ສົນທິສັນຍາອາຊຽນ ວ່ າດໍ້ ວຍການຕໍ້ ານການຄໍ້ າມະນຸ ດ,
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກນໍ້ ອຍ

ບົດລາຍງານຂໍ້ ມູ ນພໍ້ື ນຖານ ປະຈາປີ 2020: ສະຫຸ ບ
ສັງລວມ

ພາບລວມ: ຜົນຂອງບົດລາຍງານ
3 ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
2020 ເຊິ່ງໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ໃນປີ 2021.

ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານການຄໍ້ າມະນຸ ດປະຈາປີ

ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ຕົວຊໍ້ີ ວັດການຄໍ້ າມະນຸ ດທ່ີ ສາຄັນ

ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນທ່ າອ່ ຽງໃນໄລຍະ 3-5 ປີ ກ່ ຽວກັບ

ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ຄອງຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດ

ສາມາດລາຍງານທັງສ່ີ ຕົວຊໍ້ີ ວັດຂອງການຄຸ ໍ້ ມ

ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໄດໍ້ ສີໍ້ນສຸ ດໃນສານຂັໍ້ນຕົໍ້ນ ໃນປີ 2020

ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງຄະດີທ່ີ

ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ສໍ້ີ ນສຸ ດໃນສານຂັໍ້ນຕົໍ້ນ ໃນປີ 2020

ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນຈານວນຕົວເລກຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດທີ່ໄດໍ້

0 ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນສັດສ່ ວນ (ເປີເຊັນ) ຂອງຄະດີຄໍ້ າ
ໍ້
່
່
ມະນຸ ດທີໄດໍ້ ສີນສຸ ດໃນປີ 2020 ທີຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍໄດໍ້ ຮັບຄ່ າຊົດເຊີຍ
ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນຈານວນຕົວເລກຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດທ່ີ ໄດໍ້
່ສົງຟໍ້ ອງ ເພ່ື ອໃຫໍ້ ຜູໍ້ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍໄດໍ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫືຼອດໍ້ ານກົດໝາຍ
ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນຈານວນຕົວເລກຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ ທີ່
ສາມາດໃຫໍ້ ຄາໃຫໍ້ ການຜ່ ານທາງວີດີໂອລ່ ວງໜໍ້ າ ກ່ ອນການປະຊຸມສານ ໃນປີ 2020
4 ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ເພດ.

ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ ທ່ີ ແຍກຕາມ

4 ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ

ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ ທ່ີ ແຍກ

ຕາມອາຍຸ .
0 ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ພິການ.

ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ ທີ່ແຍກຕາມຄວາມ

2 ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານການຄໍ້ າມະນຸ ດປະຈາປີ
2020 ທ່ີ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນຈານວນຕົວເລກຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການດາເນີນຄະດີ, ຫື
ການລົງໂທດຕ່ ເຈົໍ້າໜໍ້ າທີ່ ທີ່ມີສ່ ວນພົວພັນກັບຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດ
1 ໃນ 10 ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໄດໍ້ ເຜີຍແຜ່ ຄາຕັດສິນຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດຂອງສານທ່ີ ໄດໍ້ ສໍ້ີ ນ
ສຸ ດໃນປີ 2020 ໂດຍບ່ ລະບຸ ຊື່ ລົງເຜີຍແຜ່ ທາງອອນລາຍ.

ສົນທິສັນຍາອາຊຽນ ວ່ າດໍ້ ວຍການຕໍ້ ານການຄໍ້ າມະນຸ ດ,
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກນໍ້ ອຍ

ບົດລາຍງານຂໍ້ ມູ ນພໍ້ື ນຖານ ປະຈາປີ 2020: ສະຫຸ ບ
ສັງລວມ

ພາບລວມ: ຂໍ້ ສະເໜີແນະ

1

ແຜນງານ

ຮ່ ວມມືກັບອາຊຽນຊ່ ວຍເຫື ອລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ

ໃນການ

ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານການຄໍ້ າມະນຸ ດປະຈາປີຂອງຕົນ.

2

ແຜນງານ
ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ທ່ີ ມີຄວາມສົນໃຈ
ເພ່ື ອຊ່ ວຍໃນການນາສະເໜີຂໍ້ ມູ ນທ່ າອ່ ຽງ ທ່ີ ສະແດງໃຫໍ້ ການພັດທະນາຂໍ້ື ນແຕ່ ລະປີ ຂອງຂໍ້ ມູ ນຫັ ກຂອງ
ການຄໍ້ າມະນຸ ດ ນໍ້ັ ນກ່ ເພື່ອເພ່ີ ມທະວີຄວາມເຂົໍ້າໃຈກ່ ຽວກັບທ່ າອ່ ຽງຂອງຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດ.

3

ແຜນງານ
ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ການເກັບກາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ ມູ ນການຄໍ້ າມະນຸ ດ.

