
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພ່ືອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ

05 ປີ ຄ້ັງທີ IV (2021-2025)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2021





ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພ່ືອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ
05 ປີ ຄ້ັງທີ IV (2021-2025)

ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍ�້ວ�າ (ຄຊກມດ) 
ແມ�ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານທີ່ບ�່ປະ��ການ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການຊ�ວຍວຽກລັດຖະບານ ໃນການ 
ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ�ວາ��ນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິ��, ແຜນ��ເນີນງານ, ແຜນງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິ 
ສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ສິດທິເດັກ, ການ 
ປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ� ແລະ ເດັກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນ�ໃສ�ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີຮ�ວມຂອງແມ�ຍິງໃນທຸກດ�ານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ� ແລະ 
ເດັກ ຕິດພັນກັບການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາເດັກຢ�າງຮອບດ�ານ ເພື່ອປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ຈັດພິມໂດຍ: 
ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ (ຄຊກມດ)
ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຕັ້ງຢູ�ຊັ້ນ 3 ຕຶກສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ 
ຖະໜົນທ�າເດື່ອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 316715; ແຟັກ: 021 316716

ສະຫງວນລິຂະສິດ
ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 
05 ປີ ຄັ້ງທ ີIV (2021-2025)

ພິມປີ 2021

ພິມຄັ້ງທີ 1 (ສະບັບພາສາລາວ)
��ນວນ: 1,000 ຫົວ 

ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍ: 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການ ຮ�ວມມືສາກົນ ສ. ເກົາຫຼີ (KOICA)  

ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ��ລັບເດັກ (UNICEF)
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4)
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6)

7)

8)

9)

ການສ່ົງເສີມສິດທິເດັກ: ໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະຖານທ່ີອ່ືນ
ດ�ວຍການສ�າງສະຖິຕິສ�ານຶກກ�ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກ, ການເບ່ິງແຍງລ�ຽງດູ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາ
ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຕາມໄວອາຍຸທ່ີເໝາະສົມຂອງເດັກ.

ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ: ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີ
ກ�ຽວຂ�ອງກັບວຽກງານຕ�ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕ້ົນ ຄະນະ 
ໄກ�ເກ່ັຍຂ�ຂັ້ດແຍ�ງຂ້ັນບ�ານ, ຫນ�ວຍງານໃຫ�ຄ�າປຶກສາ, ຕາຫນ�າງ ຫືຼ ຄະນະກ�າມະການປົກປ�ອງ ແລະ 
ຊ�ວຍເຫືຼອເດັກ, ແນວລາວສ�າງຊາດ, ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ເຈ້ົາຫນ�າທ່ີຕ�າຫຼວດ, ອົງການໄອຍະການ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ດ�ວຍການບ�າລຸງ, ສ�າງ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ�າມະນາແລກປ�ຽນບົດຮຽນ, 
ຂ�ມູ້ນຂ�າວສານ ກ�ຽວກັບວຽກງານດ່ັງກ�າວ ພ�ອມກັນນ້ັນ ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ປະກອບງ�ບປະມານ, ທຶນຮອນ, 
ບຸກຄະລາກອນ, ວັດຖຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຢ�າງເຫມາະສົມ.

ການຄ້ົນຄວ�າ ແລະ ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນ: ການຄ້ົນຄວ�າ ແລະ ເກັບກ�າຂ�ມູ້ນກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ� ່
ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນວຽກທ່ີສ�າຄັນ ເພ່ືອໃຊ�ເປັນຂ�ມູ້ນພ້ືນຖານໃຫ�ແກ�ການສ�າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ,
ກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນການກ�ຽວກັບການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ� ່
ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕ້ັງໃນສັງຄົມ: ການຈັດຕ້ັງທຸກພາກສ�ວນໃນສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການປ�ອງກັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ດ�ວຍການມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສ່ົງເສີມສິດ 
ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ໃນການປູກຈິດສ�ານຶກ, ໃນການສ�າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ 
ການ ແລະ ເຂ້ົາຮ�ວມກິດຈະກ�າກ�ຽວກັບການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ 
ເດັກ ພ�ອມກັນນ້ັນກ�ເ່ປັນເຈ້ົາການໃນການປະສານສົບທົບ, ຮ�ວມມື ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍ, ກົດ
ຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການດ່ັງກ�າວ ໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ: ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສຶກ
ສາອົບຮົມ, ຕັກເຕືອນສະມາຊິກອ່ືນ ໃນຄອບຄົວຕົນ ໃຫ�ເຄົາລົບສິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ສ່ົງເສີມ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ�ານທຸກພຶດຕິກ�າທ່ີເປັນການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ 
ແລະ ສັງຄົມ ພ�ອມກັນນ້ັນກ�ສ່ົ່ງເສີມແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນຄອບຄົວໃຫ�ມີການພັດທະນາຢ�າງຮອບດ�ານ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ�ຍິງ: ແມ�ຍິງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈ້ົາການໃນການປົກປ�ອງສິດ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທ�າຂອງຕົນ ແລະ ຂອງແມ�ຍິງດ�ວຍກັນ, ຊຸກຍູ� ແລະ ເຂ້ົາຮ�ວມວຽກງານປ�ອງ
ກັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ພ�ອມກັນນ້ັນ ກ�ບ�ໃ່ຫ�ເອົາຄວາມເຊ່ືອຖື ແລະ ຮີດຄອງ
ປະເພນີເປັນສ່ິງກົດຫນ�ວງຕົນເອງ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ�ຊາຍ: ຜູ�ຊາຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈ້ົາການໃນການປ�ອງກັນການໃຊ�
ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ປັບປ�ຽນພຶດຕິກ�າ ແລະ ຍຸດຕິການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ, ມີທັດສະນະ 
ຄະຕິທ່ີດີ, ເຄົາລົບສິດສ�ວນບຸກຄົນຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຮັບຮູ� ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ເພ່ືອໃຫ� 
ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ�ໃຊສິດສະເຫມີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ສິດທິເດັກ ພ�ອມກັນນ້ັນກ�ບ�ໃ່ຫ�ເອົາຄວາມເຊ່ືອຖື 
ແລະ ຮີດຄອງປະເພນ້ີເປັນຂ�ອ້�າງເພ່ືອໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ.
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I

          ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 
05 ປີ ຄ້ັງທີ I (2014-2020) ໄດ�ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ� ໂດຍດ�າລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 167/ລບ, 
ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2014. ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາສະບັບດັ່ງກ�າວ ປະກອບດ�ວຍສອງແຜນດ�າເນີນງານໃຫຍ�ໃນ 
ເອກະສານດຽວ ຄື: 

     -   ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 2014-2020

     -   ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 2014-2020

         ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ�ານມາ ໄດ�ມີຜົນສ�າເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ���ເລັດກົດໝາຍ 
ວ�າດ�ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2014. ສ�າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ເຮັດໜ�າທີກ�ຽວກັບ ວຽກງານຍຸຕິ����ລັບເດັກ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນດ�ານກົງ 
ຈັກການຈັດຕັ້ງໄດ�ຮັບການປັບປຸງ, ສ�າງຄູ�ມືກ�ຽວກັບການແກ�ໄຂ ແລະ ��ເນີນຄະດີເດັກ ຂອງ 4 ພາກສ�ວນຍຸຕິ�� 
ພ�ອມທັງການຝຶກອົບຮົມຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານ ອົງການປົກຄອງບ�ານທ່ີເຮັດຮັບຜິດຊອບວຽກງານ 
ດັ່ງກ�າວ. ��ເລັດປື້ມຄູ�ມືການຕິດຕາມ ກວດກາການ��ເນີນຄະດີເດັກ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດ 
ໜ�າທີ່ຂອງໜ�ວຍງານໄອຍະການເດັກ; ຂະຫຍາຍການບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະແກ� 
ເດັກ. ຝຶກອົບຮົມຄະນະແກ�ໄຂຂ�ຂັ້ດແຍ�ງຂ້ັນບ�ານ; ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຊ�ວຍເຫືຼອທາງດ�ານກົດໝາຍໃຫ�ພະນັກ ງານຜູ� 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊ�ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍຂອງພະແນກຍຸຕິທ�າແຂວງ ແລະ ຫ�ອງການຍຸຕິທ�າເມືອງ; ຝຶກອົບຮົມ 
ວຽກງານການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ�ຽງ; ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂການກະທ�າຜິດຂອງເດັກ 
ໃຫ�ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂການກະທ�າຜິດຂອງເດັກ ຂັ້ນແຂວງ. ນັບແຕ�ປີ 2015-2019 
ມີຄະດີເດັກເຂົ້າມາສານປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ມີທັງໝົດ 1.170 ເລື່ອງ ໃນນັ້ນ, ເດັກກະ��ຜິດ��ນວນ 1.204 ຄົນ, 
ຍິງ 23 ຄົນ, ຊາຍ 1.183 ຄົນ; ເດັກຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ 189 ຄົນ, ນອກນ້ັນແມ�ນໂທດປັບໃໝ� ແລະ ໂທດສຶກສາອົບຮົມ.

         ຝຶກອົບຮົມສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ພະນັກງານແພດ ທີ່ເຮັດໜ�າທີ່ບ�ລິການຊ�ວຍເຫລືອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ 
ກ�ຽວກັບເຕັກນິກວິທີການກວດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ການໃຫ�ຄ�າປຶກສາຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕ�່ສະພາບຈິດໃຈ, 
ການປະສານງານ ແລະ ການສົ່ງຕ�່ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍໃຫ�ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. ສ�າງຕັ້ງໜ�ວຍງານຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ຖືກເຄາະ 
ຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ�ໂຮງໝ�ສູນກາງ 07 ແຫ�ງ, ນັບແຕ� ປີ 2017- 2019 ໄດ�ໃຫ�ການບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ຖືກ 
ເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ລວມທັງໝົດ 170 ຄົນ ຍິງ 157 ຄົນ ຊາຍ 13 ຄົນ; ໃນນັ້ນມີຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
140 ຄົນ ເປັນຍິງ 139; ຊາຍ 01 ຄົນ; ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ 24 ຄົນ; ຍິງ 7 ຄົນ; ຊາຍ 17 ຄົນ.

          ສະໜອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ��ລັບຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ��ນວນ 02 ແຫ�ງທີ່ເປັນຂອງລັດຖະບານ ຄື: 
ສູນໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ແລະ ສູນຮັບຕ�ອນຊົ່ວຄາວ ແຂວງ ຫຼວງນ��ທາ. ນອກຈາກນັ້ນ 
ຍັງມີສູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ��ນວນ 3 ສູນຄື: ສູນຂອງອົງການ ບ�ານຈຸດສຸມສາກົນ ທີ່ ແຂວງ ��ປາສັກ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສູນບ�ານແສງສະຫວ�າງ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ສູນໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງ 
ແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ໄດ�ສະໜອງການຊ�ວຍເຫຼືອອັນຈ�າເປັນ 5 ດ�ານ ແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ພັກເຊົາທີ່ 
ປອດໄພຊົ່ວຄາວ (ລວມມີອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ�ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ�ສອຍອັນຈ�າເປັນ, ການບ�າບັດຟື້ນຟູທາງດ�ານຈິດໃຈ), 
ການຊ�ວຍ ເຫຼືອດ�ານກົດໝາຍ, ດ�ານການແພດ, ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການສົ່ງກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ 
ແລະ ສັງຄົມ. ນັບແຕ�ປີ 2014-2020 ມີຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຂົ່ມຂືນ����ເລົາ, ຄ�າມະນຸດ 
ແລະ ກຸ�ມສ�ຽງຈາກການຄ�າມະນຸດ ມາພັກເຊົາຢູ�ສູນ 558 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ຕ�່າກວ�າ  18 ປີ ມີ  154 ຄົນ ເປັນຍິງ 138 
ແລະ ຊາຍ 16; ສູງກວ�າ 18 ປີ ມີ 404 ຄົນ ແມ�ຍິງ 344 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 60 ຄົນ.

ອາ��ພະບົດ



II

        ໃຫ�ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດແກ�ເດັກນ�ອຍ ໄວໜຸ�ມໃນຊຸມຊົນ ໄດ���ນວນ 22.976 ເທື່ອຄົນ; ຝຶກວິຊາ 

ຊີບໃຫ�ແກ�ໄວໜຸ�ມ ແລະ ພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງໄດ� ��ນວນ 210 ຄົນ, ຍິງ 89 ຄົນ; ��ສົ່ງເດັກເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ� ��ນວນ 

62 ຄົນ, ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ��ນວນ 07 ຄົນ; ມີເຄືອຄ�າຍເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ ເດັກທັງໝົດ 

��ນວນ 423  ຄົນ, ເປັນຕົວແທນຢູ�ຊຸມຊົນທີ່ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບອຸດສະກ�າທ�ອງທ�ຽວ 684 ຄົນ ແລະ ເປັນຕົວແທນ 

ຜູ�ປະກອບການ 197 ຄົນ ເຊັ່ນ: ຂັບລົດຕຸກໆ ແລະ ຄ�າຂາຍຕາມທ�ອງຖະໜົນ.

ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 05 ປີ 

ຄັ້ງທີ II (2021-2025) ໄດ�ແບ�ງອອກເປັນສອງວຽກໃຫຍ�ຄືກັບ ແຜນ��ເນີນງານຄັ້ງທີ I : 

  -    ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025)

  -    ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025)

 ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025) 

ທີ່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍຂອງຈຸດໝາຍລວມປະກອບມີ  3 ແຜນງານ ຄື:

     1.  ເປົ້າໝາຍທີ 1:  ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິ��ຄອບຄົົວ, ຊຸມຊົນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ສະ

                          ໜັບສະໜູນການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່  

                          ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຫລຸດລົງ.

    2.  ເປົ້າໝາຍທີ 2:  ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ�ຮັບການບ�ລິການຊ�ວຍເຫລືອທີ່ຈ�າເປັນ

    3.  ເປົ້າໝາຍທີ 3: ການຄຸ�ມຄອງ, ການປະສານງານ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ໄດ�ຮັບການປັບປຸງ 

                          ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບ�ລິການຊ�ວຍເຫລືອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ການຕິດຕາມ 

                          ປະເມີນຜົນ.

         ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025) 

ທີ່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍຂອງຈຸດໝາຍລວມປະກອບມີ  4 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ຄື:

   1.  ຂົງເຂດບຸລິມະສິດທີ 1:    ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອຢຸດຕິການ

                                    ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກໃນທຸກສະຖານທີ່

   2.  ຂົງເຂດບຸລິມະສິດທີ 2:    ການປ�ອງກັນ ແລະ ການແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ລວມທັງ

                                   ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລ�ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

   3.  ຂົງເຂດບຸລິມະສິດທີ 3: ການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ 

   4.  ຂົງເຂດບຸລິມະສິດທີ 4:    ການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຢູ�ໃນເຮືອນ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ
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         ປີ 2015, ສະມັດຊາໃຫຍ�ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ�ຮັບຮອງເອົາຂອບການພັດທະນາໂລກໃໝ� ��ລັບປີ 

2016-2030, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ການປົກປ�ອງເດັກ ແລະ ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ 

ແມ�ຍິງໄດ���ນົດໄວ�ເປັນຢ�າງດີ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສະເພາະຂອງ SDG 5.2, "ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບຕ�່  

ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທຸກຄົນໃນຂົງເຂດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ລວມທັງການຄ�າມະນຸດ ແລະ ທາງເພດ ແລະ 

ການຂູດຮີດອື່ນໆ".

         ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ມີຮາກເຫງົ້າມາຈາກຄວາມບ�່ເທົ່າທຽມກັນດ�ານ��ນາດລະຫວ�າງ 

ແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍ ເປັນທີ່ມີການແຜ�ລາມຢ�າງມິດງຽບ, ໃນທົ່ວໂລກໄດ�ມີການສ�າງຂະບວນການເພື່ອຕ�ານການໃຊ� 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນຫົວຂ�້ຕ�າງໆ ເພື່ອຮຽກຮ�ອງໃຫ�ສັງຄົມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີການ 

ກະ��ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຢຸດຕິການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງແລະເດັກຍິງ,ເປີດໂອກາດໃຫ�ແມ�ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນ 

ແຮງກ�າອອກມາເວ້ົາກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ເປັນການສະແດງອອກຂອງການ��ລາຍຄວາມມິດງຽບຂອງແມ�ຍິງຜູ�ຖືກ 

ຄວາມຮຸນແຮງຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ.

         ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ   ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ 

ເດັກຍິງໄດ�ມີຜົນກະທົບຕ�່ແມ�ຍິງໃນທຸກປະເທດ ແລະ ໃນທຸກກຸ�ມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທຸກສະຖານທີ ່ ແລະ ທຸກລະ 

ດັບການສຶກສາ. ລ�າສຸດ ແມ�ນມີຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄູ�ຮ�ວມງານ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໃນ 

106 ປະເທດທີ່ໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນວ�າ 17,8% ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປີທີ່ເຄີຍແຕ�ງງານ ຫລື 

ຍັງຢູ�ໃນສະຖານະແຕ�ງງານໄດ�ປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ ຫລື 

ທາງເພດໂດຍຄູ�ຮ�ວມງານທີ່ມີຄວາມໃກ�ຊິດໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ຫລື ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ�ານມາ. ຕົວເລກດັ່ງກ�າວ 

ເຫັນວ�າ ແມ�ຍິງມີປະສົບການຈາກການຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນຊ�ວງຊີວິດຈາກຄູ�ຮ�ວມຊີວິດສູງເຖີງ 30%; ຄວາມຮຸນ 

ແຮງໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ�ານມາ ເກີດຂຶ້ນຫລາຍໃນປະເທດດ�ອຍພັດທະນາ (24,3 ເປີເຊັນ), ແຕ�ຂ�້ມູນລະດັບໂລກ 

ແລະ ພາກພື້ນແມ�ນບ�່ສາມາດວິເຄາະໄດ�ເນື່ອງຈາກການຈ�າກັດຂ�້ມູນ. 

ພາກທີໜຶ່ງ:     ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ກ�ຽວ
                  ກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມ
                  ຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ (2014-2020) 

ກ. ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການປ�ອງ
       ກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ (2014-2020)

I. ສະພາບແວດລ�ອມພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ

1. ສະພາບແວດລ�ອມພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
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         ຜົນການ��ຫຼວດລະດັບຊາດກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນຫົວຂ�້ ”ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດ 
ຂອງແມ�ຍິງ” ຢູ� ສປປ ລາວ ປີ 2014  ໄດ�ຊີ້ໃຫ�ເຫັນເຖິງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງຈາກຜູ�ເປັນຜົວ ຫຼື ຄູ�ຮັກໃນ 
ຊ�ວງຊີວິດຂອງແມ�ຍິງດັ່ງນີ້: ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຮ�າງກາຍແມ�ນ 11,6%; ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 7,2%, ອັດຕາ 
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນກຸ�ມໄວໜຸ�ມອາຍຸລະຫວ�າງ 15-19 ປີ ແມ�ນ 12,9%; ໃນນ້ັນຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຈິດໃຈ 
ຫຼື ຄວາມຮູ�ສຶກແມ�ນປະເພດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ແມ�ຍິງພົບພ�້ເປັນປົກກະຕິ, ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຈິດໃຈ 
ແມ�ນ 26,2%; ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງດ�ານຮ�າງກາຍ, ແລະ ທາງເພດທີ່ບ�່ແມ�ນຄູ�ຮັກເປັນຜູ�ກະ�� ກວມເຖິງ 15,3%. 
ແມ�ຍິງແຕ�ອາຍຸ 15 ປີ ຖືກຄົນອື່ນທີ່ບ�່ແມ�ນຄູ�ຮັກກະ��ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍກວມອັດຕາ 4,2%; ທາງເພດ 
5,3%.

         ຄຽງຄູ�ກັນນັ້ນ ກ�ໄດ�ມີ��ເນີນການສຶກສາລະດັບຊາດໃນຫົວຂ�້ “ຄາດຄະເນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຊັບພະຍາກອນທີ່�� 
ເປັນຂອງຫລາຍພາກສ�ວນ��ລັບໃຫ�ບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອແມ�ຍິງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ” 

ປີ 2016, ຜົນການ��ຫຼວດພົບວ�າຄວາມຕ�ອງການຄ�າໃຊ�ຈ�າຍທ່ີ��ເປັນເຂ້ົາໃນການບ�ລິການຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ທ່ີຖືກເຄາະຮ�າຍ 
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນໄລຍະ 2015-2017 ຂະແໜງການທີ່ຕ�ອງລົງທຶນໃສ�ແມ�ນ: ບ�ລິການ 
ສາຍດ�ວນ 24 ຊມ, ສູນໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານສຸຂະພາບ, ບ�ານພັກສຸກເສີນ, ບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາ ແມ�ນເທົ່າ 

ກັບ 669.942 ໂດລາສະຫະລັດ ເທ່ົາກັບ 0,25% ຂອງ GPD; ຜ�ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ�າຍັງບ�ສ່າມາດບັນລຸ 
ໄດ�ຕາມແຜນຄາດຄະເນ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍສາເຫດປັດໄຈ ທີ່ໄດ���ນົດຢູ�ໃນພາກສະຫ�ບສັງລວມ.

           ສປປ ລາວ ໄດ�ອອກກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ 

ເດັກ ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ23 ທັນວາ 2014 ຖືກຮັບຮອງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ ສະບັບ 

ເລກທີ 015/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2014 ແລະ ປະກາດໃຊ� ໂດຍລັດຖະ��ລັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກ 

ທີ 031/ປປທ, ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2015. ກົດໝາຍດັ່ງກ�າວເປັນເຄື່ອງມື��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການເພີ່ມການປ�ອງກັນ, 

ປົກປ�ອງ, ການຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງ ເພ່ືອປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ 

��ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດ, ກຽດສັກສີຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ແນໃສ�ລຶບລ�າງທຸກຮູບແບບ 

ການ��ແນກ ແລະ ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. 

          ນອກຈາກນີ້, ກ�ມີກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ�� ທີ່ກ�ຽວພັນເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ ການຕ�ານການຄ�າມະນຸດ, 

(ສະບັບເລກທ ີ73/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ17 ທັນວາ 2015); ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ຄົນພິການ (ເລກທີ 57/ສພຊ ລົງວັນທີ 

2. ສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນ

II. ຜົນສ�າເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ 
        ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ (2014-2020)

1. ແຜນງານທີ 1: ທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ��, ສ�າງຖານຂ�້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ສຶກສາ
                        ຄົ້ນຄ�ວາ, ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
1.1. ການທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ��
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10 ທັນວາ 2018); ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ການດ�າເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ ີ37/ສພຊ ລົງວັນທ ີ14 ພະຈິກ 

2017) ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບເລກທ ີ26/ສພຊ ລົງວັນທ ີ17 ພຶດສະພາ 2017) ແລະ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍ 

ການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 77/ລບ ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018; ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ 

ວ�າດ�ວຍການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ�າມະນຸດ (ໄລຍະທີ I (2013-2015) ສະບັບເລກທີ 37/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 

ກຸມພາ 2014) ແລະ ໄລຍະທ ີ2 (2017-2020) ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດວ�າດ�ວຍການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ.

1.2. ການສ�າງຖານຂ�້ມູນ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາ

          ເພື່ອປະເມີນສະຖານະພາບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ຢູ� ສປປ ລາວ ກ�ຄື ເປັນບ�ອນອີງໃຫ�ການສ�າງບັນດາ 
ນະໂຍບາຍ, ນິຕິ�� ແລະ ແຜນງານຕ�າງໆ ນັ້ນ ໄດ���ເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາໃນລະດັບຊາດຕິດພັນວຽກຕ�ານການໃຊ� 
ຄວາມຮຸນແຮງໃນສອງ ຫົວຂ�້ ຄື: ການ��ຫຼວດລະດັບຊາດກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນຫົວຂ�”້ ສຸຂະພາບ 
ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ�ຍິງ” ຢູ� ສປປ ລາວ ປີ 2014 ແລະ ການສຶກສາລະດັບຊາດໃນຫົວຂ�້ “ຄາດຄະເນຄ�າ 
ໃຊ�ຈ�າຍຊັບພະຍາກອນທີ່��ເປັນຂອງຫລາຍພາກສ�ວນ��ລັບໃຫ�ບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອແມ�ຍິງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາ
ມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ”

         -  ການ��ຫຼວດລະດັບຊາດກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນຫົວຂ�”້ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດ 
ຂອງແມ�ຍິງ” ຢູ� ສປປ ລາວ ປ ີ2014, ຜົນ��ຫຼວດໄດ�ຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າ ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງຈາກຜົວ ຫຼ ືຄູ�ຮັກ 
ໃນຊ�ວງຊີວິດຂອງແມ�ຍິງທີ່ມີຄູ�ຮັກ: ທາງດ�ານຮ�າງກາຍ ແມ�ນ 11,6%; ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 7,2%, ອັດຕາຄວາມ 
ຮຸນແຮງທາງເພດໃນກຸ�ມໄວໜຸ�ມອາຍຸລະຫວ�າງ 15-19 ປີ ແມ�ນ 12,9%; ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຈິດໃຈ ຫຼ ືຄວາມ 
ຮູ�ສຶກແມ�ນປະເພດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ແມ�ຍິງພົບພ�້ເປັນປົກກະຕິ, ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຈິດໃຈແມ�ນ 26,2%; 
ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງດ�ານຮ�າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ ກວມເຖິງ 15,3%. ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງເຊິ່ງຜູ�ກະ��ບ�່ແມ�ນ 
ຄູ�ຮັກແຕ�ອາຍຸ 15 ປີ ທາງຮ�າງກາຍກວມອັດຕາ 4,2%; ທາງເພດ 5,3%.

- ��ເລັດການສຶກສາລະດັບຊາດໃນຫົວຂ�້ “ຄາດຄະເນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຊັບພະຍາກອນທີ່��ເປັນຂອງຫຼາຍພາກ 
ສ�ວນ��ລັບໃຫ�ບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອແມ�ຍິງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ” 2016 ເຫັນວ�າຄ�າ 

ໃຊ�ຈ�າຍທີ່ຕ�ອງການໃນໄລຍະ 2015-2017 ຂະແໜງການທີ່ຕ�ອງລົງທຶນໃສ�ແມ�ນ: ບ�ລິການສາຍດ�ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ, 
ສູນໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານສຸຂະພາບ, ບ�ານພັກສຸກເສີນ, ບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາ ແມ�ນເທົ່າກັບ 669.942 ໂດລາ 
ສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 0,25% ຂອງ GPD; ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ�າຍັງບ�່ສາມາດບັນລຸໄດ�ຕາມແຜນຄາດ 
ຄະເນ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍສາເຫດປັດໄຈ ທີ່ໄດ���ນົດຢູ�ໃນພາກສະຫ�ບສັງລວມ.

1.3. ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ທຸກພາກສ�ວນ ທ່ີເຂ້ົາຮ�ວມໃນລະບົບປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ

         ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ�ານມາ ສາມາດຝຶກອົບຮົມສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ພາກສ�ວນຕ�າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ 

ການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ເປັນຕົ້ນ: ພະນັກງານແພດຜູ�ເຮັດໜ�າທີ່ບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ຖືກ 

ເຄາະຮ�າຍກ�ຽວກັບເຕັກນິກວິທີການກວດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ການໃຫ�ຄ�າປຶກສາຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕ�່ສະພາບ 

ຈິດໃຈ, ປະສານງານ ແລະ ສົ່ງຕ�່ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຫາສູນໃຫ�ຄ�າປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ ຂອງສູນ 

ກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ. ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ�ບັນດານິຕິ��ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�
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ຍິງ, ໂຄສະນາການເຂ້ົາເຖີງການບ�ລິການແກ�ແມ�ຍິງທ່ີຖືກເຄາະຮ�າຍ, ໃຫ�ຜູ�ປະສານງານອ�ອມຂ�າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

       ມີພະນັກງານທີ່ເຮັດໜ�າທີ່ການບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາແກ�ຜູ�ມີບັນຫາທີ່ເຂົ້າມາຂ���ປຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ 

ເທດ ຄື: ຢູ� ສູນໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ��ນວນ 07 ທ�ານ, ຂະແໜງໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກ 

ປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍຂັ້ນແຂວງ��ນວນ 85 ທ�ານ ແລະ ໜ�ວຍງານໃຫ���ປຶກສາ, ສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ 

ແລະ ແມ�-ເດັກ ຂັ້ນເມືອງ ��ນວນ 444 ທ�ານ.

2. ແຜນງານທ ີ2: ປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ

2.1. ການໂຄສະນາປູກຈິດສ�ານຶກ ແລະ ສ�າງຂະບວນການຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມ

         ການໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດ��ນຶກໃນທ່ົວສັງຄົມ ໄດ�ປະຕິບັດຄຽງຄູ�ໄປກັບການສ�າງຂະບວນການເພ່ືອລະນຶກ 

ວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ�າງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ ຂອງທຸກໆປ ີໃຫ�ພະນັກງານ-ລັດຖະ 

ກອນ; ພະນັກງານອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພ�່ແມ�ປະຊາ 

ຊົນບັນດາເຜ່ົາ ແລະ ສັງຄົມ ເພ່ືອປັບປ�ຽນທັດສະນະຄະຕິ ບ�ໃ່ຫ�ຖືວ�າການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງເປັນເລ່ືອງ��ມະດາ 

ໃຫ�ຮູ�ວ�າການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງເປັນສິ່ງທ່ີຍອມຮັບບ�່ໄດ�, ເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ��ລາຍກຽດສັກ 

ສີຂອງແມ�ຍິງ, ເປັນສ່ິງກີດຂວາງບ�ໃ່ຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ເຂ້ົາຮ�ວມ, ປະກອບສ�ວນ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະ 

ນາ ດ�ວຍການ��ກັດທາງເລືອກ ແລະ ��ກັດຄວາມສາມາດຂອງແມ�ຍິງໃນການເຄື່ອນໄຫວ; ໂດຍເນັ້ນໃສ�ການເຜີຍ 

ແຜ�ເອກະສານ ແລະ ກິດຈະ��ປຸກລະດົມມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນ: ອອກສານທ�ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ,ີ ຮອງນາຍົກລັດ 

ຖະມົນຕີເຖິງປວງຊົນລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ  ຜ�ານລາຍ 

ການໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສື, ສື່ອອນໄລ ແລະ ໂທລະໂຄ�ງປະ��ບ�ານ. ຈັດຕັ້ງພິທ ີແລະ ເຜີຍແຜ�ເອກະສານທີ່ 

ກ�ຽວຂ�ອງກັບການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ: ປະຫວັດຄວາມ 

ເປັນມາວັນສາກົນເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ� 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ 

ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ, ສົນທິສັນຍາຊີດ�, ຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ຖະແຫຼງການວ�າ 

ດ�ວຍການລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ, ບົດ��ຫລວດການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ການສຶກສາຄາດຄະ 

ເນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຊັບພະຍາກອນທີ່��ເປັນຂອງຫຼາຍພາກສ�ວນ��ລັບໃຫ�ບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອແມ�ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກ

ຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ; ພ�ອມທັງມີກິດຈະ��ຖາມ-ຕອບ ເພ່ືອໃຫ�ຄວາມຮູ�ຕ�ກັ່ບບັນຫາດ່ັງກ�າວ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ຍັງໄດ�ຈັດ��ມະນາ, ເວທີສົນທະນາ��ລັບການ��ລະດັບສູງກ�ຽວກັບບັນຫາ, ຜົນ��ເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ສ່ິງທ�າ 

ທາຍ ແລະ ການແກ�ໄຂ, ຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ທັງໃນລະດັບຊາດ, ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ 

ລວມ 120 ຄັ້ງ ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 32.250 ເທື່ອຄົນ, ຍິງ 22.575 ເທືອຄົນ ຊາຍ 9.675 ເທື່ອຄົນ; ມອບລາງວັນຍ�ອງ 

ຍ�ໃຫ�ພາກສ�ວນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ��ປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງ; ຈັດກິດ 

ຈະ��ຍ�າງເພື່ອສຸຂະພາບ, ເຕັ້ນອອກ��ລັງກາຍ, ຮ�ວມກັນລົດຖີບເພື່ອໂຄສະນາຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ.ຈັດຕັ້ງຂະບວນ
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ການແຂ�ງຂັນ ສ�າງຮູບເງ�າສ້ັນ (10 ນາທີ), ບົດຄວາມສ້ັນ ກ�ຽວກັບກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານ 

ທາງເພດກະທົບຕ�ກ່ານລະບາດຂອງ COVID-19.

