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ຄໍາເຫັນຂອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ

      ໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ກໍຄືໃນໄລຍະແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, 
ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກຕະຫລອດມາ. ພິເສດພາຍຫຼັງປີ 
1991 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ທຸກຂະແໜງ
ການ, ທຸກການຈັດຕັ້ງທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຫັນຈິດໃຈຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກເປັນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ຫັນບັນດານິຕິກໍາເປັນແຜນການແຜນ
ງານ ຫັນເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຮອບ
ດ້ານ. ເດັກລາວໄດ້ປະຕິບັດສິດພື້ນຖານຂອງຕົນຢ່າງຮອບດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນສິດໃນການຢູ່ລອດ, ສິດໃນ
ການພັດທະນາ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ສິດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສິດອື່ນໆ.
       
    ສະເພາະໃນຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ, ໃນປີ 2005, ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ  
ລາວ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືເບ້ືອງຕ້ົນໃນການປະຕິບັດງານສໍາລັບ
ສ່ືມວນຊົນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍ “ສ່ືມວນຊົນກັບສິດທິເດັກ. ປ້ຶມຫົວນ້ີໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນຊ່ວຍໃຫ້ສ່ືມວນ
ຊົນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບເດັກ, ສ່ອງ
ແສງຊີວິດຕົວຈິງຂອງເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາຈາກລັດຖະບານ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, 
ສັງຄົມ, ສາກົນ ແລະ ຍັງເປັນຄູ່ມືແນະນໍາສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ.
   
   ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ສາກົນມີການປ່ຽນແປງປ້ຶມດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຕອບ
ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງສື່ມວນຊົນໃນໄລຍະໃໝ່. ສະນັ້ນ, 
ເພື່ອປະກອບສ່ວນສະເຫຼີມສະຫຼອງສົນທິສັນຍາຄົບຮອບ 32 ປີ ແລະ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 
ຄົບຮອບ 30 ປີ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບ
ເດັກ (UNICEF) ປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມືສື່ມວນຊົນກັບສິດທິເດັກເປັນຫົວໃໝ່ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວ
ຈິງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ແລະ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
    
   ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າປຶ້ມຫົວນີ້ຈະຊ່ວຍສື່ມວນຊົນ ແລະ ເດັກລາວໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້, ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ 
ແລະ ຄວາມສາມາດສູງກວ່າເກົ່າ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານສື່ມວນຊົນດ້ວຍຕົນເອງ, ພ້ອມນີ້ກໍຈະເປັນ
ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການສໍາລັບສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ເຮັດວຽກທາງສື່ອອນລາຍ ກໍຄືນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ 
ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນສໍາລັບເດັກ.

ປະທານ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມຸນຕຣີ
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ຄໍານໍາ

 ປື້ມສື່ມວນຊົນ ກັບ ສິດທິເດັກຫົວນີ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ສອດຄ່ອງ

ກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນຄໍາແນະນໍາ 

ການລາຍງານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສື່ມວນຊົນລາວ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບເດັກຕ້ອງໄດ້ຄຳ

ນຶງເຖິງ ສິດທິເດັກຕະຫຼອດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລວມເອົາຄໍາແນະນຳ ຫົວຂ້ໍທີ່ອາດຈະເປັນຂ່າວ

ໄດ້ຕະຫຼອດ ພ້ອມທັງແນະນໍາສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່ (ສິ່ງເຕືອນໃຈກ່ອນເຜີຍແຜ່ຂ່າວ) ສິ່ງທີ່

ກ່າວມານັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກຂອງສື່ມວນຊົນ.

 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກດ້ວຍຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ, ຫຼັກການໃນການປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກໄດ້ມີບົດບາດໃນ

ສື່ມວນຊົນ. 

 ຫວັງວ່າ ສື່ມວນຊົນ, ເດັກ ແລະ ຜູ້ອ່ານທົ່ວໄປຈະຊ່ວຍຕໍານິ ຕິຊົມ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້

ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຂອງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສິງຫາ ປີ 2021

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດພິມ
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ຮູບໜ້າປົກ: © ກະຊວງ ຖວທ 
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ໝາຍເຫດ: ຮູບພາບທັງໝົດ ລວມທັງຮູບພາບເດັກນ້ອຍທ່ີສະແດງຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ
ຫຍັງກັບຫົວຂ້ໍ ຫືຼ ເຫດການກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການປົກປ້ອງເດັກແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ການຈັດພິມໃນຄ້ັງນ້ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕຣາລີ. ທັດສະນະທ່ີຂຽນລົງໃນການຈັດພິມຄ້ັງນ້ີແມ່ນເປັນຂອງຜູ້ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມ 
ແລະ ບ່ໍຈໍາເປັນແມ່ນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.
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ພາກທີ I

ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ບາງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ

1. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສື່ມວນຊົນຕໍ່ເດັກ
   1.1 ພາລະບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ

 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ລະບຸໃນມາດຕາ 2 ບາງຕອນວ່າ “ສື່ມວນ
ຊົນ ແມ່ນເວທີ ຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ, 
ມີພາລະບົດບາດເປັນກະບອກສຽງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການໂຄສະນາ, ສຶກສາ
ອົບຮົມ ແນວທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ປຸກລະດົມນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສາລະຄວາມຮູ້, 
ສາລະບັນເທີງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຖ້ອຍທໍານອງທີ່ບິດ
ເບືອນຄວາມຈິງ“. ມາດຕາ 9 ໄດ້ລະບຸວ່າ “ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນ ໂດຍສະແດງ
ອອກດ້ວຍການປະກອບຄໍາເຫັນ, ໃຫ້ທັດສະນະ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ສາລະຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ຊື່ງເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ“. ພ້ອມນີ້ໃນ
ມາດຕາ 66 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບອົງການສື່ມວນຊົນກໍໄດ້ລະບຸໃນຂໍ້ 7 ວ່າ: ຫ້າມອົງການສື່ມວນຊົນມີ
ພຶດຕິກໍາດັ່ງນີ້: “ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງມຶນເມົາເກີນຂອບເຂດ, ການເຊື່ອຖືງົມງວາຍ, ການກະທໍາທີ່ຂັດກັບ
ຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ພາບ, ສຽງ ແລະ ການກະທໍາທີ່ກະທົບຕໍ່ຊີວິດແມ່ ແລະ 
ເດັກ ແລະ ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆ“.
 
   1.2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສື່ມວນຊົນ

 ສ່ືມວນຊົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ລະບຽບການ, ຈັນຍາບັນນັກຂ່າວລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ດັ່ງນີ້:

- ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກຂອງສື່ມວນຊົນຕ້ອງຮັບປະກັນ 4 ລັກ 
ສະນະຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ 2016) ເຊິ່ງປະກອບມີ: 
ລັກສະນະຕົວຈິງ, ລັກສະນະສຶກສາອົບຮົມ, ລັກສະນະແນະນໍາ ແລະ ລັກສະນະຕໍ່ສູ້ ຫຼື ປົກປ້ອງ
ຄວາມເປັນທໍາ. 

-  ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໄດ້ຍຶດໝັ້ນຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວລາວ 10 ປະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
-  ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໄດ້ຄໍານືງເຖິງ 4 ສິດພື້ນຖານຂອງເດັກປະກອບມີຄື: ສິດທິໃນການຢູ່ລອດແມ່ນ

ສິດທິໃນການມີຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການລ້ຽງດູຈາກ
ພໍ່ແມ່, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ; ສິດທິໃນການພັດທະນາແມ່ນສິດທິໃນການພັດທະນາເດັກທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ, ສະຕິປັນຍາ, ອາລົມ, ຈິດໃຈ, ສິນທໍາ ແລະ ສັງຄົມ; ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
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ແມ່ນເມື່ອເດັກເກີດມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນ: ເດັກຖືກຈໍາແນກ, ເດັກຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, 
ເດັກຖືກຂູດຮີດແຮງງານ, ເດັກຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ, ເດັກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເດັກອົບພະຍົບ ແລະ ເດັກ
ທີ່ກະທໍາຜິດກົດໝາຍ; ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນເດັກທຸກຄົນມີສິດໃນການສະແດງຄໍາຄິດ
ເຫັນຕໍ່ກັບທຸກບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດເຂົາເຈົ້າ, ຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

2. ຄວາມເປັນມາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ

 ບົດນຳຂອງສົນທິສັນຍາໄດ້ຢໍ້າເຖິງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງ
ຍິ່ງ ແມ່ນສັນຕິພາບ, ເສລີພາບ, ຄວາມສະເໜີພາບ ແລະ ສະເຖຍລະພາບ ແລະ ບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດຢືນຢັນວ່າ ເດັກຕ້ອງການໆດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ 
ແລະ ເນັ້ນເປັນພິເສດວ່າຄອບຄົວຈະຕ້ອງໃຫ້ການດູແລ ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກເປັນຢ່າງດີ,  
ຢໍ້າເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆ ສຳລັບເດັກທັງກ່ອນ ແລະ 
ຫຼັງການເກີດ. ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຄົາລົບຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃນຊຸມຊົນຂອງເດັກ ແລະ 
ບົດບາດສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະດັບນາໆຊາດ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ.
 ສົນທິສັນຍາບ່ໍມີໄດ້ກ່າວເຖິງໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງນັກຂ່າວ,ແຕ່ວ່າສ່ືມວນຊົນມີ
ບົດບາດອັນສໍາຄັນ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ 
ຮັບປະກັນວ່າສິດທິຂອງເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດ.
 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເປີດຮັບການລົງນາມ, ການໃຫ້
ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຍັດຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນທີ 
20 ພະຈິກ 1989. ສໍາລັບສປປລາວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 
1991. ສີ່ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງເດັກປະກອບມີ:1) ການບໍ່ຈໍາແນກ; 2) ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງ
ເດັກ; 3) ສິດໃນການມີຊີວິດ, ຢູ່ລອດ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ; 4) ການເຄົາລົບຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ເດັກ. ສິດທິພື້ນຖານຂອງເດັກທີ່ເດັກຄວນຈະໄດ້ຮັບມີຄື:ສິດທິໃນການຢູ່ລອດ, ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ, ສິດທິໃນການຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ.
 ໃນປີ 2006 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 2 ອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກຄື: ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ແລະ 
ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອະນາຈານກ່ຽວກັບເດັກ. 
 ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາເລກທີ 138 ວ່າດ້ວຍອາຍຸຂັ້ນຕໍ່າໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ເລກທີ 182 ວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານໃນຮູບແບບທີ່ທາລຸນໃນປີ 
2005  ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ຈັດຕັ້ງແຜນປະຕິບັດງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ລຶບ
ລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກ 2014-2020 ເຊິ່ງໄດ້ຖືເອົາບາງມາດຕະການດັ່ງນີ້: 
 ເອົາແຮງງານເດັກເຊ່ືອມເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະ
ພາບກັັບເດັກທຸກຄົນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການອອກໂຮງຮຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການ
ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພສໍາລັບໄວໜຸ່ມ, ສະໜອງການປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີ
ຄຸນຄ່າເປັນທໍາຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວດກາແຮງງານ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ.
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3. ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ຂອງ ສປປ ລາວ

 ພາຍຫຼັງທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ປີ 1991, ລັດຖະບານ
ໄດ້ອອກນິຕິກໍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິດທິເດັກຫຼາຍສະບັບຄື: 
3.1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2006), ໃນ  
ມາດຕາ 2 ກໍານົດວ່າເດັກແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່ກ່ວາ 18 ປີ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມາດຕາ  3 ຂອງກົດໝາຍນີ້ ຍັງໄດ້ລະບຸເຖິງສິດຂອງເດັກດັ່ງນີ້: 
1) ດໍາລົງຊີວິດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຢ່າງເໝາະສົມ;
2) ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນການເກີດ, ການຕັ້ງຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ໄດ້ສັນຊາດ;
3) ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລຈາກພໍ່ແມ່່ ແລະ ບໍ່ຖືກແຍກອອກຈາກພໍ່ແມ່ ເວັ້ນເສຍແຕ່

ໃນກໍລະນີ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ;
4) ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລດ້ານສຸຂະພາບ, ການປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບໃນເວລາ ເຈັບເປັນ;
5) ໄດ້ຮັບການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ພອນສະຫວັນ, ການກໍ່ສ້າງດ້ານ

ວິຊາຊີບ, ສີມືແຮງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ; 
6) ສິດໃນການປາກເວົ້າ, ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີ ກັບເດັກດ້ວຍ

ກັນ, ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ, ສິລະປະ, ວັນນະຄະດີ, ກິລາກາຍະກໍາ ແລະ ການພັກຜ່ອນທີ່
ເໝາະສົມກັບໄວອາຍຸຂອງເດັກ; 

7) ໄດ້ຮັບ ແລະ ຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊື່ງມີເນື້ອໃນທີ່ເໝາະສົມກັບໄວອາຍ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາ
ຂອງເດັກ

8) ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ເດັກ; 
9) ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບການທາລຸນ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຕໍ່ເດັກ; 
10) ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພິເສດ ໃນຂະບວນການຍຸຕິທໍາ;
11) ໄດ້ຮັບສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ການຕັດສິນ ຫຼື 
ຕົກລົງທຸກບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບເດັກ ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ.

   3.2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ 2008) ມາດຕາ 1/1 (ໃໝ່) ຄອບຄົວແມ່ນ
ຈຸລັງໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ ຊຶ່ງມີຜົວ, ເມຍ, ລູກ ຫຼື ສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວທີ່ມີສາຍພົວພັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ແລະ  ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນ ໂດຍມີສໍາມະໂນຄົວຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ຍັງກໍານົດວ່າຍິງ 
ຫຼື ຊາຍ ທີ່ຈະເອົາກັນ ເປັນຜົວເມຍຕ້ອງມີອາຍຸ ແຕ ່18 ປີຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 3 ສິດເສລີພາບໃນການແຕ່ງດອງ

 ລັດປົກປ້ອງສິດເສລີພາບຂອງຍິງ-ຊາຍໃນການແຕ່ງດອງ. ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ 
ມີສິດເສລີພາບ ໃນການເລືອກຄູ່ຮັກ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກມັກ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອ
ເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ ຕາມຮີດຄອງອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ. ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ບັງຄັບ ຫຼື ຂັດຂວາງ ການແຕ່ງດອງຂອງລູກຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວ,  ພະນັກງານ 
ແລະ ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຕົນ.
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ມາດຕາ 23 ການຮັກສາ ແລະ ລ້ຽງດູລູກ

 ຖ້າວ່າຜົວເມຍ ຫາກບໍ່ເຫັນດີນໍາກັນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ລ້ຽງດູລູກ ພາຍຫຼັງການຢ່າຮ້າງ
ແລ້ວ ສານຕ້ອງ ຕັດສິນມອບເດັກໃຫ້ຢູ່ນໍາພໍ່ ຫຼື ນໍາແມ່ ໂດຍຖືເອົາຕາມຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ. 
 ຜົວເມຍທີ່ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມລູກ. ສານກໍານົດ
ການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລ້ຽງລູກຈົນຮອດກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ ຕາມການຕົກລົງຂອງຜົວເມຍ ຫຼື ຕາມຄໍາ
ຕັດສິນຂອງສານ ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວເມຍຫາກຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້. 

ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງພໍ່ແມ່ໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ

 ພໍ່ແມ່ມີພັນທະເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຂອງຕົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮອດກະສຽນອາຍຸ ແລະ ລູກທີ່ຮອດ
ກະສຽນອາຍຸ 18 ປີແລ້ວ ແຕ່ຫາກຂາດຄວາມສາມາດອອກແຮງງານ ເຊັ່ນ: ພິການ ຫຼື ບ້າເສຍຈິດ.
ພັນທະລ້ຽງດູລູກນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ໄປ ເຖິງວ່າພໍ່ແມ່ຈະຍັງຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເມື່ອຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ
ກໍຕາມ, ຄ່າເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຕໍ່ໜຶ່ງຄົນນັ້ນ ໃຫ້ອີງໃສ່ຄ່າຄອງຊີບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ເງິນເດືອນ ຕໍ່າສຸດຂອງ ພະນັກງານລັດ ເປັນພື້ນຖານຄິດໄລ່. 
 ພໍ່ ແລະ ແມ່ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານຫຼຸດຜ່ອນຄ່າເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກ ໃນກໍລະນີທີ່ຕົນຫາກຕົກຢູ່ໃນ
ສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

   3.3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກ (2013), ໃນ ມາດຕາ 7 ລະບຸໄວ້ວ່າ ການ
ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີນັ້ນ ເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ ດ້ານກົດໝາຍ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ, 
ການທໍລະມານ, ການບັງຄັບນາບຂູ່, ການລະເມີດກຽດສັກສີ ຫຼື ຊັບສິນ ແລະ ການພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 

   3.4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ 2013), ໃນ ມາດຕາ 101 ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ
ສາມາດຮັບເອົາຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ14 ປີ ເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດ
ວຽກເພີ່ມໂມງ. ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບເອົາ ແລະ ນຳໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າ
ກວ່າ 14 ປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 12 ປີ ເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າວຽກນັ້ນ ເປັນວຽກເບົາ ດັ່ງນີ້:
1)   ວຽກທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ການພັດທະນາ ດ້ານສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ;
2)   ວຽກທີ່ບໍ່ເປັນການກີດກັ້ນການເຂົ້າຮຽນ, ການເຂົ້າຮ່ວມການແນະນຳວິຊາຊີບ ແລະ ການຝືກອົບຮົມ

ວິຊາຊີບ.

ມາດຕາ 102 ໄດ້ລະບຸວ່າການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມມີດັ່ງນີ້: 
1)   ເຮັດວຽກໃນກິດຈະກໍາ, ໜ້າວຽກ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີບ່ໍມີຄວາມປອດໄພ, ເປັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບ,       
      ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ;
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2)   ເຮັດວຽກແບບບັງຄັບ;
3)   ເຮັດວຽກເພື່ອໃຊ້ແທນໜີ້;
4)   ເຂົ້າໃນການຄ້າມະນຸດ; 
5)   ຊື້ຂາຍປະເວນີຫຼືຊັກຊວນໃຫ້ເປັນໂສເພນີ, ຖ່າຍຮູບຫຼືສະແດງແບບລາມົກອະນາຈານ;
6)   ຊື້ຂາຍ ຫຼື ຊັກຊວນ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ, ການມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ 
      ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດທຸກປະເພດ.

