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ບດົຂາ່ວ 

 

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອຜ ູ້ຫ ອດຊວີດິຈາກການຄູ້າມະນດຸກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຜາ່ນປະເທດແມນ່  ູ້າຂອງ 

 

ບາງກອກ, 7 ເມສາ 2017 - ມ ຼືູ້ນີູ້ເຄຼື່ ອງມ ຼືໃໝໃ່ນການສະໜບັສະໜ ນການກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຂອງຜ ູ້ຫ ອດຊວີດິຈາກການຄູ້າມະນດຸໄດູ້

ຖຼືກເຜີຍແຜນ່ໂດຍ ສະຖາບນັ NEXUS, ໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດເພຼື່ ອການຮວ່ມມຼືຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ (UN-ACT) ແລະ 

ອງົການສພຸານມິດິ (World Vision). ປຼືູ້ມຄ ມ່ ຼື - ສະໜບັສະໜ ນການກບັສ ົ່ງກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຂອງຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍ: ຄ ມ່ ຼື

ສ  າລບັອະນພຸາກພຼືູ້ນລຸ່ມແມນ່  ູ້າຂອງ - ແມນ່ສ  າລບັຜ ູ້ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຈາກພາກລດັຖະບານ ແລະອງົການທ່ີບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, 

ເພຼື່ ອແກູ້ໄຂຈດຸອອ່ນໃນກອບການຊວ່ຍເຫ ຼືອຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍ ແລະການກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົໃນອານພຸາກພຼືູ້ນລຸມ່ແມນ່  ູ້າຂອງ (ປະເທດອາ

ນພຸາກພຼືູ້ນລຸມ່ແມນ່  ູ້າຂອງປະກອບມ:ີ ກ  າປ ເຈຍ, ສປຈນີ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ ູ້າ, ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ).  

 

ປຼືູ້ມຄ ມ່ ຼືໄດູ້ເນັູ້ນກຽ່ວກບັຕວົຢາ່ງບວກສ  າລບັການສ ົ່ງກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຂອງຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸ ພູ້ອມທງັຄວາມທູ້າ

ທາຍ ທ່ີຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍຫ າຍຄນົປະເຊນີໃນການອອກຈາກສະພາບການຂ ດຮດີ. ນອກນີູ້,  ຄ ມ່ ຼືຍງັມຄີ  າແນະນ  າໃນການປະຕບິດັໃຫູ້

ກບັຜ ູ້ຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ -ຜາ່ນບດົລາຍງານ ແລະຂ ູ້ແນະນ  າຕາ່ງໆ - ກຽ່ວກບັການປບັປງຸໂຄງການ ແລະນະໂຍບາຍການກບັ

ຄຼືນສ ສ່ງັຄມົແນວໃດ.  

 

ຄ ມ່ ຼືແມນ່ອງີໃສຜ່ນົການສ  າຫ ວດຈາກການສກຶສາພາກພຼືູ້ນ ຫ ງັຈາກຖຼືກຄູ້າມະນດຸ: ປະສບົການ ແລະຄວາມທູ້າທາຍໃນການສ ົ່ງກບັ

ຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຂອງຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນອານພຸາກພຼືູ້ນລຸ່ມແມນ່  ູ້າຂອງ. ເຊິ່ ງໄດູ້ເຜີຍແຜໃ່ນປີ 2013 ໂດຍສະຖາບນັ 

NEXUS ແລະ ໂຄງການສະຫະປະຊາດເຄຼືອຂາ່ຍຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ (UNIAP), ປດັຈບຸນັ (UN-ACT). ການສກຶສານີູ້ອງີໃສ ່

ການສ  າພາດທາງເລິກກບັຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍ ຫ າຍຮູ້ອຍຄນົ ໃນປະເທດອານພຸາກພຼືູ້ນລຸແ່ມນ່  ູ້າຂອງ ແລະວໃິຈພາກປະຕບິດັທີດີ

ຫ າຍອນັ ແລະບດົຮຽນໂດຍກງົຈາກຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸໃນພາກພຼືູ້ນ. 

 

ທາ່ນ ນາງ ຣເີປກກາ ເຊທີີ, ນກັສ  າຫ ວດອາວໂຸສຈາກສະຖາບນັ NEXUS ແລະບນັນາທິການຂອງທງັສອງບດົລາຍງານການສ  າ

ຫ ວດ ຫ ງັຈາກຖຼືກຄູ້າມະນດຸ ແລະຄ ມ່ ຼືທ່ີຕພິີມໃໝ ່ ເວົູ້າວາ່, ”ຜ ູ້ຖຼືກເຄາະຮູ້າຍຈາກການຄູ້າມະນດຸຫ າຍກວ່າ 250 ຄນົຈາກຫກົປະ

ເທດໄດູ້ແລກປ່ຽນປະສບົການຕວົຈງິຂອງເຂົາເຈົູ້າ ແລະສະທູ້ອນຊວີດິການຄູ້າມະນດຸຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ປຼືູ້ມຄ ມ່ ຼືນີູ້ແມນ່ອງີໃສປ່ະສບົ

ການສ ົ່ງກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຂອງພວກເຂົາເຈົູ້າ ແລະຄ  າແນະນ  າຂອງພວກເຂົາ ກຽ່ວກບັການສະໜບັສະໜ ນການກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຂອງຜ ູ້

ເຄາະຮູ້າຍໃຫູ້ດຂີຶູ້ນແນວໃດ” 

 

ຄ ມ່ ຼືເຫ ັ ູ້ມນີູ້ໄດູ້ມກີານແປເປັນພາສາຫ ກັຂອງບນັດາປະເທດທ່ີໂຄງການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຢ .່ ຈະຖຼືກເຜີຍແຜໃ່ຫູ້ກບັອງົການທ່ີກຽ່ວຂູ້ອງ 

ແລະສະຖາບນັໃນພາກພຼືູ້ນເພຼື່ ອສະໜບັສະໜ ນວຽກງານຊວ່ຍເຫ ຼືອທ່ີດ  າເນນີຢ ຂ່ອງພວກເຂົາ. ເອມ ີ ໂຄນລິນ, ຜ ູ້ປະສານງານແຜນ

ງານພາກພຼືູ້ນຂອງອງົການສພຸານມິດິ ການສິູ້ນສດຸການທາລນຸເດັກນູ້ອຍ (EVAC) ໂຄງການພາກພຼືູ້ນອາຊຕີາເວັນອອກໄດູ້ເນັູ້ນ 

ເຖງິຄວາມສ  າຄນັຂອງການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຄ ມ່ ຼືສະບບັນີູ້ໃນປຼືູ້ມຄ ມ່ ຼືເພຼື່ ອປບັປງຸຄວາມພະຍາຍາມການສ ົ່ງກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົ: ”ອງົການ

ສພຸານມິດິ, ກບັໂຄງການພຼືູ້ນຖານໂຄງລາ່ງພວກເຮົາໃນປະເທດເຫ ົ່ ານີູ້ໃນການແກູ້ໄຂການຄູ້າມະນດຸ ຈາກນະໂຍບາຍ, ການ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ແລະການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ, ພູ້ອມທ່ີຈະສະໜບັສະໜ ນຄວາມພະຍາຍາມນີູ້.” 