       ໂຄສະນາໃຫ�ປະຊາຊົນມີສະຕິ ແລະ ລະວັງຕົວເພ່ືອບ�ໃ່ຫ�ຫົຼງເຊ່ືອ��ຕົວະຍົວະ ເລ�ກົນອຸບາຍຕ�າງໆ ໃນຫລາຍຮູບ 

ແບບເພ່ືອເປ້ົາໝາຍການຄ�າມະນຸດ ໃຫ�ບັນດາຈຸດທ່ີຖືກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ກົມກົງສູນ, 

ຄິວລົດສາຍໃຕ� ແລະ ສາຍເໜືອ ລວມທັງບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມສ�ຽງ ເປັນຕົ້ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ�ລິ��ໄຊ, 

ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ��ທາ ແລະ ຊຽງຂວາງ ລວມທັງໝົດມ ີ83 ຈຸດ, ມີ 451 ບ�ານ ��ນວນຜູ�ເຂົ້າ 

ຮ�ວມທັງໝົດ 17.247 ຄົນ ເປັນຍິງ 8.805 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 8.442 ຄົນ.

       ໂຄສະນາປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ�ໂຮງຮຽນ, ສູນພັກເຊົາຊ່ົວຄາວຂອງຜູ�ປະສົບ 

ໄພນ�າ້ຖ�ວມ ແລະ ບັນດາບ�ານທ່ີມີເສ້ັນທາງລົດໄຟຜ�ານ ລວມ��ນວນ 09 ຄ້ັງ, ມີຜູ�ເຂ້ົົາຮ�ວມ 3.609 ຄົນ. ໂຄສະນາ 

ເຜີຍແຜ�ກ�ຽວກັບຜົນຮ�າຍ ແລະ ການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ດ�ວຍການເປັນວິທະຍາກອນຮັບ 

ເຊີນໃຫ�ແກ�ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຕ�າງໆ ລວມ��ນວນ 66 ຄ້ັງ, ມີຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ  7.263 ຄົນ.

2.2. ການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ�ແມ�ຍິງ

       ສ�າງຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກ 

ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 2013-2015 ໂດຍເຊ່ືອມເຂ້ົາໃນດ�າລັດ 

ສະບັບເລກທີ 309/ລບ, ລົງວັນທ ີ14 ພະຈິກ 2013 ວ�າດ�ວຍມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການ 

ພັດທະນາ; ໃນນັ້ນ ມາດຕະຖານການສ�າງຄອບຄົວ, ບ�ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີ 

ພາບຍິງ-ຊາຍ  ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ ໄດ���ນົດ 

ເປັນມາດຕະຖານທີ 10 ຂອງມາດຕະຖານຄອບຄົວພັດທະນາ, ເປັນມາດຕະຖານທີ 18 ຂອງມາດຕະຖານບ�ານ 

ພັດທະນາ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານທີ 16 ຂອງມາດຕະຖານເມືອງພັດທະນາ; ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະຖານດ່ັງກ�າວ 

ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 03/ກມສພ ວ�າດ�ວຍການສ�າງແຂວງເປັນຫົວໜ�ວຍຍຸດທະສາດ, ສ�າງເມືອງເປັນຫົວໜ�ວຍ 

ເຂ້ັມແຂງຮອບດ�ານ ແລະ ສ�າງບ�ານເປັນຫົວໜ�ວຍພັດທະນາ ແລະ ຄ�າສ່ັງແນະນ�າຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ເລກ 

ທີ 03/ກມສພ ວ�າດ�ວຍການສ�າງບ�ານເປັນຫົວໜ�ວຍພັດທະນາ, ສ�າງບ�ານໃຫຍ�ໃຫ�ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ�ອຍໃນ 

ຊົນນະບົດ. ສາມາດສ�າງບ�ານ ທ່ີມີລະບົບການຈັດຕ້ັງໜັກແໜ�ນ ເຂ້ັມແຂງ ປະກອບມີທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ສ�ອງແສງເຖິງ 

ການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ມີຜູ�ປະສານງານວຽກຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ວຽກແມ� ແລະ 

ເດັກຢູ�ຂ້ັນ ບ�ານ: ສົກປີ 2014-2015 ມີ 6.662 ບ�ານ ໃນ��ນວນ 8.514 ບ�ານເທ່ົາກັບ 78,65%; ທ່ີໄດ�ປະກາດເປັນບ�ານ 

ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ປາສະຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະຕ�ແ່ມ�ຍິງ.

       ສ�າງຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການສ�າງຄອບຄົວ, ບ�ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາຕິດພັນ 

ກັບການປະຕິບັດ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ 

ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ ໄລຍະ 2017-2020 ໂດຍເຊືອມໃສ� ��ລັດ ສະບັບເລກທີ 348/ລບ, ລົງວັນທີ 16 

ພະຈິກ 2017 ວ�າດ�ວຍມາດຕະຖານພ້ົນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ແລະ ບົດແນະ��ເລກທີ 0830/ກປ, ລົງວັນ
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ທີ 6 ເມສາ 2018 ກ�ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ��ລັດວ�າດ�ວຍ ມາດຕະຖານພ້ົນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະ 
ນາ, ອີງຕາມຂ�ມູ້ນລວມຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ກ�ຽວກັບການປະເມີນຄອບຄົວ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ສ່ົງເສີມການພັດທະນາເດັກ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ ປີ 2020 ມີ 
ຄອບຄົວທ່ີປະຕິບັດທັງໝົດ 1.180.511 ຄອບຄົວ (95,22%) ຈາກ��ນວນຄອບຄົວທ່ີເກັບ��ຕົວຈິງໃນຂອບເຂດ 
ທ່ົວປະເທດ 1.236.460 ຄອບຄົວ  ບ�ານ ໄດ� 89,05% ແລະ ໄດ�ເມືອງ  99 ເມືອງ (66,89%).

2.3. ການຮ�ວມມືກັບສ່ືມວນຊົນ

          ຜະລິດລາຍການໂຄສະນາ ທ່ີມີລັກສະນະສ່ົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ� ່
ແມ�ຍິງ ອອກທາງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ�ງຊາດ,ວິທະຍຸແມ�ຍິງລາວ; ລາຍການໂທລະພາບແຫ�ງຊາດ, ປກສ, 

ແມ�ຍິງລາວ, ລາວສະຕາ ແລະ ບັນດາບົດຄວາມ ບົດສະເໜີ ອອກໜັງສືພິມຕ�າງໆ.

          ໄດ�ສົມທົບກັບ ຄກມດ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ກັບ 
ສະມາຊິກ ສະມາຄົມນັກຂ�າວລາວ ໃນການໃຫ�ຄວາມຮູ� ແລະ ການຂຽນຂ�າວ ເພ່ືອໂຄສະນາ ແລະ ປຸກລະດົມສັງຄົມ 

ຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ມີບັນາທິການ ແລະ ນັກຂ�າວຈາກໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ�ງຊາດ ແລະ 

ໜັງສືພິມຕ�າງໆ ເຂ້ົາຮ�ວມທັງໝົດ 60 ຄົນ. ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ແລະ ການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນພະນັກງານພະແນກຖະແຫຼງຂ�າວ-ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ໂດຍສະ 
ເພາະນັກຈັດລາຍການຊຸມຊົນ ຂອງ 03 ແຂວງ ພາກໃຕ� ຄື: ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື 

ເພ່ືອໃຫ�ມີຄວາມຮັບຮູ�ເຂ້ົາໃຈຖືກຕ�ອງກ�ຽວກັບການຂຽນຂ�າວ ຂຽນບົດຄວາມເພ່ືອໂຄສະນາຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ��ເອົາຄວາມຮູ�ດ່ັງກ�າວໄປໂຄສະນາຜ�ານລາຍການວິທະຍຸຊຸມຊົນ ເພ່ືອໃຫ�ປະຊາຊົນໄດ�ຮັບຮູ� ແລະ 

ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ��ໄປສູ�ການປັບປ�ຽນທັດສະນະຄະຕິຄອງເດີມ ທ່ີມີການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໄປສູ� ການສ່ົງເສີມຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ.

2.4. ການປ�ອງກັນບ�ໃ່ຫ�ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ຢູ�ສະຖາບັນການສຶກສາ

        ໄດ�ສ�າງຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ແກ�ໄວໜຸ�ມນັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ເພ່ືອປ�ອງກັນ 
ບ�ໃ່ຫ�ມີການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນໂຮງຮຽນ. ຝຶກອົບຮົມ��ໃຊ�ເຄ່ືອງມືປຸກລະດົມຢຸດຕິຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງໃຫ�ແກ�ຫົວໜ�າຂະແໜງ ແລະ ຫົວໜ�າໜ�ວຍງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນ 
ພ້ືນຖານ, ພ�ອມດ�ວຍຫົວໜ�າ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສູນການຮຽນຮູ�ຊຸມຊົນທ່ີຕາງໜ�າຈາກ 04 ແຂວງຄື: ແຂວງຫຼວງ 
ພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ. ເສີມສ�າງຄວາມສາມາດໃຫ�ແກ�ຜູ�ບ�ລິຫານການສຶກສາ ແລະ 

ວິຊາການຂ້ັນກະຊວງ ແລະ ຂ້ັນແຂງໃນການຢຸດຕການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ໃນສະຖານການສຶກສາ, 
ສ�າງຂະບວນການວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ. ແຕ�ລະປີ ນັບແຕ�ປີ 2015 

ຫາ 2020 ຄຊກມດ ຮ�ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບ�ສັ່ງກັດລັດຖະບານ, ຄູຮ�ວມພັດທະນາ, ສະຖາບັນການເງິນ, 

ການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ຈັດກິດຈະ��ໃນສະຖານທ່ີຕ�າງໆ ເຊ່ັນ: ທ່ີສະໜາມກິລາເຈ້ົາອານຸວົງ, 
ມັດທະຍົມສຶກສາວຽງຈັນ, ມັດທະຍົມສຶກສາເຈ້ົາອານຸວົງ, ມັດທະຍົມສຶກສາໂພນໝີ, ວິທະຍາໄລຄູດົງ��ຊ�າງ, 
ວິທະຍາໄລຄູບ�ານເກີນ, ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຫຼາຍກ�ວາ 2000 ຄົນ ເພ່ືອເປັນການປູກຈິດ��ນຶກ 

ແລະ ໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ. ສ�າງໂປດສະເຕີ ການຢຸດໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ 01 ສະບັບ 

��ນວນ 1000 ຊຸດ ແຈກຢາຍໃຫ�ຂະແໜງການສຶກສາໃນຂ້ັນກະຊວງ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນໄດ���ໄປເຜີຍແຜ� ແລະ ສ�າງຈິດ
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��ນຶກລຶບລ�າງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຝຶກທັກສະປ�ອງກັນຕົວໃຫ�ແກ�ຄູອາຈານ-ນັກຮຽນນັກ ສຶກສາວິທະຍາໄລຄູ 

ບ�ານເກິນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາໂພນໝີ.

2.5. ການປ�ອງກັນບ�ໃ່ຫ�ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ຢູ�ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ, ສະຖານທ່ີອອກ

          ແຮງງານໃນຂະແໜງ ການຈັດຕ້ັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

          ໂຄສະນາປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບການເຄ່ືອນຍ�າຍແບບປອດໄພ, ການປົກປ�ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ�ຖືກ 

ເຄາະຮ�າຍຈາການຄ�າມະນຸດ ໃຫ�ແກ�ຊຸມຊົນມີຜູ� ເຂ້ົາຮ�ວມ ຈ�ານວນ 11.550  ຄົນ ຍິງ 6.436 ຄົນ; ແຈກຢາຍສ່ືໂຄສະນາ 

��ນວນ 15.000 ສະບັບ ປະກອບມີ ແຜ�ນພັບ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຂ�ມູ້ນການເຄ່ືອນຍ�າຍທ່ີປອດໄພ.

2.6. ການປ�ອງກັນບ�ໃ່ຫ�ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງໃນຊຸມຊົນ

          ເອົາໃຈໃສ�ຢ�າງຕ້ັງໜ�າໃນການປົກປ�ອງແຮງງານເຄ່ືອນຍ�າຍ ໂດຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການສ�າງຄວາມອາດສາ 
ມາດ, ການປົກປ�ອງຜູ�ເຄ່ືອນຍ�າຍ ພາຍໃຕ�ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການ (IOM), ສ�າເລັດຝຶກອົບຮົມການເຄ່ືອນ 
ຍ�າຍທ່ີປອດໄພ, ການປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຈາກການຄ�າມະນຸດ ໃຫ�ແກ�ຄະນະກ�າມະການ 
ປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫືຼອເດັກ ຂ້ັນເມືອງ ໄດ� 35 ເມືອງ ແລະ ຄະນະຕາໜ�າງປົກປ�ອງເດັກ ຂ້ັນບ�ານ ບ�ານ ຂອງ ແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຫຼວງນ�າ້ທາ, ບ�ແ່ກ�ວ, ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ�ທັງໝົດ 78 ບ�ານມີຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ 238 

ທ�ານ, ຍິງ 98.

          ສ�າງຄູ�ມືການຕ�ານຄວາມຮຸນແຮງໃຫ�ຊຸມຊົນກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ 

ເດັກຍິງ. ກອງປະຊຸມສ�າມະນາຮ�ວມກັບອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຫົວຂ�ທ່ີ້ຕິດພັນກັບກົດໝາຍ ແລະ 

ນິຕິກ�າຕ�າງໆ ທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ.

3. ແຜນງານທີ 3:   ການແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ
3.1.      ການເບ່ິງແຍງດູແລ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມອບສິດເປັນເຈ້ົາໃຫ�ແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ

             1)      ການຊ�ວຍເຫລືອດ�ານສຸຂະພາບ: ສ�າງຕ້ັງໜ�ວຍງານຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ� 

ໂຮງໝ�ສູນກາງ 07 ແຫ�ງຄື: ໂຮງໝ�ມະໂຫສົດ, ໂຮງໝ�ມິດຕະພາບ, ໂຮງໝ�ເສດຖາທິລາດ, ໂຮງໝ�ແມ� ແລະ ເດັກ, 

ໂຮງໝ� 103 (ກະຊວງປ�ອງກັນປະເທດ) ແລະ ໂຮງໝ� 05 ເມສາ (ກະຊວງ ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ) ແລະ ບັນດາໂຮງ 

ໝ�ແຂວງ 17 ແຂວງ. ໃຫ�ການບ�ລິການຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ນັບແຕ� ປີ 2017- 2019 ໄດ�ທັງ 

ໝົດ 170 ຄົນ ຍິງ 157 ຄົນ ຊາຍ 13 ຄົນ; ໃນນ້ັນມີຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 140 ຄົນ ເປັນຍິງ 139; ຊາຍ 01 ຄົນ; 

ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຮ�າງກາຍ 24 ຄົນ; ຍິງ 7 ຄົນ; ຊາຍ 17 ຄົນ ແລະ ຄ�າມະນຸດ ຈ�ານວນ 06 ຄົນ ເປັນຍິງທັງໝົດ.

