ນຮວ່ມໃນທຶນຊວ່ຍເຫືຼອດ ັງ່ກາ່ວນີ.້  

ການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີມກີານປະສານສມົທບົ ຫືຼ ມກີານປຶກສາຫາລືຕກົລງົເປັນເອກະພາບຮວ່ມກບັຝາ່ຍລາວ. ຍກົຕວົຢາ່ງ
ການພບົປະກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ໃນມືນ້ີ.້  ພວກເຮົາຍງັຂະຫຍາຍການຮວ່ມມນືາໍບນັດາຄູຮ່ວ່ມ
ພດັທະນາອື່ ນໆ,  ໂດຍສະເພາະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ໃນນີ້ ປະເທດຝຣ່ງັ ແມນ່ໜ່ຶງໃນບນັດາປະເທດຫຼກັ ທ່ີໃຫທຶ້ນ
ຊວ່ຍເຫືຼອ :

– ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ : ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງບນັດາNGO ໃນການພດັທະນາປະເທດລາວ ແມນ່ກນຸ
ແຈສາໍຄນັ ເພາະພວກເຂົາ ຮູ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈສະພາບຕວົຈງິໃນພາກສະໜາມ ແລະ ສາມາດປະເມນີຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກ. NGO ແມນ່ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາທ່ີຈາໍເປັນ. ພວກເຮົາເຫັນໄດຄ້ວາມສາໍຄນັ
ຂອງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ເຫ່ົຼານີ້ ເໝືອນດ ັງ່ທ່ີປະທານາທິບໍດຝີຣ ັງ່ ທາ່ນ ໂອນລອັງ ໄດສ້ນັຍາໄວວ້າ່ : «
ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງປະເທດຝຣ ັງ່ໂດຍຜາ່ນNGO ຈະເພ່ີມຂຶນ້ອກີ ໜ່ືງເທ່ົາຕວົ ແຕນ່ີຫ້າປີ2017 ».

– ຄູຮ່ວ່ມມ ື ແບບສອງຝາ່ຍ ຫືຼ ຫຼາຍຝາ່ຍ ແລະ ການສບືຕ່ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຂອງປະເທດຝຣ ັງ່,  ຫຼກັໆກໍ່ມ ີ
ສະຫະພາບເອຣີບົ,  ອງົການ  ແລະ  ໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດ,  ພິເສດ  ກໍ່ແມນ່ກອງທຶນໂລກເພ່ືອຕາ້ນ
ສາມໂລກລະບາດທ່ີສາໍຄນັ. ນອກຈາກນີ້ ຍງັມ ີອງົການຝຣ່ງັໂກໂຟນສີາກນົ ແລະ ອງົການມະຫາວທິະຍາ
ໄລທ່ີໃຊພ້າສາຝຣ່ງັ ເຊິ່ ງປະເທດຝຣ່ງັເປັນປະເທດຫຼກັທ່ີມກີານປະກອບສວ່ນໃນອງົການດ ັງ່ກາ່ວ.

– ພາກເອກະຊນົ : ການປະກອບສວ່ນຂອງພວກເຮົາເພ່ືອການພດັທະນາ ບ່ໍໄດມ້າຈາກພາກລດັຢາ່ງດຽວເທ່ົາ
ນ ັນ້ ແຕຍ່ງັມ ີ ການລງົທຶນຂອງຝຣ ັງ່. ການລງົທຶນຂອງຝຣ່ງັ ໃນໄລຍະ 5 ປີທ່ີຜາ່ນມາ ແມນ່ມຄີວາມໝາຍ
ຄວາມສາໍຄນັ ເຊ່ັນ ການລງົທຶນຂອງ  EDF International,  ກຸມ່ທະນາຄານ BRED,  Essilor.  ນອກ
ຈາກນີ ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຊມົເຊຍີ ກຸມ່ບໍລສິດັ ACCOR ທ່ີສບືຕ່ໍລງົທຶນໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວໃນລາວ. ພວກ
ເຮົາຖວືາ່  ເປັນແບບຢາ່ງໃນການພດັທະນາການລງົທຶນ.  ການລງົທຶນທງັໝດົນີ້ ແມນ່ການລງົທຶນດາ້ນເສດ
ຖະກດິທ່ີຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງໃຫຄ້ວາມສນົໃຈ,  ເປັນການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫແ້ກຊ່າວໜຸມ່ລາວ  ແລະ  ເປັນ
ແຫຼງ່ລາຍຮບັສາໍລບັປະເທດ  ແຕກ່ໍ່ຍງັມຄີວາມເປັນຫວ່ງ  ໃນເລ່ືອງຂອງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແບບ
ຍນືຍງົ. 