4

ແຜນງານ
ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໃນການເຜີຍແຜ່
ໍ້ຂມູ ນຂອງບົດລາຍງານການຄໍ້ າມະນຸ ດປະຈາປີຂອງຕົນ ທ່ີ ກ່ ຽວກັບຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດທ່ີ ໄດໍ້ ຖືກສ່ົ ງຟໍ້ ອງ
ແລະ ສີໍ້ນສຸ ດ ໃນປີທີ່ມີການລາຍງານ ແລະ ຜົນໄດໍ້ ຮັບຂອງຄະດີດັ່ງກ່ າວນັໍ້ນ

5

ໃນການປັບປຸ ງ

ແຜນງານ
ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໃນການເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ ມູ ນຂອງບົດລາຍງານການຄໍ້ າມະນຸ ດປະຈາປີຂອງຕົນ ທ່ີ ກ່ ຽວກັບການໃຫໍ້ ການຊ່ ວຍເຫື ອແກ່ ຜູໍ້ຖືກ
ເຄາະຮໍ້ າຍ ລວມມີ: ການຊົດເຊີຍ, ການຊ່ ວຍເຫື ອດໍ້ ານກົດໝາຍ ແລະ ການເອົາຄາໃຫໍ້ ການຜ່ ານທາງວິ
ດີກ່ ອນລ່ ວງໜໍ້ າ.

6

7
8

ແຜນງານ

ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໃນການເກັບກາ,
່
ໍ້
ວິເຄາະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂມູ ນທີກ່ ຽວພັນກັບຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍຈາກການຄໍ້ າມະນຸ ດ ແຍກຕາມ ເພດ, ອາຍຸ
ແລະ ຄວາມພິການ
ແຜນງານ

ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ໃນເຜີຍແຜ່ ບົດ
ລາຍງານການຄໍ້ າມະນຸ ດປະຈາປີຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ທີ່ກ່ ຽວກັບຈານວນຕົວເລກຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ,
ການດາເນີນຄະດີ, ຫື ການລົງໂທດຕ່ ເຈົໍ້າໜໍ້ າທີ່ ທີ່ມີສ່ ວນພົວພັນກັບຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດ ທີ່ຢູ ່ ໃນໄລຍະຂອງ
ການລາຍງານ
ແຜນງານ

ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ

ໃນການປັບປຸ ງ

ຄວາມໂປ່ ງໃສ ທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບການຕັດສິນການຄໍ້ າມະນຸ ດ ໂດຍການເຜີຍແຜ່ ການຕັດສິນ.

ວິທີການປະຕິບັດງານທີ່ີ ຄໍານືງເຖີງຜູ້ ຖືກເຄາະຮູ້ າຍ
ຢີ່ ໃນຄະດີການຄູ້ າມະນຸດ:
ຂູ້ໍ ມນຕົວຊູ້ີ ວັດຜົນການດໍາເນີນງານທີ່ີ ສໍາຄັນ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດໍ້ ການົດການປະຕິບັດຕ່ ກັບຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ ຢູ ່ ໃນຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດ ເປັນບູ ລິມະສິດ ໃນ
ສົນທິສັນຍາ.
ປະເທດອາຊຽນ ສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດໍ້ ເກັບກາຂໍ້ ມູ ນຄະດີການຄໍ້ າມະນຸ ດ ເປັນຈານວນຫວງຫາຍແລໍ້ ວ. ແຕ່ ເຖິງຢ່ າງໃໃດໃກໃຕາມ
ປະເທດສະມາຊິກໃອາໃຊຽນ ຍັງສາມາດໃພິຈາລະນາໃ ການນາໃສະໃເໜີ
ຕົວໃຊໍ້ີ ໃວັດໃຂໍ້ ໃມູນໃຕ່ ໃໄປໃນໍ້ີ ໃ ຢູ ່ ໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ
ກ່ ຽວກັບການຄໍ້ າມະນຸ ດລະດັບຊາດຂອງໃຕົນ. ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສ່ ວນໃຫຍ່ ໄດໍ້ ເກັບກາຂໍ້ ມູ ນນໍ້ີ ແລໍ້ ວ ແລະ ການ
ສັງລວມເອົາຂໍ້ ມູ ນດັ່ງກ່ າວ ເຂົໍ້າໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ກ່ ຽວກັບການຄໍ້ າມະນຸ ດ ລະດັບຊາດ ຈະເຮັດໃຫໍ້ ຮັບຮູ ໍ້ ພາບລວມ
ກ່ ຽວກັບລະດັບການຈັດຕໍ້ັ ງປະຕິບັດພັນທະຂອງປະເທດສະມາຊິກ ຕ່ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຜູໍ້ ຖືກເຄາະ
ຮໍ້ າຍຈາກການຄໍ້ າມະນຸ ດ ຢູ ່ ໃນການດາເນີນຄະດີເຫ່ົ ານໍ້ີ ຖໍ້ າເຂົາເຈໍ້ົ າເລືອກທ່ີ ຈະເປັນພະຍານ ຢູ ່ ໃນການດາເນີນຄະດີອາຍາ
ຫື ສະເໜີໃຫໍ້ ພິຈາລະນາການຊົດເຊີຍຄະດີແພ່ ງ.