   3.5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ (2019), ໃນ ມາດຕາ 02 ຄົນພິການແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີ
ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການເບິ່ງເຫັນ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ການປາກເວົ້າ, ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມ
ຈື່ຈຳ ແລະ ດ້ານອື່ນ ບວກກັບສິ່ງກີດຂວາງ ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການເຄື່ອນໄຫວຊີວິດປະຈຳວັນ, ການຮຽນ
ຮູ້ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ມາດຕາ 25 ລະບຸວ່າສິດຂອງຄົນພິການມີສິດພື້ນຖານດັັ່ງນີ້: 
1) ດໍາລົງຊີວິດຢ່າງມີເອກະລາດ, ປອດໄພ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນຢ່າງເທົ່າທຽມ; 
2) ໄດ້ຮັບການດູແລ, ປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ;
3) ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ; 
4) ໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ຝຶກວິຊາຊີບ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຄື່ອນໄຫວກິລາກາ

ຍະກໍາ, ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ວັດທະນະທໍາ, ເຂົ້າເຖິງອາຄານ ສະຖານທີ່, ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ 
ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

5) ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃນການນໍາໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງຕົນເຂົ້າໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ແລະ ຜະລິດວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້ສັງຄົມ;

6) ປະກອບຄໍາເຫັນທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ປະເທດຊາດ ແລະ ສັງຄົມ;

7) ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ພັນທະອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

8) ນໍາໃຊ້ສິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

   3.7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015), ໃນ ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) 
ສິດຂອງພົນລະເມືອງໃນການສືກສາກໍານົດວ່າພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກ
ສັນຊາດ,  ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ເຜົ່າ, ເພດ, ໄວ, ສະຖານະພາບດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສືກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ການສືກສາພາກບັງຄັບກໍານົດວ່າການສືກສາພາກບັງຄັບແມ່ນການສືກສາທີ່ຈໍາເປັນສໍາ
ລັບພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ຊື່ງຕ້ອງຮຽນໃຫ້ຈົບ ລັດກໍານົດເອົາການສືກສາແຕ່ຊັ້ນປະຖົມສືກສາຈົນຈົບ
ຊັ້ນມັດທະຍົມສືກສາຕອນຕົ້ນເປັນການສືກສາພາກບັງຄັບ.
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  3.8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ມາດຕາ 2 ກໍານົດວ່າການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ລັກພາຕົວ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນຳ
ສົ່ງ, ຮັບເອົາຄົນຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນດ້ວຍການຂົນຂວາຍ, ແນະນຳ, 
ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ອຳນາດ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນ, 
ການເອົາເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບແຝງ, ແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ການ
ໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ການຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ເພື່ອຂູດຮີດ
ແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເປັນຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ເປັນໂສເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຂອງ
ຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນ 
ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ.

ມາດຕາ 39 ສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີດັ່ງນີ້: 
1)   ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫຼືການຈັດຕັ້ງອື່ນ;
2)   ແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3)   ໃຫ້ການກ່ຽວກັບຄະດີ;
4)   ສະເໜີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ;
5)   ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ;
6)   ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ;
7)   ບ່ໍຖືກດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ບ່ໍຖືກກັກຂັງໃນສະຖານເປັນໂສເພນີ, ເຂ້ົາ-ອອກເມືອງຜິດກົດໝາຍ;
8)   ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຕົນ;
9)   ບໍ່ຖືກຖ່າຍຮູບ, ບັນທືກພາບເພື່ອເຜີຍແຜ່ຊື່ງຈະພາໃຫ້ເສຍກຽດສັກສີ ແລະ ຊື່ສຽງ;
10) ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານບ່ອນພັກເຊົາ, ກົດໝາຍ, ການແພດ, ການສືກສາ ແລະ ຝືກອົບຮົມ

ວິຊາຊີບ, ເສດຖະກິດ, ການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ;
11) ເບິ່ງເອກະສານຢູ່ໃນສໍານວນຄະດີ, ອັດສໍາເນົາຫຼືຈົດກ່າຍເອົາເນື້ອໃນທີ່ຈໍາເປັນອອກຈາກສໍານວນ

ຄະດີຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດການສືບສວນ-ສອບສວນ;
12) ເຂົ້າຮ່ວມການໄຕ່ສວນຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານ;
13) ສະເໜີຄ້ານຕົວຜູ້ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ;
14) ຮ້ອງຟ້ອງ, ຂໍອຸທອນ, ຂໍລົບລ້າງພືດຕິກໍາຫຼືຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, 

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນຫຼືປະທານສານປະຊາຊົນ,ຜູ້
ພິພາກສາທີ່ຕົນເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ; 

15) ເອົາຜູ້ແປພາສາ, ທະນາຍຄວາມຫຼືຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ;
16) ໄດ້ຮັບສິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

   3.9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກ (2015) 
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ໃນ ມາດຕາ 21 ເວົ້າວ່າການສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ເປັນມາດຕະການຂອງລັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ເດັກໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນ 
ດ້ວຍການສ້າງສະຕິສໍານຶກກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຕາມໄວອາຍຸທີ່ເໝາະສົມຂອງເດັກ. 
 
ມາດຕາ 12 ກໍານົດປະເພດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 4 ປະເພດ ດັ່ງນີ້:
1. ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ;
2. ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຈິດໃຈ;
3. ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ;
4. ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ.

 ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຍັງກໍານົດວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍແມ່ນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາເປັນ
ຕົ້ນການທາລຸນ, ການທໍລະມານ, ການຕົບຕີ, ການເຕະ,  ການຊຸກ, ການຍູ້, ການໂຍນເດັກຖີ້ມ ຊຶ່ງພາໃຫ້
ບາດເຈັບ, ມີຮອຍຊໍ້າ ຫຼື ບາງກໍລະນີອາດຈະບໍ່ເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ເປັນບ້າເສຍ
ຈິດ, ເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍຊີວິດ. 
 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຈິດໃຈແມ່ນການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ
ຕໍ່ຈິດໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນການມີເມຍຫຼາຍຄົນ, ການໝິ່ນປະໝາດ, ການນິນທາ, ການໃສ່
ຮ້າຍ, ການປ້ອຍດ່າ, ການປະຈານ, ການບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ການທໍາມິດສາຈານ,  ການປ່ອຍປະ, ການ
ລໍາອຽງ, ການຈໍາແນກ, ການແຍກ ຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ, ການບໍ່ໃຫ້ກຽດ, ບໍ່ນັບຖື, ການເຍາະເຍີ້ຍ
ສຽດສີ, ການກີດກັ້ນ, ການບັງຄັບ ຫຼື ການ ຂົ່ມຂູ່ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງ, ກຽດສັກສີ, ອັບອາຍ, ຂາດ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເສຍສຸຂະພາບຈິດ, ຊຶມເສົ້າ ຫຼື ຂ້າຕົວຕາຍ. 
 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດແມ່ນການກະທໍາ ຫຼື ຄວາມພະຍາຍາມທໍາທີ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິດທິ
ທາງເພດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນການຂົ່ມຂືນທໍາຊໍາເລົາ, ການບັງຄັບຮ່ວມເພດ, ການທໍາລາມົກ,  
ການທໍາອະນາຈານ, ການກະທໍາທີ່ຫຍາບຊ້າທາງເພດ, ການເວົ້າຈາ ຫຼື ການສໍາຜັດໃນລັກສະນະທາງເພດ 
ຊຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮັບຟັງ ຫຼື ຜູ້ຖືກສໍາຜັດ ຫຼື ການສົ່ງຜູ້ຍິງ ຫຼື ເດັກ ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍ
ທາງເພດ.
 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດແມ່ນການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍທີ່ກໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງຄອບຄົວ, ຊັບສິນທີ່ເປັນກໍາມະສິດຮ່ວມກັນ, ຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍ ໂອກາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນທາງເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນການ
ທໍາລາຍ, ຈູດເຜົາ, ມ້າງເພເຮືອນຊານ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ການຊຸກເຊື່ອງ, ການຄອບຄອງ, ໂອນ, ນໍາໃຊ້ ຫຼື 
ແບ່ງຊັບສິນ ໂດຍບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ການໃຫ້ຄ່າແຮງງານ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍບໍ່ເທ່ົາທຽມກັບເພດຊາຍ, ການ
ກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃດໜຶ່ງ ທັງໆ ທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ. 

ມາດຕາ 31 ສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງມີສິດດັ່ງນິ້:
1)   ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອົງການປົກຄອງ



12

ບ້ານ, ການຈັດຕັ້ງບ່ອນຕົນ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງສັງກັດຢູ່, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຕາໜ່າງ ຫຼື ຄະນະ
ກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ່ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີສິດອໍານາດ;

2)   ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບສິດ, ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນມິດ;
3)   ແຈ້ງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ສະຫະພັນແມ່

ຍິງ ຫຼື ຕາໜ່າງ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ;

4)  ເລືອກຮູບການແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້;

5)   ຮ້ອງຂໍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເນື່ອງຈາກຕົນໄດ້ຖືກບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມອັນຕະລາຍ
ທຸກຮູບແບບລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ເດັກທີ່ຕິດຕາມ;

6)   ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ ເປັນຕົ້ນການໃຫ້ຄໍາປືກສາ, ທີ່ພັກເຊົາທີ່ປອດໄພຊົ່ວຄາວ, ດ້ານການ
ແພດ, ດ້ານກົດໝາຍ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການກັບຄືືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ 
ສັງຄົມ;

7)   ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ;
8)   ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ;
9)  ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 

ແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
10) ມີສິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

      3.10. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການອຸດໜູນການອອກລູກແລະປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 5 ປີ, ສະບັບ 
ເລກທີ 273/ລບ, ລົງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2014 

ມາດຕາ 2 ການອຸດໜູນການອອກລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 5 ປີ: ການອຸດໜູນການອອກລູກແມ່ນການ
ຈ່າຍເງິນຄ່າກວດທ້ອງກ່ອນອອກ, ຫຼັງອອກ, ການປິ່ນປົວ, ການຜ່າຕັດ, ການກວດວິເຄາະ, ຄ່າເດີນທາງ
ໄປ-ກັບ, ຄ່າສົ່ງຕໍ່, ຄ່າຫ້ອງນອນ ແລະ ຄ່າອາຫານໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາອອກລູກ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມໜື່ງຄົນຢູ່
ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ.
 ການອຸດໜູນປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 5 ປີແມ່ນການຈ່າຍເງິນຄ່າກວດວິເຄາະ,ບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ການ
ປິ່ນປົວ, ການຜ່າຕັດ, ຄ່ານອນ, ຄ່ານໍາສົ່ງ, ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າອາຫານໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້
ຕິດຕາມໜື່ງຄົນຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ.
ມາດຕາ 5 ເງື່ອນໄຂທີ່ລັດອຸດໜູນ: ແມ່ຍິງຖືພາໄປອອກລູກ ແລະ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີຊື່ງຖືສັນຊາດ
ລາວແມ່ນລັດຈະຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເງິນອຸດໜູນທັງໝົດຕາມລາຍການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 6 ແລະ 
ມາດຕາ 7 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້.

  3.11 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ເລກທີ 
1561/ປທສ ລົງວັນທີ  26 ສິງຫາ 2020.

 ຄໍາແນະນໍາສະບັບນ້ີໄດ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບ
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ຄົນທົ່ວໄປ ແລະ ສະເພາະສໍາລັບເດັກ ລວມທັງສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນປະຕິບັດໃນການໃຊ້
ສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເດັກ ແລະ ສະໜອງຊ່ອງທາງ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນການ
ແຈ້ງເຫດເມື່ອເກີດຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ຍັງກໍານົດມາດຕະການ
ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊິ່ງມີມາດຕະການເລີ່ມແຕ່ການສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, 
ລົງວິໄນ, ປັບໄໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາ ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບ
ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ມາດຕາ 168 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ. 

© UNICEF LAO PDR
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ພາກທີ II

ຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ

 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມເດັກຕະຫຼອດ
ມາ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກລາວມີການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການ
ພົວພັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມບໍ່ວ່າໃນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ, ຂະແໜງການ, ສັງຄົມທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສາຍພົວພັນທາງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຂອງເດັກລາວໄດ້ສັງລວມສ່ອງແສງ
ອອກເປັນຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອໃຫ້ສ່ືມວນຊົນກໍາແໜ້ນໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນ, ບ່ອນອີງ, ຫຼັກການ, ຂອບເຂດ
ການໂຄສະນາ, ຂໍ້ຫ້າມ, ເປັນຄໍາແນະນໍາຄວນປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ເປັນຄໍາແນະນໍາທີ່ຕ້ອງ
ກວດກາກ່ອນເຜີຍແຜ່ໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້: 

1. ເດັກ ແລະ ການຖືກຈໍາແນກ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ພາຍໃນປະເທດເດັກມີການຈຳແນກຫຼາຍ ຫຼື ບໍ່? ຄົ້ນຫາປະເພດ,ສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກ. 
ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ  ໄດ້ເລົ່າຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.

 • ມີໜ່ວຍງານໃດແດ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີການຈຳແນກ
ຕາມປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເດັກຊາຍ ກັບ ເດັກຍິງ, ເດັກຮັ່ງມີ ກັບ ເດັກທຸກຍາກ, ເດັກໃນເມືອງ 
ກັບ ເດັກຊົນນະບົດ,  ເດັກພິການ ກັບ ເດັກບໍ່ພິການ, ເດັກຊົນເຜົ່າ, ເດັກຖືກປະຖິ້ມ, ເດັກຕິດຢາ
ເສບຕິດ, ເດັກຂ້າງຖະໜົນ (ເດັກຂໍທານ), ເດັກກໍາພ້າ-ກໍາພອຍ, ເດັກຖືພາ ແລະ ອື່ນໆ.

 • ເດັກອົບພະຍົບ, ເດັກບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ເດັກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ມີສິດສະເໝີພາບ ຫຼື ບໍ່? 
 • ລັດຖະບານໃຫ້ບູລິມະສິດ, ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ດໍາເນີນການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກແນວໃດ? 
ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການຕິດຕາມຄືແນວໃດ ແລະ ໜ່ວຍງານໃດຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ ການລາຍງານ
ຜົນການດຳເນີນງານຂອງອົງການລັດຖະບານທ່ີຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍລຶບລ້າງການ
ຈຳແນກ.

 • ລັດຖະບານຮັບຮອງມາດຕະການແກ້ໄຂແນວໃດແດ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, 
ຍຸດທະສາດ ແລະ  ການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ ບໍ່ມີການຈຳແນກ.

 • ລັດຖະບານພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເດັກດ້ອຍໂອກາດແນວໃດ? ດີຂຶ້ນ 
ຫຼື ບໍ່? ເຊັ່ນ: ເດັກໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຫຼື ເດັກຕິດເຊື້ອເອດ (HIV/AIDS), ເດັກຂ້າງຖະໜົນ 
(ຂໍທານ), ເດັກຖືພາ, ເດັກກໍາພ້າ-ກໍາພອຍ. 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
“ • ການລາຍງານຂ່າວຄວນເຈາະຈົງໃສ່ບັນຫາລະອຽດ ແຕ່ການລາຍງານຂ່າວສ່ວນຫຼາຍມັກລາຍງານ
ແບບ ລວມໆ ຂາດຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ, ທ່ານເຄີຍລາຍງານຂ່າວລັກສະນະນີ້ ຫຼື ບໍ່? ຫຼື ເຄີຍຕັ້ງຄຳ
ຖາມແບບລວມໆ ເຊັ່ນວ່າເດັກກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງເປັນຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ກະແສອາດຊະຍາກຳ“ ຫຼື ທໍາລາຍ
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສັງຄົມຫຼືບໍ່? ການລາຍງານລັກສະນະນີ້ມັກຈະຂາດມູນຄວາມຈິງ ແລະ ມີແຕ່ຈະ
ພາໃຫ້ເກີດການຈຳແນກຫຼາຍຂຶ້ນໃນການກ່າວເຖິງເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາດສະໜາ ຫຼື ຄວາມພິການ
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ຂອງເດັກ ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບປະເດັນທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີ ຫຼື
ບໍ່?

“ • ກວດເບິ່ງຈົນແນ່ໃຈວ່າສັບສຳນວນທີ່ໃຊ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ເດັກຊົນເຜົ່າ ຫຼື 
ເດັກຍິງ ບໍ່ໄດ້ເປັນການດູໜິ່ນກຽດສັກສີ ຫຼື ຊໍ້າເຕີມພາບພົດໃນທາງລົບຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ.

“ • ເວລາລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ, ທ່ານໄດ້ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບພື້ນຖານທາງສາດສະໜາ,ເຊື້ອຊາດ 
ຫຼື ວັດທະນະທຳຂອງເດັກເອົາເອງ ຫຼື ບໍ່?

“ • ກວດເບິ່ງຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ວ່າມີລັກສະນະຊາດນິຍົມ ແລະ ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຫຼື
ບໍ່? ຄວນກວດເບິ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຝ່າຍທີ່ເສຍປຽບກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ຂ່າວນັ້ນເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ.

“ • ທ່ານໄດ້ກວດເບິ່ງການກ່າວຫາ “ຢ່າງເປັນທາງການ“ ກ່ຽວກັບເດັກ ຄັກແນ່ ຫຼື ບໍ່? ແລະ ໄດ້
ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາອື່ນໆ ຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່?

“ • ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕິດເຊື້ອເອດ ຫຼື ປ່ວຍເປັນພະຍາດເອດນັ້ນ ມີຂໍ້ມູນ
ທາງການແພດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່? 

© UNICEF LAO PDR
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2. ເດັກ ກັບຄອບຄົວທີ່ມີບັນຫາ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳນິຍາມ “ຄອບຄົວ“ ວ່າແນວໃດ? ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ 
ແລະ ຂັ້ນຕອນການຢ່າຮ້າງ ມີຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຢຶດຖືຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່? ເດັກ
ມີສິດມີສຽງ ຫຼື ບໍ່ ໃນເວລາທີ່ສານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 • ການສູ້ຊົນທ່ີໜັກໜ່ວງເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດຂອງພ່ໍ ຫືຼ ແມ່ ທ່ີຕ້ອງລ້ຽງດູລູກຜູ້ດຽວ ສາມາດເປັນບົດເລ່ືອງ
ທີ່ຜູ້ຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຖ້າວ່າມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນສິ່ງວັດແທກນະໂຍບາຍ
ທາງສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງດູເດັກນັ້ນໄດ້ຜົນໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ? ການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ
ທີ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູໃນຄອບຄົວທີ່ມີສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ ເຊັ່ນ: ເດັກໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ, ເດັກທີ່
ພໍ່ແມ່ຖືກດໍາເນີນຄະດີ ຕ້ອງຮັບປະກັນບ່ໍເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ຕົກເປັນຂ່າວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ມີ
ຄວາມສ່ຽງຈາກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

 • ໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການຖືພາໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຕະຫຼອດເຖິງການລ້ຽງລູກຂອງພ່ໍແມ່ທ່ີຍັງ
ເປັນໄວໜຸ່ມ ຕ້ອງຊອກຂໍ້ມູນວ່າກຸ່ມເດັກໄວໜຸ່ມນັ້ນມີການດໍາລົງຊີວິດແນວໃດ? ຄອບຄົວ ແລະ 
ໝູ່ເພື່ອນ ມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ?

 • ການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄອບຄົວ, ການປ່ອຍ
ປະລະເລີຍ, ການຊວນເຊື່ອ ແລະ ບັນຫາອະບາຍຍະມຸກນັ້ນເປັນຄືແນວໃດ?ຊອກຫານະໂຍບາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຊີວິດຂອງເດັກໃຫ້ມີການແກ້ໄຂດີຂຶ້ນ?

 • ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດຄອບຄົວຂອງເດັກທີ່ມີບັນຫາໃນການ
ເດີນທາງເຂົ້າອອກປະເທດ ມີແນວໃດ? 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຄືແນວໃດ? ການລາຍງານຂ່າວນັ້ນໄດ້ໃຫ້
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ກຳລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫຼືບໍ່?

 • ການລາຍງານຈະຊ່ວຍອະທິບາຍການດໍາເນີນລະບົບກົດໝາຍຄອບຄົວແນວໃດ? ຕົວຢ່າງ: ເມ່ືອ
ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການຢ່າຮ້າງ, ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງບ່ໍວ່າເດັກມີສິດອັນໃດ
ແດ່ໃນສ່ວນຂອງຄ່າລ້ຽງດູ? ຫືຼ ການຕັດສິນວ່າເດັກຈະຕ້ອງໄປຢູ່ກັບໃຜລະຫວ່າງພ່ໍ ກັບ ແມ່?

 • ໃນການລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບຄະດີ ພ່ໍ ກັບ ແມ່ ຟ້ອງກັນ ເພ່ືອຍາດແຍ່ງສິດໃນການປົກຄອງລູກ 
ທ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມລາຍງານໂດຍຢຶດຖືຂ້ໍມູນຫັຼກຖານເປັນຫັຼກ ຫືຼ ບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ຫີຼກທ່ີຈະເອ່ີຍຊ່ືເດັກ 
ແລະ ຫີຼກ ການສະເໜີພາບທ່ີສະເທືອນໃຈຂອງເດັກ ຫືຼ ບ່ໍ? ໃນກໍລະນີ ຂ່າວຄຶກໂຄມກ່ຽວກັບ “ການ
ຢ່າຮ້າງຂອງບຸກຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງ“ທ່ານໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງຂ່າວ ທ່ີຈະເກີດຕ່ໍເດັກໃນຄອບຄົວ
ນ້ັນ ຫືຼ ບ່ໍ?ທ່ານເຄີຍຍົກປະເດັນນ້ີມາຖາມພ່ໍແມ່ ຫືຼ ນັກກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ່ືອງນ້ີຫືຼບ່ໍ?

 • ເມື່ອລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຢູ່ໃນຄວາມດູແລຂອງສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ຢູ່ໃນໂຮງລ້ຽງເດັກ, 
ໂຮງຮຽນກິນນອນ, ຄອບຄົວອຸປະຖຳ ຫຼື “ຜູ້ດູແລຊົ່ວຄາວ“, ທ່ານໄດ້ກວດກາຄືນກ່ຽວກັບ
ຫຼັກການເປີດເຜີຍ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເດັກ ຫຼືບໍ່ວ່າເປັນແນວໃດ?
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3. ແຮງງານເດັກ.
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ລາຍງານເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ການໂຄສະນາໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານລະບຽບການ, 
ການຕິດຕາມກວດກາສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ລວມທັງການປົກປ້ອງ
ເດັກ ຈາກການຖືກຂູດຮີດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

 • ລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂອງລັດຖະບານຕໍ່ສົນທິສັນຍາເລກທີ 138 ວ່າດ້ວຍອາຍຸ
ຂັ້ນຕໍ່າໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເລກທີ 182 ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການ ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ໃນຮູບແບບ
ທີ່ທາລຸນ ໃນປີ 2005  ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່
ລັດຖະບານວາງອອກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິບັດງານຕ່າງໆໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ລືບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກ.

 • ກວດວ່າ ສິນຄ້າທີ່ວາງຈຳໜ່າຍໃນຮ້ານໃຫຍ່ໆນັ້ນ ມີແຫຼ່ງຜະລິດຢູ່ໃສ? ທາງຮ້ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ສິນຄ້າ
ມາ ຈາກໃສ ແລະ ໃຜເປັນຜູ້ຜະລິດ: ມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກເປັນຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່? 
ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ.

 • ຕິດຕາມກວດກາວ່າມີການຊຸກເຊື່ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານປິດລັບ, 
ຄ້າປະເວນີເດັກ, ການເກນແຮງງານ ຫຼື ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່
ສຸຂະພາບ, ເດັກຍິງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນເພາະຕ້ອງເຮັດວຽກເຮືອນ.

 • ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກວດກາສະພາບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່, ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ແຮງງານ, ໜ່ວຍງານແຮງງານ ໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່?.

 • ສິດທິໃນການພັກຜ່ອນຂອງເດັກນັ້ນ ໝາຍເຖິງເສລີພາບໃນການນຶກຄິດ, ໃຊ້ຈິນຕະນາການ, 
ການພັດທະນາພອນສະຫວັນ ແລະ ການພົບປະພົວພັນກັບບຸກຄົນອື່ນ. ກໍລະນີຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ທຸກຍາກ ຫຼື ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ, ເດັກມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດ ຢ່າງມີຄວາມ
ສຸກແທ້ຈິງ ຫຼື ບໍ່?.

 • ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກທ່ີກຳລັງສະແດງຄວາມສາມາດຕະຫຼອດເຖິງພາບຂອງເດັກທ່ີກຳລັງຮ່ວມ
ກິດຈະກຳທາງວັດທະນະທຳເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ  ແຮງບັນດານໃຈ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຄໍານືງເຖິງອຸບັດເຫດ ແລະ ເນັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສັງຄົມ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເປີດເຜີຍ
 • ການກຳນົດກະສຽນອາຍຸຕໍ່າສຸດ ໃນການເຮັດວຽກມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ? ຖ້າເດັກນ້ອຍໝົດໂອ 
ກາດສຶກສາຕໍ່ ແລະ ຖືກເອົາປຽບ ເນື່ອງຈາກອາຍຸ, ຮູບຮ່າງ, ເພດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດ
ວຽກຈະເກີດຜົນກະທົບແນວໃດແດ່ຕໍ່ເດັກ ແລະ ສັງຄົມ?

 • ທ່ານໄດ້ສະເໜີຂ່າວການລົງໂທດນາຍຈ້າງທີ່ເຮັດຜິດເງຶ່ອນໄຂໃນການຈ້າງແຮງງານເດັກ ຫຼື ບໍ່? ໄດ້
ຊອກຫາຂໍ້ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບການບາດເຈັບ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກອອກແຮງງານ ຫຼື ບໍ່?

•  ໃນການສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຮັບຟັງເດັກ ທ່ານໄດ້ຄໍານຶງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ
ປອດໄພຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່?
 • ທ່ານໄດ້ປຸກລະດົມໃຫ້ສັງຄົມສົນໃຈເລື່ອງແຮງງານເດັກ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ: ເດັກຂາຍເຄື່ອງຕາມຖະໜົນ,  
ເດັກທຳຄວາມສະອາດລົດ ແລະ ເດັກສົ່ງເຄື່ອງເປັນຕົ້ນ. ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາສາຍເຫດບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງ
ເດັກເຫຼົ່ານີ້ ຈຶ່ງມາເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ໃຜ,ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເທົ່າໃດ?ມີໃຜແດ່ເປັນຜູ້ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື 
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ຂູດຮີດເຂົາເຈົ້າ?
 • ໃນການລາຍງານຂ່າວ ທ່ານໄດ້ຂໍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຂູດຮີດແຮງງານເດັກຈາກອົງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

© UNICEF LAO PDR



20

4. ເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ (ປັບປຸງ)?
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ລາຍງານຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງຕ່ໍເດັກໃນການກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ
ເຊັ່ນ: ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຕົນເອງຂອງເດັກ, ສຸຂະພາບ, ຮ່າງກາຍ 
ແລະ ຈິດໃຈເປັນຕົ້ນ. ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຄວນຈະໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອມີຫຍັງແດ່.

 • ເດັກຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຍ້ອນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ສະນັ້ນກວດກາເບິ່ງວ່າ
ລັດຖະບານ ມີທັດສະນະແນວໃດກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດ ຕະຫຼອດເຖິງການເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ: ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ ,ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານຈິດໃຈ?.

 • ເມື່ອການລາຍງານກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດຈົບລົງລັດຖະບານດໍາເນີນການ
ແນວໃດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເຊັ່ນ: ການເບິ່ງແຍງກໍລະນີໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ໄດ້ຮັບການກະທົບດ້ານ
ຈິດໃຈ,  ການສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງລ້ຽງເດັກກຳພ້າ, ເດັກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເປັນທຳ ຫຼື 
ບໍ່? ເວລາລາຍງານຂ່າວ ໃຫ້ເພີ່ມທັດສະນະທ່າອ່ຽງຂອງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການສຳພາດ
ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

 • ລັດຖະບານໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາແນວໃດແກ່ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ຕຳຫຼວດ, 
ທະຫານ ແລະ ໜ່ວຍສຸກເສີນ ໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນເວລາທີ່ມີການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ
ຢ່າງຮຸນແຮງ.

 • ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການແນວໃດແດ່ ໃນການປົກປ້ອງເດັກໃນກໍລະນີ ເກີດສົງຄາມ 
(ຕາມສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຕາມສົນທິສັນຍາ ເຊີແນວ ສະບັບທີ 4 ແລະ ຕາມຫຼັກການ
ເຄບທາວ ປີ 1997) ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ມີການເກນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 
18 ປີໄປເປັນທະຫານ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ທ່ານໄດ້ລາຍງານການດຳເນີນການ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມ ແລະ ຫຼັງສົງຄາມ 
(ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ) ລວມທັງການສ້າງສິ່ງຮອງຮັບ ເປັນຕົ້ນໂຮງໝໍ, ໂຮງລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍ່?

 • ເວລາລາຍງານກ່ຽວກັບການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ທ່ານໄດ້ລາຍງານຂ່າວຕາມຄວາມເປັນ
ຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ມີອະຄະຕິ ຫຼື ການແຊກຊ້ອນດ້ວຍຄຳເຫັນ
ສ່ວນຕົວ ຫຼື ບໍ? ຫຼືທ່ານ ເປັນນັກຂ່າວທີ່ສ້າງຂ່າວລື.

 • ໃນການລາຍງານຂ່າວ ທ່ານໄດ້ອີງໃສ່ຂ້ໍມູນຈາກການບອກເລ່ົາໂດຍບ່ໍໄດ້ເຫັນເຫດການດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ 
ບໍ່? ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເລື່ອງການຫຼີ້ນກັບລະເບີດຕົກຄ້າງຂອງເດັກ ຫຼື ການເກັບເຫຼັກເສດຈາກ
ອາວຸດສົງຄາມໄປຂາຍ.

 • ທ່ານໄດ້ນຳສະເໜີປະສົບການຕົວຈິງຂອງເດັກໄວໜຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທະກັນດ້ວຍ
ກຳລັງອາວຸດ ຫຼື ບໍ່? ການໃຫ້ໂອກາດເດັກໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້
ການລາຍງານຂອງທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອ່ານ, ຜູ້ຊົມ ແລະ ຜູ້ຟັງໄດ້ ແຕ່ທ່ານ
ຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບເດັກ.
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 • ຄວນປົກປິດຮູບປະພັນສັນຖານຂອງພະຍານທີ່ຮູ້ເຫັນການສັງຫານໂຫດ ໃນໄລຍະປະທະກັນດ້ວຍ
ກໍາລັງປະກອບອາວຸດຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເກັບຮັກສາຫຼັກຖານທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການ
ສືບສວນ ແລະ ພິຈາລະນາຄະດີອາຊະຍາກອນສົງຄາມ ພາຍຫຼັງການປະທະກັນ.

 • ໃນການລາຍງານຂ່າວໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ຄວນຮັກສາກຽດສັກສີຂອງ
ຜູ້ໃຫ້ຂ່າວ, ຖ້າຈະກ່າວເຖິງຜູ້ໃຫ້ຂ່າວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນບໍ່ຄວນເປີດເຜີຍຊື່ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ໃດໆ.
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5. ສຸຂະພາບຂອງເດັກ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ຕິດຕາມສະຖິຕິ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກໃນ
ປະເທດ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ 5 ປີ, ອັດຕາ
ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດລະບາດ, ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດເດັກທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້
ເຊັ່ນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ, ພະຍາດຄໍຕີບ, ຫາຄຳອະທິບາຍຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສືບຫາວ່າ ມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນໃນສະຖິຕິ ຫຼື ບໍ່?.

 • ລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດຕໍ່ເດັກ ແລະ ສາເຫດລວມທັງບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ, 
ໄພພິບັດ, ຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດ ເຊັ່ນ: ໂຄວິດ-19 ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່
ລັດຖະບານຕອບສະໜອງໃຫ້ມີ ຫຼື ບໍ່? ມີໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດ ຫຼື ບໍ່? ລັດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ການເບິ່ງແຍງ ດ້ານສຸຂະພາບເດັກແນວໃດ?.

 • ລາຍງານການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນຂອງເດັກເປັນແນວ
ໃດ? ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເກີດມີຫຼາຍປານໃດ? ການໃຫ້ບໍລິການ
ໃນໂຮງໝໍມີປະສິດທິພາບບໍ່?.

 • ເດັກທີ່ຕິດເຊື້ອເອດ ແລະ ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຈິດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດ
ແດ່, ມີລະບົບການດູແລ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດ? ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ສຸຂະອະນາໄມເພື່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ເດັກຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງຕົນ.

 • ລາຍງານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເດັກອາໄສຢູ່, ການຮຽນ ແລະ ການຫຼິ້ນພັກຜ່ອນເປັນແນວໃດ? 
ເຊັ່ນ: ການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງການດຳເນີນຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ (ອາຫານ ຫຼື ໂພຊະນາ
ການ, ຢາເສບຕິດ, ມົນລະພິດ, ການພັກຜ່ອນ, ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ພຶດຕິກຳທາງເພດ, 
ການສູບຢາ, ກິລາ ແລະ ອື່ນໆ).

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ບົດຂ່າວມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດ ໄດ້ຜ່ານການກວດດີແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? 
 • ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ຽວກັບການລາຍງານຂ່າວ
ດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງເດັກ, ມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີປິ່ນປົວຕ່າງໆ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດໄດ້ດີຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່? ທ່ານໄດ້ລະບຸ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ  ຫຼື ບໍ່?.

 • ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ບ່ໍ? ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ສົນໃຈການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງເດັກເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່?

 • ໃນການໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພະຍາດເອດໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ
ສ່ວນຕົວ ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລ່ືອງ “ເພດສຳພັນທີ່
ປອດໄພ“ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆໃນການລາຍງານຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່?.

 • ເນື້ອໃນຂອງການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານ ເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ເປັນການກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ອັກຄະຕິກ່ຽວກັບພະຍາດ ແລະ ສະພາວະບາງຢ່າງ (ເຊັ່ນພະຍາດເອດ) ຫຼື ບໍ່? ການລາຍງານຂ່າວທີ່
ມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການບໍລິການເປັນຢ່າງດີ.
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6. ເດັກພິການ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ກວດເບິ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ການປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມເປັນແນວໃດ? 
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ໂອກາດຂອງເດັກພິການແຕ່ລະກຸ່ມ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຄວາມ
ພິການ ຫຼື ບໍ່? ໃຫ້ເດັກພິການສາມາດເລົ່າສະພາບຊີວິດຂອງເຂົາໃຫ້ສັງຄົມຟັງ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າ“ແຕກຕ່າງ“ ກັບຄົນອື່ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຈໍາແນກ.

 • ເດັກພິການ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ມີການສົ່ງເສີມສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສັງຄົມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ: ມີສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ, ການເຂົ້າເຖິງອາຄານສາທາລະນະ, ສິ່ງ ຫຼື 
ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ.

 • ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກພິການໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອື່ນໆ ໃນການດູແລເດັກພິການ 
ຫຼື ບໍ່? ການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກພິການ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຫຼື ບໍ່?ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ ອົງການທີ່
ເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກພິການສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ ຫຼື ອົງການອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບເດັກພິການ ແລະ ຄອບຄົວເດັກພິເດັກພິການພົບກັບບັນຫາການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ຍ້ອນວ່າຜູ້ອອກແບບ, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ໂຮງງານເມີນ
ເສີຍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່? ນັກຂ່າວ ຄວນລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການບໍລິການ 
ແລະ ການອອກແບບ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ເດັກພິການ. ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນການ
ແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເດັກພິການສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ (ຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ).

 • ລາຍງານການບໍລິການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງເດັກພິການເປັນແນວໃດ? ລາຍງານ
ຂ່າວ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງເດັກພິການໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ກວດເບິ່ງວ່າການສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານ ເນັ້ນໃສ່ເດັກ ຫຼື ເດັກພິການບໍ່? ທ່ານໃສ່ຫົວຂໍ້ຂ່າວຂອງ
ທ່ານເປັນຊື່ຄົນບໍ່? ທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເລື່ອງທີ່ທ່ານຂຽນຂ່າວ ໃຫ້ເວົ້າເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນຂ່າວບໍ່? ທ່ານໄດ້ຖາມເດັກນ້ອຍບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ກ່າວເຖິງຄວາມພິການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ
ສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານບໍ່, ຖ້າໃຫ້ກ່າວເຖິງ ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ກ່າວເຖິງແນວໃດ?.

