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ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ນາງ ປອ. ມາຣິກາ ແມັກອາດໍາ, ທີປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ແຜນງານ ASEAN-ACT

ລິຂະສິດທັງໝົດ ແລະ ໃນທຸກໆພາກສ່ວນຂອງເອກະສານນີ້ ເປັນລິຂະສິດຂອງຄາດໂນ້ (Cardno) ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້, 
ຂາຍ, ໂອນ, ສໍາເນົາ ຫຼື ຜະລິດຊ້ຳຄືນ ທັງໝົດ ຫຼື ບາງພາກສ່ວນ ໃນລັກສະນະ ຫຼື ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທາງສື່ໃດໜຶ່ງ ໃຫ້
ແກ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ນອກເໜືອຈາກຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຄາດໂນ້. 

ເອກະສານສະບັບນີ້ຜະລິດຂຶ້ນໂດຍ ຄາດໂນ້ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂດຍລູກຄ້າ ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດໃນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ. ຄາດໂນ້ ຈະບໍ່ຮັບ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຫຼື ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີ່ສາມ 
ທີ່ນໍາໃຊ້ ຫຼື ອ້າງອີງເນື້ອໃນຂອງເອກະສານສະບັບນີ້. 

ໝາຍເຫດ/ຂໍ້ຄວາມປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ທຶນການພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານສະບັບນີ້ 
ຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ. ຄວາມຄິດເຫັນໃນເອກະສານພິມເຜີຍແຜ່ສະບັບນີ້ ເປັນຂອງຜູ້ຂຽນແຕ່ພຽງຜູ້
ດຽວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ. 

ຮູບພາບໜ້າປົກໂດຍ: ທ່ານເປົາໂລ ນິຄໍໂລ (Paolo Nicolello), ທ່ານ ຫງວຽນ ດັງ ຮວງ ຍູ (Nguyen Dang Hoang 
Nhu) , ທ່ານ ຄຣິດເຕັນ ສເຕີດີວັນ (Kristen Sturdivant), ແລະ ທ່ານ ເຮເກັນ ນູໂຣ (Hakan Nural) ໃນ 
Unsplash



“ຂ້າພະເຈົ້າ ຖືວ່າບົດລາຍງານສະບັບນຜອີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາ
ການວິເຄາະທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 

ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ໃນກົດໝາຍສາກົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ມີການກວດກາ  
ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການດັ່ງກ່າວ 

ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ມີຄວາມຄວບຄຸມ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ 
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຂ້ສະເໜີແນະນໍາ  

ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ສ້າງກົດໝາຍ; ແລະ ຜູ້
ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການນໍາໃຊ ້

ຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

“ຜູ້ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ,

 ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ,

ສາດສະດາຈານ ສິໂອບານ ມູນລາລີ (Siobhán Mullally)
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ຫຼັັ�ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໄດ �ກາ່ນດົໄວ້ �ວ້� າ ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ບ່ໍ່� ຄວ້ນຈະຖືກືດ່າເນນີຄະດ ີ
ຫຼັັ ື ຖືກືລົງົໂທດຈາກການກະທ່າຜູ້ດິ ທີ� ພວ້ກເຂົາົໄດ �ກະທ່າ ທີ� ເປັ�ນຜູ້ນົສະທ �ອນມາຈາກການຄ �າມະນຸດ. ມ�ນບ່ໍ່� ແມ� ນ
ສິ� ງທີ� ສາມາດປັ�ອງກ�ນຢ່� າງຄອບໍ່ຄຸມ ແຕ່� ເປັ�ນເຄື� ອງມທືີ� ສ່າຄ�ນ ໃນການປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ ການຕ່ອບໍ່ໂຕ່ �
ຍຸດຕ່ທິ່າທາງອາຍາ ຕ່່� ກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ. 

ບໍ່ດົຄົ �ນຄວ້ �ານີ � ໄດ �ຄົ �ນຄວ້ �າກດົໝາຍ, ນະໂຍບໍ່າຍ ແລົະ ການປັະຕ່ບິໍ່�ດ ການຈ�ດຕ່� �ງປັະຕ່ບິໍ່�ດຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍໃນບໍ່�ນດາລົ�ດສະມາຊິກິອາຊິຽນ ແລົະ ສ່າຫຼັັວ້ດສິ� ງທ �າທາຍ ແລົະ ອຸປັະສ�ກ ໃນພາກປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ຕ່່�

ກ�ບໍ່ການປັະຕ່ບິໍ່�ດຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ. ຜູ້ນົໄດ �ຮ້�ບໍ່ຂົອງການຄົ �ນຄວ້ �າ ແລົະ ຂ່ົ �ສະເໜີແີນະນາ່ ຕ່່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ອອກກດົໝາຍ, ຜູ້້ �
ວ້າງນະໂຍບໍ່າຍ ແລົະ ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນຂົະແໜີງຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ ເພື� ອສະໜີ�ບໍ່ສະໜີນ້ຄວ້າມພະຍາຍາມຢ່� າງ
ຕ່່� ເນື� ອງຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າ ຕ່່� ກ �ບໍ່ພ�ນທະໃນການປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ໂດຍສອດຄ� ອງກ�ບໍ່ສດິທິ
ມະນຸດຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າ, ການປັ�ອງກ�ນການຄ �າມະນຸດ ແລົະ ການຮ້� ວ້ມມກື�ນເພື� ອແກ �ໄຂົບໍ່�ນຫຼັາດ�� ງກ� າວ້. 

ບໍ່ດົຄົ �ນຄວ້ �າສະບໍ່�ບໍ່ນີ � ໄດ �ເຮ້�ດຂົ້ �ນໂດຍການຄົ �ນຄວ້ �າບໍ່�ນດາເອກະສານທີ� ມຢ້ີ່�  ຈາກພາກພື �ນອາຊິຽນ ແລົະ ຈາກບໍ່� ອນ
ອື� ນໆ ແລົະ ຈ�ດ 12 ກອງປັະຊຸິມປ້ັກສາຫຼັາລົໂືຕ່ະມນົ ທີ� ຈ �ດຂົ້ �ນໃນ 6 ປັະເທດ (ຟີີລົບິໍ່ປິັນ, ກາ່ປ້ັເຈຍ, ຫຼັວ້ຽດນາມ, 
ສປັປັ ລົາວ້, ໄທ ແລົະ ອນິໂດເນເຊິຍ). ມຈີາ່ນວ້ນຜູ້້ �ເຂົົ �າຮ້� ວ້ມໃນການປ້ັກສາຫຼັາລົ ືທ�ງໝດົ 196 ຄນົ ຊິ້� ງປັະກອບໍ່
ດ �ວ້ຍຜູ້້ �ຕ່າງໜີ�າຈາກລົ�ດຖືະບໍ່ານ 122 ຄນົ ແລົະ ອງົການຈ�ດຕ່� �ງສາກນົທີ� ບ່ໍ່� ສ�ງກ�ດລົ�ດຖືະບໍ່ານ 74 ຄນົ. ນອກນ� �ນ, ຍ�ງ
ມຜ້ີູ້ �ຊິ� ຽວ້ຊິານສີ� ທ� ານ ທີ� ໄດ �ປັະກອບໍ່ຄ່າເຫຼັ�ນ ທີ� ເປັ�ນລົາຍລົ�ກອ�ກສອນ ຫຼັັ ືຜູ້� ານການສນົທະນາແບໍ່ບໍ່ເລົກິເຊິິ� ງ.1