– ສດຸທາ້ຍ  ,    ການປະກອບສວ່ນຂອງເຄອືຂາ່ຍນກັຄ ົນ້ຄວາ້ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງຕວົແບບ
ການພດັທະນາ ທ່ີໜາ້ສະໜບັສະໜນູ,  ທກຸຄນົໃນສງັຄມົມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຍນືຍງົ.  ການເພ່ີມທະວຄີວາມ
ອາດສາມາດໃນຂະແໜງດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ຈາໍເປັນສາໍລບັປະເທດລາວ ກໍ່ຄໃືນທ ົ່ວໂລກ.  ຜູຮ້ບັຜິດຊອບຂ ັນ້ສງູ
ຂອງບນັດາສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວ້າຕາ່ງໆຈະເດນີທາງມາທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໃນອາທິດທ່ີຈະມາເຖງິນີ.້  ຂາ້ພະ
ເຈົາ້ດໃີຈທ່ີພວກເຂົາສນົໃຈປະເທດລາວ. 

ເພ່ືອນມດິສະຫາຍ ທ່ີຮກັແພງ,
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ເບືອ້ງຕ ົນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າບວາ່ຈະມກີານປ່ຽນແປງກຽ່ວກບັຫອ້ງການອງົການ AFD. 
ພາຍຫຼງັ  4  ປີ ທ່ີປະຕິບດັໜາ້ທ່ີເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຫອ້ງການ  AFD  ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,  ເຖງິເວລາແລວ້
ທ່ີ ທາ່ນ ໂອລີວເີອ ຊລີາກ (Olivier GILARD)  ຈະໄປຮບັໜາ້ທ່ີໃໝ.່  ພວກເຮົາຂໍອວຍພອນໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວຈ ົງ່ໂຊກດີ
ກບັໜາ້ທ່ີຕາໍແໜງ່ໃໝ,່  ຖາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ເຂ້ົາໃຈບ່ໍຜິດ ຜູກ້ຽ່ວແມນ່ຈະໄປປະຈາໍການທ່ີ ປາຣ.ີ  ຂາ້ພະເຈົາ້ແນໃ່ຈວາ່ ຜູ້
ກຽ່ວຈະຄດິຮອດພວກເຮົາເປັນບາງຄ ັງ້ຄາວ.  ຜູມ້າແທນໃໝ່  ແມນ່  ທາ່ນ  ມາຕເີອີ  ບອມມເີອ  (Matthieu
BOMMIER) ທ່ີ ມາແຕ ່ປາຣີ ແລະ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມທບົທວນປະຈາໍປີໃນຄ ັງ້ນີ.້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່ ອແນວ່າ່ ຜູ້
ກຽ່ວຈະສາມາດສານຕ່ໍວຽກງານຂອງ ທາ່ນ ໂອລີວເີອ ຊລີາກ.   

ຍອ້ນເຫດຜນົພາຍໃນ,  ອງົການAFD  ໄດຕ້ດັສນິໃຈເບິ່ ງຄນືການຈດັຕ ັງ້ໃນພາກພ້ືນ.  ໄລຍະຜາ່ນມາ  ຫອ້ງການ
AFD ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຂຶນ້ກບັອງົການປະຈາໍພາກພ້ືນ ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ກາໍປເູຈຍ ແລະ ລາວ.  ຂຂໍອບ
ໃຈ ທາ່ນ ຟີລິບ ສະແຕນເມດຊ  (Philippe STEINMETZ)  ທ່ີເອົາໃຈໃສຊ່ີນ້າໍວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ມາໄດໜ່ຶ້ງປີ
ແລວ້.  ຕ່ໍໄປ  ຫອ້ງການ  AFD  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  ຈະຂືນ້ກບັອງົການປະຈາໍພາກພ້ືນ  ທ່ີຮບັຜິດຊອບ  ໄທ,
ມຽນມາ ແລະ ລາວ ທ່ີມສີາໍນກັງານຕ ັງ້ຢູບ່າງກອກ. ພອ້ມດຽວກນັນີ ້ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍນິດຕີອ້ນຮບັ ທາ່ນ
ອາຣອີານ ດຍຸເຄຼີ (Ariane DUCREUX) ທ່ີຈະມາຊີນ້າໍວຽກງານ ໃນຊຸມປີທ່ີຈະມາເຖງິນີ ້ແລະ ຂຂໍອບໃຈ ທ່ີມາ
ຮວ່ມງານໃນມືນ້ີ.້ 
ກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືການຮວ່ມມ ືລາວ-ຝຣ່ງັ ປະຈາໍປີ ເຮັດໃຫທ້ກຸຄນົເຂ້ົາໃຈສະພາບທົ່ວໄປ ແລະ ໄດຮ້ບັຮູງ້ບົ
ປະມານມະຫາສານ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ຢູປ່ະເທດລາວ. ການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງ ທາ່ນ
ອາຣອີານ ດຍຸເຄຼ ີແລະ ທາ່ນ ມາຕເີອ ີບອມມເີອ ກໍ່ຈະງາ່ຍຂືນ້. 