 • ເລືອກໃຊ້ຄຳສັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມໃນການບັນຍາຍປະເພດຄວາມພິການ. ກວດເບິ່ງວ່າ
ທ່ານໃຊ້ຄໍາສັບສະເພາະເຈາະຈົງ ຫຼື ໃຊ້ສໍານວນທີ່“ໃຊ້ຫຼາຍໃນສັງຄົມ“ ເຊັ່ນ: ຕາບອດ, ຫູໜວກ, 
ປາກກືກ, ຂາເຄ ແລະ ອື່ນໆ. ຄໍາສັບ ແລະ ສໍານວນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນການດູໝິ່ນ ຫຼື ກະທົບ
ກະເທືອນຈິດໃຈຂອງເດັກພິການ. ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈຄວນປຶກສາຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນ
ພິການ.

 • ຄຳເວ້ົາທ່ີທ່ານເລືອກໃຊ້ກ່ຽວກັບຄົນພິການໃນການລາຍງານຂ່າວສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ
ທັດສະນະຄະຕິ, ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄົນພິການ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີການເມີນເສີຍຕໍ່ຄົນ
ພິການໄດ້. ສະນັ້ນກວດເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ໃນທາງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການ
ຕີຄວາມໝາຍຜິດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດຕໍ່ຄົນພິການ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການກ່າວເຖິງຄວາມພິການຂອງເດັກຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ຄວາມພິການນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບບັນຫາ
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ທີ່ທ່ານສະເໜີ. ຕ້ອງຖາມເດັກພິການ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກວ່າຕ້ອງການໃຫ້ບັນລະຍາຍປະເພດ
ຄວາມພິການ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແນວໃດ? ຕົວຢ່າງ: ຖ້າໂຄສະນາເລື່ອງທາງເຂົ້າອາຄານ, ຄວາມ
ພິການ ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບເດັກພິການໃນການ
ເຂົ້າສູ່ອາຄານ. ຄວນຫຼີກການລະດົມທຶນບໍລິຈາກໂຄງການທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການຂອງເດັກ
ເຊັ່ນ: ການອານຸລັກຊີວິດສັດປ່າ  ບໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ເດັກພິການ ໃນການລະດົມທຶນ.
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7. ການຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະລັກຂອງເດັກ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ລາຍງານຂ່າວ ຢ່າງມີການວິເຄາະກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງກົດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວທີ່ມີຕໍ່ເດັກ. ເດັກສາມາດເລືອກສັນຊາດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງໄດ້ຕອນເຂົາເຈົ້າ
ມີອາຍຸຈັກປີ ແລະ ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນແນວໃດແດ່? ເດັກໄດ້ຊື່ມາແນວໃດ ແລະ ຊື່ນັ້ນມີຄວາມ
ໝາຍວ່າແນວໃດ? ມີການບັນທຶກທາງການຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເດັກ, ແລະ ເດັກ ຫຼື ພໍ່ແມ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນທຶກດັ່ງກ່າວໄດ້ບໍ່? ເດັກສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຜິດພາດ ແລະ ປ່ຽນຊື່
ໄດ້ໃນສະຖານນະການໃດແດ່?.

 • ລາຍງານກ່ຽວກັບລະບົບການຮັບເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ແລະ ຮັບເປັນຄອບຄົວອຸປະຖຳເດັກ. ລະບົບດັ່ງ
ກ່າວປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ ຫຼື ຈຳແນກຕໍ່ເດັກທາງສັນຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາດສະໜາຂອງເດັກ 
ຫຼື ບໍ່? ເດັກມີສິດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນທັງໝົດກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່?.

 • ເດັກສາມາດສະແດງອອກທາງວັດທະນະທຳຂອງເຜົ່າຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ? ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ 
ແລະ ລັດໄດ້ສະໜອງງົບປະມານສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ບໍ່? ເດັກໄປໂຮງຮຽນນີ້ ດ້ວຍຄວາມສະໜັກ
ໃຈ ຫຼື ຖືກບັງຄັບຈາກຊຸມຊົນ, ເດັກສາມາດຍົກຍ້າຍໄປມາລະຫວ່າງໂຮງຮຽນທົ່ວໄປກັບໂຮງຮຽນ
ຊົນເຜົ່າ ຫຼື ບໍ່?

 • ລາຍງານຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເລື່ອງກຸ່ມຂອງເດັກຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ກຸ່ມເດັກນີ້ ມີບົດບາດແນວໃດ?.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ທ່ານສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເອກະລັກຂອງເດັກຢູ່ໃນການສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານແນວໃດ? ໃນການ
ສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານ, ທ່ານຖາມເດັກ ຫຼື ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງເດັກບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບ
ຕົວເຂົາເຈົ້າແນວໃດ?.

 • ໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ ຫຼື ພໍ່ແມ່ ທີ່ມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ ການປະຕິບັດ ຫຼື ນັບຖືສາດສະໜາ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການ
ປົກປ້ອງຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານວາງຕົວເໝາະສົມ ແລະ ທ່ຽງທໍາ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານມີທ່າອ່ຽງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຈຳແນກ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຊັງ ຫຼື 
ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເຜົ່າພັນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ສາດສະໜາ ຫຼື ບໍ່ໍ່? ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່? ທ່ານ
ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່?. 
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8. ຄວາມຄິດຂອງເດັກ ແລະ ສິດທິພົນລະເມືອງ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ມີຕໍ່ເດັກ, ຄວນສໍາພາດຄໍາຄິດເຫັນ 
ຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນຸ
ປະໂພກທີ່ກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ສົ່ງເສີມເດັກໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນການໃນ
ອະນາຄົດ.

 • ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເດັກມີໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ. ສື່ທີ່ເດັກສາມາດເຂົ້າເຖິງງ່າຍມີ
ສື່ໃດແດ່ ເຊັ່ນ: ສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (Facebook, Youtube). ກວດເບິ່ງວ່າສື່ດັ່ງກ່າວມີ
ເນື້ອໃນ ຫຼື ພາບ, ສຽງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ບໍ່ສ້າງສັນ ຫຼື ບໍ່? ສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບວິທີເພື່ອປ້ອງກັນ
ເດັກຈາກອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ສື່ຕ່າງໆດັ່ງກ່າວ.

 • ການສະແດງຄວາມເຫັນຂອງເດັກຕໍ່ສື່ມວນຊົນເປັນແນວໃດ ເຊັ່ນ: ສື່ສິ່ງພິມ,ສື່ອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 
ສື່ອອນລາຍ?.

 • ຜົນສະທ້ອນມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ເຊັ່ນ: ເຂົ້າເປັນທະຫານພັນທະ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນຮູບການຈັດຕັ້ງສັງຄົມອື່ນໆ. ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 
18 ປີ ສາມາດປະຕິເສດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ບໍ່?.

 • ສິດທິຂອງເດັກໃນການສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນ, ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໄວໜຸ່ມ ຫຼື ສູນວັດທະນະທໍາເດັກ 
ແລະ ການປະຕິບັດສິດທິດັ່ງກ່າວ ເດັກໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫຼື ບໍ່?.

 • ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບສູນວັດທະນະທໍາ ຫຼື ກິດຈະກໍາຂອງໄວໜຸ່ມທີ່ດຳເນີນງານດ້ວຍເຂົາເຈົ້າເອງ. 
ມີການຈັດຕັ້ງແນວໃດ, ມີກິດຈະກຳ ແລະ ອຸປະສັກຫຍັງແດ່?.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ບົດລາຍງານຂ່າວໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກສະແດງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕົນ ຫຼື ບໍ່?.
 • ບົດລາຍງານຂ່າວເປັນການສວຍໃຊ້ຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການຂອງເດັກ ຫຼື ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ເດັກ
ຍອມຮັບ ຄ່ານິຍົມ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເອງກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່?.

 • ບົດລາຍງານຂ່າວໄດ້ສະເໜີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນະທຳ ຂອງເດັກບັນດາເຜ່ົາ ຫືຼ ບ່ໍ? ເຊ່ັນ: 
ເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກເປັນນັກຂຽນ, ນັກສະແດງ, ນັກສິລະປິນ, ໂຄສົກ, ພິທີກອນໃນງານຕ່າງໆ , 
ເຂົ້າຮ່ວມເວທີການສະແດງຕ່າງໆ.

 • ບົດລາຍງານຂ່າວໄດ້ລາຍງານການເຮັດວຽກຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມສິດທິ 
ແລະ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່?

 • ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ເດັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນການດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ບໍ່? ເຊັ່ນ: 
ສະມາຄົມນັກຮຽນ, ເດັກຂ້າງຖະໜົນ ຫຼື ໜ່ວຍສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງສະມາຄົມ ທີ່
ສົ່ງເສີມດ້ານສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ອື່ນໆ.

 • ໄດ້ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການທີ່ເດັກສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ບໍ່? ຕົວຢ່າງ: ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກສັງຄົມ ແລະ ເກີດຄວາມປ່ຽນແປງຕາມທີ່ເດັກຮຽກຮ້ອງ.
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9. ເດັກ ກັບສື່ມວນຊົນ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ຈັດຕັ້ງລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານສື່ມວນຊົນໃຫ້ເດັກຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ໂອກາດນີ້ ຮັບ
ຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ. ກວດສອບກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຮູບພາບ 
ແລະຂໍ້ມູນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອື່ນໆ ຂອງເດັກ. ເດັກຮູ້ຈັກວິທີ
ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ອິນເຕີເນັດ, 
ໂທລະສັບມືຖື... ຫຼື ບໍ່? ລາຍງານຂ່າວມູມມອງຂອງເດັກເປັນຕົ້ນເລື່ອງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ
ໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ການພັກຜ່ອນ, ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການທາລຸນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. 

 • ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະມາຄົມ 
ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກເປັນແນວໃດ?.

 • ສ່ືມວນຊົນຄວນສຳນຶກສະເໜີວ່າ ເດັກໃນທ່ົວໂລກ ເຄີຍບອກວ່າບ່ໍມັກ ເມ່ືອສ່ືມວນຊົນປະຕິບັດຕ່ໍ
ເດັກໂດຍການ:

- ເຫັນເດັກເປັນຕົວຕະຫຼົກ ຫຼື ນຳສະເໜີພາບວ່າເດັກ “ໄຮ້ດຽງສາ“.
- ໃຊ້ພາບເດັກທີ່ເປັນ “ໜ້າຮັກໜ້າແພງ“ ຫຼື ພາບທີ່ຫົດຫູ່ ຂອງເດັກມາກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຮັບສື່ (ຜູ້ເສບ ຫຼື 

ບໍລິໂພກສື່) ເກີດອາລົມຄ້ອຍໃຈຕາມ.
- ປະຕິບັດຕໍ່ເດັກແບບຄົນທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ຕໍ່າຕ້ອຍ, ຜູ້ໃຫຍ່ເວົ້າແທນທັງໝົດ ທັ້ງໆທີ່ເດັກຮູ້ເລື່ອງນັ້ນ

ດີກວ່າ, ບັງຄັບໃຫ້ເດັກເວົ້າຕາມ ຫຼື ເວົ້າແຊກ ຂະນະທີ່ເດັກກຳລັງເວົ້າ.
- ປະຕິບັດຕໍ່ເດັກເໝືອນເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີບັນຫາ“.

ຂໍ້ມູນຈາກປື້ມ: ການສຳພາດເດັກ: ຄູ່ມືສຳລັບນັກຂ່າວ ຜູ້ຂຽນຄື Sarah McCrun ແລະ Lotte Hughes, Save the Chi-
dren UK  ພິມຄັ້ງທີ : 2 ປີ 1998 ISBN 189920718

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຄະນະບັນນາທິການ ແລະ ນັກຂ່າວ ມີ
ພັນທະເຄົາລົບສິດທິເດັກ. ການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກທ່ານໄດ້ຍຶດໝັ້ນໃນທັດສະນະນີ້ ຫຼື ບໍ່?.

 • ເວລາເຮັດວຽກ ທ່ານໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເດັກຕອບໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື ບໍ່? ທ່ານໄດ້
ຕັດສິນຄຳເວົ້າຂອງເດັກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ບໍ່?, ເດັກຈະຈື່ໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ເລື່ອງທີ່ທ່ານນຳສະເໜີອອກມາ
ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງເດັກ.

 • ເວລາສຳພາດເດັກທ່ານໄດ້ເຮັດສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຫຼື ບໍ່?.
 - ຮັບປະກັນວ່າເດັກເຕັມໃຈຕອບຄໍາຖາມສໍາພາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່?.
 - ໃຫ້ເວລາພຽງພໍເພື່ອອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ?.
 - ວາງຕົວ ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ເໝາະສົມໃນເວລາສໍາພາດເດັກ.
 - ເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນແທ້ໃນເນື້ອໃນຂ່າວ ແລະ ຖ່າຍຮູບ

ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຫຼື ບ່ໍ?.
 - ຮັບປະກັນວ່າເດັກສາມາດຕິດຕໍ່ທ່ານໄດ້, ເດັກໄດ້ຮັບຜົນງານທີ່ອອກອາກາດໄປນັ້ນ ຫຼື  ບໍ່?.
 • ທ່ານໄດ້ຄຳນຶງ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບເດັກບໍ່ ຖ້າທ່ານໃຊ້ຊື່ ແລະ ຮູບພາບ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ປຶກສາກັບເດັກ, ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ແລະ
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ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນກອງບັນນາທິການກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊື່ ແລະ ຮູບພາບຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່?.
 • ກ່ອນຈະລົງພິມ ແລະ ອອກຂ່າວ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຂອງເດັກຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່, ທ່ານນຳໃຊ້ວິທີການ
ກວດກາຄືກັບວິທີການຂຽນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ບໍ່?

 • ການສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ຄຳແນະນຳທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ມີການຮັກສາ
ເປັນຄວາມລັບ ຫຼື ບໍ່ ກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕອບການສໍາພາດກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ, ການທຳຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍ ຫຼື ການທໍາຮ້າຍທາງເພດ, ການຂູດຮີດທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆ ຂອງການກະ
ທໍາທາງອາຍາ?.
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10. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກກັບສື່ມວນຊົນ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ສື່ມວນຊົນມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນ
ຊົນສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 'ຮູ້ກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ' ໂດຍການອະທິບາຍ
ວິທີການເຮັດວຽກຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ວິທີການຕີຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມຂອງສື່ມວນຊົນ. 

 • ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນວາງແຜນລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດສື່.
 • ອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດສື່, ໃຫ້ເລືອກເຟັ້ນຜູ້
ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີ່ປືກສາ, ນັກຂ່າວ ເພື່ອເປັນບັນນາທິການ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ “ນັກຂ່າວໜຸ່ມ
ນ້ອຍ“ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງສື່ມວນຊົນ, ແນະນໍາທິດທາງ
ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງກອງ
ບັນນາທິການຂອງແຕ່ລະປະເພດສື່ມວນຊົນ.

 • ຖ້າເດັກຕ້ອງການໄປເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃນອົງການສ່ືມວນຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ
ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງສາກ່ອນ. ນອກຈາກນີ້, ຈະຕ້ອງມີອຸປະກອນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເດັກ
ເຊັ່ນ: ການປະຖົມພະຍາບານ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ການເດີນທາງໄປ-ກັບ ທີ່
ປອດໄພຈາກເຮືອນຮອດບ່ອນເຮັດວຽກ.

 • ແນະນໍາໃຫ້ເດັກຮູ້ຈັກເຕັກນິກພື້ນຖານ ແລະ ລະບຽບການຜະລິດດ້ານສື່ມວນຊົນ. ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຄວນແຈ້ງໃຫ້ເດັກຮູ້ເຖິງທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດຂອບເຂດ, ໜ້າທ່ີ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ຂອງ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເດັກກຳນົດວຽກງານໃນການຜະລິດສື່.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ອົງການສື່ມວນຊົນໄດ້ວາງຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ລະບົບກວດກາ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນ
ເວລາເຮັດວຽກໃນອົງການສື່ມວນຊົນ ຫຼື ບໍ່ ເຊັ່ນ: ມີການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ, 
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຫຼື ບໍ່.

 • ທ່ານແນ່ໃຈ ຫຼື ບໍ່ ວ່າໂຄງການຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ຂູດຮີດເດັກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າ?.
 • ມີການວາງແຜນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ເດັກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າມີສິ່ງໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເຮັດບໍ່ໄດ້? ທ່ານໄດ້ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, 
ບົດບາດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດຂອບເຂດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ໃນການເຮັດວຽກຂອງສື່ມວນ
ຊົນ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງກອງບັນນາທິການໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຜູ້ນຳພາເຮັດ ຫຼື ບໍ່?

 • ຜູ້ຊີ້ນຳໆພາໄດ້ມອບວຽກໃຫ້ເດັກແທດເໝາະກັບຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງເດັກ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ໄດ້
ແນະນຳບໍ່ວ່າໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຄວນຈະເຮັດຫຍັງ? ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນອະນາຄົດ.

 • ມີລະບົບປະເມີນຜົນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເດັກ, ຊາວໜຸ່ມສາມາດຮັບເອົາການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານຂອງຕົນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ? ໄດ້ຖາມຄຳຄິດເຫັນຂອງເດັກ ຕໍ່ຜົນງານດັ່ງກ່າວຄືແນວໃດ?.
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11. ເດັກກັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (ໃໝ່)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານ

 • ລາຍງານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ມີນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຄືແນວໃດ?.

 • ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍ, ດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້, ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ 
ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໃນການໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍແນວໃດແດ່? ໄດ້ມີມາດຕະການຫຍັງແດ່ ເພື່ອ
ແກ້ໄຂກໍລະນີທີ່ເດັກຖືກປະຈານ, ກັ່ນແກ້ງ, ເຍາະເຍີ້ຍສຽດສີ (Bully),ໃຊ້ພາບ, ຄລິບ (Clips) ທີ່
ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ.

 • ການລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ ແລະ ຮັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕ່ໍເດັກ ມີອັນໃດ
ແດ່?

 • ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍມີຄືແນວໃດ? ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນກະທົບຈາກ
ການຕິດການພະນັນທາງສື່ອອນລາຍ, ເກມ, ຄ່ານິຍົມ, ສິ່ງເສບຕິດ, ຄລີບລາມົກ ແລະ ອື່ນໆ.

 • ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ, ກວດກາຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພະຍາຍາມແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ຫຼື ການປ້ອງກັນ, ການຕອບໂຕ້ຂ່າວປອມໂດຍສະເພາະຂ່າວທີ່ລະເມີດສິດທິຂອງເດັກ ມີ
ແນວໃດ? ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງປ່ອຍປະລະເລີຍຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼື ບໍ່?.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ບົດລາຍງານຂ່າວ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່ ເປັນຕົ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ, 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາສະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້
ແນະນໍາອື່ນໆ ທີ່ມີຕິດພັນກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມເດັກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 • ບົດຂ່າວຂອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ລັກສະນະແນະນໍາ, ສຶກສາອົບຮົມ ວິທີການນໍາໃຊ້ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ຊັັດເຈນ ຫຼື ບໍ່? ຄວນລົງເລິກບັນຫາ
ສະເພາະທີ່ຕິດພັນກັບເດັກໂດຍກົງ ເປັນຕົ້ນບັນຫາທີ່ລະເມີດຕໍ່ເດັກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມເດັກ.

 • ມາດຕະການໃນການຕອບໂຕ້ເປັນຕົ້ນຂ່າວປອມ ໄດ້ມີການກວດສອບແຫຼ່ງຂ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ຫຼື ບໍ່ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແທ້ ແລະ ເປັນການລະເມີດສິດທິເດັກຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງ.

 • ຄວນຄໍານຶງສະເໝີວ່າ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແມ່ນທຸກຄົນໃນສັງຄົມສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ ມີທັງ
ດ້ານດີ ແລະ ດ້ານລົບ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນ
ດ້ານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາເດັກເອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສຶກສາ, ການຮຽນຮູ້, ແລກປ່ຽນ
ວັດທະນະທໍາທີ່ລໍ້າຄ່າຂອງຕົນ, ຮັບເອົາສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງຍຸກສະໄໝ; ຈໍາກັດການຊົມໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍທຸກປະເພດ, ທຸກຮູບແບບ ທີ່ບັນຈຸ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະເມີດສິດທິເດັກ, 
ຝ່າຝືນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ເປັນພິດໄພ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ.
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12. ການສຶກສາຂອງເດັກ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຫ້ໂອກາດເດັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນລະບົບການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ເດັກຍິງ ແລະ 
ເດັກຊາຍ, ເດັກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ເດັກຄອບຄົວຮັ່ງມີ, ເດັກໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເດັກຊົນນະບົດ, 
ເດັກພິການ ແລະ ເດັກຊົນເຜົ່າ.

 • ເດັກມີບົດບາດເຂົ້າຮ່ວມສ້າງລະບຽບຫຼັກການ ໂດຍຜ່ານອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍ່? ເດັກສາມາດ
ເລືອກວິຊາໃດໜຶ່ງຮຽນ ຫຼື ບໍ່? ພໍ່ແມ່ ນັກຮຽນ ມີບົດບາດຕໍ່ການ ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ການບໍລິການ, 
ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການສຶກສາ ແນວໃດ?.

 • ສົມທຽບຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງສະຖານທີ່ສຶກສາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ໂຮງຮຽນລັດ ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ຍັງມີເດັກບາງຈຳນວນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດ
ໄດ້ຮຽນ ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼາຍ ຫຼື ບໍ່?.

 • ສັງເກດອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ, ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນ, ແຫຼ່ງທຶນໃດ
ແດ່ທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ຄູອາຈານ? ເດັກນັກຮຽນ ໄດ້ມີອຸປະກອນການຮຽນ ທີ່ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການສຶກສາແບບທາງເລືອກ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າທຽບໃສ່ການສຶກສາໃນ
ລະບົບທົ່ວໄປແລ້ວມີວິທີການສິດສອນ, ການເຂົ້າຮຽນ, ມີກົດລະບຽບວິໄນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຄືແນວ
ໃດ?.

 • ໂຮງຮຽນໄດ້ມີການລົງໂທດເດັກນັກຮຽນ “ດື້ດ້ານ“ ຄືແນວໃດ? ການລົງໂທດນັ້ນມີຄວາມເປັນທໍາ ຫຼື 
ມີຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ບໍ່? ຄູອາຈານຍັງນຳໃຊ້ວິທີການລົງໂທດນັກຮຽນດ້ວຍການຂ້ຽນຕີ ຫຼື ບໍ່? ເມື່ອ
ເວລາເດັກນັກຮຽນກະທຳຜິດກົດລະບຽບ ແລະ ຖືກໄລ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນເຂົາເຈົ້າມີສິດຈະຮ້ອງ
ຟ້ອງຫຼື ບໍ່? ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນເກີດມີ ຫຼື ບໍ່? ແລະ ຖ້າມີ
ຍ້ອນສາເຫດຫຍັງ?.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ສ່ືມວນຊົນມີໜ່ວຍງານສະເພາະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຫືຼ ບ່ໍ? ພາກສ່ວນໃດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
ກ່ຽວກັບຂ່າວການສຶກສາ (ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາ, ຄູອາຈານ), ມີວິທີການໃດແດ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້
ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບການສຶກສານີ້?

 • ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ມີການປະຕິບັດຄືແນວໃດ? ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາການ
ສຶກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ບໍ່?.

 • ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການສຶກສານັັ້ນ ໄດ້ລາຍງານເຖິງທັດສະນະຂອງເດັກນັກຮຽນ, ອຳນວຍການ
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍ່? ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານປະຈຳຊັ້ນ ຫຼື ຂອງກອງ
ປະຊຸມບັນດາຄູອາຈານ ຫຼື ບໍ່?.

 • ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮັບຮູ້ ແລະ ໝັ້ນໃຈ ຫຼື ບໍ່ວ່າເນື້ອໃນຂ່າວທີ່ລົງນັ້ນ ຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ເດັກ.
 • ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈ ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນໃນສັງຄົມ ຫຼື ບໍ່? ອົງການສື່ມວນຊົນ ໄດ້ມີການ
ປັບປຸງແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການຜະລິດຂ່າວທີ່ມີລັກສະນະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກເດັກ ແລະ ສະພາບ
ດັ່ງກ່າວ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄູອາຈານ ສິດສອນເດັກນັກຮຽນໄດ້ດີ ຫຼື ບໍ່?.



35 © UNICEF LAO PDR



36

 13. ເດັກກັບຂະບວນການຍຸຕິທໍາ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ອີງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ເດັກຖືກດໍາເນີນ ແລະ ຕັດສິນຄະດີດ້ວຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການແຕກຕ່າງ
ຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ບໍ່? ເດັກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ຜູ້ກະທຳຜິດ? ເດັກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກອາຊະຍາກຳ, ເດັກ
ຜູ້ຕ້ອງຫາທີ່ມີອາຍຸ 15 ຫາ 18 ປີຖືກຕັດສິນແນວໃດ? ເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ ຖືວ່າບໍ່ເປັນຜູ້
ກະທໍາຜິດ ຫຼື ບໍ່? ສິດທິຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ເປັນເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຕິດຕາມ ຫຼື ບໍ່?.

 • ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ເດັກແນວໃດເປັນຕົ້ນເດັກທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ, ເດັກທີ່ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ 
ເດັກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ຖືກກັກຕົວ?.

 • ການລາຍງານຂ່າວເດັກທີ່ກຳລັງຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາເປັນແນວໃດ? ກົດໝາຍ
ໄດ້ຫ້າມການເປີດເຜີຍຊື່ເດັກ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກະທຳຄວາມຜິດ ຫຼື ບໍ່?.

 • ລະບົບຍຸຕິທຳແນໃສ່ການດັດສ້າງ, ບຳບັດ, ຟື້ນຟູເດັກທີ່ກະທຳຜິດແນວໃດ? ການດັດສ້າງ ແລະ 
ການບໍາບັດຟື້ນຟູເດັກທີ່ກະທໍາຜິດມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດໃນກຸ່ມເດັກ ເປັນແນວໃດ? ຜູ້ເສບຢາເສບຕິດ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ບຳບັດຟື້ນຟູແນວໃດ?. 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດ້ານສັງຄົມຂອງເດັກແມ່ນເກີດຈາກພຶດຕິ
ກໍາຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກກະທຳຜິດທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າ
ກວ່າ 15 ປີ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທາງດ້ານກົດໝາຍຄືແນວໃດ? ສໍາລັບເດັກອາຍຸ ລະຫວ່າງ 
15-18 ປີ  ກະທໍາຜິດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂທດເບົາກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານໄດ້ຫຼີກການເປີດເຜີຍຊື່, ພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເດັກທີ່ກະທຳ 
ຜິດ ຫຼື ບໍ່? ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເດັກ ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການທຳລາຍຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຟື້ນຟູໜ້ອຍລົງ.

 • ເດັກທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນ ມີໂອກາດໄດ້ຊີ້ແຈງການກະທຳ ຫຼື ບໍ່? ຢ່າຟ້າວຕັດສິນວ່າເດັກກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ອາຊະຍາກຳ.

 • ຫຼັງຈາກລາຍງານຂ່າວການຈັບກຸມ ຫຼື ຕັ້ງຂໍ້ຫາເດັກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງແລ້ວ ທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ
ລາຍງານຂ່າວນີ້ ຫຼື ບໍ່? ເດັກຄົນນັ້ນປອດໄພດີ ຫຼື ບໍ່? ເດັກໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ 
ດ້ານອື່ນໆ ແນວໃດ?.

 • ການລາຍງານຂ່າວເລື່ອງຢາເສບຕິດຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຢັ້ງຢືນ ຫຼື ບໍ່? 
ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຢາເສບຕິດແຕ່ລະປະເພດ ຕະຫຼອດເຖິງຂັ້ນຕອນການບຳບັດຟື້ນ
ຟູ ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ.
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14. ການທາລຸນ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງເພດທີ່ພົວພັນກັບ
ເດັກ. ມີການກຳນົດອາຍຸຕໍ່າສຸດທີ່ເດັກສາມາດຍິນຍອມຕໍ່ການກະທໍາທາງເພດ ແລະ ອາຍຸຕໍ່າສຸດໃນ
ການແຕ່ງງານ ຫຼື ບໍ່?.

 • ລາຍງານກ່ຽວກັບການທາລຸນ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບເດັກ. 
ຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຖືກທາລຸນ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່
ປະເທດອື່ນ. ອົງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການປົກປ້ອງການຖືກທາລຸນ 
ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກແນວໃດ? ເດັກສາມາດກ່າວຟ້ອງກ່ຽວກັບການທາລຸນດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການມີສ່ືລາມົກອານາຈານເດັກໄວ້ໃນການຄອບຄອງມີຄວາມຜິດ
ທາງກົດໝາຍແນວໃດ? ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນເດັກທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການທາລຸນ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກຈາກສື່ລາມົກອານາ
ຈານເດັກທາງອິນເຕີເນັດ ເປັນແນວໃດ.

 • ລາຍງານຂ່າວການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ໃນການລະເມີດສິດທິເດັກ ຫຼື ຂູດຮີດ
ເດັກແນວໃດ?.

 • ການທາລຸນ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ນ້ັນຄວນລາຍງານຂ່າວ
ໃຫ້ຄວາມປອດໄພສຳລັບເດັກ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ບົດລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການທາລຸນທາງເພດ ຫຼື ການຄ້າຂາຍ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດເດັກຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່? ເປັນການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ
ການເປີດເຜີຍອາຊະຍາກຳທີ່ປິດບັງມາດົນນານແລ້ວ ຫຼື ຍ້ອນການເມີນເສີຍຂອງທາງການຕໍ່ບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວ?

 • ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານໄດ້ບັນຍາຍເດັກທີ່ຖືກທາລຸນ ຫຼື ຂູດຮີດ ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, 
ອາຊະຍາກອນ ຫຼື ມະນຸດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີສິດທິ ແລະ ສັກສີເປັນຂອງຕົນເອງ? ມັນມີຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື 
ບໍ່ ທີ່ໃຫ້ເດັກເວົ້າກ່ຽວກັບຕົນເອງ? ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກທາລຸນບໍ່ ເຊັ່ນ: ສຽງເວົ້າ, 
ພາບຖ່າຍ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ. 

 • ເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບໍ່? ຮູບພາບຂອງເດັກທີ່ຈະປະກອບເຂົ້າໃນ
ບົດລາຍງານຂ່າວເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່? ກວດເບິ່ງຮູບພາບຂອງເດັກທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນບົດຂ່າວຂອງທ່ານ ມີ
ລັກສະນະຍົວະເຍົ້າທາງເພດເດັກ ຫຼື ບໍ່? ມີມາດຕະການແນວໃດແດ່ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້
ຮູບພາບຂອງເດັກໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

 • ຮັບປະກັນວ່າບົດລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດ “ການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດ
ເດັກ“ ຫຼື ພາບລາມົກອານາຈານເດັກ ລວມທັງຮູບການອື່ນໆທີ່ມີລັກສະນະຂູດຮີດເດັກ. ຮັບປະກັນ
ວ່າເນື້ອໃນຂ່າວຂອງທ່ານບໍ່ມີເນື້ອຫາທີ່ສໍ່ສະແດງທາງເພດ ຫຼື ສົ່ງເສີມການຂາຍບໍລິການທາງເພດ. 

 • ກວດເບິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຜີຍແຜ່ຂອງສື່ມວນຊົນມີຫຍັງແດ່? ໄດ້
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ມີການຈັດຕັ້ງລະບົບອັນໃດແດ່ ທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກ? ມີສ່ອງທາງໃດແດ່ທີ່ເປັນການຮັກສາ
ຄວາມລັບສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກລາຍງານກໍລະນີການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ ສາມາດ
ລາຍງານໄດ້. ມີມາດຕະການການປົກປ້ອງແນວໃດແດ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ລາຍງານກໍລະນີການລ່ວງລະເມີດ 
ຫຼື ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ. ມີສິ່ງສະໜັບສະໜູນອັນໃດແດ່ ສຳລັບສື່ມວນຊົນ ໃນເວລາທີ່ຖືກກະທົບ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ?
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15. ເດັກທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ມີການປັບປຸງແນວໃດແດ່ໃນສະຖານທີ່ໆເດັກດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮໍ່າຮຽນເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງຮຽນ
ກິນນອນ, ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ SOS, ວັດ, ສູນລ້ຽງເດັກຕ່າງໆ?.

 • ມີໜ່ວຍງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ຈາກການຖືກທາລຸນ ລວມທັງການລົງໂທດ
ດ້ວຍການຂ້ຽນຕີ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຄືແນວໃດ?.

 • ເດັກທີ່ຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ດູແລໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລມີຫຼາຍປານໃດ? ຍ້ອນ
ຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄປຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ດູແລໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ? ຖ້າເດັກມີຈຳນວນຫຼາຍ
ກວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ດູແລຂອງລັດຈະເປັນແນວໃດ? ມີເດັກທີ່
ໄດ້ຮັບການອຸປະຖໍາ ແລະ ຖືກຮັບໄປເປັນລູກລ້ຽງຫຼາຍປານໃດ? ສໍາພາດຜູ້ທີ່ເຕີບໃຫ່ຍມາຈາກ
ສະຖານທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລເຫຼົ່ານັ້ນ. ປະຈຸບັນເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ໃສ ປະສົບການໄວເດັກສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຊີວິດເຂົາເຈົ້າແນວໃດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ມີສິ່ງໃດທີ່ນຳມາປັບປຸງໄດ້.

 • ການດຳເນີນການຊຸກຍູ້ການອຸປະຖຳ ແລະ ການຮັບເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ແນວໃດ? ຄວາມເຫັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຫຼື ບໍ່?.

 • ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາການໂອນເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບໍ່? ເດັກ ມີສິດທິ
ອັນໃດແດ່? ເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຖືກທາລຸນ ແລະ ຂູດຮີດແນວໃດແດ່?.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ການລາຍງານຂ່າວໄດ້ອະທິບາຍລະບົບການເບິ່ງແຍງ ແລະ ດູແລເດັກໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ການ
ເບິ່ງແຍງດູແລເຫຼົ່ານັ້ນ ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວບໍ່,  ເດັກ (ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ) ມີສິດທາງກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆແນວໃດ?.

 • ທ່ານໄດ້ສອບຖາມຂໍ້ມູນພຽງພໍແລ້ວບໍ ກ່ຽວກັບສາເຫດວ່າຍ້ອນຫຍັງເດັກຈຶ່ງມາຢູ່ໃນການດູແລ
ຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລເຫ່ົຼານັ້ນ? ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກຖືກປະປ່ອຍ ຫຼື ຖືກຊັກຊວນໄປ
ກໍ່ອາຊະຍາກຳນັ້ນ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍຈະແຈ້ງແລ້ວບໍ່ກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ?.

 • ທ່ານໄດ້ລາຍງານຂ່າວໃນແງ່ບວກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕໍ່ເດັກທີ່ຖືກປະປ່ອຍ 
ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາບພົດ ໃນແງ່ລົບກ່ຽວກັບເດັກເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່? ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານບໍ່
ຄວນລະບຸລະອຽດເກີນໄປກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ
ລັງກຽດເຂົາເຈົ້າ.

 • ທ່ານໄດ້ລາຍງານ ຫຼື ບໍ່ ວ່າເດັກທີ່ຢູ່ໃນສູນ ກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນສະໂມສອນ ແລະ 
ມີສາຍພົວພັນເດັກ ຫຼື ໄວໜຸ່ມຄົນອື່ນໆ. ການລາຍງານຂ່າວທີ່ເປັນລັກສະນະສ້າງສັນກ່ຽວກັບການ
ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກຢູ່ໃນສູນກັບເຂົ້າມາສູ່ສັງຄົມຄືນໃໝ່ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອະຄະຕິ ຕໍ່ເດັກ
ໄດ້.ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໂອກາດເດັກທີ່ຢູ່ໃນການດູແລຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້
ເວົ້າ ຫຼື ສະແດງອອກຜ່ານສື່ ຫຼື ບໍ່?. 

 • ໃນການສະເໜີຂ່າວຂອງທ່ານ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ທີ່ປະສົບບັນຫາທີ່ຢູ່ໃນການດູແລຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ
ດູແລ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າມີ, ທ່ານໄດ້ກວດກາເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ
ອົງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອເດັກເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່?.
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16. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ (ປັບປຸງ)
ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານຂ່າວ

 • ລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາ
ດັ່ງກ່າວຄືແນວໃດ? ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການໃນການເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ 
ອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຄືແນວໃດ? ລັດຖະບານສົ່ງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຕາມກໍານົດເວລາ ຫຼື ບໍ່? ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ບົດ
ລາຍງານຂອງລັດຖະບານມີຄວາມຄືບໜ້າແນວໃດແດ່?.

 • ສຳພາດພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນ
ການປະຕິບັດຕໍ່ເດັກ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີ່ກະທົບຕໍ່ເດັກ. ຊອກຫາຄຳຖາມທີ່ເດັກ
ຢາກໄດ້ຄຳຕອບ?.

 • ລັດຖະບານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໃນການພະຍາຍາມປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເດັກແນວໃດ?.

 • ເດັກມີຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ຂະບວນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເດັກແນວໃດ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່
 • ການລາຍງານຂ່າວເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈສິດທິເດັກດີຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່? ໄດ້ສ່ອງແສງບົດບາດຂອງ
ລັດຖະບານ ໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ຫຼື ບໍ່?.

 • ການລາຍງານຂ່າວຂອງທ່ານຊຸກຍູ້ລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດພັນທະສາກົນຂອງຕົນຕ່ໍສົນທິສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ຫຼື ບໍ່? ໄດ້ໃຊ້ຮູບການເຜີຍແຜ່ເພື່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ດ້ານສິດທິເດັກໃຫ້ການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນແນວໃດ?.

 • ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຊ່ຽວຊານ, ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິເດັກ ແລະ ເດັກເອງເພື່ອຊອກຮູ້ບັນຫາ ທີ່ເດັກ
ກຳລັງປະສົບຢູ່ ຫຼື ບໍ່?.

 • ຊອກຮູ້ສາເຫດຂອງຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງຂອງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາໄດ້
ສະຫງວນເວລາ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງສື່ເພື່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງຕົນ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບ
ຊາບ ຫຼື ບໍ່?.

 • ໄດ້ກວດຂໍ້ສະເໜີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດດີ ແລະ ຈຸດ
ອ່ອນຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່?.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ສັງລວມເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບພະນັກງານສື່ມວນຊົນ

ນິຍາມຂອງຄຳວ່າເດັກ
 ເດັກແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.

ການບໍ່ຈຳແນກ
 ສິດທັງໝົດແມ່ນນຳໃຊ້ກັບເດັກທຸກຄົນ ຢ່າງບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ. ລັດມີພັນທະປົກປ້ອງເດັກຈາກ
ທຸກຮູບການຈຳແນກ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ.

ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ
 ການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດກ່ຽວກັບເດັກ ຕ້ອງອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ. ລັດຕ້ອງ
ໃຫ້ການດູແລທີ່ເໝາະສົມ ເມື່ອພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ອື່ນໆ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ
 ລັດຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ຕົນສາມາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາສິດທິ ທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ ໃນ
ສົນທິສັນຍາ.

ຄຳແນະນຳ ສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຂອງເດັກ
 ລັດ ຕ້ອງເຄົາລົບສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ຄອບຄົວ. ລັດຕ້ອງວາງແນວ
ທາງ ແລະ ຄຳແນະນຳ ທີ່ ເໝາະສົມແກ່ເດັກ ໃນການໃຊ້ສິດຂອງຕົນເອງ.

ການຢູ່ລອດ ແລະ ການພັດທະນາ
 ເດັກທຸກຄົນ ມີສິດທີ່ຕັດແຍກອອກບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະມີຊິວິດຢູ່ ແລະ ລັດມີພັນທະໃນການຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ເດັກສາມາດ ມີຊີວິດຢູ່ລອດ ເພື່ອເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາຕໍ່ໄປໄດ້.

ຊື່ ແລະ ສັນຊາດ
 ເດັກທຸກຄົນ ມີສິດໄດ້ຮັບການຕັ້ງຊື່ໃນເວລາເກີດ ແລະ ເດັກຍັງມີສິດໄດ້ສັນຊາດ. ເດັກມີສິດ
ຮັບຮູ້ພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກພໍ່ແມ່.

ການຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະລັກຂອງເດັກ.
 ລັດຈະຕ້ອງຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເອກະລັກຂອງເດັກ. ຫາກຈຳເປັນກໍ່ຕ້ອງຮີື້ຟື້ນລາຍລະອຽດ
ພື້ນຖານ ຊຶ່ງບົ່ງບອກເອກະລັກຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງເດັກ ເຊັ່ນ: ຊື່,ສັນຊາດ ແລະ ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ. 

ການແຍກເດັກອອກຈາກພໍ່ແມ່
 ເດັກມີສິດທິ ທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດ ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຫາກຂັດກັບຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ.
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ການທ້ອນໂຮມຄອບຄົວຄືນໃໝ່
 ເດັກກັບພໍ່ແມ່ ມີສິດທິ ທີ່ຈະເດີນທາງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ກັບມາປະເທດຂອງຕົນເອງ ເພື່ອກັບ
ມາຢູ່ຮ່ວມກັນ ຫຼື ເພື່ອຮັກສາສາຍສຳພັນຂອງເດັກກັບພໍ່ແມ່.

ການຍົກຍ້າຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການບໍ່ສົ່ງຄືນ
 ລັດ ມີພັນທະປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການລັກພາຕົວ ແລະ ການກັກກັນເດັກ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ພໍ່ແມ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມ.

ຄວາມເຫັນຂອງເດັກ
 ເດັກມີສິດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນຢ່າງອິດສະລະ ແລະ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆ ຂອງເດັກ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕໍ່ທຸກບັນຫາ ຫຼື ການດຳເນີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ.

ເສລີພາບໃນການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ
 ເດັກມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນອອກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການ
ສະແດງທັດສະນະນັ້ນຈະເປັນການລະເມີດສິດທິຂອງຄົນອື່ນ.

ເສລີພາບທາງຄວາມຄິດ ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ສາດສະໜາ
 ເດັກ ມີສິດທິ ແລະ ເສລີພາບທາງຄວາມຄິດ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ການນັບຖືສາດສະໜາໂດຍມີ
ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຄອຍໃຫ້ຄຳແນະນຳຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.

ເສລີພາບໃນການເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມ
 ເດັກ ມີສິດທີ່ຈະພົບປະກັບຜູ້ຄົນອື່ນ ແລະ ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ຫຼື ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ
ສະມາຄົມກໍ່ໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການກະທຳນັ້ນ ເປັນການລະເມີດສິດທິຂອງບຸກຄົນອື່ນ.

ການປົກປ້ອງສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ
 ເດັກ ມີສິດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກການຖືກແຊກແຊງຕ່ໍຊີວິດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, 
ເຮືອນ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຈາກການໜິ່ນປະໜາດ ຫຼື ໃສ່ຮ້າຍ.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນອັນເໝາະສົມ
 ສື່ຈະຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາສິນ
ລະທຳ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເຄົາລົບພື້ນຖານທາງວັດທະນະທຳຂອງເດັກດ້ວຍ. ລັດຈະ
ຕ້ອງຮັບປະກັນການສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ສື່ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ພົ້ນຈາກສື່ທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍໄດ້.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່
 ພໍ່ແມ່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເບື້ອງຕົ້ນຮ່ວມກັນ ໃນການລ້ຽງດູເດັກ ແລະ ລັດຈະຕ້ອງ
ສະໜັບສະໜູນໃນການລ້ຽງດູນີ້.
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ການປົກປ້ອງໃຫ້ພົ້ນຈາກການທາລຸນ ແລະ ການປ່ອຍປະລະເລີຍ
 ລັດມີພັນທະໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກທຸກຮູບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື 
ຈິດໃຈທີ່ກະທໍາໂດຍພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ອື່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກຕະຫຼອດເຖິງດຳເນີນໂຄງການ
ທີ່ສອດຄ່ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການທາລຸນ ແລະ ປິ່ນປົວຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.

ການປົກປ້ອງເດັກທີ່ບໍ່ມີຄອບຄົວ
 ລັດມີພັນທະໃນການປົກປ້ອງເປັນພິເສດແກ່ເດັກທ່ີບ່ໍໄດ້ເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ຄອບຄົວ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການດູແລຂອງຄອບຄົວໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເອົາມາມອບໃຫ້ສະຖາບັນໃດໜຶ່ງ 
ເບິ່ງແຍງດູແລ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດພັນທະນີ້ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງພື້ນຖານທາງດ້ານວັດທະນະທຳ 
ຂອງເດັກເປັນສຳຄັນ.

ການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ
 ບັນດາປະເທດທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງດຳເນີນການ
ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ ແລະ ດ້ວຍການອະນຸຍາດຂອງອົງການທີ່ມີສິດ
ອຳນາດ ແລະ ເພື່ອຄວາມໄພຂອງເດັກເທົ່ານັ້ນ.

ເດັກອົບພະຍົບ
 ເດັກອົບພະຍົບ ຫຼື ເດັກທີ່ຂໍອະນຸຍາດລີ້ໄພ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ. ລັດມີ
ພັນທະຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ.

ເດັກພິການ
 ເດັກພິການມີສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເປັນ
ພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ແລະ ປົກກະຕິຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ
 ເດັກ ມີສິດ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ານການແພດໃນ
ລະດັບສູງສຸດ. ລັດຕ້ອງສຸ່ມໃສ່ການສະໜອງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານໂດຍເນັ້ນໃສ່ການ
ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການດູແລສຸກຂະພາບ, ສຸກຂະສຶກສາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກ. ລັດ
ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນໃນດ້ານນີ້ ແລະ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເດັກຖືກຕັດອອກຈາກການບໍລິການທາງດ້ານ
ການແພດທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ການກວດກາເປັນແຕ່ລະໄລຍະຂອງເດັກທີ່ເອົາໄປເຂົ້າສູນ
 ເດັກ ທີ່ນຳໄປເຂົ້າສູນ ເພື່ອການເບິ່ງແຍງ, ການປົກປ້ອງ ຫຼື ການປິ່ນປົວ ໃຫ້ມີການປະເມີນຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ.
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ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 ເດັກ ມີສິດທິໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທັງການປະກັນສັງຄົມ.

ມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່
 ເດັກມີສິດໃນມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດທ່ີເໝາະສົມຕ່ໍການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ, ມັນສະໜອງ, ຈິດໃຈ, ຈັນຍາທຳ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພໍ່ແມ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ ມີມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ເໝາະສົມ. ພັນທະຂອງລັດ ແມ່ນ
ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ 
ສາມາດກວມເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດຖຸ ຕໍ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ.

ການສຶກສາ
 ເດັກ ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ລັດມີພັນທະຮັບປະກັນການສຶກສາພື້ນຖານຂັ້ນປະຖົມ 
ແບບບັງຄັບ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ສູງກວ່ານັ້ນ 
ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມາດ. ລະບຽບວິໄນຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສິດ ແລະ 
ກຽດສັກສີຂອງເດັກ. ລັດຕ້ອງຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງສິດທິດັ່ງກ່າວ.

ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາ
 ການສຶກສາຕ້ອງແນໃສ່ການພັດທະນາບຸຄະລິກະພາບ, ພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ທາງດ້ານມັນສະໜອງ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເດັກຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການສຶກສາ ຕ້ອງແນໃສ່ກຽມໃຫ້ເດັກ ເພື່ອ
ກ້າວເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ຫ້າວຫັນໃນສັງຄົມ ທີ່ມີອິດສະລະພາບ ແລະ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ເດັກມີ
ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພໍ່ແມ່, ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ພາສາ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງເດັກລວມທັງເຄົາລົບຕໍ່
ພື້ນຖານທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ອື່ນ.

ເດັກຊົນເຜົ່າ
 ເດັກຊົນເຜົ່າມີສິດຊົມໃຊ້ວັດທະນະທຳຂອງຕົນເອງ, ປະຕິບັດສາດສະໜາ ແລະ ໃຊ້ພາສາຂອງ
ຕົນເອງ.

ການມ່ວນຊື່ນ, ການພັກຜ່ອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ
 ເດັກ ມີສິດທີ່ຈະຕ້ອງມີເວລາຫວ່າງ, ການຫຼີ້ນພັກຜ່ອນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ
ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ.

ແຮງງານເດັກ
 ເດັກມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການ
ສຶກສາ ຫຼື ການພັດທະນາຂອງເດັກ. ລັດຕ້ອງກຳນົດອາຍຸຕໍ່າສຸດສຳລັບການເອົາເດັກເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ 
ກຳນົດເງື່ອນໄຂເງອນໄຂໃນການຈ້າງແຮງງານດ້ວຍ.
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ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ
 ເດັກ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການການຜະລິດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານ
ອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ.

ການຂູດຮີດທາງເພດ
 ລັດ ຕ້ອງປົກປ້ອງເດັກ ຈາກການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດ ລວມທັງການຄ້າ
ໂສເພນີ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ລາມົກ.

ການຂາຍ, ການຄ້າ ແລະ ການລັກພາຕົວ
 ລັດ ຕ້ອງພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂາຍ, ການຄ້າ ແລະ ການລັກພາຕົວເດັກ, 
ການຂູດຮີດອື່ນໆ. 

ການທໍລະມານ ແລະ ການຕັດອິດສະລະພາບ
 ບໍ່ໃຫ້ມີເດັກຜູ້ໃດຖືກທໍລະມານ, ຖືກກະທຳຕໍ່ ແລະ ຖືກລົງໂທດຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ຖືກຈັບຕົວ 
ຫຼື ຖືກຕັດອິດສະລະພາບ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ແລະ ການຈຳຄຸກ
ຕະຫຼອດຊີວິດ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຈະຖືກປ່ອຍຕົວ ແມ່ນຖືກຫ້າມສຳລັບການກະທຳຜິດຂອງບຸກຄົນ
ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະລະພາບຈະຕ້ອງຖືກແຍກຈາກຜູ້ຖືກຄຸມຂັງທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່, 
ເວັ້ນເສຍແຕ່ການລວມກັນນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ. ເດັກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ ລວມທັງການຕິດຕໍ່ກັບຄອບຄົວ.

ການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ
 ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກຕໍ່າກວ່າ
ອາຍຸ 15 ປີ ໄປເປັນທະຫານ ຢູ່ໃນກຳລັງປະກອບອາວຸດ. ບັນດາລັດຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນການປົກປ້ອງ ແລະ 
ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການປະທະກັນດ້ວຍອາວຸດ ຕາມທີ່ກ່າວໄວ້ ໃນກົດໝາຍ
ລະຫວ່າງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການດູແລ ເພື່ອການຟື້ນຟູ
 ລັດມີພັນທະຮັບປະກັນ ໃຫ້ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການປະທະກັນດ້ວຍອາວຸດ, ການ
ທໍລະມານ, ຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ການຂູດຮີດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອ
ຟື້ນຟູຕົນເອງ ແລະ ເຂົ້າສັງຄົມຄືນໃໝ່.

ການຄຸ້ມຄອງຂະບວນຍຸດຕິທຳສຳລັບເດັກ
 ເດັກທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍມີສິດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດບົນພື້ນຖານ ຫຼັກການສິດທິມະນຸດ. ເດັກ
ມີສິດໃນການຄໍ້າປະກັນພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ດ້ານອື່ນໆ 
ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ. ການດຳເນີນຄະດີຂອງສານ ແລະ ການກັກຂັງເດັກ ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການນໍາເດັກໄປສູ່ການ
ດຳເນີນຄະດີຂອງສານ ແລະ ການກັກຂັງເດັກ ໃນທຸກກໍລະນີທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້.
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ການເຄົາລົບຕໍ່ມາດຕະຖານທີ່ສູງກ່ວາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
 ຖ້າມາດຕະຖານທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫຼື ກົດໝາຍສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ຫາກສູງ
ກວ່າມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ມາດຕະຖານທີ່ສູງກວ່ານັ້ນຕ້ອງຖືກ
ນໍາມາປະຕິບັດທຸກເວລາ. 

ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາ
 ລັດຈະຕ້ອງດຳເນີນການເພື່ອໃຫ້ສິດທິຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຮອງໄວ້ໃນສົນທິສັນຍານີ້ ໄດ້ຮັບການ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກ. ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະທິການ
ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈຳນວນ 18 ຄົນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ພິຈາລະນາບົດລາຍງານ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາທ່ີລັດພາຄີສ່ົງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການພາຍຫັຼງຈາກໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແລ້ວ
ສອງປີ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນທຸກໆ 5 ປີ. ບົດລາຍງານຂອງລັດພາຄີຕ້ອງຖືກເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ.
ຄະນະກຳມະການ ມີອຳນາດສະເໜີໃຫ້ມີການສຶກສາເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງເປັນພິເສດກໍ່ໄດ້ທີ່ກ່ຽວກັບສິດທິ
ເດັກ, ເປີດເຜີຍຜົນການປະເມີນບົດລາຍງານໃຫ້ລັດພາຄີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດເຖິງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສົງເສີມການຮ່ວມມື
ລະດັບສາກົນກັບອົງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), 
ອົງການສົ່ງເສີມ ດ້ານວັດທະນະທໍາວິທະຍາສາດການສຶກສາ (UNESCO) ແລະ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ມີສິດສະເໜີຄວາມເຫັນຕໍ່ຄະນະກຳມະການວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ 
ແລະ ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມາທິການ. ອົງການທີ່ກ່າວມາທັງໝົດ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງ
ຕົນເອງຕໍ່ຄະນະກຳມະທິການ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນການ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການ
ບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍານີ້ ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນເລື່ອງນີ້ ເຊັ່ນ 
: ອົງການເຄືອຂ່າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (NGO) ທີ່ຢູ່ໃນ
ສະຖານະພາບເປັນຜູ້ປຶກສາຫາລືກັບສະຫະປະຊາຊາດ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: 
ແນວທາງ ແລະ ຫັຼກການໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກຂອງສະຫະພັນນັກຂ່າວສາກົນ

International Federation of Journalists:
Guidelines and Principles for Reporting on Issues Involving Children

 ນັກຂ່າວ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນທຸກຄົນ ມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທາງ
ດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ວິຊາຊີບລະດັບສູງສຸດ ໃນການສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ ວ່າ
ດ້ວຍສິດທິເດັກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ທັງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂ່າວເປັນໄປ
ດ້ວຍຄວາມຮຽບຮ້ອຍ.
 ສື່ມວນຊົນ ຄວນຖືສຳຄັນບັນຫາການລະເມີດສິດທິເດັກ ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂອງກັບຄວາມ
ປອດໄພຂອງເດັກ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທຸກຮູບແບບກັບເດັກ. ເດັກມີສິດໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ທີ່
ບໍ່ຄວນລ່ວງລະເມີດ ນອກຈາກມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນໃນຄູ່ມືເທົ່ານັ້ນ.
 ໜັງສືພິມທີ່ລາຍງານຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເດັກນັ້ນ ຄວນດຳເນີນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ 
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ຄຳນຶງສະເໜີວ່າ ເດັກຢູ່ໃນຖານະທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງບໍ່ທັນໄດ້.
 ທຸກໆຄັ້ງທີ່ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງ
ພະຍາຍາມ ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາຖານຈັນຍາບັນລະດັບສູງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ພະຍາຍາມຮັກສາມາດຕາຖານຢ່າງສູງສຸດ ໃນແງ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ່ອນ 
ເມື່ອລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ.