 

ທງັ ການສກຶສາ ຫ ງັຈາກຖຼືກຄູ້າມະນດຸ ແລະຄ ມ່ ຼືການກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົ ແມນ່ຕວົຢາ່ງທ່ີດຂີອງການຮວ່ມມຼືພາກພຼືູ້ນຜາ່ນການປະສານ

ງານລະດບັລດັຖະມນົຕໃີນພາກພຼືູ້ນແມນ່  ູ້າຂອງຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ (COMMIT).  ຄອມມດິແມນ່ກນົໄກສ  າລບັ ການຮວ່ມມຼືສອງ

ຝາ່ຍ ແລະຫ າຍຝາ່ຍຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ ຢ ບ່ນົພຼືູ້ນຖານບດົບນັທຶກຄວາມເຂົູ້າໃຈ ປີ 2004 ລະຫວາ່ງຫກົປະເທດອານພຸາກພຼືູ້ນລຸມ່

ແມນ່  ູ້າຂອງ. ໂຄງການສະຫະປະຊາດເພຼື່ ອການຮວ່ມມຼືຕູ້ານການຄູ້າມະນດຸ (UN-ACT) ແລະໂຄງການກ ົູ້ກເຄົູ້າ, UNIAP, ໄດູ້
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ເຮັດໜູ້າທີເປັນກອງເລຂາໃຫູ້ກບັຂະບວນການຄອມມດິຕ ັູ້ງແຕກ່ ່ຕ ັ ູ້ງມາ.  

 

ທາ່ນ ນາງ ກາໂອຣ ິ ກາວາຣາປາຢາຊ,ິ ຜ ູ້ອ  ານວຍການພາກພຼືູ້ນຂອງໂຄງການ UN-ACT ໄດູ້ເນັູ້ນເຖງິພາລະບດົບາດທ່ີສ  າຄນັ

ຂອງຂະບວນການຄອມມດິໃນການປບັປງຸການຕອບສະໜອງການສ ົ່ງກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົ: ”ການສກຶສາວໃິຈໄດູ້ດ  າເນນີໃນຈດຸພິເສດ

ຂອງພາກພຼືູ້ນ ທງັແນວຄວາມຄດິທ່ີລິເລ່ີມການກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົ ແມນ່ຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານຄອມມດິ. ຂອບໃຈຕ ່ ກອບການເຮັດ

ວຽກຂອງຄອມມດິທ່ີເຮັດໃຫູ້ພວກເຮົາສາມາດເຜີຍແຜຫ່ ກັຖານທ່ີອດຸມົສມົບ ນ ສາມດແຈ ູ້ງກຽ່ວກບັການສກຶສານີູ້ ແລະຄ ມ່ ຼືນີູ້, ແລະ

ປດັຈບຸນັພວກເຮົາມພີາລະບດົບາດໃນການດ  າເນນີງານປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະແຜນງານກຽ່ວກບັການສ ົ່ງກບັຄຼືນສ ສ່ງັຄມົຜາ່ນ

ອານພຸາກພຼືູ້ນ, ທ່ີໄດູ້ມາດຖານສາກນົ.”   

 

ຈບົ 

 

*** 

 

ເຂົູ້າເຖງິປຼືູ້ມຄ ມ່ ຼື, ກດົ here.  

ເພຼື່ ອ ດາວໂລດ ບດົລາຍງານການສ  າຫ ວດ ຫ ງັຖຼືກຄູ້າມະນດຸ , ກດົ here. 

 

ສ  າລບັຂ ູ້ມ  ນເພີມເຕມີສ  າລບັການສ  າພາດ, ກະລນຸາຕດິຕ ່ : 

ສະຖາບນັ NEXUS : Ms. Rebecca Surtees, Senior Researcher, rsurtees@nexusinstitute.net 

ໂຄງການ UN-ACT: Mr. Sebastian Boll, Regional Research Specialist, sebastian.boll@undp.org 

ອງົການສພຸານມິດິ: Ms. Amy Collins, Regional Programme Coordinator, amy_collins@wvi.org 

 

 

http://un-act.org/wp-content/uploads/2017/04/Final-Reintegration-Guidebook-3.pdf
http://un-act.org/publication/view/trafficking-experiences-challenges-reintegration-trafficked-persons-greater-mekong-sub-region/
mailto:rsurtees@nexusinstitute.net
mailto:sebastian.boll@undp.org
mailto:amy_collins@wvi.org