              2) ການຊ�ວຍເຫລືອດ�ານສັງຄົມ

                •    ການສະໜອງສະຖານທ່ີພັກເຊົາຊ່ົວຄາວ:

          ສປປ ລາວ ມີສະຖານທ່ີພັກເຊົາຊ່ົວຄາວທ່ີເປັນຂອງລັດ��ນວນ 2 ແຫ�ງ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ�ແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ 

ຄື: ສູນໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ແລະ ສູນຮັບຕ�ອນຊ່ົວຄາວ ແຂວງ ຫຼວງນ��ທາ. ນອກຈາກນ້ັນ
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ຍັງມີສູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ��ນວນ 03 ສູນຄື: ສູນຂອງອົງການ ບ�ານຈຸດສຸມສາກົນ ຢູ�ແຂວງ ��ປາສັກ ແລະ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສູນບ�ານແສງສະຫວ�າງ ຢູ� ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

         ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ ໄດ�ສະໜອງການຊ�ວຍເຫຼືອອັນຈ�າເປັນ 5 ດ�ານ ແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ເຊັ່ນ: 

ສະຖານທີ່ພັກເຊົາທີ່ປອດໄພຊົ່ວຄາວ (ລວມມີອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ�ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ�ສອຍອັນຈ�າເປັນ, ການບ�າບັດຟື້ນຟູ 

ທາງດ�ານແນວຄິດຈິດໃຈ), ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານກົດໝາຍ, ດ�ານການແພດ, ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, 

ການສົ່ງກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ. ນັບແຕ�ປີ 2014-2020 ມີຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ (ຄວາມຮຸນ 

ແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ການຂົ່ມຂືນ����ເລົາ) 81 ຄົນ ມາພັກເຊົາ, ໃນນັ້ນ ຜູ�ໃຫຍ� 47 ຄົນ (ຍິງ 42 ຄົນ, ຊາຍ 05 

ຄົນ), ເດັກ 34 ຄົນ (ຍິງ 19 ຄົນ, ຊາຍ 05 ຄົນ).

               • ການບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາ: ໃນທົ່ວປະເທດ ມີໜ�ວຍງານທີ່ໃຫ���ປຶກສາ ທາງໂທລະສັບ ແລະ ເຊິ່ງ 

ໜ�າ ຈ�ານວນ 166 ແຫ�ງ ໃນ 17 ແຂວງ 1 ນະຄອນຫລວງ 148 ເມືອງ. ໃຫ�ບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາດ�ານກົດໝາຍ, 

ດ�ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ�ານຈິດໃຈ ໂດຍບ�່ເສຍຄ�າແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍມີບັນຫາທີ່ມາຂ���ປຶກສາ ແລະ ຜູ�ຖືກເຄາະ 

ຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ພັກເຊົາຢູ�ໃນສູນ ມີ 02 ຮູບແບບຄ:ື ຮູບແບບເຊິ່ງໜ�າ ແລະ ຮູບແບບສາຍດ�ວນ.

      - ການບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາເຊິ່ງໜ�າ (ຢູ�ສູນໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ) ແລະ ການ 

ບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາທາງໂທລະສັບ. ນັບແຕ�ປ ີ2014-2020 ມີ��ນວນຜູ�ມາຂ���ປຶກສາທັງໝົດ 5.711 ຄັ້ງ ໃນນັ້ນ 

ຂ���ປຶກສາຜ�ານທາງໂທລະສັບ ��ນວນ 4.170 ຄັ້ງ, ຂ���ປຶກສາ ແບບເຊິ່ງໜ�າ  1.555 ຄັ້ງ    ລວມ 2.627 ຄົນ 

ຊຶ່ງມີອາຍຸຕ��ກວ�າ 18 ປີ ��ນວນ 158 ຄົນ, ອາຍຸສູງກວ�າ 18 ປີ ��ນວນ 2.469 ຄົນ; ສູງກວ�າ 18 ປີ ເປັນຍິງ ��ນວນ 

2.062 ຄົນ, ຊາຍ ��ນວນ 565 ຄົນ ລວມ 2.627 ຄົນ.

      - ຜູ�ທີ່ມາຂ���ປຶກສາ ແລະ ໄດ�ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫລືອ (ຜູ�ທີ່ພັກເຊົາຢູ�ເຮືອນຕົນເອງ) ��ນວນ 37 ຄົນ, ຍິງ 30 

         ຄົນ, ຊາຍ 07 ຄົນ, ອາຍຸຕ��ກວ�າ 18 ປີ ມີ 01 ຄົນ, ອາຍຸສູງກວ�າ 18 ປີ ມີ 36 ຄົນ. 

                • ການຊ�ວຍເຫລືອ ແລະ ເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ຕິດຕາມມາ��ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ: ສູນໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກ 

ປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກ ບ�ທັ່ນມີນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ມີແຕ�ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ທ່ີໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນວຽກງານ 

ດັ່ງກ�າວ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມ��ນວນ 17 ຄົນ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ໄດ�ຮັບ 

ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານດັ່ງກ�າວ ສັງກັດຢູ�ສະຫະພັນແມ�ຍິງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເຮັດໜ�າທີ່ໃນການຊ�ວຍເຫຼືອ 

ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ມີບັນຫາໃນສັງຄົມ. ສະໜອງການສຶກສາໃຫ�ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ເດັກທີ່ຕິດຕາມມາ �� 

ນວນ 11 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ຊາຍ 01 ຄົນ. 

               • ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍໃນໄລຍະຍາວ: ສົ່ງເສີມການຝຶກວິຊາຊີບໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ 

ແລະ ເດັກນ�ອຍ ທີ່ຖືກຜັກດັນກັບຈາກປະເທດໄທ ຜ�ານດ�ານສາກົນ ວັງເຕົ່າ - ຊ�ອງເມັກ ຈ�ານວນ 83 ຄົນ ໃນນີ້ ໄດ� 

ຮັບທຶນການ ສ່ົງເສີມການສ�າງອາຊີບ ��ນວນ 27 ຄົນ. ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ກຸ�ມສ�ຽງຈາກການຄ�າມະນຸດ, ຄວາມຮຸນ 

ແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ການຂ່ົມຂືນ����ເລົາ ທ່ີເຂ້ົາມາພັກເຊົາຢູ�ສູນພັກຊ່ົວຄາວ ທ່ີໄດ�ຮັບການສະໜອງດ�ານການຝຶກ 

ອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັ້ນກ�ຽວກັບ ເສີມສວຍ, ຕັດຫຍິບ, ປຸງແຕ�ງອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ສ�ອມແປງລົດຈັກ,  

ມີ��ນວນ 55 ຄົນ, ຍິງ 39 ຄົນ, ຊາຍ 16 ຄົນ, ອາຍຸຕ��ກວ�າ 18 ປີ ��ນວນ 18 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 17 ຄົນ. 
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               •      ການສ່ົງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍກັບຄືນສູ�ສັງຄົມ: ກ�ອນການສ່ົງກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ�ປະເມີນ 

ຄວາມພ�ອມຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອສຶກສາເບ່ິງເງ່ືອນໄຂ, ຄວາມພ�ອມໃນການຮັບເອົາຜູ� 

ຖືກເຄາະຮ�າຍ ຖ�າເຫັນວ�າມີຄວາມພ�ອມແລ�ວ ຈ່ຶງ��ສ່ົງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍໃຫ�ຄອບຄົວ, ຜູ�ປົກຄອງ ຫືຼ ຍາດພ່ີນ�ອງ ແລະ  

ມອບໃຫ�ອົງການປົກຄອງ, ສະຫະພັນແມ�ຍິງແຕ�ລະຂ້ັນ ສືບຕ�ຕິ່ດຕາມໃຫ�ການຊ�ວຍເຫືຼອດ�ານວັດຖຸ  ແລະ ຈິດໃຈແກ 

ເ່ຂົາເຈ້ົາ ຈົນກວ�າຜູ�ກ�ຽວສາມາດປັບຕົວເຂ້ົາໃນສັງຄົມໄດ�. ຜ�ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເຫັນວ�າ ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ 

ສາມາດ��ລົງຊີວິດຢູ���ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມໄດ�ດີ.

       ໄດ�ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ທ່ີຖືກພັກດັນກັບຈາກປະເທດໄທ ຜ�ານດ�ານສາກົນ ວັງເຕ່ົາ - ຊ�ອງເມັກ ຈ�ານວນ 345 ຄົນ 

ຍິງ 93 ຄົນ; ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ກຸ�ມສ�ຽງ ຈາກການຄ�າມະນຸດ, ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂ່ົມຂືນ����ເລົາ 

ທ່ີໄດ�ຮັບການສະໜອງການຊ�ວຍເຫືຼອດ�ານການສຶກສາ 08 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ, ຊາຍ 07 ຄົນ.

3.2.     ການປົກປ�ອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການ��ເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິ��

       ໃນປີ 2019 ມີຄະດີທ່ີພົວພັນກັບແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ��ເນີນຢູ�ຄະນະສານຄອບຄົວຄື: ຂ້ັນຕ້ົນຂອງສານເຂດ ມີຄະ 

ດີຄອບຄົວ 459 ເລ່ືອງ ໃນນ້ີ ມີຄະດີຂ�ຢ�າຮ�າງ 296 ເລ່ືອງ ກວມ 64,48%. ຂ້ັນຕ້ົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີຄະດີ 

ຄອບຄົວ 124 ເລ່ືອງ ໃນນ້ີ ຂ�ຢ�າຮ�າງ 61 ເລ່ືອງ ກວມ 49,19%. ຄະນະສານອາຍາ ໄດ�ຕັດສິນຄະດີທ່ີພົວພັນກັບການ 

ກະ��ຜິດອາຍາຂອງແມ�ຍິງຫຼາຍສົມຄວນແຕ�ຍັງບ�ສ່າມາດ��ແນກໄດ�, ການຕັດສິນຄະດີຢູ�ສານເຂດ ມີເຖິງ 1.224 

ເລ່ືອງ ໃນນ້ີ ລັກຊັບຂອງພົນລະເມືອງ 404 ເລ່ືອງກວມ 33%. ຄະດີອາຍາຢູ�ສານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ 4.015 ເລ່ືອງ 

ໃນນ້ີ ຢາເສບຕິດມີ 2.426 ເລ່ືອງ ກວມ 60,42%. ຄະດີອາຍາທ່ີພົວພັນເຖິງແມ�ຍິງ ໂດຍກົງແມ�ນ ການຄ�າມະ ນຸດ, 

ການເປັນໂສເພນີ (ບ�ທັ່ນໄດ�ມີການແຍກສະຖິຕິລະອຽດ).

       ຢູ�ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄະດີທ່ີເກີດຂ້ຶນຕິດພັນກັບແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ທັງໝົດ 111 ເລ່ືອງຄື: ຄະດີທ�າ��ເລົາມີ 

54 ເລ່ືອງ, ຄະດີຂ່ົມຂືນ����ເລົາ 25 ເລ່ືອງ, ຄະດີການຄ�າມະນຸດ 20 ເລ່ືອງ, ຄະດີຄາດຕະ�� 4 ເລ່ືອງ, ຄະດີ��ຮ�າຍ 

ຮ�າງກາຍ 3 ເລ່ືອງ, ຄະດີການບັງຄັບເອົາຊັບ 2 ເລ່ືອງ, ຄະດີບັງຄັບໃຫ�ເປັນໂສເພນີ 2 ເລ່ືອງ, ຄະດີ��ອານາຈານ 1 ເລ່ືອງ; 

ໃນນ້ີໄດ�ຖະແຫຼງ ແລະ ສ່ັງຟ�ອງຜູ�ກະ��ຜິດຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄປໃຫ�ສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະ 

ນາຕັດສິນລົງໂທດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ��ນວນ 86 ເລ່ືອງ, ປະຈຸບັນຍັງຄ້ົນຄວ�າຢູ� ��ນວນ 25 ເລ່ືອງ, ໃນຄະດີທ່ີ 

ກ�ຽວຂ�ອງກັບແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ລວມທັງຜູ�ຖືກຫາ ແລະ ຜູ�ຖືກເສຍຫາຍ ໄອຍະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຕິດຕາມກວດກາເປັນກ�ລະນີພິເສດ ເປັນຕ້ົນແມ�ນມາດຕະການສະກັດກ້ັນ, ການ��ໃຊ�ວິທີການສືບສວນ - 

ສອບສວນ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ�� ຂອງຜູ�ຖືກຫາ ແລະ ຜູ�ຖືກເສຍຫາຍ ທັງໝົດນ້ີເພ່ືອເຮັດໃຫ�ການ�� 

ເນີນຄະດີມີຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ - ລັດ ຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ.

       ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫືຼອທາງດ�ານກົດໝາຍແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາການຄ�າໂສເພນີ ��ນວນ 1 ກ�ລະນີ ຊ່ືງສາມາດ 

ຟ�ອງຮ�ອງຜູ�ກະ��ຜິດ 2 ຄົນ ຖືກລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ 15 ປີ ແລະ ປັບໄໝເປັນເງິນ 15.000.000 ກິບ.
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ຂ.      ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວ
       ກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ (2014-2020)

I. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ພາຍໃນ

1. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນ

       ສົນທິສັນຍາ ວ�າດ�ວຍສິດທິເດັກ (ສສດ) ຢັ້ງຢືນວ�າຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກແມ�ນການລະເມີດສິດ ທິມະນຸດ. 

ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍສິດທິເດັກ ��ນົດວ�າເດັກທຸກຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ບ�່ວ�າຈະເປັນເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ຫຼ ືມີສະຖາ 
ນະພາບໃດກ�ຕາມ ກ�ລ�ວນແຕ�ມີສິດທິໃນການຢູ�ລອດ,  ໄດ�ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງຈາກຄວາມ 
ຮຸນແຮງ, ການລ�ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດ. 

  ຄວາມມຸ�ງໝັ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ເກີດຈາກສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍສິດ 
ທິເດັກ, ໄດ�ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ�ຈາກການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງມີຄວາມຄືບໜ�ານັບຕັ້ງ ແຕ�ການເຜີຍແຜ�ບົດລາຍ 
ງານ 2006 ຂອງຜູ�ຊ�ຽວຊານອິດສະຫຼະຂອງເລຂາທິການໃຫຍ� ໃນການສຶກສາ ຄົ້ນຄ�ວາກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ 
ເດັກ  , ບົດລາຍງານດັ່ງກ�າວເປັນການສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາລະດັບໂລກຄັ້ງ ��ອິດ ກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ຊຶ່ງສະ 
ແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງອັດຕາສ�ວນຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ໃນທຸກປະເທດ, ທຸກສັງຄົມ, ທຸກວັດທະນະ�� ແລະ ທຸກ 
ສະພາບການ; ບົດລາຍງານ ພົບວ�າຄວາມ ຮຸນແຮງຕ�່ເດັກມີຫຼາຍຮູບແບບ, ລວມທັງທາງຮ�າງກາຍ, ທາງຈິດໃຈ ແລະ 

ທາງເພດ, ແລະ ການປ�ອຍ ປະລະເລີຍ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍສະຖານທີ,່ ລວມທັງຢູ�ໃນເຮືອນ, ໃນຊຸມຊົນ, ໃນໂຮງ 
ຮຽນ, ໃນບ�ອນ ເຮັດວຽກ, ໃນສະໜາມກິລາ ແລະ ໃນສະໂມສອນຊາວໜຸ�ມ, ໃນສະຖານທີ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ໃນສະ 
ຖາບັນຕ�າງໆ ທາງສາສະໜາ ແລະ ໃນຂະບວນການບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍ ແລະ ການ��ເນີນຄະດີຂອງລະບົບຍຸຕິ��. 
ບົດລາຍງານຍັງໄດ�ກ�າວເຖິງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ຊຶ່ງສ�ວນຫຼາຍມັກຈະສືບຕ�່ເລື້ອຍໆໄປ 
ຈົນເດັກກາຍເປັນຜູ�ໃຫຍ� ເຊັ່ນ: ຄວາມບົກຜ�ອງດ�ານສັງຄົມ, ດ�ານຈິດໃຈ ແລະ ດ�ານສະຕິປັນຍາ, ທັງມີຄວາມເປັນໄປ 
ໄດ�ທີ່ຈະເຮັດໃຫ�ມີອາການປ�ວຍທາງຈິດ, ຄວາມຮຸນແຮງລະຫ�ວາງຄູ�ຄອງໃກ�ຊິດກັນ ແລະ ການຂ�າຕົວຕາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ໜຶ່ງໃນບັນດາຂ�້ສະເໜີແນະຂອງບົດລາຍງານ ແມ�ນໃຫ�ບັນດາປະເທດສ�າງກອບວຽກ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕ�່ເດັກແບບເປັນລະບົບ ຊຶ່ງໄດ�ລວມເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການລະດັບຊາດ.

  ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ຍັງເປັນຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງອາຊຽນ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ກ�ເປັນປະເທດສະມາ 
ຊິກ; ປີ 2011, ຄະນະ��ມາທິການອາຊຽນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ (ACWC) 

ໄດ���ນົດການລຶບລ�າງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ໃຫ�ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃນແຜນງານ 

2012-2016 ຂອງຕົນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາ ກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ 

ປາຊີຟິກ ໃນປີ 2012 ໄດ�ຢືນຢັນວ�າ ການລ�ວງລະເມີດທາງເພດ, ທາງຮ�າງກາຍ ແລະ ທາງຈິດໃຈ ແລະ ການຂູດຮີດ 

(ລວມທັງແຮງງານເດັກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ) ແມ�ນມີຢູ�ໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ໂດຍບ�່ຍົກເວັ້ນປະເທດໃດ. 

ໃນປີ 2015, ແຜນປະຕິບັດງານພາກພື້ນອາຊຽນ ກ�ຽວກັບການລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ (2016-2025) ໄດ�ຖືກ 
ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມ

2 ສະມັດຊາໃຫຍ�ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. A/61/299: ການສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ�ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ. ປີ 2006.
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ສຸດຍອດອາຊຽນຂັ້ນປະມຸກລັດ ແລະ ລັດຖະບານ. ຜ�ານແຜນປະຕິບັດງານນີ,້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກມີຄວາມມຸ�ງ 

ໝັ້ນຕ�່ຫຼັກການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການຮ�ວມກັນໃນການແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ.

2. ສະພາບພາຍໃນ

         ໂດຍຮັບຮູ�ເຖິງ ລັກສະນະຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ໃນຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍລະດັບ ແລະ 

��ເປັນຕ�ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບຸລິມະສິດ ຊຶ່ງເປັນຜົນໄດ�ຮັບຈາກການ��ຫຼວດລະດັບຊາດກ�ຽວກັບການ 
ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ (2016)  ທີ່ບາງຄັ້ງກ�ຢູ�ໃນສະພາບແວດລ�ອມທີ່ສັບສົນ, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ���ເນີນງານເພື່ອ 
ເພີ່ມທະວີການປະສານງານລະຫວ�າງບັນດາຂະແໜງການ, ສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ 

ຊຸມຊົນ ແລະ ຍັງໄດ�ພະຍາຍາມສ�າງວິທີການ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ�າງໆ.

         ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ�ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ຜັນຂະຫຍາຍການເປັນພັນທະມິດ ແລະ ຄວາມມຸ�ງໝັ້ນຂອງໂລກ ແລະ 

ຂອງພາກພື້ນເຂົ້າໃນການ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດ. ນີ້ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມຄືບໜ�າ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດ ໃນການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ�ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາສິດທິເດັກ, ການປົກປ�ອງເດັກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ສະຫວັດດີ 
ການສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຍຸຕິ��ຂອງເດັກ. ກົດໝາຍຫຼັກທີ່ອ�າງອີງເຖິງ ແມ�ນກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍການປົກປ�ອງສິດ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (ປີ 2007) ແລະ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ� ຍິງ 
ແລະ ເດັກ (ປີ 2015). ຖະແຫຼງການ ຄົນລາວລຸ�ນປີ 2030 ຍັງໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງ ຄວາມຄືບໜ�າ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ຕ�່ການໃຫ�ບຸລິມະສິດແກ�ສິດທິເດັກ ແລະ ການປົກປ�ອງເດັກ ໃຫ�ເປັນສ�ວນປະກອບ��ຄັນໃນການພັດ 
ທະນາປະເທດຊາດໃນຕ�່ໜ�າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສັງຄົມໃຫ�ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຈະເລີນຮຸ�ງເຮືອງ. ຖະແຫຼງ ການ 
ດັ່ງກ�າວລະບຸວ�າ "ການລົງທືນໃສ�ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ�ມ ຜູ�ທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ�ແຕ�ດຽວນີ້ຈົນເຖິງ ປີ 2030 ແມ�ນສິ່ງ��ຄັນ, 

ຮີບດ�ວນ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາສັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງ��ຄັນຕ�່ການເຮັດ 
ໃຫ�ປະເທດຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ�ອຍພັດທະນາ (LDC) ພາຍໃນປ ີ2024 ຢ�າງມີຜົນ��ເລັດ ແບບ 
ຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ປພຍ ພາຍໃນປ ີ2030.

         ຂີດໝາຍ��ຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ຕ�່ຄວາມຄືບໜ�າໃນການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກແມ�ນການສ�າ 
ເລັດການ��ຫຼວດລະດັບຊາດກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ (2016). ການ��ຫຼວດດັ່ງກ�າວ ໄດ�ສະໜອງ 
ຂ�້ມູນທີ່ໜ�າເຊື່ອຖືໄດ�ກ�ຽວກັບອັດຕາການເກີດຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຮ�າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ທາງເພດຕ�່ເດັກ  ແລະ 

ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບສະພາບການຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄວເດັກ. ການ��ຫຼວດບ�່ພຽງແຕ�ຊີ້ໃຫ�ເຫັນເຖິງ ຄວາມຈ�າ 
ເປັນອັນຮີບດ�ວນໃນການສືບຕ�່ເຮັດວຽກເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ, ແຕ�ຍັງໃຫ�ຂ�້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ�ທີ່ 
��ຄັນເພື່ອໃຫ�ມີການສະໜັບສະໜູນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ມີປະສິດ ຕິພາບຫຼາຍຂື້ນ. 

ການ��ຫຼວດດັ່ງກ�າວ ຍັງໄດ�ໃຫ�ຂ�້ສະເໜີແນະທີ່��ຄັນເພື່ອຊ�ວຍ ສປປລາວ ໃນການແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງ

3 ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອແມ� ແລະ ເດັກ, ສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະ�� ສປປ ລາວ. ການ��ຫຼວດລະດັບ 

ຊາດກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ. ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ. ສປປລາວ: ຄະນະ ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອ 

ແມ�ແລະ ເດັກ, 2016.
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ຕ�່ເດັກໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ�ຫັນເປັນຂົງເຂດບູລິມະສິດໃນການປະຕິບັດ 

ງານ ແລະ ປະກອບເຂົ້າໃນກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນ��ເນີນງານ ແລະ ແຜນງານຕ�າງໆ.

ອີງຕາມຜົນການ��ຫຼວດ, ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງແລະ ເດັກ 

2014-2020 ໄດ�ຖືກສ�າງຂື້ນ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມ��ອິດໃນການພັດທະນາວິທີການເຮັດວຽກທີ່ມີການປະ 

ສານງານ ແລະ ມີຫຼາຍຂະແໜງການຊ�ວຍກັນເພື່ອແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນ 

ງານແຫ�ງຊາດນີ້ໄດ� ��ໄປສູ�ຜົນ��ເລັດອັນພົ້ນເດ່ັນໃນການແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ແລະ ການປະສານ 

ງານດ�ານຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວທຸກດ�ານ ນັບທັງດ�ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ດ�ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, 

ການບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິ��, ລວມທັງລະຫວ�າງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ບັນດາ 

ສິ່ງທ�າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�ກ�່ປະກົດຂື້ນ ເປັນການເປີດເຜີຍດ�ານຕ�າງໆ ທີ່ຕ�ອງໄດ�ສຸມໃສ� ແລະ ຄວນ 

ເອົາໃຈໃສ�ຕ�່ໄປ. ແຜນປະຕິບັດງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນ 

ແຮງຕ�່ເດັກ 2021-2025 ສະບັບນີ້ຈະໄດ�ຮັບຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຜົນ��ເລັດ, ຂ�້ບົກຜ�ອງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�, 

ຊຶ່ງຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນກວ�າເກົ່າໃນການແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກໃນປະເທດ ໃນ 5 ປ ີຂ�າງໜ�າ. 

ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດຄັ້ງທ ີ 2 ຍັງຈະໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການຮັບຮອງເອົາຢ�າງເປັນທາງການ ກ�ຽວ 

ກັບການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ລະບົບປົກປ�ອງເດັກ ໂດຍລັດຖະບານ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນການ 

ກ�າວໄປຂ�າງໜ�າໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີການປະສານງານ, ມີໂຄງສ�າງ ແລະ ມີຍຸດທະສາດ.

II. ຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ 
         ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ (2014-2020)

1. ແຜນງານທີ 1: ທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ��, ສ�າງຖານຂ�ມູ້ນສະຖິຕິ ແລະ 
                              ສຶກສາຄ້ົນຄ�ວາ,ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ

1.1. ການທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ��

        ໃນໄລຍະປີ 2014-2020, ສປປ ລາວໄດ�ມີຄວາມຄືບໜ�າໃນການຮັບປະກັນວ�ານະໂຍບາຍ, ນິຕິກ�າ ແລະ ລະ 
ບຽບການມີຄວາມສອດຄ�ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ, ເນ້ືອໃນຂອງສົນທິສັນຍາ ວ�າດ�ວຍສິດທິ 
ເດັກ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນຍາພາກພ້ືນ ແລະ ຂ�ຕົ້ກລົງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ. 

1) ນິຕິ��

         •  ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, (ສະບັບເລກທີ 
56/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ23 ທັນວາ 2014). ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍແມ�ນເພື່ອ��ນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ 
ຕະການ ກ�ຽວກັບ ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ດ�ວຍການປ�ອງກັນ, ປົກ 
ປ�ອງ, ການຊ�ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ແກ�ໄຂການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ�າວ ເພື່ອປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດອັນຊອບ��ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ. ກົດໝາຍນີ້ແນໃສ�ລຶບລ�າງທຸກຮູບແບບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
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       •   ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ກັບຕາໜ�າງປົກປ�ອງເດັກ: ຕາໜ�າງປົກປ�ອງເດັກໄດ�ເປັນສ�ວນໜຶ່ງໃນລະບົບປົກປ�ອງ 
ເດັກພາຍໃຕ�ຂ�້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ�າດ�ວຍການສ�າງຕັ້ງຕາໜ�າງປົກປ�ອງເດັກປີ 2017, ຊຶ່ງຖືກອອກແບບສະເພາະ 

ແລະ ແຕ�ງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອແກ�ໄຂຊ�ອງຫວ�າງທີ່ຖືກລະບຸໄວ�ໃນການບ�ລິການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂກ�ຽວກັບການປົກປ�ອງ 
ເດັກຢູ�ໃນລະດັບທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບລະດັບທີ່ເປັນທາງການ. ໃນປ ີ2020 ຕາໜ�າງປົກປ�ອງເດັກ ໄດ�ສ�າງຂື້ນ 

1,248 ບ�ານ, ຕາໜ�າງປົກປ�ອງເດັກ ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ�ບັນຫາການ 
ລ�ວງລະເມີດ, ການປ�ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການຂູດຮີດເດັກ.

        •  ສູນໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຂອງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ   ມີການຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບ 
ການຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ, ໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ແນະ��ດ�ານກົດໝາຍແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ 
ແລະ ການຄ�າມະນຸດ ໃຫ�ແກ�ພະນັກງານຢູ�ສູນໃຫ���ປຶກສາຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ; ສິ່ງດັ່ງກ�າວໄດ�ສົ່ງຜົນໃຫ� 
ມີການປັບປຸງຕາໜ�າງໃຫ���ປຶກສາໃນ 52 ບ�ານ, 148 ເມືອງ, 17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການໃຫ�ບ�ລິການ 
ໃຫ���ປຶກສາທາງໂທລະສັບໂດຍບ�່ເສຍຄ�າ��ລັບຊາວໜຸ�ມໃນທົ່ວປະເທດຕັ້ງແຕ�ປ ີ 2011, ລວມທັງ ການບ�ລິການ 
ໃຫ�ຄ�າປຶກສາທີ່ເປັນພາສາຊົນເຜົ່າຕ�າງໆ ເຊັ່ນ: ພາສາເຜົ່າມົ້ງ.

        •  ການປົກປ�ອງເດັກທີ່ບ�່ມີການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງພ�່ແມ�ຢ�າງພຽງພ�: ການເລີ່ມຕົ້ນລຸ�ມນີ້ໄດ�ຖືກປະຕິບັດ

         -   ການໂຄສະນາປູກຈິດສ�ານຶກ ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ�ແກ�ຕົວແທນຈາກຂະແໜງການຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບ 

ສິດທິຂອງເດັກທີ່ບ�່ມີພ�່ແມ�ເບິ່ງແຍງລ�ຽງດ ູ ແລະ ຄວາມສ�າຄັນຂອງການປົກປ�ອງ ແລະ ການຊ�ວຍເຫຼືອເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ 
ໂດຍສອດຄ�ອງກັບສົນທິສັນຍາ ວ�າດ�ວຍ ສິດທິເດັກ ແລະ ຂ�້ສະເໜີແນະຂອງອົງການ ສປຊ; 

         -   ໃນປີ 2014, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ�ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ�າມະການປົກປ�ອງ ແລະ 

ຊ�ວຍເຫຼືອເດັກ ໄດ�ຈັດການລົງ ຢ�ຽມຢາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນພາກສະໜາມ ເພື່ອຢ�ຽມຢາມສະຖານທີ່ໃຫ� 
ການເບິ່ງແຍງລ�ຽງດູເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ, ບ�ານຊ�ວຍເຫຼືອເດັກ SOS ແລະ ຕາ 
ໜ�າງປົກປ�ອງເດັກໃນ 4 ແຂວງຄ ືແຂວງຫລວງພະບາງ, ຫລວງນ�້າທາ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ��ປາສັກ;

         -   ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ສົມທົບກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດລາວ ໄດ�ສ�າງຄູ�ມື 
ການຝຶກອົບຮົມໃນການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຝຶກອົບ ຮົມໃຫ� 
ພະນັກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງທີ່ເຮັດວຽກກັບເດັກ ແລະ ເຮັດວຽກສ�າລັບເດັກ;

           -   ໃນໄລຍະປ ີ2018 ຫາ 2020, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມໄດ�ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ແກ� 
ພະນັກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢູ�ບັນດາແຂວງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຄ:ື ແຂວງຊຽງຂວາງ, ອັດຕະປື, ສະຫວັນນະເຂດ, 

ຫົວພັນ, ສາລະວັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ. ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 141 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຍິງ 38 ຄົນ;

         -    ແຕ�ປ ີ2018 ເຖິງປີ 2020, ໂດຍໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ຢູນິເຊັບ, ຄ�າແນະນ�າສ�າລັບທາງ 
ເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ທີ່ຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລຈາກຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ມາດຕະຖານຂັ້ນຕ�່າສຸດ ��ລັບສະ 
ຖາບັນທີ່ໃຫ�ການດູແລ ແລະ ທີ່ຢູ�ອາໄສແກ�ເດັກ ໃນສປປລາວໄດ�ຖືກສ�າງຂຶ້ນ.  
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         -  ກະຊວງຍຸຕິ��ໄດ�ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ ກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກຜ�ານການ 

ກະຈາຍສຽງວິທະຍຸຂອງແຂວງ (ເປັນພາສາລາວໄດ� 6.596 ຄັ້ງ, ພາສາມົ້ງ ໄດ� 66 ຄັ້ງ, ພາສາກຶມມຸ ໄດ� 66 ຄັ້ງ); 

ໂຄສະນາທາງໂທລະໂຄ�ງຂອງບ�ານ 7.382 ຄັ້ງ; ໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ 405 ຄັ້ງ; ໂຄສະນາທາງປາກເປົ່າຢູ�ບ�ານ 

29.246 ຄັ້ງ, ຢູ�ກຸ�ມບ�ານ 1.784 ຄັ້ງ, ສະຖານທ່ີອື່ນ 1.542 ຄັ້ງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 6.210 ຄັ້ງ, ຈ�ານວນຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມ 

6.063.668 ທ�ານ, ຍິງ 1.897.963 ທ�ານ; 

         -   ໄດ�ເປີດການຈັດຕັ້ງໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານກົດໝາຍປະຈ�າພະແນກຍຸຕິທ�າແຂວງໄດ� 13 ແຂວງ, ປະຈ�າ 

ຢູ�ຫ�ອງການຍຸຕິທ�າເມືອງໄດ� 3 ເມືອງ ແລະ 1 ສະພາ ພ�ອມທັງສະໜອງວັດຖະອຸປະກອນທີ່ຈ�າເປັນ ແລະ ງ�ບປະມານ 

ຈ�ານວນໜຶ່ງ  ໃຫ�ບັນດາການຊ�ວຍເຫຼືອດັ່ງກ�າວສ�າລັບເດັກຜູ�ເຄາະຮ�າຍ; 

          -   ກະຊວງຍຸຕິ��ໄດ�ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ການໃຫ���ປຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ�ແກ�ສະ 

ມາຊິກຂອງຄະນະໄກ�ເກັ່ຍຂ�້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ�ານ, ເຊິ່ງມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 14,878 ຄົນ; 

         -   ຄະດີທັງໝົດຈ�ານວນ 18,494 ຄະດີ ລວມທັງຄະດີທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບເດັກໄດ�ຖືກແກ�ໄຂ ແລະ ໄກ�ເກ�ຍຢ�າງ 

ມີຜົນ��ເລັດໂດຍຄະນະໄກ�ເກັ່ຍຂ�້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ�ານ. 