 • ຫຼີກການລົງຂ່າວ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຮູບ ທີ່ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ເດັກ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ອາດຈະ
ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

 • ຫຼີກການນຳສະເໜີພາບພົດຂອງເດັກແບບກວມລວມ ແລະ ຮູບພາບສະເທືອນອາລົມພຽງເພື່ອ
ໃຫ້ຂາຍດີ.

 • ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ເຖິງຜົນຂອງການເຜີຍແຜ່ສື່ໃດໆ ກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ຄວນຫຼຸດ
ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດກັບເດັກໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

 • ຢ່າສະເໜີຮູບ ຫຼື ວິທີການທີ່ເປັນການລະບຸເອກະລັກ ຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງເດັກທີ່ເປັນຂ່າວ ເວັ້ນ
ແຕ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຢ່າງຊັດເຈນ.

 • ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄວນເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກເຂົ້າເຖິງສື່ ເພື່ອນຳສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນໂດຍເດັກເອງ.
 • ຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ເດັກໃຫ້ມານັ້ນ ຜ່ານການກວດກາແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການກວດສອບ
ຂໍ້ ມູນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ເປັນແຫຼ່ງຂ່າວ ຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.

 • ຫຼີກການໃຊ້ຮູບເດັກທີ່ມີລັກສະນະ ຊັກຊວນທາງເພດ.
 • ໃຊ້ວິທີການກົງໄປກົງມາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ເປັນທຳ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນ
ແຈ້ງໃຫ້ເດັກຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກເດັກ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງ ຫຼື ເປັນຜູ້
ລ້ຽງດູເດັກກ່ອນຈະຖ່າຍຮູບ.

 • ກວດສອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອົງການ ທີ່ອ້າງຕົນວ່າເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ເດັກ ຫຼື ເປັນຕົວແທນ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ.

 • ຢ່າຈ່າຍເງິນເພື່ອແລກກັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເດັກ ບໍ່ວ່າຈະໃຫ້ແກ່ເດັກ ຫຼື ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້
ເບິ່ງແຍງເດັກກໍ່ຕາມ, ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ເງິນນັ້ນ ຈະແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກຢ່າງຈະແຈ້ງ.

 ນັກຂ່າວ ຄວນຄົ້ນຄວ້າບົດລາຍງານທີ່ລັດຖະບານສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງຖີ່ຖວ້ນ ລວມທັງຂໍ້ອ້າງຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານອີກດ້ວຍ.
 ສື່ມວນຊົນ ບໍ່ຄວນລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ ຕາມເຫດການທ່ີເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວນ
ລາຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການນັ້ນ.

ປະກາດຮັບຮອງທີ່ Recife, Brazil ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 1999

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 3: 
ແນວທາງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ
ສຳລັບສື່ມວນຊົນທີ່ລາຍງານເລື່ອງສຸຂະພາບ

World Health Orhanization Guidelines for Health Communicators
 ແນວທາງສຳລັບສື່ມວນຊົນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບນີ້ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ 
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PressWise ແລະ ຮັບຮອງໂດຍສຳນັກງານພູມມີພາກຢູ່ໂຣບຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ (European Region of the Worrld Health Organization) ໃນການປະຊຸມທີ່
ນະຄອນຫຼວງມົດສະກູ ເມືອງປີ 1999.
 ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜົນຮ້າຍທີ່ຈະຕາມມາ, ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊັດເຈນ, ກວດກາ
ຂໍ້ມູນໃຫ້ດີ ເຖິງວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ທັນກຳນົດການສົ່ງເລື່ອງກໍ່ຕາມ. ຢ່າສ້າງຄວາມຫວັງແບບລົມໆ ແລ້ງ
ໆ, ຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ໃນເວລາລາຍງານເລື່ອງການກ່າວອ້າງວ່າມີການປິ່ນປົວ 'ແບບປະຕິຫານ'.
 ລະວັງເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດເບື້ອງຫຼັງຂອງຂ່າວ. ຖາມຕົວເອງກ່ອນວ່າ 'ໃຜໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກຂ່າວນີ້'.
 ຢ່າເປີດເຜີຍທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ ເວັ້ນແຕ່ຈະມີກົດໝາຍໃນປະເທດບັງຄັບໃຫ້
ເປີດເຜີຍ.
 ເມື່ອລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ອາດຈະເຈັບ ຫຼື ພິການ ໂດຍສະເພາະເດັກ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ
ຜົນທີ່ຈະຕາມມາຈາກການເຜີຍແຜ່ຂ່າວນີ້ອອກໄປ ເພາະຄົນເຫຼົ້ານີ້ອາດຈະຕ້ອງດຳລົງຊີວິດອີກຍາວນານ 
ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຂ່າວທີ່ທ່ານລາຍງານຈະຕິດຕາມເຂົາໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.
 ຢ່າພະຍາຍາມສອບຖາມເອົາຂ້ໍມູນຈາກບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜ່ຶງໃນເວລາທ່ີເຂົາກຳລັງມີຄວາມເສ້ົາ
ໂສກເສຍໃຈ.
 ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ຕະຫຼອດເວລາ
ເຄົາລົບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທີ່ເສຍໃຈຢ່າງໜັກ ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການຫາຍຍະນະ, 
ຫາກເປັນໄປໄດ້ ຄວນຫຼີກລ້ຽງ ການຖ່າຍຮູບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນໄລຍະໃກ້ບໍ່ວ່າຈະຖ່າຍ
ດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼື ກ້ອງວີດີໂອ. ຫາກສົງໄສໃຫ້ງົດການລາຍງານຂ່າວເລີຍ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 4: 
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການເປັນຕົວແທນ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

 ຄຳແນະນຳນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA), 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບແມ່ຍິງ (UN 
Women) ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ອາຊີໃຕ້, ເຊິ່ງເປັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການສື່ສານກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ແລະ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
 ຄຳແນະນຳນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີໃນການຮັບຜິດຊອບ, ການມີຈັນຍາບັນ, 
ການເປັນຕົວແທນ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບເດັກ
ຂອງສື່ມວນຊົນ.

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບເດັກ. 
 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດນິຍາມຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງວ່າແມ່ນ “ການກະທຳໃດໜຶ່ງ
ຂອງຄວາມຮຸນແຮງໂດຍອີງຕາມເພດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຫຼື ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທາງ
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ຮ່າງກາຍ, ທາງເພດ ຫຼື ທາງຈິດໃຈ ຫຼື ຄວາມທຸກທໍລະມານຕໍ່ແມ່ຍິງ, ລວມທັງການຂົ່ມຂູ່ຈາກການກະທຳ
ດັ່ງກ່າວ, ການບັງຄັບ ຫຼື ການຂາດສິດເສລີພາບທາງກົດໝາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເກີດຂື້ນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ 
ຫຼື ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວກໍ່ຕາມ.“ 
 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຖືກກຳນົດວ່າແມ່ນ ທຸກຮູບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື 
ຈິດໃຈ, ການບາດເຈັບ ແລະ ການທາລຸນ, ການປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼື ການປະຕິບັດທີ່ລະເລີຍ/ເມີນເສີຍ, 
ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການຂູດຮີດລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ມັນແມ່ນການໃຊ້ກຳລັງ ຫຼື 
ອຳນາດທາງຮ່າງກາຍໂດຍເຈດຕະນາ, ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງຕໍ່ເດັກໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ, ທີ່
ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດ ຫຼື ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມຢູ່
ລອດ, ການພັດທະນາ ຫຼື ກຽດສັກສີຂອງເດັກ.  
 ການລາຍງານຂ່າວຂອງສື່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນສາມາດຊ່ວຍຜູ້ລອດຊີວິດ
ຈາກການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ/ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ. ການລາຍງານຂ່າວ
ຂອງສື່ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການສົນທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ/ບົດບາດຍິງຊາຍທີ່
ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ນໍາໄປສູ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ/ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ.

1. ການພິຈາລະນາທາງດ້ານຈັນຍາບັນໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ພົວພັບກັບຜູ້ລອດຊີວິດ   
•    ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 

 • ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດຄວນເຂົ້າໃຈວ່າຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແນວໃດ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, 
ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ
ການປະຕິເສດການມີສ່ວນຮ່ວມ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ໃຫ້ສໍາພາດມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ 
ຫຼື ການແກ້ແຄ້ນ, ສະນັ້ນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ອນທີ່ຈະສຳພາດ. 
ສໍາລັບການສໍາພາດເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້
ເປັນຜູ້ປົກຄອງເດັກ.

 • ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກສຳພາດດ້ວຍຄວາມນັບຖື, ໃຫ້ຄຸນຄ່າຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫຼີກ
ການພະຍາຍາມທີ່ຈະເວົ້າສອດເຂົາເຈົ້າ. ຫຼີກການແລກປ່ຽນ ຫຼື ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ
ເຫດການທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການລະບຸເຖິງຕົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼີກຂໍ້ມູນທີ່ເປັນການ
ລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 • ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງອາດຈະສະແດງອາການຂອງຄວາມກົດດັນພາຍຫັຼງການກ່າວເຖິງ
ສະພາບການທີ່ເຈັບປວດຂອງການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ. ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັບທ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກສະບາຍ. ຫຼີກລ້ຽງການກົດດັນເຂົາເຈົ້າເພື່ອ
ສະໜອງຂໍ້ມູນ. ຄວນຢຸດການສົນທະນາ/ສໍາພາດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກ ຫຼື ບໍ່ຢາກສືບຕໍ່ການ
ສົນທະນາ ຫຼື ສໍາພາດ. 

 • ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຮັດການສົ່ງຕໍ່ໄປຫາການບໍລິການສະໜັບສະໜູນທີ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການສ່ົງຕໍ່ ແລະ ໂຄງການ
ປ້ອງກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. 

 • ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນເວລາສື່ສານກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ
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ເຂົາເຈົ້າ. ຮັກສາຂໍ້ມູນປະຫວັດການພົວພັນກັບຜູ້ສຳພາດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ລວມທັງປະຫວັດການ
ໂທລະສັບ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການ
ພົບກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. 

 • ໃນການສຳພາດ ຄວນແມ່ນຄົນທີ່ເປັນເພດດຽວກັນກັບເດັກເປັນຜູ້ສໍາພາດ. ໃຫ້ມີທີມສື່ມວນຊົນ, 
ລວມທັງຜູ້ສຳພາດ, ຜູ້ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຜູ້ຖ່າຍວີດີໂອ ຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອເພີ່ມ
ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເພື່ອເຫດຜົນການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ.

 • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ ແລະ ຕະຫຼອດກິດຈະກຳການສື່ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການ
ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ອັນນີ້ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງ
ການສົ່ງຕໍ່ໄປຫາການບໍລິການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆຖ້າຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການ. ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ ບໍ່
ຄວນມີການສຳພາດເດັກກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍທີ່ບໍ່ມີພະນັກງານສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອື່ນໆທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສະຫວັດດີການຂອງເດັກ ຢູ່ຮ່ວມນໍາ.

 • ການສື່ສານກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ຕ້ອງຊ່ວຍ
ໃນການປັບປຸງສະຖານະການ ບໍ່ແມ່ນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອັນຕະລາຍຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຕື່ມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ຫຼັກການນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າແມ່ນຫຼັກການ 'ບໍ່ເຮັດອັນຕະລາຍ'.

2. ຈຸດສຳຄັນສຳລັບການລາຍງານ ຫຼື ການໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ 
    ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 

 • ໃນເວລາຂຽນຂ່າວ, ບົດເລື່ອງທີ່ມີຫຼາຍຕອນ ຫຼື ບົດບັນນາທິການກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ຍິງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກການແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງອີງຕາມເພດ, 
ລວມທັງວິທີການທີ່ເອົາຜູ້ເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ. 

 • ເນື້ອໃນຂອງບົດຂ່າວຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ການກະທຳ, ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

 • ດີແທ້, ເນື້ອໃນຄວນຈະຂຽນໃນພາສາທ່ີເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາທາງເລືອກໃນການໃຊ້
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ມີການສຶກສາຕໍ່າສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.

 • ຫຼີກການຂຽນຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ເປັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ໂດຍການສະແດງພາບການກະທຳຮຸນແຮງແບບ
ລະອຽດໃນເນື້ອໃນທຸກປະເພດ (ສື່ສິ່ງພິມ, ສຽງ ແລະ ອື່ນໆ). ກົງກັນຂ້າມ, ໃຫ້ບອກປະເພດຂອງ
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການທາລຸນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ເດີນເລື່ອງຕໍ່ໄປ.

 • ຫຼີກການສະເໜີພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍເປັນຜູ້ອອ່ນແອ, ແຕ່ສະເໜີພາບທີ່ແນໃສ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍເປັນຄົນທ່ີມີສິດອຳນາດຕັດສິນໃຈທ່ີຈະເວ້ົາອອກກ່ຽວກັບເຫດການທ່ີ
ເກີດຂຶ້ນ. ການສະແດງພາບຍັງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກຳໃນທາງບວກ ແລະ ການສະແດງ
ພາບຄວນຫຼີກການສ້າງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ຄວາມລຳອຽງ ແລະ ຮູບແບບ
ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ການຍອມຂອງແມ່ຍິງໃນການຢູ່ໃຕ້ການບັນຊາ
ຂອງຜູ້ອ່ືນ ຫືຼ ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຮ້າຍແຮງ 
(ຄວນພິຈາລະນາປະເພດຄວາມຮຸນແຮງອື່ນໆເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ຈິດໃຈ ແລະ ເສດຖະກິດ). 
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 • ຍົກໃຫ້ເຫັນການກະທຳຂອງຜູ້ກະທຳຜິດໃນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ. ຫຼີກການເຮັດໃຫ້ບໍ່
ເບິ່ງເຫັນຜູ້ກະທຳຜິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຫຼີກການຂຽນວ່າ “ແມ່ຍິງຈໍານວນ...ຄົນແມ່ນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການຄາດຕະກໍາ.“ ແຕ່ຄວນຍົກໃຫ້ເຫັນ "ແມ່ຍິງຈໍານວນ... ຄົນຕາຍຍ້ອນຖືກຄູ່ຮ່ວມນອນ
ເປັນຜູ້ຄາດຕະກໍາ."

 • ຫຼີກ “ການຕຳນິຕິຕຽນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ“ ຫຼື ການຂຽນໃນລັກສະນະວ່າຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເປັນຜູ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ. 

 • ການເຮັດວຽກງານຂອງສື່ມວນຊົນ ຄວນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສະຖານະການ
ຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ເດັກເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສາເຫດ ຫຼື ຂໍ້ອ້າງສຳລັບຄວາມຮຸນແຮງ.

 • ໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ສິ່ງສຳຄັນ
ແມ່ນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈທີ່ຂັບເຄື່ອນຄວາມຮຸນແຮງອີງຕາມເພດ: ສິ່ງນີ້ປະກອບມີບັນທັດຖານ
ທາງເພດທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງອຳນາດ, ຄວາມເປັນຫົວໜ້າ 
ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

3. ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາເມື່ອເດັກສຳພາດເດັກ 
 • ໃນການສຳພາດ ຫຼື ພົວພັນກັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຫຼື ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຖ່າຍວິດີໂອ, ໃຫ້ຂໍອະນຸຍາດ
ຈາກຜູ້ປົກຄອງເດັກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນພໍ່ແມ່, ຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງອື່ນ
ໆ. 

 • ຮັບປະກັນວ່າການສຳພາດເດັກແມ່ນໄດ້ເຮັດໂດຍມີຜູ້ປົກຄອງຢູ່ນໍາ ແລະ ສໍາພາດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໆ
ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ເມື່ອສຳພາດຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ໃຊ້ທາງເລືອກໃນການສຳພາດໂດຍຜູ້ສຳພາດ
ທີ່ເປັນເພດດຽວກັນ. 

 • ຫຼີກການກະທຳ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ສະບາຍໃຈ. 
 • ກວດກາເປັນປົກກະຕິວ່າເດັກມີຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ຈະສືບຕໍ່ການສົນທະນາ ຫຼື ການສໍາພາດ 
ຫຼືບໍ່ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເດັກເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດໄດ້ທຸກ
ເວລາ.

 • ຮັບປະກັນວ່າມີພະນັກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫຼື ນັກວິຊາການອື່ນໆທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສະ
ຫວັດດີການຂອງເດັກເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳພາດເດັກກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

 • ໃນໄລຍະທີ່ມີການພົວພັນສົນທະນາກັບເດັກ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ, 
ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນປະຈຸບັນຫຼື ໃນອະດີດ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໄປຫາ ແລະ ກວດກາໂດຍ
ນັກສັງຄົມສົງເຄາະໃນທັນທີ ຫຼື ໂດຍພະນັກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມໂດຍທັນທີຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາພາດນໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຫຼື ຮັບປະກັນວ່າການສໍາພາດນັ້ນບໍ່
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກກັງວົນ ຫຼື ທຸກໃຈ. ວິຊາການດ້ານສື່ມວນຊົນບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປແຊກແຊງດ້ວຍຕົນເອງ 
ແລະ ຄວນປະຕິບັດຖ້າມີຄຳສັ່ງຈາກນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ພະນັກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມເທົ່າ
ນັ້ນ.