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຂອງຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ: ຫັຼັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ບ່ໍ່�ໄດ �ຖືກືກາ່ນດົໄວ້ �ຢ່� າງຊິ�ດເຈນໃນ ອານຸ
ສ�ນຍາວ້� າດ �ວ້ຍການປັ�ອງກ�ນ, ປັາບໍ່ປັາມ ແລົະ ລົງົໂທດການຄ �າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ� ຍງິ ແລົະ ເດ�ກນ �ອຍ (ອານຸ
ສ�ນຍາວ້� າດ �ວ້ຍການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ) ຫັຼັ ື ສນົທສິ�ນຍາວ້� າດ �ວ້ຍການຕ່ �ານອາຊິະຍາກາ່ຂົ �າມຊິາດທີ� ມກີານຈ�ດຕ່� �ງ 
(UNTOC). ເຖືງິຢ່� າງໃດກຕ່່າມ ມ�ນໄດ �ມຄີວ້າມເຂົົ �າໃຈທີ� ເພີ� ມຂົ້ �ນວ້� າເປັ�ນອງົປັະກອບໍ່ທີ� ສ່າຄ�ນໃນການປົັກປັ�ອງ ແລົະ 
ຊິ� ວ້ຍເຫັຼັອືຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ລົວ້ມທ�ງ ໃນຄ້� ມ ື ແລົະ ຫັຼັ�ກການກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຂ່ົ �ສະເໜີແີນະນາ່ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ສດິທມິະນຸດ ແລົະ 
ການຄ �າມະນຸດ ຂົອງຫຼັ �ອງການຂົອງຄະນະກາ່ມາທກິານໃຫຼັຍ� ເພື� ອສດິທມິະນຸດ. ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈດ�� ງກ� າວ້ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການ
ດງ້ດ້ດທີ� ສ່າຄ�ນ ລົວ້ມທ�ງ ການປ້ັກສາຫຼັາລົໃືນຄະນະທີ� ເຮ້�ດວ້ຽກກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ,2 ບໍ່ດົລົາຍງານຂົອງ
ຜູ້້ �ລົາຍງານພເິສດກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ,3  ແລົະ ແມ �ກະທ�ງມະຕ່ຂິົອງສະພາຄວ້າມໝ� �ນຄງົ ທີ� ຮ້ຽກຮ້ �ອງໃຫຼັ �ລົ�ດບ່ໍ່�

ໃຫຼັ �ມກີານລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ.4 ຄ່າໝ� �ນໝາຍກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ຍ�ງໄດ �ຮ້�ບໍ່ການຢື່ນຢ່�ນຄນືໃນ ຖືະແຫຼັັງ
ການທາງດ �ານການເມອືງກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການຈ�ດຕ່� �ງປັະຕ່ບິໍ່�ດແຜູ້ນປັະຕ່ບິໍ່�ດງານສາກນົຂົອງອງົການສະຫຼັະປັະຊິາຊິາດ ເພື� ອ

1 ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຂຽນ ໃນກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຖານະຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-5 ກຸມພາ 2021 ໂດຍຜູ້ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ເພື່ອແຈ້ງການລາຍງານຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ບໍ່ົດລົາຍງານຂົອງຜູ້້�
ລົາຍງານພິເສດກ�ຽວ້ກ�ບໍ່ການຄ�າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລົະ ເດ�ກນ�ອຍ, Siobhán Mullaly, ເອກະສານຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 
2021). ຜູ້ຂຽນຍັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂອງສະພາສິດທິມະນຸດຄັ້ງທີ 47, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, 13:00-14:30 CET, ຈັດໂດຍ ICAT ແລະ 
OHCHR, ຫົວຂໍ້ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້�າຍຈາກການຄ�າມະນຸດ: ກອງປັະຊິຸມໂຕ່ະມົນກ�ຽວ້ກ�ບໍ່ການນ່າໃຊິ�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້�າຍຈາກການຄ�າ
ມະນຸດ https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/. ຜູ້ຂຽນມີຄວາມຮູ້ສຶກຍິນດີຕໍ່ກັບໂອກາດນີ້ ໃນການ
ຮວບຮວມຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກໃນທົ່ວໂລກ.
2 ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລົະ ບໍ່່�ດ່າເນີນຄະດີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້�າຍຈາກການຄ�າມະນຸດ: ວ້ິທີການທາງດ�ານບໍ່່ລົິຫຼັານ ແລົະ ຍຸຕ່ິທ່າ ຕ່່�ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ິດໃນຂົະບໍ່ວ້ນການຄ�າ
ມະນຸດ: ເອກະສານພື�ນຖືານຄວ້າມເປັ�ນມາ ກະກຽມໂດຍ ກອງເລົຂົາ, ວຽນນາ ວັນທີ 27-29 ມັງກອນ 2010, ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/4 
(ວັນທີ 9 ທັນວາ 2010), ແຖວທີ 10.
3 ບໍ່ົດລົາຍງານຂົອງຜູ້້�ລົາຍງານພິເສດກ�ຽວ້ກ�ບໍ່ການຄ�າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລົະ ເດ�ກນ�ອຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ວ້�ນທີ 6 ເມສາ 
2020, ເອກະສານ UN A/HRC/44/45 ແຖວ 36; ການຈ�ດຕ່��ງປັະຕ່ິບໍ່�ດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບໍ່ົດລົາຍງານຂົອງຜູ້້�ລົາຍງານພິເສດກ�ຽວ້ກ�ບໍ່ການຄ�າມະນຸດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ�ຍິງ ແລົະ ເດ�ກນ�ອຍ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ UN A/HRC/47/34 (ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021)
4  ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ 2331 (2016); ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ 2388 (2017).



3 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນລັດສະມາຊິກອາຊຽນ

ຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ.5  ຫຼັັ �ກການດ�� ງກ� າວ້ນີ � ຍ�ງໄດ �ກາ່ນດົໄວ້ �ຢ່� າງຊິ�ດເຈນໃນກດົໝາຍສາກນົ ໂດຍສະເພາະທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງ
ກ�ບໍ່ການບໍ່�ງຄ�ບໍ່ ຫຼັັ ືແຮ້ງງານບໍ່�ງຄ�ບໍ່; ມາດຕ່າ 4(2) ຂົອງອານຸສ�ນຍາວ້� າດ �ວ້ຍການບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຊິ �ແຮ້ງງານ ເລົກທ ີ29 ທີ�

ໃຫຼັ �ສດິແກ� ເຈ ົ �າໜີ �າທີ�  ທີ� ມອ່ີານາດ ບ່ໍ່� ໃຫຼັ �ມກີານລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ທີ� ມສີ� ວ້ນຮ້� ວ້ມໃນກດິຈະກາ່ທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ 
ທີ� ພວ້ກເຂົາົຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ �ມກີານກະທ່າຜູ້ດິ ເຊິິ� ງເປັ�ນຜູ້ນົສະທ �ອນໂດຍກງົຈາກການຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ ຫຼັັ ື ຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຊິ �
ແຮ້ງງານ. ມາດຕ່າ 31 ຂົອງ ສນົທສິ�ນຍາທີ� ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ສະຖືານະຂົອງຜູ້້ �ເຄື� ອນຍ �າຍ ປີັ 1951, ເຊິິ� ງອາດຈະກ� ຽວ້ຂົ �ອງ
ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ທີ� ຖືກືຄ �າມະນຸດ ທີ� ຊິອກຫຼັາບໍ່� ອນລົີ �ໄພ. ໃນມາດຕ່າດ�� ງກ� າວ້ ຫຼັ �າມບ່ໍ່� ໃຫຼັ �ມກີານລົງົໂທດຕ່່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ເຄື� ອນຍ �າຍທີ� ເຂົົ �າ
ເມອືງ ຫຼັັ ືອາໄສຢ້່� ໃນປັະເທດໂດຍຜູ້ດິກດົໝາຍ.