2. ແຜນງານທີ 2:   ປ�ອງກັນບ�ໃ່ຫ�ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ

2.1. ການໂຄສະນາປູກຈິດສ�ານຶກ ແລະ ສ�າງຂະບວນການຢ�າງກວ�າງຂວາງໃນທ່ົວສັງຄົມ

        ມີຄວາມຄືບໜ�າຫຼາຍໃນດ�ານນ້ີ, ລວມທັງການໂຄສະນາປູກຈິດສ�ານຶກຢູ�ໃນລະດັບສູງທ່ີກ�ຽວຂ�ອງກັບບຸກຄົນສ�າ 

ຄັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພົນລະເມືອງທ່ີມີຊ່ືສຽງ ແລະ ເປັນແບບຢ�າງທ່ີດີ, ເຊ່ິງໄດ�ເສີມສ�າງການສ່ົງຂ�ມູ້ນຂ�າວ ສານ 

ແລະເນ້ັນໜັກເຖິງຄວາມ��ຄັນຂອງຫົວຂ�ຕ້�າງໆ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງໄດ�ເຮັດການໂຄສະນາປູກຈິດສ�ານຶກຢ�າງມີ ເປ້ົາ 

ໝາຍ ຢູ�ໃນສະຖານທ່ີ ແລະ ເຂດທ່ີມີຄວາມສ�ຽງເພ່ືອໃຫ�ສາມາດເຂ້ົາເຖິງເດັກທ່ີມີຄວາມສ�ຽງ. ບາງຜົນ��ເລັດລວມມີ:

            •    ການໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດ��ນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມ ໄດ�ປະຕິບັດຄຽງຄູ�ໄປກັບການສ�າງຂະບວນການເພື່ອ 

ລະນຶກວັນເດັກສາກົນ ວັນທ ີ1 ເດືອນ ມິຖຸນາ, ວັນເດັກໂລກ 20 ພະຈິກ ຂອງທຸກໆປ,ີ ເພື່ອໃຫ�ພະນັກງານ-ລັດຖະ 

ກອນ; ພະນັກງານອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດສາກົນ; ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພ�່ແມ�ປະຊາ 

ຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ສັງຄົມ ປັບປ�ຽນທັດສະນະຄະຕິບ�່ໃຫ�ຖືເລື່ອງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງເປັນເລື່ອງ��ມະດາ. ການ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຜີຍແຜ�ເອກະສານ ແລະ ກິດຈະ��ລະດົມມ�ວນຊົນລວມມີ: ການເຜີຍແຜ�ສານທ�ານນາຍົກລັດ 

ຖະມົນຕີແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ� ກ�ຽວກັບ ວັນເດັກສາກົນ ຜ�ານທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງ 

ສືພີມ, ສື່ອອນໄລ ແລະ ໂທລະໂຄງປະ��ບ�ານ; ການພິມເຜີຍແຜ�ສື່ໂຄສະນາເຊັ່ນ: ໂປສເຕີກ�ຽວກັບການຕ�ານການໃຊ� 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ, ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍສິດທິເດັກ, ຖະແຫຼງການອາຊຽນວ�າດ�ວຍການປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງ 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ໂດຍແນໃສ�ປະຊາຊົນເປັນກຸ�ມເປົ້າໝາຍ.

            •    ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບໄດ�ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ຜົນຮ�າຍຂອງການຄ�າມະນຸດ ໃຫ�ບັນດາຈຸດທ່ີ
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            •      ກົມແຮງງານ ພາຍໃຕ� ກະຊວງ ຮສສ ໄດ�ເຜີຍແຜ�ຂ�້ຕົກລົງ ວ�າດ�ວຍການ��ນົດອາຍຸຕ�່າສຸດຂອງຜູ�ອອກ 
ແຮງງານໄວ ໜຸ�ມ ແລະ ຂ�້ຕົກລົງວ�າດ�ວຍ ການ��ນົດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ��ລັບຜູ�ອອກແຮງງານໄວໜຸ�ມ. ຂ�້ຕົກ 
ລົງດັ່ງກ�າວໄດ���ນົດການຈ�າງງານຂອງເດັກນ�ອຍຈາກ 12 ປີໃນ “ການເຮັດວຽກເບົາ”, ເຊິ່ງໄດ���ນົດວ�າເປັນວຽກທີ່ 
ບ�່ເປັນຜົນຮ�າຍຕ�່ສຸຂະພາບ ຫຼື ຕ�່ການພັດທະນາຂອງເດັກ ແລະ ບ�່ກີດຂວາງການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການເຂົ້າຮ�ວມໃນ 
ການຊີ້�� ດ�ານວິຊາຊີບ ຫລ ືການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;

            •  ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມຮ�ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການກະສິ��, ຂະແໜງສຶກສາທິ 
ການ ແລະ ກິລາ, ຂະແໜງອຸດສາຫະ�� ແລະ ການຄ�າ ເພ່ືອປະກອບຄ�າເຫັນໃສ�ບົດສຶກສາ ກ�ຽວກັບ ສະພາບການ��ໃຊ� 
ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິ�� ຢູ�ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 32 ຄົນ, ຍິງ16 ຄົນ;

            •  ມີສະມາຊິກເຄືອຂ�າຍຄວາມປອດໄພ ��ລັບເດັກນ�ອຍທັງໝົດ 684 ຄົນ (423 ຄົນແມ�ນຕົວແທນຂອງ 
ຊຸມຊົນ; 197 ຄົນແມ�ນຜູ�ປະກອບການທີ່ເປັນຕົວແທນເຮັດວຽກໃນອຸດສະຫະ��ການທ�ອງທ�ຽວ/ຕົວແທນການ 
ທ�ອງທ�ຽວ ແລະ 67 ຄົນແມ�ນທຸລະກິດຕົນເອງເຊັ່ນ: ຄົນຂັບລົດຕຸກໆ ແລະ ຄ�າ-ຂາຍຍ�ອຍ ທີ່ເປັນຜູ�ສັງເກດ ແລະ 

ລາຍງານກ�ລະນີການລ�ວງລະເມີດເດັກທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນ ຫຼ ືຮູ�ຈັກ);

            •  ໂຄງການການຈັດຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາບ�ານຂອງໂຄງການສະກັດກັ້ນການຄ�າເດັກ ແລະ ແມ�ຍິງ ILO- 

IPEC/ TICW ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ�ປ ີ2005 ຫາ 2015 ຢູ� 5 ແຂວງ, 23 ເມືອງ ແລະ 77 ບ�ານ, ມີສະມາຊິກທັງ 
ໝົດ 16,915 ຄົນ, ຍິງ 8,427 ຄົນ. 

2.6. ການປ�ອງກັນບ�ໃ່ຫ�ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ ໃນສະຖານທ່ີເບ່ິງແຍງດູແລເດັກ ແລະ ສະຖານ 
          ທ່ີໃນລະບົບຍຸຕິ��

            •  ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມ 3 ຄັ້ງເພື່ອເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ��ລັດວ�າດ�ວຍການຮັບເດັກໄປເປັນລູກລ�ຽງໃຫ�ແກ� 
ພະນັກງານຂະແໜງຍຸຕິ��, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

(ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງ ໝົດ 170 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຍິງ 50 ຄົນ); 

            •  ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 8 ຄັ້ງກ�ຽວກັບການຮັບເດັກໄປເປັນລູກລ�ຽງ��ລັບສະມາຊິກຂອງຄະນະພິຈາລະນາ 
ການຮັບເດັກໄປເປັນລູກລ�ຽງ ຂັ້ນແຂວງໃນ 12 ແຂວງ ແລະ 54 ເມືອງເຊິ່ງມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງ ໝົດ 177 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 
ເປັນຍິງ 55 ຄົນ; 

            •  ກະຊວງ ຍຕທ ສ�າເລັດການພິຈາລະນາສ�ານວນຄ�າຮ�ອງຂ�ເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ�ຽງພາຍໃນປະເທດ ທັງ ໝົດ 

ຈ�ານວນ 1.640 ສ�ານວນ, ຍິງ 277 ຄົນ; ສ�າເລັດການພິຈາລະນາສ�ານວນຄ�າຮ�ອງຂ�ເອົາເດັກລາວ ໄປເປັນລູກ 
ລ�ຽງຂອງພົນລະເມືອງຕ�າງປະເທດ 18 ສ�ານວນ;

            •  ບ�ານເດັກ��ພ�າ ແມ�ນໄດ�ສ�າງຂື້ນໃນ 6 ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ໂດຍໄດ�ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫລືອດ�ານຕ�າງໆ ຕາມ 
ຄວາມຕ�ອງການຕົວຈິງໃນແຕ�ລະທ�ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກຂາດສານອາຫານ ຫລ ື ເດັກທີ່ຄອບຄົວ 

ບ�່ສາມາດລ�ຽງດູໄດ�. ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນ ໄດ�ຊ�ວຍເຫລືອ ທີ່ພັກ ແລະ ດ�ານການສຶກສາ ກັບເດັກຂ�າງຖະຫນົນ 

��ນວນ 3.772 ຄົນ, ຍິງ 1.887 ຄົນ;

            •  ຄະນະກ�າມະການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ອ�ານາດການປົກຄອງບ�ານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 

ທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງເລືອກໃນການເບິ່ງແຍງລ�ຽງດູເດັກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ເດັກໄດ�ຮັບການດູແລ ແລະ 
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2. ຂ�ຄົ້ງຄ�າງ ແລະ ສ່ິງທ�າທາຍ ໃນການປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ

          ທັດສະນະຄະຕິທີ່ລ�າຫຼັງ ແລະ ການປະຕິບັດແບບຮີດເກົ່າຄອງເດີມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຍັງເປັນອຸປະສັກ ແລະ 

ສິ່ງທ�າທາຍ ຕ�່ການບັນລຸສິດທິຂອງເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ�ນສິດທິຂອງເດັກຕ�່ດ�ານສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ 

ການປົກປ�ອງ. ເປັນຕົ້ນແມ�ນຄວາມບ�່ສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີ່ວ�າເດັກຍິງມີຄວາມອ�ອນແອກວ�າ 
ເດັກຊາຍ; ການລົງໂທດທາງຮ�າງກາຍແມ�ນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບໄດ�ໃນການລ�ຽງດູເດັກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານ 
ຮ�າງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບໄດ�ໃນການແກ�ໄຂຂ�້ໄຂແຍ�ງ. ພ�ອມກັນນັ້ນ, ການ��ແນກຕ�່ຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກພິການກ�່ 
ເປັນອຸປະສັກຕ�່ການບັນລຸສິດຂອງເດັກ ແລະ ເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ�ຽງຕ�່ການຖືກລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດ.

        ຍັງຂາດແຜນການທີ່ດີກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ຍັງມີຄວາມ 
ຈ�າກັດໃນການສະໜັບສະໜູນແກ�ກຸ�ມທີ່ມີຄວາມສ�ຽງເພື່ອປ�ອງກັນຜົນກະທົບທາງດ�ານຈິດໃຈ, ຮ�າງກາຍ ແລະ ການ 
ສຶກສາໃນໄລຍະຍາວແມ�ນ, ສຸດທ�າຍກ�່ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມ 
ຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

        ຍັງບ�ມີ່ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນທ່ີດີ ແລະ ໜ�າເຊ່ືອຖືໄດ� ເຊ່ິງເປັນສ່ິງ��ເປັນ��ລັບການສ�າງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດບັນດາແຜນການ ແລະ ແຜນງານປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂໃນການປົກປ�ອງເດັກຢ�າງມີປະສິດຕິຜົນ. ການ ເກັບ�� 
ຂ�ມູ້ນ, ການກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານຍັງບ�ທັ່ນໄດ���ເນີນຢ�າງເປັນລະບົບ; ເຮັດໃຫ�ມີ ຄວາມຫຍຸ�ງ 
ຍາກໃນການວິເຄາະ ແລະ ການ��ນົດສາເຫດຂອງການລ�ວງລະເມີດ, ອາດຊະຍາ�� ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍ. 

        ຊັບພະຍາກອນທາງດ�ານງ�ບປະມານ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ�າງໆ ທ່ີຖືກຈັດສັນໃຫ�ແກ� 
ວຽກງານຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກແມ�ນຍັງບ�ພ່ຽງພ�, ເຊ່ິງເປັນການຈ�າກັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດແຜນການ ແລະ ແຜນງານຕ�າງໆ ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການບ�ລິການ��ລັບຜູ�ເຄາະຮ�າຍ.

        ການລວມເອົາແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ (ແລະແຜນດ�າເນີນ 
ງານແຫ�ງຊາດອື່ນໆທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ) ເຂົ້າໃນແຜນການ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ແຜນງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ 

ແລະ ຂະແໜງການຕ�າງໆ ຍັງມີຂ�້��ກັດ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ�າງຂະແໜງການຕ�າງໆ ກ�ຍັງເປັນສິ່ງທ�າທາຍ.

        ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາການປົກປ�ອງເດັກແມ�ນໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂແບບເປັນແຕ�ລະຫົວຂ�້ບັນຫາ (ຕົວຢ�າງ: 
ແຮງງານເດັກ, ການຄ�າມະນຸດ, ການແຕ�ງງານເດັກ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການລ�ວງລະເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດ). ໃນຂະ 
ນະທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການແກ�ໄຂບາງຢ�າງອາດຈະເຮັດໄດ�ດ,ີ ແຕ�ສິ່ງນີ້ໄດ�ເຮັດໃຫ�ອົງກອນ ແລະ ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງຕ�າງໆ��ເນີນງານເຮັດວຽກແບບພ�ໃຜລາວ ແລະ ມີຜົນໄດ�ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບໂດຍລວມທີ່ບ�່ສອດຄ�ອງກັນ.