 • ສື່ມວນຊົນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ. ບາງປະເທດກໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບ
ໃຫ້ມີການລາຍງານສຳລັບການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດເດັກ.
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4. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ/ການຮັກສາເປັນຄວາມລັບຂອງຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ
 • ໃນຂະນະທີ່ມີການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ຖ່າຍວິດີໂອ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດປິ່ນໜ້າອອກຈາກກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບ, ຫຼື ຖ້າເຂົາເຈົ້າປິ່ນໜ້າໃສ່ກ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າເປັນຮູບມົວ. ຮັບປະກັນວ່າຮູບຖ່າຍບໍ່ໃຫ້
ເຫັນຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼື ຢູ່ໃນທ່າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຂໍຄວາມເຫັນດີ
ຈາກເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບ.

 • ບໍ່ເຜີຍແຜ່ເລື່ອງ, ຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເດັກ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ
ຂອງເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນ, ປິດບັງ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຕົນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຕາມ.

5. ການຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງ
 • ຫຼີກການໃຫ້ສິ່ງຈູງໃຈແກ່ຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕອບສໍາພາດ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຢາກ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເວົ້າ. ການໃຫ້ສິນບົນໃນຮູບແບບໃດໆກໍ່ຕາມ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

 • ຫຼີກການຂຽນ ຫຼື ເລົ່າເລື່ອງທີ່ມີລັກສະນະກຽມໄວ້ແລ້ວ, ລວມທັງການຕີຄວາມໝາຍຄຸນລັກສະນະ 
ແລະ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນສັງຄົມ. 

 • ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການຈຳແນກໃນການເລືອກຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດໂດຍອີງໃສ່ເພດ, ອາຍຸ, ສາດສະໜາ, 
ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ລົດນິຍົມທາງເພດ, ພື້ນຖານການສຶກສາ ຫຼື ຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ບໍ່ມີອະຄະຕິໃນການເລືອກຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ. 

6. ການໃຊ້ພາສາ
 • ໃນເວລາສຳພາດໃຫ້ໃຊ້ພາສາ ຫຼື ຄໍາສັບທີ່ເໝາະສົມກັບເດັກ, ຕອບສະໜອງຕາມເພດ ແລະ ພາສາ 
ຫຼື ຄໍາສັບຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ. ຫຼີກການນຳໃຊ້ຄຳນາມສະເພາະດ້ານເພດ ເຊັ່ນ: 
"ທ້າວ" ຫຼື "ນາງ" ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄໍາວ່າ "ເຂົາເຈົ້າ" ແທນຄໍາວ່າ "ທ້າວ" ຫຼື "ນາງ".

 • ຫຼີກການໃຊ້ພາສາ ຫຼື ຄໍາສັບທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນແບບຕາຍຕົວ, ດູຖູກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຊຸມ
ຊົນອ່ືນໆບ່ໍພໍໃຈ.ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າມີການໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ 
ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດ. ການອ້າງວ່າກຸ່ມສະເພາະໃດ ໜຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດໂດຍບໍ່
ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການ ສາມາດສ້າງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງປະກົດຂຶ້ນໂດຍທາງອ້ອມ.

 ນອກຈາກນີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ຍັງໄດ້ກໍານົດ ຫຼັກການ ແລະ 
ຄຳແນະນຳສຳລັບການລາຍງານກ່ຽວກັບເດັກຂອງສື່ມວນຊົນ ດັ່ງນີ້:

ຫຼັກການລວມ ສຳລັບການລາຍງານກ່ຽວກັບເດັກຂອງສື່ມວນຊົນ 
1. ເຄົາລົບກຽດສັກສີ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກໃນທຸກໆສະພາບການ
2. ໃນການສຳພາດ (ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບ) ເດັກ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ສິດທິຄວາມເປັນ

ສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມລັບຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ, ໃຫ້ມີຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຫ້ມີການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ຈາກອັນຕະລາຍ ແລະ ການແກ້ແຄ້ນ.
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3. ກ່ອນອ່ືນໝົດຕ້ອງພິຈາລະນາການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນເປັນຫັຼກ, 
ລວມທັງການໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາເດັກ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ.

4. ເວລາຈະກຳນົດຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ, ໃຫ້ຊັ່ງຊາຢ່າງເໝາະສົມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກ
ໃນການມີຄວາມຄິດເຫັນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ ຫຼື ພິຈາລະນາຕາມອາຍຸ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່.

5. ປຶກສາກັບຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັບສະພາບການຂອງເດັກທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດປະເມີນຜົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງການລາຍງານຂ່າວ.

6. ຫ້າມເຜີຍແຜ່ເລື່ອງ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນຂອງເດັກຕົກ
ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປ່ຽນແປງ, ປິດບັງ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງກໍ່ຕາມ. 

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສໍາພາດເດັກ
1. ບໍ່ເຮັດອັນໃດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ; ຫຼີກຄຳຖາມ, ທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນການ

ຕັດສິນ, ບໍ່ໃສ່ໃຈຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ, ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເດັກ
ອັບອາຍ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດຈາກເຫດການທີ່ກະທົບ ກະເທືອນຈິດໃຈ ຕື່ມອີກ. 

2. ບໍ່ຈຳແນກໃນການເລືອກເດັກມາໃຫ້ສຳພາດຍ້ອນເຫດຜົນທາງເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ອາຍຸ, ສາດສະໜາ, 
ສະຖານະພາບ, ພື້ນຖານການສຶກສາ ຫຼື ຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. 

3. ບໍ່ມີການຈັດສາກ: ບໍ່ໃຫ້ເດັກເລົ່າເລື່ອງ ຫຼື ເຮັດອັນໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງລາວ ຫຼື ເຫດການທີ່
ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ.

4. ຮັບປະກັນວ່າເດັກ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງເວົ້າກັບນັກຂ່າວ. ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງການ
ສຳພາດ ແລະ ຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້.

5. ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກ ສຳລັບການສຳພາດ, ຖ່າຍວິດີໂອ ແລະ ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້, ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບສໍາລັບເອກະສານ.

6. ເອົາໃຈໃສ່ສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການສຳພາດເດັກ. ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ສຳພາດ ແລະ ນັກຖ່າຍຮູບ. 
ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກສະດວກສະບາຍ ແລະ ສາມາດເລົ່າເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີ
ຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກ, ລວມທັງຈາກຜູ້ສຳພາດ. 

ຫຼັກການສໍາລັບການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກ 
1. ບໍ່ໃສ່ຮ້າຍ/ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍຕໍ່ເດັກຕື່ມອີກ; ຫຼີກການຈັດປະເພດ ຫຼື ລາຍລະອຽດ ຫຼື ຄໍາອະທິບາຍ

ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ທີ່ບໍ່ດີ - ລວມທັງການທໍາຮ້າຍທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈເພີ່ມອີກ 
ຫຼື ການທາລຸນ, ການຈຳແນກ ຫຼື ການປະຕິເສດຈາກຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

2. ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບເລື່ອງ ຫຼື ຮູບພາບຂອງເດັກ.
3. ທຸກຄັ້ງຕ້ອງປ່ຽນຊື່ ແລະ ປິດບັງຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງເດັກທີ່ຖືກລະບຸວ່າ:

 • ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການຂູດຮີດທາງເພດ.
 • ເປັນຜູ້ກະທຳຜິດໃນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼື ທາງເພດ.
 • ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ ຫຼື ດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບເອດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ການຍິນຍອມ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

 • ເປັນຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ຫຼື ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ. 
4. ໃນສະພາບການບາງຢ່າງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການແກ້ແຄ້ນ, 



55

ໃຫ້ປ່ຽນຊື ່ແລະ ປິດບັງຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເດັກທີ່ຖືກລະບຸວ່າ:
 • ເປັນນັກຕໍ່ສູ້ເດັກໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ໃນອະດີດ.
 • ເປັນຜູ້ຂໍລີ້ໄພ, ຊາວອົບພະຍົບ ຫຼື ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານພາຍໃນ.

5. ໃນບາງກໍລະນີ, ການນຳໃຊ້ຕົວຕົນຂອງເດັກ (ຊື່ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ເດັກໄດ້) ເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຕົວຕົນຂອງເດັກຖືກນຳໃຊ້, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການໃສ່
ຮ້າຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍ ຫຼື ການຕອບໂຕ້ຕ່າງໆຕໍ່ເດັກ.

6. ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິ່ງທີ່ເດັກຕ້ອງເວົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເວົ້າກັບເດັກຄົນອື່ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່, ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ລົມກັບທັງສອງຝ່າຍ. 

7. ຖ້າສົງໄສວ່າເດັກມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ບໍ່, ໃຫ້ລາຍງານສະພາບສຳລັບເດັກທົ່ວໄປແທນການລາຍງານເດັກ
ແຕ່ລະຄົນ, ບໍ່ວ່າເລື່ອງນັ້ນຈະເປັນຂ່າວດີປານໃດກໍ່ຕາມ.

ສິດທິເດັກ ສິດທິຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ
ພວກເຮົາມີສິດທິທີ່ຈະເກີດ ມີຊື່ ແລະ ມີສັນຊາດ 
ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະມີຄອບຄົວ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮັກ,ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຫວ່ງໃຍ
ພວກເຮົາມີສິດທິທີ່ຈະຢູ່ໃນຊຸມຊົນຢ່າງສັນຕິ ແລະ ມີສິ່ງແລດລ້ອມທີ່ດີພວກເຮົາມີສິດທິ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີຮ່າງກາຍ ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຊົດຊື່ນ
ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ ແລະ ດ້ານການແພດ 
ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີແລະ ພັດທະນາຕາມຄວາມສາມາດ
ພວກເຮົາມີສິດທິທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຫຼີ້ນ, ພັກຜ່ອນ
ພວກເຮົາມີສິດທິທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກການທຳຮ້າຍ, ການຂູດຮີດ, ການຖືກປະປ່ອຍ,ໄພ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ
ພວກເຮົາມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ
ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົວເອງ
ເດັກທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 
ການປົກປ້ອງເພື່ອມວນມະນຸດຈະກ້າວໜ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: 
ຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວລາວ ໄດ້ກໍານົດດັ່ງນີ້໊:

1. ຈຸດໝາຍສູງສຸດຂອງສື່ມວນຊົນລາວແມ່ນ ຮັບໃຊ້ ພາລະກິດ ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ປະເທດ
ລາວ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ພາຍໃຕ້ການ
ນຳພາຂອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຂົງເຂດໃດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃດ, ນັກ
ຂ່າວເຄື່ອນໄຫວມຸ່ງໜ້າສູ່ຈຸດມຸ່ງໝາຍສູງສຸດນັ້ນ.

2. ສື່ມວນຊົນ ປະຕິບັດ ສິດໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງພົນລະເມືອງ. ນັກຂ່າວ ຕ້ອງພາວະວິໄສ (ບໍ່ໃນ
ຕົວ), ຊື່ຕົງ (ຈົງຮັກພັກດີ) ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຈິງ. ທຸກໆການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ນຳອອກສູ່ ສາທາລະນະ
ຊົນ ຕ້ອງສ່ອງແສງ ຖືກຕ້ອງກັບທາດແທ້ຂອງຄວາມຈິງພາວະວິໄສ ໃນສະພາບສັງຄົມຂອງມັນ, ບໍ່
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ໃສ່ຮ້າຍ ຫຼື ປັ້ນແຕ່ງ ເຫດການຂຶ້ນເອງຢ່າງເດັດຂາດ. ນັກຂ່າວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສະໜອງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຕາມຄວາມຈິງ, ຖືກຕ້ອງກັບທາດແທ້ຂອງຂະບວນວິວັດຂອງເຫດການທີ່
ເກີດຂຶ້ນ. ເຮັດແນວນີ້ ກໍ່ເພື່ອນຳພາຫາງສຽງຂອງສັງຄົມ. 

3. ສື່ມວນຊົນ ແມ່ນພາຫະນະໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊີວິດ
ວັດທະນະທຳ. ນັກຂ່າວ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ສິດເສລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, 
ຕໍ່ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຕໍ່ເສລີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ວິຊາຊີບ ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ. ນັກຂ່າວປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງອົງການສື່
ມວນຊົນ, ບໍ່ແມ່ນວ່າຖືກບີບບັງຄັບແລ້ວ ປະພຶດຕົນຝືນຈຸດໝາຍອັນສູງສົ່ງຂອງສື່ມວນຊົນລາວ ແລະ 
ດຳເນີນການຝືນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ. 

4. ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດສິດເສລີພາບໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ, ການປະຕິບັດສິດຕອບຄຳຖາມ ແລະ ສິດ
ປະຕິເສດ ຊຶ່ງເປັນຫຼັກການທີ່ປະກອບເປັນຫຼັກການແຫ່ງເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນນັ້ນ. ນັກຂ່າວມີສິດ 
ຍຶດໝັ້ນໃນທັດສະນະການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຕົນ ແຕ່ຕ້ອງເຄົາລົບສິດຕອບຄຳຖາມ ແລະ 
ສິດປະຕິເສດ ຂອງມວນຊົນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

5. ນັກຂ່າວ ມີໜ້າທີ່ປົກປ້ອງແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ສະໜອງຂ່າວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ.

6.  ສື່ມວນຊົນລາວ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ ເຄົາລົບ ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ຄຸນທາງດ້ານຈິດໃຈ ຂອງມວນມະນຸດ, ສູ້ຊົນ ເຕົ້າໂຮມ ຄວາມສາມັກຄີປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ,ເພື່ອ
ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊາດ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ.

7.  ນັກຂ່າວ ປະກອບສ່ວນເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງວົງສາຄະນາຍາດ, ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ, 
ບໍ່ສວຍໃຊ້ ການຖະແຫຼງຂ່າວເພື່ອກົດຂີ່ຄຸນທາດຂອງຄົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນ.

8. ນັກຂ່າວຍາມໃດກໍ່ມີຄຸນທາດ ປອດໃສ, ບໍ່ສວຍໂອກາດ. ບໍ່ເຫັນແກ່ ຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຕົວ ຈຶ່ງ
ຖະແຫຼງຂ່າວ ຫຼື ບໍ່ຖະແຫຼງຂ່າວ ຢ່າງເດັດຂາດ. ນັກຂ່າວ ບໍ່ສວຍໃຊ້ວິຊາຊີບເພື່ອກອບໂກຍຫາຜົນ
ປະໂຫຍດ.

9.  ນັກຂ່າວ ເຄົາລົບຄວາມເຫັນ ແລະ ທັດສະນະຂອງສັງຄົມ, ວິຊາຊີບຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ; ສາມັກຄີ, 
ຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ; ຕໍ່ສູ້ຕ້ານ
ທຸກການກະທຳທີ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂັດກັບ 
ຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວ.

10.ນັກຂ່າວ ດຳລົງຊີວິດທີ່ສົດໃສ, ສີວິໄລ, ໄຝ່ຮ່ໍຳຮຽນ, ຖະໜອມຖ່ອມຕົວ ເພື່ອ ຄວາມກ້າວໜ້າ. ການ 
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານ ໃນວິຊາຊີບຂອງຕົນ ແມ່ນຄວາມມຸ່ງ
ຫວັງ ແລະ ການສູ້ຊົນຕະຫຼອດຊີວິດ ຂອງ ນັກຂ່າວລາວ.

(ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 04/04/2007)
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ປື້ມຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງໂດຍ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງປື້ມ:
ຝ່າຍລັດຖະບານ

 • ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມູນຕີ - ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 • ທ່ານ ປິ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ - ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 • ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ - ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງ ຖວທ
 • ທ່ານ ວັນນະສິນ ສີມມະວົງ - ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງ ຖວທ
 • ທ່ານ ນາງ ກອງບຸນ ສຸລິວົງ - ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງ ຖວທ
 • ທ່ານ ພູວັນ ຈັນທະມີໄຊ - ພະນັກງານວິຊາການພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອິນເຕີແນັດ ກົມສື່
ມວນຊົນ ກະຊວງ ຖວທ

ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ
 • ທ່ານ ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ - ຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນ 
 • ທ່ານ ນາງ ຄຳໃສ ອ່ຽມສຸດທິ - ຊ່ຽວຊານວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ, ພະແນກປົກປ້ອງເດັກ
 • ທ່ານ ໄຊໂກສົນ ຊານຸບານ - ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນ

ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງປື້ມ
 • ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ - ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

 • ທ່ານ ສົມເພັດ ອັກຄະວົງ - ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ
 • ທ່ານ ຄໍາຜິ້ນ ພິລາກອນ - ຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສປຊ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
 • ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລັດທິດາ - ຫົວໜ້າພະແນກກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

 • ທ່ານ ນາງ ໂອໄລວັນ ແກ້ວບຸນນະວົງ - ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຜູ້ສູງອາຍຸ ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີ 
ຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ

 • ທ່ານ ນາງ ດວງຈັນ ນາມມີໄຊ - ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງແຜນການ ກົມສ່ືມວນຊົນ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປປ ລາວ
 • ທ່ານ ອາເລັກໄຊ ສີພອນ - ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສູນສະກັດກ້ັນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບ
ຄອມພິວເຕີ ກະຊວງ ປທສ

 • ທ່ານ ພັທ ສຸດຕາ ວົງສົມພູ - ຮອງກອງບັນນາທິການໜັງສືພິມປກສ ກົມສ່ືມວນຊົນ ກະຊວງປກສ
 • ທ່ານ ນາງ ສົມໃຈ ຜາລີຂັນ - ວິຊາການ ພະແນກສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
 • ທ່ານ ສົນທະຈັກ ພິມມະສອນ - ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ ຄຊກມດ
 • ທ່ານ ຈິດຕະກອນ ອິນທະສອນ - ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກພັດທະນາເດັກ ຄຊກມດ
 • ທ່ານ ຢ່າງເສີ ປາມະ - ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ

 • ທ່ານ ນາງ ອົມມາລີ ພັດວິໃສ - ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການພິມ, ກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພິມ
ຈໍາໜ່າຍ ກະຊວງ ຖວທ
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ຮູບພາບປະກອບ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດໜ້າ
ອົງການ ຢູນິເຊັບ ສປປ ລາວ (UNICEF Lao PDR)

ຈັດພິມ ປີ 2021 ໂດຍ:

ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ຮ່ວມກັບ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ ສປປ ລາວ (UNICEF Lao PDR)
ຕູ້ໄປສະນີ 1080, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: (+856 21) 487500
ແຟັກ:  (+856 21) 314852

e-mail:  Vientiane@unicef.org
  

ກົມສື່ມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທຽວ
ຕູ້ໄປສະນີ 122, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: (+856 21) 212420
ແຟັກ:  (+856 21) 212420

e-mail:  medialao@gmail.com

ອະນຸຍາດພິມ ເລກທີ 090/ວພຈ26072021