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນພາກພ້ືນ: ໃນອາຊິ,ີ ສນົທສິ�ນຍາອາຊິຽນວ້� າດ �ວ້ຍການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ� ຍງິ ແລົະ ເດ�ກນ �ອຍ (2015), ໄດ �ກາ່ນດົວ້� າບໍ່�ນດາປັະເທດພາຄ ີ (ທີ� ເປັ�ນລົ�ດສາມາຊິກິອາຊິຽນໃນສບິໍ່
ປັະເທດ) ຈະຕ່ �ອງພຈິາລົະນາ ບ່ໍ່� ດ່າເນນີຄະດອີາຍາ ຫຼັັ ືມຄີວ້າມຮ້�ບໍ່ຜູ້ດິຊິອບໍ່ທາງບ່ໍ່ລົຫິຼັານ ຕ່່� ກ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິ ທີ� ເປັ�ນ
ຜູ້ນົສະທ �ອນໂດຍກງົມາຈາກການຄ �າມະນຸດ (ມາດຕ່າ 14(7)). ຫຼັັ �ກການນີ � ມຜີູ້ນົບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຊິ � ຕ່່� ກ �ນ ແຜູ້ນປັະຕ່ບິໍ່�ດງານ
ອາຊິຽນ ເພື� ອຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ� ຍງິ ແລົະ ເດ�ກນ �ອຍ; ຄະນະກາ່ມາທກິານອາຊິຽນ ເພື� ອປົັກປັ�ອງ 
ແລົະ ສົ� ງເສມີສດິທຂິົອງແມ� ຍງິ ແລົະ ເດ�ກນ �ອຍ (ACWC) ຄ່າແນະນາ່ໃນການເຮ້�ດວ້ຽກກ�ບໍ່ແມ� ຍງິ ທີ� ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ໂດຍເອາົໃຈໃສ� ບໍ່ດົບໍ່າດຍງິ-ຊິາຍ, ແລົະ ຄ້� ມຂືົອງຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນອາຊິຽນກ� ຽວ້ກ�ບໍ່
ການຕ່ອບໍ່ໂຕ່ �ຍຸດຕ່ທິາ່ທາງອາຍາ ຕ່່� ກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ (2007). ນອກນ� �ນ, ຍ�ງມບີໍ່ດົບໍ່�ນທກ້ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈສອງຝ່� າຍ 
ລົະຫຼັວ້� າງລົ�ດສະມາຊິກິອາຊິຽນ ທີ� ກາ່ນດົຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ເຖືງິຈະມຂ່ີົ �ຈາ່ກ�ດໃນການປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍບໍ່າງ
ສ� ວ້ນເທົ� ານ� �ນ (ຕ່ວົ້ຢ່� າງ ແມ� ຍງິ ແລົະ ເດ�ກຍງິ) ຫຼັັ ືການກະທ່າຜູ້ດິສະເພາະ (ຕ່ວົ້ຢ່� າງ ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່
ການເຂົົ �າອອກ-ເມອືງ). ໃນລົະດ�ບໍ່ອານຸພາກພື �ນ ການລົເິລົີ� ມການຮ້� ວ້ມມລືົະຫຼັວ້� າງລົ�ດຖືະມນົຕ່ໃີນປັະເທດລຸົ� ມແມ�
ນ່ �າຂົອງວ້� າດ �ວ້ຍການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ (COMMIT) ບໍ່ດົບໍ່�ນທກ້ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈວ້� າດ �ວ້ຍການຮ້� ວ້ມມ ື ເພື� ອຕ່ �ານ
ການຄ �າມະນຸດໃນອານຸພາກພື �ນແມ� ນ່ �າຂົອງ ແລົະ ຄ້� ມວື້� າດ �ວ້ຍການກາ່ນດົຕ່ວົ້ ແລົະ ກນົໄກການສົ� ງຕ່່� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ 
(2016) ທີ� ຍດ້ໝ� �ນຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. 

ໃນອາຟີຣິກິາ, ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ພບົໍ່ເຫຼັ�ນຢ່� າງຊິ�ດເຈນໃນເຄື� ອງມດື �ານນະໂຍບໍ່າຍ ແລົະ ກດົໝາຍ 
ລົວ້ມທ�ງ ແຜູ້ນປັະຕ່ບິໍ່�ດງານຂົອງວ້າກາດ້ກ ້ (Ouagadougou) ເພື� ອຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ� ຍງິ 
ແລົະ ເດ�ກນ �ອຍ ແລົະ ແຜູ້ນຍຸດທະສາດ SADC 10 ປີັ ວ້� າດ �ວ້ຍການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ� ຍງິ ແລົະ 
ເດ�ກນ �ອຍ (2009-2019).

ໃນອາເມລົກິາ, ກອງປັະຊຸິມມ �ວ້ນທ �າຍ ແລົະ ຂ່ົ �ສະເໜີແີນະນາ່ຂົອງອງົການຈ�ດຕ່� �ງຂົອງສະຫຼັະລົ�ດອາເມລົກິາ ໄດ �ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �
ຫຼັັ �ກການ. ໂດຍສອດຄ� ອງກ�ບໍ່ກດົໝາຍວ້� າດ �ວ້ຍການປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ປີັ 2000, ກະຊິວ້ງ
ການຕ່� າງປັະເທດຂົອງປັະເທດສະຫຼັະລົ�ດອາເມລົກິາ ພຈິາລົະນາຂົອບໍ່ເຂົດທີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໄດ �ຮ້�ບໍ່ການປົັກປັ�ອງຈາກ
ການຖືກືລົງົໂທດ ເປັ�ນເງ ື�ອນໄຂົໃນການປັະເມດີລົ�ດອື� ນ ໃໆນບໍ່ດົລົາຍງານການຄ �າມະນຸດ. 

ໃນເອລີົບົໍ່, ອງົການເພື� ອຄວ້າມໝ� �ນຄງົ ແລົະ ການຮ້� ວ້ມມໃືນເອລີົບົໍ່ (OSCE) ແຜູ້ນປັະຕ່ບິໍ່�ດງານເພື� ອຕ່ �ານການຄ �າ
ມະນຸດ ໄດ �ແນະນາ່ວ້� າ ‘ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ຈະບ່ໍ່� ຖືກືດ່າເນນີຄະດອີາຍາ ທີ� ເປັ�ນຜູ້ນົ
ສະທ �ອນໂດຍກງົມາຈາກທີ� ພວ້ກເຂົາົຖືກືຄ �າມະນຸດ’ (ການຮ້�ບໍ່ຮ້ອງ 557/Rev.1). ສນົທສິ�ນຍາຂົອງສະພາເອລີົບົໍ່ວ້� າ
ດ �ວ້ຍການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ໄດ �ກາ່ນດົຄວ້າມເປັ�ນໄປັໄດ �ທີ� ຈະບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ສ່າລົ�ບໍ່ການມສີ� ວ້ນຮ້� ວ້ມ
ໃນກດິຈະກາ່ ໃນຂົອບໍ່ເຂົດທີ� ພວ້ກເຂົາົຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ �ເຮ້�ດ (ມາດຕ່າ 26). ຄ່າສ� �� ງຂົອງ ສະຫຼັະພາບໍ່ເອລີົບົໍ່ 2011/36/

5 ຖະແຫຼງການທາງດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານສາກົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021, 
ເອກະສານ UN A/76/L.11 ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021 [13].



4ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ

EU ຂົອງສະພາແຫຼັ� ງຊິາດເອລີົບົໍ່ ແລົະ ສະພາ ໃນການປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຖືກືດ່າເນນີຄະດ ີຫຼັັ ືລົງົໂທດ 
ສ່າລົ�ບໍ່ບໍ່�ນຊິໂີດຍຫຼັຍ່ �ລົາຍການກດິຈະກາ່ທາງອາຍາ (ລົາຍການ 14), ທີ� ພວ້ກເຂົາົຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ �ກະທ່າຜູ້ດິ ທີ� ເປັ�ນຜູ້ນົ
ໂດຍກງົມາຈາກການຖືກືຄ �າມະນຸດ (ມາດຕ່າ 8). ຄ່າສ�� ງ ຍ�ງຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ການຂ້ົດຮ້ດີໃນກດິຈະກາ່ທາງອາຍາ ວ້� າເປັ�ນຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່
ໜີ້� ງຂົອງການຂ້ົດຮ້້ດີຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ທີ� ອາດຈະຖືກືຄ �າມະນຸດ (ລົາຍງານ 11). ໃນເດອືນ ເມສາ 2021, ໄດ �ມກີານ
ຕ່�ດສນິຄ� �ງສ່າຄ�ນຈາກສານສດິທມິະນຸດຂົອງເອລີົບົໍ່ ໃນກລ່ົະນຂີົອງ V.C.L ແລົະ A.N. v ສະຫຼັະລົາຊິະອານາຈ�ກ, 
ທີ� ພບົໍ່ເຫຼັ�ນໃນສະຫຼັະລົາຊິອານາຈ�ກ ທີ� ລົະເມດີພ�ນທະຂົອງສນົທສິ�ນຍາຂົອງສະຫຼັະພາບໍ່ເອລີົບົໍ່ວ້� າດ �ວ້ຍສດິທມິະນຸດ
ໃນການດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ (ຫຼັ �ອງທ ີ4). 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນ: ການປັະກາດໃຊິ �ກດົໝາຍທີ� ມຄີວ້າມຊິ�ດເຈນກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ແມ� ນ
ເປັ�ນການປັະຕ່ບິໍ່�ດທີ� ເປັ�ນຕ່ວົ້ແບໍ່ບໍ່ທີ� ດ ີ ເປັ�ນທີ� ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ຢ່� າງກວ້ �າຂົວ້າງ ເພື� ອເຮ້�ດໃຫຼັ �ເກດີຜູ້ນົຕ່່� ກ�ບໍ່ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ.6

ໃນບໍ່�ນດາສບິໍ່ລົ�ດສະມາຊິກິອາຊິຽນ, ເຈ�ດລົ�ດສະມາຊິກິອາຊິຽນ ມຂ່ີົ �ກາ່ນດົຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດໃນກດົໝາຍວ້� າດ �ວ້ຍ
ການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າ. ໃນເອລີົບົໍ່, ຄະນະຊິ� ຽວ້ຊິານສະເພາະກດິ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ 
(GRETA) ໄດ �ໃຫຼັ �ຂ່ົ �ສ�ງເກດວ້� າ ໃນທ �າຍປີັ 2019, ຈາກ 42 ລົ�ດ ທີ� ໄດ �ເຮ້�ດການປັະເມນີຮ້ອບໍ່ສອງສ່າເລົ�ດນ� � �ນ, ມີ
ພຽງແຕ່�  17 ລົ�ດ ທີ� ຮ້�ບໍ່ຮ້ອງເອາົຂ່ົ �ກາ່ນດົສະເພາະ ການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ.7 

ແຕ່� ລົະລົ�ດ ນາ່ໃຊິ �ວ້ທິກີານທີ� ແຕ່ກຕ່� າງກ�ນໃນການສ �າງຄວ້າມສ່າພ�ນລົະຫຼັວ້� າງ ການກະທ່າຜູ້ດິທາງອາຍາຂົອງຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ ການຄ �າມະນຸດໃນກດົໝາຍພາຍໃນ. ບໍ່າງຄນົ ຮ້ຽກຮ້ �ອງໃຫຼັ �ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ທີ� ຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ �ມີ
ສ� ວ້ນຮ້� ວ້ມໃນການກະທ່າຜູ້ດິທາງອາຍາ ແລົະ ບໍ່າງຄນົຮ້ຽກຮ້ �ອງວ້� າການກະທ່ານ� �ນ ເປັ�ນຜູ້ນົສະທ �ອນໂດຍກງົມາຈາກ
ການຄ �າມະນຸດ. ຜູ້້ �ຊິ� ຽວ້ຊິານບໍ່າງທ� ານ ໄດ �ພຈິາລົະນາວ້� າ ວ້ທິກີານໃນຮ້້ບໍ່ແບໍ່ດ�� ງກ� າວ້ນີ � ເປັ�ນທີ� ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ວ້� າເປັ�ນຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ 
‘ສາເຫຼັດ’,  ເຊິິ� ງເປັ�ນວ້ທິກີານທີ� ດກີວ້� າ ເພາະວ້� າເປັ�ນວ້ທິທີີ� ກວ້ �າງກວ້� າ ແລົະ ງ�າຍກວ້� າໃນການພສ້ິດ ຫຼັັາຍກວ້� າຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ 
‘ບໍ່�ງຄ�ບໍ່’ ເຊິິ� ງຈາ່ເປັ�ນຕ່ �ອງມ ີ ວ້ທິກີານ ທີ� ນາ່ໃຊິ �ໂດຍຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ ເພື� ອພສ້ິດການບໍ່�ງຄ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ວ້ທິກີານ
ບໍ່�ງຄ�ບໍ່ນີ � ຍ�ງບ່ໍ່� ສາມາດນາ່ໃຊິ �ໄດ �ໃນພາກປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ໃນກລ່ົະນກີານຄ �າເດ�ກ ເຊິິ� ງບ່ໍ່� ຈາ່ເປັ�ນຕ່ �ອງ ມວີ້ທິກີານ. 
ທ�ງສອງຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ນີ � ອະທບິໍ່າຍເພີ� ມເຕ່ມີໃນ ໜີ�າທີ�  33.