ຂໍ້ ມູ ນ
ຂໍ້ າງລຸ ່ ມນໍ້ີ ສະໜັບສະໜູ ນ ບັນດາຫັ ກການ ແລະ ບົດແນະນາ ກ່ ຽວກັບສິດທິມະນຸ ດ ແລະ ການຄໍ້ າມະນຸ ດ
ທີ່ໄດໍ້ ຮັບການພັດທະນາໂດຍ ກາມາທິການໃຫຍ່ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ດໍ້ ານສິດທິມະນຸ ດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 8 ຕົວຊີໍ້ວັດ
ທ່ີ ຄານຶງເຖິງຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ ແລະ ຄູ ່ ມືການຈັດຕໍ້ັ ງປະຕິບັດຕົວຊໍ້ີ ວັດດັ່ງກາວ ທ່ີ ສໍ້ າງຂືໍ້ນໂດຍແຜນງານ ASEAN-ACT
ບົດສົນທະນາລະອຽດເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບ 22 ຂໍ້ ມູ ນຕົວຊໍ້ີ ວັດການດາເນີນງານທ່ີ ສາຄັນ ສາມາດເບ່ິ ງໄດໍ້ ທ່ີ ເອກະສານຊໍ້ ອນ
ທໍ້ າຍ 1 ແລະ ຊຸດເຄື່ອງມື ຂໍ້ ມູ ນການຄໍ້ າມະນຸ ດຕົວຊີໍ້ວັດຜົນການດາເນີນງານທີ່ສາຄັນ ການສໍ້ າງພືໍ້ນຖານຫັ ກຖານ ສາ
ລັບວິທີການດາເນີນງານທ່ີ ຄານືງເຖີງຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍຂອງການຄໍ້ າມະນຸ ດ ໃນທ່ົ ວພາກພໍ້ື ນອາຊຽນ ຂອງແຜນງານ
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ບັນດາປະເທດອາຊຽນ
ທ່ີ ເຜີຍແຜ່
ບົດລາຍງານ
ການຄໍ້ າມະນຸດປະຈາປີ
ແມ່ ນມີຄວາມສາຄັນສາລັບ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ
ທ່ີ ໄດໍ້ ລົງນາມໃນ ສົນທິສັນຍາ
ອາຊຽນວ່ າດໍ້ ວຍ ການຕໍ້ ານການ
ຄໍ້ າມະນຸ ດ ໂດຍສະເພາະແມ່ ຍິງ
ແລະ ເດັກນໍ້ ອຍ ໃນປີ
ເນື່ອງຈາກໃວ່າ ເຂົາໃເຈົໍ້າໃໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄາ
ໝັໍ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະປະສານສົມທົບ
ໃນການຕ່ ສູ ໍ້ ຕໍ້ານໃການໃຄໍ້າໃມະນຸ ດ

ການເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານການ
ຄໍ້ າມະນຸ ດປະຈາປີ ເປັນການສໍ້ າງ
ຫັ ກຖານ ເພື່ອປະເມີນວ່ າວຽກ
ງານຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ມີຜົນກະທົບ
ຫື ບ່

ບັນດາໜ່ ວຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕໍ້ັ ງທ່ີ ບ່ ສັງກັດ
ັ ດຖະບານ
ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກລ
ານສະໜ
ັ ບສະໜູ ນດໍ້ ານ

ຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍຈາກ
ການຄໍ້ າມະນຸ ດ

ເນື່ອງຈາກວ່ າ ເຂົາເຈົໍ້າ
ປະກອບສ່ ວນ ເຂໍ້ົ າໃນການ
ເກັບກາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ ມູ ນ
ການຄໍ້ າມະນຸ ດ ເພື່ອທ່ີ ຈະສະ
ໜອງການບລິການທີ່ຫາກ
ຫາຍໃນລັກສະນະທ່ີ ມີ
ປະສິດທິພາບ ໃຫໍ້ ແກ່ ຜູໍ້ຖືກ
ເຄາະຮໍ້ າຍ ຈາກການຄໍ້ າມະນຸ ດ.

ເນື່ອງຈາກວ່ າ ເຂົາເຈົໍ້າ
ຕໍ້ ອງການຂໍ້ ມູ ນໃດໜື່ງ
ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່ າ ຈະສະ
ໜອງຫັ ກຖານຂອງ
ຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດ ຫື ບ.

ບັນດາໜ່ ວຍງານ
ຍຸ ຕິທາພາຍໃນ
ປະເທດ
ເຊ່ັ ນ: ຕາຫວດ,
ໄອຍະການ ແລະ ສານ

ທ່ີ ພັກອາໄສ, ໃຫໍ້ ການຊ່ ວຍເຫື ອ
ດໍ້ ານກົດໝາຍ, ໃຫໍ້ ການ
ບລິການທາງດໍ້ ານການແພດ
ແລະ ການໃຫໍ້ ຄາປຶກສາແກ່ ຜູໍ້
ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ.

ເນື່ອງຈາກວ່ າເຂົາເຈົໍ້າ
ອີງໃສ່ ພະຍານ ແລະ
ຜູໍ້ ຖືກເຄາະຮໍ້ າຍ ເພື່ອ
ສະໜອງຫັ ກຖານຂອງ
ຄະດີຄໍ້ າມະນຸ ດ.

