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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

  
Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán hòa nhập cộng đồng ở các nước tiểu vùng sông Mekong 

  
BANGKOK, 07/04/2017 – Hôm nay, một công cụ mới để hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng đã 
được công bố bởi Viện NEXUS, dự án Liên Hợp Quốc Hợp Tác Hành Động Chống Lại Nạn Buôn Bán Người (UN-ACT) 
và tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới World Vision. Cuốn tài liệu Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng: Hướng 
dẫn dành cho Khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng là Hướng dẫn dành cho những người làm công tác thực tiễn 
hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng của cả chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, nhằm khắc phục những 
điểm yếu trong hệ thống hiện hành về hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng ở các nước Tiểu vùng sông Mekong 
mở rộng (bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam). 
 
Cuốn tài liệu hướng dẫn nêu bật những ví dụ tích cực về quá trình tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị buôn 
bán và cả những thách thức mà nhiều nạn nhân gặp phải trong quá trình tự vươn lên từ trải nghiệm bị bóc lột của 
mình. Cuốn tài liệu cũng đưa ra những hướng dẫn thiết thực cho những người làm công tác thực tiễn - thông qua 
bảng kiểm và các khuyến nghị - về việc làm thế nào cải thiện việc hoạch định chính sách và chương trình tái hòa 
nhập cho nạn nhân. 
 
Cuốn tài liệu này được biên soạn dựa trên kết quả của một nghiên cứu vùng, nghiên cứu Hậu buôn bán người: Kinh 
nghiệm và thách thức trong công tác (tái) hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán ở các nước tiểu vùng sông Mekong mở 
rộng, xuất bản năm 2013 bởi Viện NEXUS và UNIAP (dự án Liên minh các tổ chức Liên Hợp Quốc phòng chống buôn 
bán người ở các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng), tiền thân của UN-ACT. Nghiên cứu này được thực hiện dựa 
trên những cuộc phỏng vấn sâu với hàng trăm nạn nhân bị buôn bán trong khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng 
và đã xác định được nhiều bài học kinh nghiệm cũng như thực tiễn thành công từ chính những trải nghiệm của nạn 
nhân.   
 
Rebecca Surtees, Nghiên cứu viên cao cấp của Viện NEXUS, tác giả của nghiên cứu Hậu buôn bán người và cuốn tài 
liệu hướng dẫn này cho biết ‘Hơn 250 nạn nhân từ 6 nước tiểu vùng sông Mekong đã chia sẻ những trải nghiệm và 
quan điểm cá nhân của họ sau khi bị buôn bán. Cuốn tài liệu hướng dẫn này được xây dựng chủ yếu dựa trên những 
trải nghiệm tái hòa nhập và khuyến nghị đó của họ về việc làm thế nào để hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập tốt hơn nữa’. 
 
Cuốn tài liệu hướng dẫn được dịch ra tiếng quốc ngữ của 6 nước dự án và sẽ được phổ biến tới các tổ chức và cơ 
quan liên quan trong khu vực để hỗ trợ công tác hỗ trợ nạn nhân mà họ đang làm. Amy Collins, Điều phối viên 
chương trình vùng của chương trình Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em (EVAC) thuộc Chương trình Đông Á của tổ chức 
Tầm nhìn thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận dụng những hướng dẫn trong cuốn tài liệu này để cải 
thiện nỗ lực hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng: ‘tổ chức Tầm nhìn thế giới đã sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực này, với 
đội ngũ nhân viên có mặt ở các nước làm công tác phòng chống buôn bán người từ mọi cấp độ, từ vận động chính 
sách đến thực thi các hoạt động’. 
 
Nghiên cứu Hậu buôn bán người và cuốn tài liệu hướng dẫn chính là minh chứng rõ nét nhất của sự hợp tác hiệu quả 
ở cấp vùng thông qua Sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng trong phòng, chống Buôn bán Người khu vực tiểu vùng 
sông Mekong mở rộng (viết tắt là COMMIT). Tiến trình COMMIT là cơ chế hợp tác song phương và đa phương trong 
phòng, chống buôn bán người dựa trên Văn kiện ghi nhớ được sáu nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng ký 
kết năm 2004. UN-ACT và dự án tiền nhiệm UNIAP đóng vai trò là Ban thư ký của Tiến trình COMMIT từ khi Sáng kiến 
này được thành lập. 
 
Kaori Kawarabayashi, Giám đốc dự án vùng của UN-ACT nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tiến trình COMMIT trong 
việc cải thiện nỗ lực tái hòa nhập: ‘Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh sáng kiến cấp vùng về tái hòa nhập 
được các Chính phủ COMMIT thông qua. Nhờ có Tiến trình COMMIT mà chúng ta có thể có được nguồn chứng cứ 
dồi dào giúp cho việc thực hiện nghiên cứu cũng như xây dựng tài liệu hướng dẫn này, và do đó chúng ta có nhiệm 
vụ hướng tới cải thiện chính sách và chương trình về tái hòa nhập trong khu vực sao cho phù hợp với những chuẩn 
mực quốc tế’. 
 
HẾT 

*** 
Để truy cập cuốn tài liệu hướng dẫn, click ở đây.  
Để tải nghiên cứu Hậu buôn bán người, click ở đây. 
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Để có thêm thông tin bao gồm cả nhu cầu phỏng vấn của báo đài, xin mời liên hệ: 
NEXUS Institute: Ms. Rebecca Surtees, Nghiên cứu viên cao cấp, rsurtees@nexusinstitute.net 
UN-ACT: Mr. Sebastian Boll, Chuyên gia nghiên cứu vùng, sebastian.boll@undp.org 
World Vision: Ms. Amy Collins, Điều phối viên chương trình vùng, amy_collins@wvi.org 
	  