ຫຼັ �າໃນເຈ�ດປັະເທດໃນອາຊິຽນ ໄດ �ມຫີຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໃນກດົໝາຍຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າ, ໄດ �ຮ້�ບໍ່ຮ້ອງ
ຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ສາເຫຼັດ (ບໍ່ຣ້ິໄນ �, ສປັປັ ລົາວ້, ມາເລົເຊິຍ, ມຽນມາ ແລົະ ຟີີລົບິໍ່ປິັນ). ມພີຽງແຕ່� ກດົໝາຍອນິໂດເນເຊິຍ ທີ�

ນາ່ໃຊິ �ວ້ທິກີານແບໍ່ບໍ່ບໍ່�ງຄ�ບໍ່, ທີ� ກາ່ນດົວ້� າຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດບໍ່�ງຄ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ປັະເທດໄທ ນາ່ໃຊິ �ວ້ທິກີານທີ� ແຕ່ກຕ່� າງ, 
ທີ� ຮ້ຽກຮ້ �ອງໃຫຼັ �ມກີານຂ່ົອະນຸຍາດທີ� ເປັ�ນລົາຍລົ�ກອ�ກສອນຈາກລົ�ດຖືະມນົຕ່ກີະຊິວ້ງຍຸຕ່ທິ່າ ເພື� ອດ່າເນນີຄະດກີ�ບໍ່
ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ສ່າລົ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິໃນລົາຍການສະເພາະ. ກດົໝາຍໃນຫຼັວ້ຽດນາມ ແລົະ ສງິກະໂປັ ບ່ໍ່� ໄດ �ກາ່ນດົ
ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໄວ້ �ຢ່� າງຊິ�ດເຈນ. ປັະເທດສ� ວ້ນໃຫຼັຍ� ໃນພາກພື �ນ, ຂົອບໍ່ເຂົດການປົັກປັ�ອງຈາກ
ການຖືກືລົງົໂທດນ� �ນ ນາ່ໃຊິ �ສະເພາະບໍ່�ນຊິລີົາຍການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ຖືກືເລົອືກໄວ້ �ເທົ� ານ� �ນ, ບ່ໍ່� ວ້� າຈະເປັ�ນການເຂົົ �າ-ອອກ
ເມອືງ ແລົະ ເອກະສານທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງ (ບໍ່ຣ້ິໄນ �, ມາເລົເຊິຍ); ການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ ແລົະ ການເປັ�ນ
ໂສເພນ ີ (ສປັປັ ລົາວ້); ການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ, ການເປັ�ນໂສເພນ,ີ ເອກະສານ ແລົະ ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງ 
(ປັະເທດໄທ) ຫຼັັ ືການກະທ່າຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ (ມຽນມາ). ໃນອນິໂດເນເຊິຍ ແລົະ ຟີີລົບິໍ່ປິັນ ການປົັກປັ�ອງ
ຈາກການລົງົໂທດ ບ່ໍ່� ໄດ �ຈາ່ກ�ດ ຕ່່� ກ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິສະເພາະ. ໃນຂົະນະທີ� ຂ່ົ �ກາ່ນດົໃນກດົໝາຍ ໄດ �ພຈິາລົະນາການ
ປັະກອບໍ່ສ� ວ້ນເຂົົ �າໃນຄວ້າມເຂົົ �າໃຈທົ� ວ້ໄປັກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ, ບໍ່າງຕ່ວົ້ຢ່� າງ ສາມາດພບົໍ່ເຫຼັ�ນໄດ �ໃນພາກປັະຕ່ບິໍ່�ດ
ຕ່ວົ້ຈງິ. 

6 ຄ່າແນະນຳວ້�າດ�ວ້ຍບໍ່�ນຫຼັາ ການຕ່ອບໍ່ໂຕ່�ຍຸຕ່ິທ່າທາງອາຍາຢ່�າງເໝາະສົມຕ່່�ກ�ບໍ່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້�າຍ ທີ�ຖືືກບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ�ກະທຳຜູ້ິດທາງອາຍາ ເຊິິ�ງເປັ�ນຜູ້ົນສະທ�ອນ
ມາຈາກການຖືືກຄ�າມະນຸດ: ເອກະສານຄວ້າມເປັ�ນມາທີ�ກະກຽມໂດຍ ກອງເລົຂົາຂົອງຄະນະສະເພາະທີ�ເຮ້�ດວ້ຽກຕ່�ານການຄ�າມະນຸດ, ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 
2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກທີ 46.
7 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີ ຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ລາຍງານກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຂອງຄະນະສະເພາະທີ່ເຮັດວຽກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (10-11 ກັນຍາ 
2020). ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/4, 28 ກັນຍາ 2020, ວັກທີ 34.



5 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນລັດສະມາຊິກອາຊຽນ

ການຕີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງການກະທໍາຜິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ: ຄວ້າມເຊິື� ອມໂຍງເກດີຂົ້ �ນໄດ �ແນວ້
ໃດລົະຫຼັວ້� າງ ການກະທ່າຜູ້ດິຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ ການຄ �າມະນຸດນ� �ນ ແມ� ນມຄີວ້າມເຂົົ �າໃຈທີ� ແຕ່ກຕ່� າງກ�ນ
ໃນປັະເທດຕ່� າງໆ ແລົະ ພາຍໃນປັະເທດເອງ. ມຄ່ີາຖືາມເກດີຂົ້ �ນວ້� າ ເມື� ອໃດທີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຄວ້ນຈະຖືກືລົງົໂທດ 
ແລົະ ບ່ໍ່� ຄວ້ນຈະຖືກືລົງົໂທດ ແລົະ ເມື� ອໃດທີ� ບຸໍ່ກຄນົໄດ �ຖືກືຍກົເລົກີຈາກການເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ເພື� ອຈດຸປັະສງົ
ຈາກການໄດ �ຮ້�ບໍ່ຜູ້ນົປັະໂຫຼັຍດຈາກຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ໃນບໍ່�ນດາປັະເທດທີ� ໄດ �ເຮ້�ດການຄົ �ນຄວ້ �າ, 
ຈດຸທີ� ຄວ້າມເຊິື� ອມໂຍງໄດ �ຖືກືຕ່�ດຂົາດນ� �ນ ເປັ�ນສິ� ງທີ� ໂຕ່ �ແຍ� ງກ�ນ. ໂດຍທົ� ວ້ໄປັແລົ �ວ້ ການປົັກປັ�ອງ ຄວ້ນຈະຖືກື
ຍກົເລົກີເມື� ອເວ້ລົາທີ� ບຸໍ່ກຄນົດ�� ງກ� າວ້ ບ່ໍ່� ໄດ �ຢ້່� ພາຍໃຕ່ �ອດິທພິນົທີ� ມກີານແຊິກແຊິງ ຕ່່� ກ�ບໍ່ທາງເລົອືກວ້� າຈະກະທ່າຜູ້ດິ ຫຼັັ ື
ບ່ໍ່� . ເຖືງິແມ� ນວ້� າ ໃນຂົອບໍ່ເຂົດອ່ານາດຂົອງສານ ທີ� ຮ້�ບໍ່ຮ້ອງຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ຂົອງສາເຫຼັດ, ມຸມມອງໂດຍທົ� ວ້ໄປັຄບຸືໍ່ກຄນົ ບ່ໍ່�

ຄວ້ນຈະຖືກືດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ພວ້ກເຂົາົຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ �ກະທ່າ, ແຕ່� ຄວ້ນດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ບຸໍ່ກຄນົ 
ທີ� ກະທ່າຜູ້ດິດ �ວ້ຍຄວ້າມເຕ່�ມໃຈ. ຕ່່� ກ�ບໍ່ສິ� ງນີ �, ສ�ງເກດໄດ �ວ້� າ ‘ການບໍ່�ງຄ�ບໍ່’ ແລົະ ‘ໄພຄຸກຄາມ’ ອາດຈະບ່ໍ່� ຄວ້ບໍ່ຄຸມ
ຕ່່� ກ�ບໍ່ກນົລົະຍຸດທາງຈດິຕ່ະວ້ທິະຍາຂົອງຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ ທີ� ນາ່ໃຊິ �ຕ່່� ກ �ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ, ຄວ້າມໝາຍຂົອງການບໍ່�ງຄ�ບໍ່ 
ຄວ້ນຈະຕ່ຄີວ້າມໝາຍຢ່� າງກວ້ �າງຂົວ້າງເພື� ອຄວ້ບໍ່ຄຸມ ‘ວ້ທິກີານ’ ຢ່� າງກວ້ �າງຂົວ້າງ ທີ� ຖືກືນາ່ໃຊິ �ໂດຍຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ. 

ທັດສະນະທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງ: ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ບໍ່າງທ� ານສະແດງຄວ້າມເປັ�ນກ�ງວ້ນົ
ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຂ່ົ �ກາ່ນດົທີ� ຄວ້ບໍ່ຄຸມສະເພາະບໍ່າງການກະທ່າຜູ້ດິເທົ� ານ� �ນ (ຄວ້າມຜູ້ດິຫຼັັ �ກ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ 
ແລົະ ການເປັ�ນໂສເພນ)ີ ແລົະ ໄດ �ໂຕ່ �ແຍ� ງ ເພື� ອການແກ �ໄຂົ ເພື� ອໃຫຼັ �ຄວ້ບໍ່ຄຸມຕ່່� ກ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິທ�ງໝດົ ທີ� ຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ອາດຈະກະທ່າຈາກການຖືກືຄ �າມະນຸດ. ການສະແດງຄວ້າມຄດິເຫຼັ�ນອື� ນໆ ທີ� ສະແດງ
ອອກເຖືງິຄວ້າມບ່ໍ່� ພ່ໃຈຢ່� າງຍິ� ງຕ່່� ກ �ບໍ່ວ້ທິກີານທີ� ຂົະຫຼັຍາຍອອກໄປັ ໂດຍພຈິາລົະນາວ້� າ ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ຮຸ້ນແຮ້ງ 
ຄວ້ນຈະກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການປັະເມນີນີ �. ຫຼັັາຍຄນົຮ້້ �ສກ້ວ້� າ ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ-ທີ� ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ຄວ້ນຈະຖືກືດ່າເນນີ
ຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ຮ້ �າຍແຮ້ງ, ໂດຍສະເພາະ ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ກ� ຽວ້ຂົອງກ�ບໍ່ຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ. ຄວ້ມຄດິເຫຼັ�ນທີ�

ແຕ່ກຕ່� າງ ຕ່່� ກ�ບໍ່ສະຖືານະການ ທີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໄດ �ກາຍມາເປັ�ນຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດເອງ ແລົະ ຈດຸທີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໄດ �
ກາຍມາເປັ�ນຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ ຄວ້ນຈະຖືກືລົງົໂທດ. ທ�ດສະນະຄະຕ່ສິ� ວ້ນນ �ອຍ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຈດຸປັະສງົຂົອງການປົັກປັ�ອງ ຄື
ການສະໜີ�ບໍ່ສະໜີນ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ເພື� ອໃຫຼັ �ຄວ້າມຮ້� ວ້ມມ ື ແລົະ ບຸໍ່ກຄນົທີ� ບ່ໍ່� ຄວ້ນຖືກືຍກົເວ້� �ນຈາກການດ່າເນນີ
ຄະດ.ີ 

ຄວາມຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາໃນການຕີຄວາມໝາຍຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ບ່ໍ່� ພບົໍ່ເຫຼັ�ນຫຼັັ �ກການກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ນະໂຍ 

ບໍ່າຍໃນລົະດ�ບໍ່ພາກພື �ນ ຫຼັັ ື ພາຍໃນ ຫຼັັ ື ເອກະສານແນະນາ່ໃດໆ ທີ� ຖືກືນາ່ໃຊິ �ເຂົົ �າໃນການສະໜີ�ບໍ່ສະໜີນ້ການນາ່ໃຊິ � 
ແລົະ ການຕ່ຄີວ້າມໝາຍຂົອງຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ. ເຖືງິຢ່� າງໃດກຕ່່າມ, ມຄີວ້າມກະຕ່ລືົລືົົ �ນຢ່� າງກວ້ �າງຂົວ້າງ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່
ຄວ້າມຕ່ �ອງການກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຄ່າແນະນາ່ ເພື� ອທີ� ຈະໄດ �ພ�ດທະນາຄວ້າມເຂົົ �າໃຈທີ� ເປັ�ນເອກະພາບໍ່ກ�ນຕ່່� ກ�ບໍ່ຫັຼັ�ກການດ�� ງກ� າວ້. 
ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ ໄດ �ເນ� �ນວ້� າ ຄ່າແນະນາ່ດ�� ງກ� າວ້ ຄວ້ນຈະມໃີຫຼັ �ແກ� ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນຂົະບໍ່ວ້ນການຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ, ລົວ້ມ
ທ�ງ ໃນພື �ນທີ� ຫຼັ� າງໄກ ແລົະ ໃນລົະດ�ບໍ່ພາກພື �ນ ເພື� ອປິັດຊິ� ອງຫຼັວ້� າງ ໃນການຮ້�ບໍ່ຮ້້ � ແລົະ ຄວ້າມສາມາດລົະຫຼັວ້� າງຂົ� �ນ
ສ້ນກາງ, ພາກພື �ນ ແລົະ ຂົ� �ນແຂົວ້ງ. ມກີານສະເໜີແີນະນາ່ ເພື� ອເປັ�ນແນວ້ທາງໃຫຼັ �ມຄີວ້າມປັານປີັານອນກ�ນກ�ບໍ່ຄວ້າມ
ບ່ໍ່� ສອດຄ� ອງກ�ນ ລົະຫຼັວ້� າງ ເຄື� ອງມດື �ານນຕິ່ກິາ່ ແລົະ ເພື� ອແນະນາ່ແກ� ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ດ� ານໜີ�າ (ຕ່່າຫຼັັວ້ດ, ພະນ�ກງານກວ້ດ
ຄນົເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ ແລົະ ຜູ້້ �ກວ້ດສອບໍ່ດ �ານແຮ້ງງານ) ເພື� ອນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໃຫຼັ �ມານາ່ໃຊິ �ແຕ່�
ຂົ� �ນທ່າອດິ ເພື� ອປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິຈາກຈດຸທີ� ພວ້ກເຂົາົໄດ �ຖືກືກາ່ນດົຕ່ວົ້ວ້� າອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການ
ຄ �າມະນຸດ. 
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ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ 