ຂໍຂອບໃຈ ທາ່ນ ນາງ ວນັນນີາ ໂປມນົຕີ (Vannina POMONTI) ເຊ່ັນດຽວກນັ ທ່ີມາຮວ່ມງານໃນມືນ້ີ້ : ແມນ່
ຜູກ້ຽ່ວນີເ້ອງ  ທ່ີຈະສບືຕ່ໍວຽກງານຂອງຫອ້ງການ  ໃນນາມຜູຮ້ບັຜິດຊອບປະເທດທ່ີຂຶນ້ກບັພະແນກອາຊີ  ອງົການ
AFD. ຜູກ້ຽ່ວຈະສະໜບັສະໜນູຊວ່ຍເຫືຼອຄະນະບໍລຫິານໃໝ ່ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ຽກງານຂອງອງົການ AFD ເດນີຕ່ໍ. ຂາ້
ພະເຈົາ້ ຂໍອະນຍຸາດແຈງ້ໃຫຊ້າບວາ່ ທາ່ນ ເຣມ ີ ຣອີູ (Rémy RIOUX)  ໄດມ້າປະຕິບດັໜາ້ທ່ີເປັນຫວົໜາ້ໃຫຍ່
ອງົການ AFD ແທນ ທາ່ນ ນາງ ອານ ໂປກາມ (Anne PAUGAM) ພາຍຫຼງັທ່ີມາປະຕບິດັໜາ້ທ່ີເປັນເວລາ 3
ປີ.  ຂາ້ພະເຈົາ້  ຄດິວາ່  ບນັດາທາ່ນຈະບ່ໍແປກໃຈ  ທ່ີເຫັນຊື່ ດ ັງ່ກາ່ວໃນບນັດາເອກະສານຕາ່ງໆທ່ີມາຈາກອງົການ
AFD.

ຕະຫຼອດໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ  ການປະກອບສວ່ນຂອງAFD  ກໍ່ມສີວ່ນສາໍຄນັໃນການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີກາ່ວມານ ັນ້.  ຜນົສາໍ
ເລັດຂອງການຮວ່ມມດື ັງ່ກາ່ວນີ ້ແມນ່ມຫຼີາຍ ເຊ່ັນ : ຫຼວງພະບາງ, ການພດັທະນາການຜະລິດກາເຟແບບຕອ່ງໂສ,້
ການພດັທະນາກະສກິາໍແບບຄອບຄວົ ໃນເຂດດນິສງູທາງພາກເໜືອ ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການທ່ີນອນຢູໃ່ນຫຼາຍໆໂຄງການ
ຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີພ ົນ້ເດ່ນັ.  ຜນົສາໍເລັດທ່ີຍາດມາໄດໃ້ນຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມາ ກໍ່ຍອ້ນຄວາມຈບູຈາ້ວຫາ້ວຫນັ ແລະ ຄວາມເຂັມ້
ແຂງ ຂອງຄະນະເຮັດວຽກປະຈາໍຫອ້ງການ ເຊ່ັນດຽວກນັ. 

ບນັດາແຂກ ທາ່ນຍງິ ແລະ ທາ່ນຊາຍ, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍຂອບໃຈທກຸໆທາ່ນ ທ່ີສະຫຼະເວລາເຂ້ົາຮວ່ມງານໃນມືນ້ີ ້ເພ່ືອ
ສະເຫີຼມສະຫຼອງຜນົສາໍເລັດກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ  ປະຈາໍປີ  ຂອງພວກເຮົາໄປພອ້ມໆກນັ
ແລະ ເພ່ືອເປັນກຽດໃຫແ້ກຄ່ະນະເຮັດວຽກຂອງອງົການ AFD ປະຈາໍລາວ. 

ຂໍໃຫກ້ານຮວ່ມມ ືລາວ-ຝຣ່ງັ ຈ ົງ່ໝ ັນ້ຍນື !   
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