        ຄວາມຮູ� ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພາກສ�ວນຕ�າງໆໃນການປົກປ�ອງເດັກໃນທຸກຂະແໜງການຍັງສືບຕ�່ມີ 
ຄວາມ��ກັດ ແລະ ບ�່ເສີມຂະຫຍາຍ. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປູກຈິດ��ນຶກບ�່ໄດ���ເນີນການຢ�າງເປັນລະບົບ 

ແລະ ຍັງປະຕິບັດຕາມແຜນການ ຫຼື ຍຸດທະສາດທີ່ມີໂຄງສ�າງໂດຍສ�ວນໃຫຍ�ແມ�ນສຸມໃສ�ການສ�າງຄວາມສາມາດ 
ຂອງບຸກຄົນຫຼາຍກວ�າການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ.
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         ອີງຕາມການລາຍງານຂອງລັດຖະບານແຕ�ລະປະເທດ ໃຫ�ເຫັນວ�າການສືບຕ�່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນ 
ງານແຫ�ງຊາດ ປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງ ເປັນກອບວຽກສ�າລັບປະເທດຕົນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມລຶບ 
ລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 68% ຂອງລັດຖະບານບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ລາຍງານວ�າໃນໄລຍະ 

5 ປີຜ�ານມາ ໄດ�ມີການນ�າສະເໜີ, ປັບປຸງ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການຢຸດຕິການໃຊ� 
ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະເດັກຍິງ ເຊິ່ງສອດຄ�ອງກັນທົ່ວທຸກພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະວຽກຈຸດສຸມມີການພັດທະ 
ນາໃນທາງບວກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ�ຽວກັບການແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກຸ�ມແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນຫຼາກຫຼາຍກຸ�ມ 
ປະເຊີນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ການສະໜອງທຶນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ບ�່ພຽງພ�ເຮັດໃຫ� 
ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລົງສູ�ການປະເມີນຜົນໄດ�ຮັບຕົວຈິງ.

            ເພື່ອຮັບປະກັນອິດສະລະພາບຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ການດູຖູກ,  ລັດຖະບານແຕ� 
ລະປະເທດຈະໄດ�ໃຫ�ບຸລິມະສິດແກ�ການ: 1). ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍ ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ�ແມ�ຍິງເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິ��; 2). ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການທີ່��ເປັນ 
��ລັບແມ�ຍິງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ; 3). ປ�ອງກັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ 

4). ຕ�ອງຮັບຮູ�ຜົນກະທົບຂອງສື ່ ແລະ ເທັກໂນໂລຊ ີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຮັດໃຫ�ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ 

ເດັກ ຍ�ອນ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈບ�່ຖືກຕ�ອງຕ�່ຄວາມຮຸນແຮງ.

            ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ�ສະເໜີແນະໃຫ� ລັດຖະບານຕ�ອງເປັນຜູ�ຕັດສິນໃຈ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ 

ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕ� ແມ�ນ: ການຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມງານໃນລະດັບ 
ຊາດ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ; ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນໃນການຄ້ົນຄວ�າ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານລະດັບຊາດ ຄື: 1). ສົ່ງເສີມ 
ການປົກຄອງ ແລະ ການປະສານງານທີ່ດ,ີ 2). ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນໃນແຜນງານລະດັບຊາດ ແລະ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ, 3). 

ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ�ານນິຕິ��, 4). ��ໃຊ�ຫຼັກຖານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນຂອງການປ�ອງກັນ ແລະ ແຜນງານ 
ການບ�ລິການ, ແລະ 5). ຮັບປະກັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ພຽງພ�ເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ�າວ.

ພາກທີສອງ: ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງ 
                    ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ 

                      5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025)

ກ.    ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງ
        ຕ�ແ່ມ�ຍິງ 5 ປີ ຄ້ັງທີ II (2021-2025)

I. ສະພາບແວດລ�ອມ ທ່ີເອ້ືອ��ນວຍ ແລະ ສ່ິງທ�າທາຍ ຂອງສາກົນ, ພາກພ້ືນ 
         ແລະ ພາຍໃນ

1. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນ
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2. ເປົ້າໝາຍທີ 2:  ການປ�ອງກັນ ແລະ ການແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ສັງຄົມ 
                               ອອນລາຍ, ລວມທັງການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລ�ວງລະ 
                               ເມີດທາງເພດເດັກທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ.

2.1.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2.1: ສະຖາບັນທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງເພ່ືອ 
ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງທາງສ່ືສັງຄົມອອນລາຍໂດຍຜ�ານການວາງແຜນທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ການ 
ສ�າງຫັຼກຖານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

     •   ຜົນໄດ�ຮັບໄລຍະກາງທີ 2 

       ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງທີ່ດີກວ�າຈາກທຸກຮູບແບບຂອງຄວາມສ�ຽງດ�ານການປົກປ�ອງເດັກທາງສື່ສັງ 
ຄົມອອນລາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການ��ໃຊ�ອິນເຕີເນັດຢ�າງປອດໄພໃນສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເອື້ອ��ນວຍ.

    •   ຕົວຊີ້ບອກ

         -    ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກ�າທາງລະບົບຄອມພິວເຕ,ີ ດ�າລັດວ�າດ�ວຍການ
           ຄູ�ມຄອງຂ�້ມູນຂ�າວສານທາງອິດເຕີເນັດທີ່ກວມເອົາການ��ໃຊ�ອິນເຕີເນັດໃນການກະ��ຜິດຕ�່ເດັກໄດ�ຮັບ
           ການ ຖືກປັບປຸງ ແລະ ປະກາດໃຊ�;

        -    ��ນວນຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ລວມທັງຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ອອນລາຍ ໄດ�ການຊ�ວຍ ເຫຼືອ  
           ທາງດ�ານກົດໝາຍ, ການແພດ ແລະ ດ�ານຈິດໃຈ.

        -    ສູນກາງລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານຖືກສ�າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ວິເຄາະ ແລະ ແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວ
             ສານແລະ ແນວໂນ�ມກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ;

     •  ຕົວຊີ້ບອກ
         -   ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດ ກ�ຽວກັບ ການປົກປ�ອງເດັກທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ�ຮັບການສ�າງຂຶ້ນ;

         -   ຈ�ານວນກອງປະຊຸມການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພາກເອກະຊົນກ�ຽວກັບການປົກປ�ອງເດັກທາງສື່ສັງຄົມ
           ອອນລາຍ; 

         -   ການສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາລະດັບຊາດກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ອອນລາຍຂອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ
             ��ເລັດ. 

     •  ວຽກຈຸດສຸມ
         -   ສ�າງແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບ ການປົກປ�ອງເດັກທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຮ�ວມກັບຂະແໜງ ການ 
           ສຶກສາ, ICT, ບັນດາບ�ລິສັດໂທລະຄົມ, ຍຸຕິທ�າ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍພິຈາລະນາບັນດາຂ�້ສະ 
           ເໜີແນະກ�ຽວກັບສື່ອອນລາຍ ຈາກອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມຂອງ ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍ ສິດທິເດັກ ກ�ຽວກັບ 
           ການຂາຍເດັກ, ໂສເພນີເດັກ ແລະ ຮູບພາບລາມົກອານາຈານເດັກ, ໂດຍສຸມໃສ�ການແກ�ໄຂການລ�ວງລະ 
           ເມີດທາງເພດ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກ;
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          -   ຮັບປະກັນການສາມາດເຂົ້າເຖິງການຮ�ອງທຸກທີ່ເປັນມິດຕ�່ເດັກ ແລະ ກົນໄກການລາຍງານທີ່ມີຄວາມງ�າຍ 
            ດາຍຕ�່ເດັກ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ�ຄະນະໄກ�ເກ�ຍຂ�້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ�ານ ແລະ ຕາໜ�າງປົກປ�ອງເດັກສົ່ງຕ�່ກ�ລະ 
            ນີຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄປຫາລະບົບຍຸຕິ��ທາງການ ແລະ ໄປຫາລະບົບປົກປ�ອງເດັກ;

          -   ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງວິທີແກ�ໄຂ��ລັບເດັກຜູ�ເຄາະຮ�າຍ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນດ�ານກົດໝາຍ,     

           ດ�ານການແພດ ແລະ ດ�ານຈິດໃຈ;

          -   ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານສ�າລັບການ��ເນີນງານເພື່ອປະສານງານ, ລາຍງານ ແລະ ຊ�ວຍໃນການແກ�ໄຂ
           ຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໂດຍເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບປົກປ�ອງເດັກ;

          -   ຮັບປະກັນໃຫ�ເດັກຜູ�ເຄາະຮ�າຍໄດ�ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ, ໄດ�ຮັບການເບິ່ງແຍງທາງການແພດ ແລະ 
           ດ�ານຈິດຕະສາດ, ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານກົດໝາຍ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຊີວິດ,  

           ການສະໜັບສະໜູນດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກິລາ ແລະ ການພັກຜ�ອນ ແລະ ການປະຕິບັດທາງສາສະ 
           ໜາ ແລະ ວັດທະນະ�� ເພື່ອສົ່ງເສີມການການກັບຄືນສູ�ສະພາບເດີມ ແລະ ການຟື້ນຟ;ູ

          -   ຮັບປະກັນໃຫ�ມີການສືບສວນ-ສອບສວນທີ່ເຂົ້າໃຈເດັກ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ ເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອ 
            ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

2.5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2.5:   ການປ�ອງກັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງທາງສ່ືສັງຄົມອອນ
         ລາຍຢ�າງມີປະສິດຕິຜົນໂດຍຜ�ານການສຶກສາເປ້ົາໝາຍ, ການລະດົມຊຸມຊົນ, ການ
         ປູກຈິດ��ນຶກ, ການຝຶກອົບຮົມທັກສະ ແລະ ການປ�ຽນແປງບັນທັດຖານສັງຄົມ 
         ໃນທຸກຂ້ັນ.
       •   ຕົວຊີ້ບອກ

          -   ��ນວນເດັກ ແລະ ຜູ�ໃຫຍ�ທີ່ເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ໄດ�ຮັບຂ�້ມູນກ�ຽວກັບການປົກປ�ອງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍ 
            ຜ�ານທາງໂທລະພາບ, ລາຍການວິທະຍຸ, ໂທລະໂຄ�ງ, ການສື່ສານໂດຍກົງກັບມວນຊົນ, ປ�າຍການໂຄສະ 
            ນາທາງສື່ສັງຄົມ ແລະ ໂປສເຕີ;

          -   ��ນວນພ�່ແມ� ແລະ ຜູ�ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກທີ່ເຂົ້າເຖິງໂດຍໂຄງການສຶກສາອົບຮົມການເປັນພ�່ແມ�ທີ່ດ ີທີ່ໄດ� 
            ລວມເອົາຂ�້ຄວາມກ�ຽວກັບການປົກປ�ອງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ;

          -   ��ນວນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ�ມ ທ່ີໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດເຊ່ິງປະກອບດ�ວຍຂ�ຄ້ວາມ ແລະ ທັກສະ
            ກ�ຽວກັບການ��ໃຊ�ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ� ແລະ ສື່ສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມໃຫ�ເຂົາເຈົ້າແລກປ�ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ
               ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບພຶດຕິ��ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ວິທີການຕ�າງໆເພື່ອຢຸດຄວາມສ�ຽງໃນການປົກປ�ອງ
           ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ລາຍງານພຶດຕິ��ທີ່ໜ�າສົງໄສ.

     •    ວຽກຈຸດສຸມ

          -   ເຜີຍແຜ�ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບການປົກປ�ອງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ��ແນະ��ແຫ�ງ  
           ຊາດກ�ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ລວມທັງກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນພາສາທີ່ເປັນມິດກັບເດັກ; 

          -   ສ�າງ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການສື່ສານການປ�ຽນແປງພຶດຕິ�� ທີ່ມີໂຄງສ�າງແນໃສ�ສັງຄົມທຸກລະດັບ
              ແລະ ຊຸມຊົນ (ລວມທັງຜູ���ຊຸມຊົນ) ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ�ແກ�ປະຊາຊົນກ�ຽວກັບປະເພດ, ຂະ
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ພາກທີສາມ:  ຫັຼກການ, ແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ກົນໄກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນ  
                   ດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພ່ືອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນ 
                   ແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ເ່ດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II 

                      (2021-2025)

I ຫຼັກການ

1. ຫຼັກການໃນການຊ�ວຍເຫລືອແມ�ຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ

          1)   ສິດທິເປັນພື້ນຖານ: ການໃຫ�ການບ�ລິການທີ່��ເປັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕ�ໃນ 
ການເຄົາລົບ, ປົກປ�ອງ ແລະ ປະຕິບັດສິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 
ແມ�ນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນສິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະມີຊີວິດປາສະ 
ຈາກຄວາມຢ�ານກົວ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ. ແນວທາງສິດທິມະນຸດຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີການບ�ລິການທີ່ໃຫ�ບຸລິມະສິດ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຢູ�ດີກິນດີຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ການປະຕິບັດຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ດ�ວຍ 
ການໃຫ�ມີກຽດ, ເຄົາລົບ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດອ�ອນ. ນອກນີ້ຍັງມີມາດຕະຖານການບ�ລິການດ�ານສຸຂະພາບ, ສັງຄົມ 

ແລະ ຄວາມຍຸຕິ�� ໃນລະດັບສູງສຸດ, ການບ�ລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບດ,ີ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສາມາດຍອມຮັບໄດ� 
��ລັບແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.

          2)   ຄວາມກ�າວໜ�າທາງດ�ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງ: ຄວາມບ�່ສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈ�າແນກ ທັງສອງຢ�າງນີ້ ຈຸດສູນກາງທີ່ເປັນເຫດ ແລະ ຜົນຂອງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ 
ຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ມັນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີການບ�ລິການເພື່ອຮັບປະກັນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ີຕອບ 
ສະໜອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີມີຄວາມລະອຽດອ�ອນ. ການບ�ລິການຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ 

ເດັກຍິງ ຈະບ�່ມີການຍົກໂທດ ແລະ ຍອມຮັບ. ການບ�ລິການຕ�ອງສົ່ງເສີມອົງກອນຂອງແມ�ຍິງບ�ອນທີ່ແມ�ຍິງ ແລະ 

ເດັກຍິງມີສິດຕັດສິນໃຈດ�ວຍຕົນເອງ ລວມທັງການຕັດສິນໃຈທີ່ປະຕິເສດການບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນ.

          3)   ວັດທະນະ�� ແລະ ໄວທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ�ອນ: ການບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນ ຕາມວັດທະນະ 
�� ແລະ ໄວທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມລະອຽດອ�ອນ ຕ�ອງຕອບສະໜອງຕ�່ສະພາບການສ�ວນບຸກຄົນ ແລະ ປະການ 
ຊີວິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໂດຍຄ�ານຶງເຖິງ ອາຍຸ, ຕົວຕົນ, ວັດທະນະ��, ແນວທາງເພດ, ຕົວຕົວທາງດ�ານບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ພາສາ. ການບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນຍັງຕ�ອງຕອບສະໜອງຢ�າງເໝາະສົມຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ຍິງທີ່ຕ�ອງປະເຊີນກັບການຈ�າແນກໃນຫລາຍຮູບແບບ ບ�່ພຽງແຕ�ວ�າເປັນແມ�ຍິງເທົ່ານັ້ນ ແຕ�ຍັງເປັນຍ�ອນເຊື້ອຊາດ, 

ຊົນເຜົ່າ, ຊັ້ນວັນນະ, ຄວາມນິຍົມທາງເພດ, ສາສະໜາ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະການສົມລົດ, ອາຊີບ ຫລ ືລັກສະ 
ນະອື່ນໆ ຫລ ືຍ�ອນວ�າລາວຖືກໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ.ຖືຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ/ຜູ�ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງເປັນສູນກາງ

          4)   ການຖືຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ/ຜູ�ລອດຊີວິດເປັນສູນກາງ: ແມ�ນການໃຫ�ສິດທີມີແລ�ວ, ຄວາມຕ�ອງການ ແລະ 

ຄວາມປາຖະໜາຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຖືເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການໃຫ�ບ�ລິການ; ເຊິ່ງມັນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີການພິຈາ 
ລະນາເຖິງຄວາມຕ�ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ຜູ�ລອດຊີວິດ, ຄວາມສ�ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ, 
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2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ�ລະຂະແໜງການ

        ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 

ປີ ຄັ້ງທ ີII (2021-2025) ມີຄວາມສ�າຄັນລະດັບຊາດ ແລະ ມີການພົວພັນກັບຫຼາຍພາກສ�ວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານດັ່ງກ�າວນີ ້ ແມ�ນມີຫຼາຍພາກສ�ວນເຂົ້າຮ�ວມ, ມີການຊີ້ນ�າ, ຄຸ�ມຄອງຢ�າງເປັນເອກະພາບໃນ 

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ�ແກ�ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກ 

ສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍ ຄຊກມດ ຮັບຜິດຊອບເຮັດໜ�າທີ່ເປັນໃຈກາງປະ 

ສານງານສົມທົບກັບທຸກພາກສ�ວນຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ�, ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ 

ຜົນ, ສະຫ�ບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສະເໜີຍ�ອງຍ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດດັ່ງກ�າວເປັນແຕ� 

ລະໄລຍະໃຫ�ຂັ້ນເທິງ, ລວມທັງພົວພັນຮ�ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ�່ສັງກັດລັດຖະບານ, 

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ບົດຮຽນ, ການຍາດແຍ�ງ 

ການຊ�ວຍເຫຼືອ ສະໜັບສະໜູນທາງດ�ານວິຊາການ ແລະ ງ�ບປະມານເຂົ້າໃນ ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດດັ່ງກ�າວ. 

        ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ໂດຍ 

ຄຊກມດ ແລະ ຄກມດ ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເຮັດໜ�າທີ່ເປັນເສນາທິການຫັນເອົາແຜນ��ເນີນ 
ງານແຫ�ງຊາດເຂົ້າມາເປັນແຜນວຽກ, ແຜນເງິນ, ແຜນຄົນ ໂດຍຕິດພັນກັບລະບົບການສ�າງແຜນການ, ແຜນງ�ບປະ 
ມານລວມຂອງຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ. 

        ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຊື່ອມແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອປ�ອງ 

ກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທ ີII (2021-2025) ເຂົ້າໃນແຜນພັດ 

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງ�ບປະມານຂອງລັດແຕ�ລະໄລຍະ; ສົມທົບກັບບັນດາພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງເກັບ 

�� ແລະ ສ�າງຖານຂ�້ມູນສະຖິຕ ິກ�ຽວກັບສະພາບ ແລະ ແນວໂນ�ມຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນແຕ� 

ລະໄລຍະ ໂດຍແຍກເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ລະດັບການພັດທະນາ ແລະ ຖານະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອພິມ 

ເຜີຍແຜ� ແລະ ສະໜອງໃຫ�ສັງຄົມ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃນການ��ນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະ 

ສາດ ແລະ ນິຕິ�� ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ. 

        ຂະແໜງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງງ�ບປະມານຂອງລັດຢ�າງເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທ ີII (2021-2025) ໃຫ�ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດ.

       ຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ ມີໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກສຸຂະພາບແມ� ແລະ ເດັກ, ປັບປຸງຫ�ອງໃຫ�ຄ�າປຶກສາ, 

ກວດ ແລະ ປ່ິນປົວ ຜູ�ທ່ີຖືກເຄາະຮ�າຍ ສະຖານທ່ີບ�ລິການສຸຂະພາບຢູ�ໂຮງໝ�ສູນກາງ ເພ່ືອສະໜອງການບ�ລິການສຸກເສີນ 

ແລະ ຍາວນານການປິ່ນປົວທາງດ�ານຮ�າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງ, 

ພັດທະນາຄູ�ມືການໃຫ�ບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນສ�າລັບການສະໜອງການບ�ລິການໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍ 

ຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ. ອົບຮົມການໃຫ�ບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນ��ລັບການສະໜອງການບ�ລິການໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ 
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ເດັກ ທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃຫ�ແກ�ພະນັກງານບ�ລິການ ເພື່ອ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໃຫ�ສຸຂະສຶກສາທີ່ 

ຈ�າເປັນໃຫ�ແກ�ຄອບຄົວ, ພ�່ແມ� ແລະ ຜູ�ປົກຄອງ ເພື່ອໃຫ�ຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານປົກປ�ອງດູແລເດັກ ໂດຍ 

ສະເພາະແມ�ນເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຮ�າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ທາງເພດ ແລະ 

ການຊ�ວຍເຫລືອທາງດ�ານສັງຄົມສົງເຄາະ ແກ�ແມ�ຍິງທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຣກລະບາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ�າງໆ.

        ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຜິດຊອບພັດທະນາເດັກທາງດ�ານການສຶກສາ, ໂດຍການສ�າງ 

ເງື່ອນໄຂໃຫ�ເດັກຍິງໄດ�ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນທຸກລະດັບການສຶກສາຄຽງຄູ�ກັບເດັກຊາຍ ລວມທັງການເຂົ້າເຖີງການສຶກສາ 

ກ�ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມພາກບັງຄັບ, ມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຮຽນຕ�່ວິຊາຊີບ, ໃຫ�ຄວາມຮູ� 

ທາງດ�ານກົດໝາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນ ທັງໃນໂມງຮຽນ ແລະ ນອກໂມງຮຽນ 

ລວມທັງຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະກຸ�ມສ�ຽງທີ່ຕົກເປັນຜູ�ເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ເພື່ອສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແກ� 

ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເດັກມີວຽກເຮັດງານ�� ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ�ທີ່ດີຂື້ນ; ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ເຂົ້າ 

ເຖິງການສຶກສາໃນທຸກລະດັບ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ ທີ່ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການບ�່��ແນກບົນພື້ນຖານ 

ທາງເພດ ແລະ ການບ�່ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນການພົວພັນ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາ.

        ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການປ�ອງ 

ກັນ, ການຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ການກັບຄືນສູ�ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ໂດຍເລັ່ງໃສ�ການຊ�ວຍເຫຼືອ, 

ຝຶກວິຊາຊີບ, ສ�າງສືມືແຮງງານ, ຊອກວຽກເຮັດງານທ�າໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກໃນກຸ�ມສ�ຽງ ແລະ ຄອບຄົວ, ຜູ�ປົກ 

ຄອງເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍ. ພ�ອມກັນນັ້ນ ກ�່ປະຕິບັດວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການຈັດການແຕ�ລະກ�ລະນີໃນ 

ການເບີ່ງແຍງລ�ຽງດູເດັກຢ�າງຕ�່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ: ການປ�ອງກັນ (ລວມທັງການຈັດຕັ້ງການຢ�ຽມຢາມຄອບຄົວເດັກ ແລະ 

ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ພ�່ແມ�ເດັກ), ການລະບຸເບື້ອງຕົ້ນ, ການປະເມີນ ແລະ ການລົງທະບຽນ, ການສົ່ງຕ�່, ການໃຫ�ການບ�ລິ 

ການດ�ານຕ�າງໆ. ການປະເມີນຄືນກ�ລະນີການປ�ອງກັນ, ການປິດການຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ 

ແລະ ການຊ�ວຍເຫລືອທາງດ�ານມະນຸສັງຄົມສົງເຄາະແກ�ແມ�ຍິງທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຣກລະບາດ ແລະ ໄພພິ 

ບັດຕ�າງໆ.

        ຂະແໜງການຕ�າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງຢູ�ພາຍໃນປະ 

ເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ�ຽວພັນກັບການຕ�ານຄວາມຮຸນແຮງ ເປັນຕົ້ນແມ�ນການພົວພັນ, ການເຈລະຈາ, ເຮັດ 

ບົດບັນທຶກ, ເຊັນສັນຍາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ�ການດ�າເນີນຄະດີຕ�່ຜູ�ກະທ�າຜິດ ແລະ ນ�າສົ່ງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍກັບຄືນປະ 

ເທດ, ທັງຍາດແຍ�ງການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານວິຊາການ ແລະ ງ�ບປະມານ, ລວມທັງບັນດາ ບົດຮຽນອັນດີຈາກສາກົນ.

       ຂະແໜງພາຍໃນ ຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ທາງກວ�າງ ແລະ ທາງເລິກກ�ຽວກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຖືກຕ�ອງໃນ 

ການຂ້ຶນທະບຽນການເກີດຂອງເດັກເກີດໃໜ�, ການຂ້ຶນທະບຽນການແຕ�ງງານ ໂດຍສະເພາະເດັກທ່ີມີອາຍຸຕ��ກວ�າ 18 ປີ 

ແລະ ການເສຍຊີວິດ, ທະບຽນແມ�ຍິງທ່ີເປັນຫົວໜ�າຄອບຄົວເພ່ືອປ�ອງກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ.
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        ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ�າວ-ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ�ແນວທາງ 

ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ມູນເຊ້ືອວັດທະນະທ�າອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງແມ�ຍິງລາວ, ແຜນ�� 

ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ, ເຜີຍແຜ� 

ຜົນຮ�າຍ ແລະ ຄວາມສ�ຽງຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ, ຜົນຮ�າຍຈາກການມີລູກກ�ອນ 

ໄວອັນຄວນ, ສະກັດກັ້ນການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ�ສື່ລາມົກຕ�າງໆ ທີ່ຄັດກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ຮີດ 

ຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.

        ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການສ່ືສານ ມີໜ�າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດ, ຕິດຕາມ ການກ�່ອາຊະຍາກ�າທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ປົກປ�ອງເດັກທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ພາຍໃນ ສປປ 
ລາວ,  ແລະ ມີການຮ�ວມມືກັບພັນທະມິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຂະແໜງດັ່ງກ�າວຕ�ອງໄດ�ຮ�ວມມືຢ�າງໃກ�ຊິດ 
ກັບຂະແໜງຍຸຕິທ�າ ເພື່ອຄົ້ນຄວ�າກິດຈະກ�າໃຫ�ຄວາມຮູ�ແກ�ເດັກໃນການນ�າໃຊ�ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ 
ໃຫ�ປອດໄພ ເພື່ອ ຕ�ານການກະທ�າຜິດທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ປ�ອງກັນ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ເຄາະຮ�າຍຈາກອາຊະຍາ 
��ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ, ລວມທັງການຂູດຮີດ ແລະ ການລ�ວງລະເມີດທາງເພດເດັກໂດຍການຮ�ວມມືກັບຂະແໜງ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

        ຂະແໜງກະສິ��-ປ�າໄມ� ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ�, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດ 

ຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການສ�າງຄອບຄົວ, ບ�ານ, ເມືອງ ພັດທະນາຕິດພັນກັບປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ແລະ ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນແຕ�ລະປີ.

        ຂະແໜງຍຸຕິ�� ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໃນການທົບທວນ, ສ�າງ ແລະ 
ປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ�ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ພົວພັນເຖິງການ 
ປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ; ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ�ບັນດາກົດໝາຍ, 
ນິຕິກ�າຕ�າງໆ ໃຫ�ກວ�າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຢູ�ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ແນໃສ�ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ 
ເຄົາລົບ ແລະ ມີສະຕິຕ�່ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍໃຫ�ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ແລະ ການຊ�ວຍເຫລືອທາງດ�ານມະນຸດສະ 
��ແກ�ແມ�ຍິງທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຣກລະບາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ�າງໆ.

        ຂະແໜງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕິດຕາມ, ຊອກຫາຜູ�ກະທ�າຜິດເພື່ອດ�າເນີນຄະ 
ດີ, ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກໃຫ�ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຖືກຕ�ອງ, ວ�ອງໄວ ແລະ ຄຸ�ມຄອງຄົນ 
ເຂົ້າ-ອອກເມືອງຢ�າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ�ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ�າວ; ຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ກອບກູ�ຜູ�ທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍ 
ພ�ອມທັງປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຢູ�ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອຕິດຕາມຊອກຫາຜູ�ກະ��ຜິດ, ຊ�ວຍເຫຼືອ 
ແລະ ສົ່ງແມ�ຍິິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍກັບຄືນສູ�ປະເທດສົມທົບກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ.

       ຂະແໜງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຮັບຜິດຊອບດ�າເນີນຄະດີຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບ 
ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ, ເດັກ ແລະ ຄົນພິການຢ�າງທັນເວລາ;  ປະສານສົມທົບກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຝຶກ 
ອົບຮົມລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ�ແກ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�າງໆ.
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        ສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ (ສຍລ) ຮັບຜິດຊອບໃນການປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ມີການລະເມີດສິດ ແລະ ການເຮັດ 
ໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ��ໃນທຸກດ�ານເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ; ມີໜ�າທີ່ໂຄສະນາປູກຈິດ 
��ນຶກກ�ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະ��ອັນດີງາມຂອງຊາດ, ສົນທິ 
ສັນຍາສາກົນທີ່ພົວພັນເຖິງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ; 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ��ຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ�ອຍ, ປົກປ�ອງຊ�ວຍເຫຼືອແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ�ອຍ ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ລວມທັງຜູ�ທີ່ມີບັນຫາທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງດ�ວຍການໃຫ���ປຶກ 
ສາດ�ານຈິດໃຈ, ດ�ານສຸຂະພາບ; ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫືຼອດ�ານກົດໝາຍ ທັງເປັນຜູ�ປົກປ�ອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍໃນການ��ເນີນ 
ຄະດີໂດຍບ�່ເສຍຄ�າ, ສະໜອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊ່ົວຄາວທີ່ປອດໄພແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ; ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ການກັບຄືນສູ�ສັງຄົມຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຊ�ວຍເຫລືອທາງດ�ານສັງ 
ຄົມສົງເຄາະແກ�ແມ�ຍິງທີ່ໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຣກລະບາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ�າງໆ ໂດຍມີຕາໜ�າງການຈັດຕັ້ງໃຫ�ຄ�າ 
ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ຂັ້ນສູນກາງ, ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ�ານ.

        ອົງການແນວລາວສ�າງຊາດ ແມ�ນການຈັດຕັ້ງ��ພັນທາງດ�ານການເມືອງຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ສຶກສາອົບຮົມ 

ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປອງດອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ; ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ�ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ; 

ໂດຍໄດ���ເອົາວຽກງານປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ເຂົ້າໃນແຜນຍຸດ 

ທະສາດຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ແຕ�ສູນກາງເຖິງທ�ອງຖິ່ນຮາກຖານ.

      -  ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາໃນການເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ສ່ົງເສີມສິດສະເໝີພາບ 

ຍິງ-ຊາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍບັນດາເຜົ່າຕ�າງໆ.

      -  ເກັບກ�າຂ�້ມູນ, ສ�າງຖານຂ�້ມູນສະຖິຕິແຍກເພດ, ເກັບ��ຂ�້ສະເໜີ, ຄວາມຂັດຂ�ອງໝອງໃຈຂອງປະຊາຊົນ 

ບັນດາເຜົ່າລາຍງານໃຫ�ພັກ-ລັດ ແລະ ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງຄົ້ນຄວ�າປຶກສາຫາລ ືແລະ ແກ�ໄຂຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ.

      -  ສ�າງເອກະສານ, ປຶ້ມຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບວຽກງານຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ� ແລະ 

ເດັກ (ວຽກປົກປ�ອງລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ) ໃນຂົງເຂດວຽກງານແນວໂຮມ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

      -  ຕັ້ງໜ�າຊີ້�� ແລະ ສູ�ຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ແມ�ຍິງເຜົ່າຕ�າງໆ ໄດ�ເຂົ້າຢູ�ໃນການ��ຂອງຄະນະ��ມາ 

ທິການ ແນວລ�າວສ�າງຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ພ�ອມທັງຊຸກຍູ�ໃຫ�ເດັກນ�ອຍຊົນເຜົ່າ; ໂດຍສະເພາະແມ�ນເດັກ 

ນ�ອຍຍິງໄດ�ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນຕ�າງໆ.

       ສະຫະພັນ��ມະບານລາວ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ�ມ ປປ ລາວ ແມ�ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພັກ, 

ຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ສົນທິສັນຍາ 

ສາກົນທີ່ພົວພັນເຖິງສິດທິຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ລວມທັງວຽກງານປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 

ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ແຕ�ສູນກາງລົງຮອດທ�ອງຖິ່ນຮາກຖານ.
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