ຂ້ໍກໍານົດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ບ່ໍຄ່ອຍຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ເປັ�ນ
ທີ� ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ຢ່� າງກວ້ �າງຂົວ້າງວ້� າເປັ�ນອງົປັະກອບໍ່ຂົອງການຕ່ອບໍ່ໂຕ່ � ໃນການເອາົຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍເປັ�ນໃຈກາງ ຕ່່� ກ�ບໍ່ການ
ຕ່ອບໍ່ໂຕ່ �ການຄ �າມະນຸດ, ແຕ່� ມ�ນບ່ໍ່� ໄດ �ຖືກືນາ່ໃຊິ �ຢ່� າງຕ່່� ເນື� ອງໃນພາກປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ. ໃນກລ່ົະນທີີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ-
ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ບ່ໍ່� ຖືກືດ່າເນນີຄະດ,ີ ມ�ນບ່ໍ່� ຄ� ອຍຈະມກີານອ �າງອງີເຖືງິຜູ້ນົໄດ �ຮ້�ບໍ່ຢ່� າງຊິ�ດເຈນວ້� າເປັ�ນຜູ້ນົມາຈາກຂ່ົ �ກາ່
ນດົຂົອງຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດໃນກດົໝາຍພາຍໃນ ຫຼັັ ື ເປັ�ນການນາ່ໃຊິ �ເພື� ອປັ�ອງກ�ນຂ່ົ �ຫຼັາດ�� ງກ� າວ້. ເຖືງິຢ່� າງໃດກຕ່່າມ, 
ໃນເຂົດສານທີ� ມສີດິອ່ານາດ ບໍ່� ອນທີ� ຂ່ົ �ກາ່ນດົຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຖືກືນາ່ໃຊິ � ຕ່່� ກ �ບໍ່ລົາຍງານຄວ້າມຜູ້ດິທີ� ຄບົໍ່ຖື�ວ້ນ, 
ມກີານສະເໜີຕີ່ວົ້ຢ່� າງທີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ບ່ໍ່� ຖືກື ລົງົໂທດຕ່່� ກ�ບໍ່ອາຊິະຍາກາ່ທີ� ພວ້ກເຂົາົໄດ �ກະທ່າເນື� ອງຈາກການຖືກືຄ �າ
ມະນຸດ, ລົວ້ມທ�ງ ແຕ່� ບ່ໍ່� ສະເພາະແຕ່� ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ກາ່ນດົໄວ້ �ໃນກດົໝາຍ. ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ບໍ່າງທ� ານ ຍ�ງມຄີວ້າມຕ່� �ງໃຈ
ວ້� າ (ການກາ່ນດົ) ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ບ່ໍ່� ເຄຍີຖືກືດ່າເນນີຄະດ.ີ ຕ່ວົ້ຢ່� າງ ສະຖືານະພາບໍ່ຂົອງຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍ ໃນການກາ່ນດົສະຖືານະພາບໍ່ຂົອງຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ໃນການກາ່ນດົວ້ທິກີານທີ� ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່່� ກ�ບໍ່ຄນົອື� ນແນວ້ໃດ, 
ບ່ໍ່� ແມ� ນຜູ້ນົສະທ �ອນໂດຍກງົມາຈາກການນາ່ໃຊິ �ນຕິ່ກິາ່ສະເພາະ. ຜູ້້ �ອື� ນໆ ໄດ �ຍກົຕ່ວົ້ຢ່� າງທີ� ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໄດ �ຖືກືດ່າ
ເນນີຄະດ ີໃນກດິຈະກາ່ທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ. 

ບົດບາດຂອງຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂະແໜງຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ: ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ ໄດ �ອະທບິໍ່າຍວ້� າ ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນ
ຂົະແໜີງຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ ໄດ �ມດຸີນພນິດິທີ� ສ່າຄ�ນວ້� າ ຈະດ່າເນນີຄະດ ີຫຼັັ ືຮ້ �ອງຟີ�ອງ ຫຼັັ ືບ່ໍ່�  ໂດຍມອຸີປັະສ�ກບໍ່າງຢ່� າງທີ�

ສ່າຄ�ນທີ� ປັະເຊິນີໃນການຈ�ດຕ່� �ງປັະຕ່ບິໍ່�ດຫັຼັ�ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນຂົະແໜີງຍຸຕ່ທິ່າທາງ
ອາຍາ ອາດຈະບ່ໍ່� ມຄີວ້າມຄຸ �ນເຄຍີ ຫຼັັ ື ຂົາດຄວ້າມເຂົົ �າໃຈທີ� ພຽງພ່ຕ່່� ກ�ບໍ່ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ, ຈດຸປັະສງົຂົອງຫຼັັ �ກການ 
ແລົະ ບໍ່ດົບໍ່າດຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າໃນການນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການດ�� ງກ� າວ້ໃນພາກປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ. ເຊິິ� ງມ�ນເປັ�ນເລົື� ອງຈງິ ບ່ໍ່� ສະເພາະ
ແຕ່� ໃນພາກພື �ນອາຊິຽນເທົ� ານ� �ນ, ແຕ່� ຍ�ງພບົໍ່ເຫຼັ�ນໃນບໍ່� ອນອື� ນໆອກີ.8 ຄວ້າມພະຍາຍາມໃນການສ �າງຂົດີຄວ້າມສາມາດ 
ເພື� ອຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດໂດຍທົ� ວ້ໄປັ ແລົະ ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ໂດຍສະເພາະແລົ �ວ້ ແມ� ນຖືວື້� າບ່ໍ່� ມຄີວ້າມເທົ� າທຽມ
ກ�ນ. ບ່ໍ່� ແມ� ນພາກສ� ວ້ນທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງທ�ງໝດົໃນລົະບໍ່ບົໍ່ຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ ທີ� ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການຝ້່ກອບົໍ່ຮ້ມົກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການຕ່ �ານ
ການຄ �າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະຜູ້້ �ທີ� ຢ້່� ຕ່� າງແຂົວ້ງ, ຊິນົນະບໍ່ດົ ຫຼັັ ື ເຂົດຫຼັ� າງໄກສອກຫຼັັກີ ອາດຈະບ່ໍ່� ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການຝ້່ກ
ອບົໍ່ຮ້ມົທີ� ຈາ່ເປັ�ນ. ນີ �ເປັ�ນເລົື� ອງຈງິໃນອາຊິຽນ ແລົະ ໃນພາກພື �ນອື� ນໆນາ່.9  

8 ຕົວຢ່າງ, GRETA ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ເປັນບັນຫາຖາວອນໃນລັດສະມາຊິກຂອງ EU, ອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ແລະ ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍທົ່ວໄປ. ລາຍລະອຽດເບິ່ງທີ່ Ryszard Piotrowicz, “ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດຫຼັກການ
ບໍ່ລົງໂທດ“ ໃນ Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບອານຸສັນຍາຂອງສະພາເອີລົບວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ  (Edward 
Elgar, 2020) 318, ອ້າງອີງເຖິງບົດລາຍງານຂອງ GRETA.
9 Michelle Koinange, ຜູ້ປະສານງານການຮ່ວມມືກັນ, ຢຸດການຄ້າມະນຸດ (Stop the Traffik), ປະເທດເຄນຢາ, ກ່າວກ່ຽວກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກ
ເຄະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ໃນກອງປະຊຸມຂອງ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຄັ້ງທີ 47, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, 13:00 “ 14:30 CET. ບັນທຶກຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ໃນ
ຟາຍເອກະສານ.



7 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນລັດສະມາຊິກອາຊຽນ

ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ໄດ �ອະທບິໍ່າຍວ້� າ ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ມແີນວ້ໂນ �ມສະດວ້ກໃຈໃນການຮ້ �ອງຟີ�ອງຄະດຕີ່າມ ປັະມວ້ນກດົໝາຍ
ອາຍາ, ຈາກນ� �ນ ບ່ໍ່�  ດ່າເນນີຄະດຕີ່າມພື �ນຖືານຂົອງກດົໝາຍວ້� າດ �ວ້ຍການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ. ສິ� ງທ �າທາຍອກີ
ປັະການໜີ້� ງທີ� ເກດີຂົ້ �ນ ແມ� ນຂ່ົ �ເທ�ດຈງິທີ� ວ້� າ ການບ່ໍ່� ດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ10 ແມ� ນຂົ�ດກ�ບໍ່ບໍ່ດົບໍ່າດຂົອງຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດ
ຕ່ວົ້ຈງິໃນຂົະແໜີງຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ: ບໍ່ດົບໍ່າດຂົອງໄອຍະການໃນການດ່າເນນີຄະດ.ີ ປັະເດ�ນດຽວ້ກ�ນນີ �ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່
ເຈົ �າໜີ �າທີ� ກວ້ດຄນົເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ ຜູ້້ �ທີ� ມໜີີ �າທີ� ຫຼັັ �ກໃນການກາ່ນດົຜູ້້ �ທີ� ລົະເມດີການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ, ບ່ໍ່� ແມ� ນກາ່ນດົ
ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໃນອາຊິະຍາກາ່ທີ� ຮ້ �າຍແຮ້ງ. ເຖືງິແມ� ນວ້� າຈະມຫີຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ, ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນຂົະແໜີງຍຸຕ່ິ
ທ່າທາງອາຍາ ຈາ່ເປັ�ນຕ່ �ອງໄດ �ມກີານປັ�ບໍ່ປັ� ຽນທ�ດສະນະຄະຕ່ ິເພື� ອໃຫຼັ �ເບໍ່ິ� ງບຸໍ່ກຄນົ ວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍແທນທີ� ຈະ
ເປັ�ນຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ.  ສິ� ງທ �າທາຍອື� ນໆ ທີ� ເກດີຂົ້ �ນຈາກຜູ້ນົຂົອງການປັະຕ່ບິໍ່�ດງານທີ� ຖືກືວ້�ດແທກດ �ວ້ຍການຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນ
ການລົງົໂທດ ຫຼັັາຍກວ້� າທີ� ຈະຫຼັັກີລົ �ຽງການລົງົໂທດ. ສະນ� �ນ, ມ�ນມຄີວ້າມຈາ່ເປັ�ນທີ� ຕ່ �ອງສ �າງແຮ້ງຈງ້ໃຈໃຫຼັ �ແກ� ຜູ້້ �
ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ແລົະ ຫຼັັກີລົ �ຽງການກ� າວ້ຫຼັາວ້� າປັະໝາດ, ເລົີ� ນເລົີ � ໃນການປັະຕ່ບິໍ່�ດໜີ�າທີ�

ຂົອງຕ່ນົ ທີ� ບ່ໍ່� ມກີານດ່າເນນີຄະດ.ີ

ເມ່ືອໃດທ່ີຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ໃນທດິສະດ,ີ ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �
ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໄດ �ຖືກືນາ່ໃຊິ �ໃນທຸກຂົ� �ນຕ່ອນຂົອງຂົະບໍ່ວ້ນຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ, ແຕ່� ທດິສະດນີີ � ມສີິ� ງທ �າທາຍໃນພາກ
ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ. ມຄ່ີາຖືາມເກດີຂົ້ �ນກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຄວ້າມສ່າພ�ນລົະຫຼັວ້� າງ ການຂົະບໍ່ວ້ນການທີ� ເປັ�ນຄ້� ຂົະໜີານໃນການ
ກາ່ນດົຕ່ວົ້ ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ ການສບືໍ່ສວ້ນ-ສອບໍ່ສວ້ນ ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ. ມກີານ
ເຫຼັ�ນດໂີດຍທົ� ວ້ໄປັແລົ �ວ້ ຫຼັັ �ກການດ�� ງກ� າວ້ ຄວ້ນຖືກືນາ່ໃຊິ �ໃນຈດຸທ່າອດິ ທີ� ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ວ້� າຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ແລົະ ບ່ໍ່� ໄດ �ມກີານກາ່ນດົເງ ື�ອນໄຂົກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຂົະບໍ່ວ້ນການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຢ່� າງ
ເປັ�ນທາງການ ໃຫຼັ �ສ່າເລົ�ດຜູ້ນົ, ບ່ໍ່� ມກີານຕ່� �ງຂ່ົ �ຫຼັາ ຫຼັັ ື ຜູ້ນົຂົອງການດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ. ຫຼັາກບ່ໍ່� ສາມາດ
ດ່າເນນີການປົັກປັ�ອງໃນເບໍ່ື �ອງຕ່ົ �ນ, ມ�ນເປັ�ນສິ� ງທີ� ຍາກຫຼັັາຍທີ� ຈະນາ່ເອາົບຸໍ່ກຄນົອອກຈາກລົະບໍ່ບົໍ່ຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ 
ເມື� ອພວ້ກເຂົາົໄດ �ຖືກືກາ່ນດົວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ເຊິິ� ງແມ� ນວ້� າ ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ຈະສ�ງເກດເຫຼັ�ນໂອກາດທີ� ຈະຫຼັັຸດ
ຜູ້� ອນການລົງົໂທດ ເຊິິ� ງເປັ�ນສິ� ງສຸດທ �າຍທີ� ຜູ້້ �ກະກາ່ຜູ້ດິໄດ �ຖືກືກາ່ນດົຕ່ວົ້ວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແຕ່� ກໄ່ດ �ຖືກືລົງົໂທດ
ວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິແລົ �ວ້. 

ເມ່ືອໃດທ່ີຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ບ່ໍຄວນຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ໄດ �ມກີານຍກົຄວ້າມເປັ�ນກ�ງວ້ນົບໍ່າງ
ຢ່� າງຂົ້ �ນ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ທີ� ອາດຈະມກີານນາ່ໃຊິ �ບ່ໍ່� ຖືກືຕ່ �ອງ ໃນການປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການ
ຄ �າມະນຸດ ຈາກການກະທ່າຜູ້ດິ ທີ� ບ່ໍ່� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ ຫຼັັ ືນາ່ໃຊິ �ໂດຍບ່ໍ່� ຖືກືຕ່ �ອງ ເພື� ອປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ທີ� ບ່ໍ່� ແມ� ນ
ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ. ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ບໍ່າງຈາ່ນວ້ນ ໄດ �ສະແດງຄວ້າມຄດິເຫຼັ�ນວ້� າ ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ຄວ້ນ
ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການປົັກປັ�ອງຈາກການນາ່ໃຊິ �ໃນທາງທີ� ບ່ໍ່� ຖືກືຕ່ �ອງ ເພື� ອປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ� ກະທ່າຜູ້ດິຊ່ິ �າຊິ �ອນ ຫຼັັ ື ກະ
ທ່າຜູ້ດິເປັ�ນອາຈນິ. ຄວ້າມເປັ�ນກ�ງວ້ນົນີ � ໄດ �ຖືກືນາ່ສະເໜີວີ້� າເປັ�ນສິ� ງທີ� ສ່າຄ�ນຫຼັັາຍໃນການສ �າງຂົດີຄວ້າມສາມາດໃນ
ການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ໃຫຼັ �ແກ� ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນຂົະແໜີງຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ ແລົະ ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈຂົອງການເຊິື� ອມ
ໂຍງກ�ນຂົອງອງົປັະກອບໍ່ດ�� ງກ� າວ້. 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ການປະຕິບັດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດທ່ີບ່ໍສະເໝີພາບກັນ ໃນສັນຍາການຮ່ວມມືສອງຝ່່າຍ: ສ�ນຍາການຮ້� ວ້ມມື
ສອງຝ່� າຍ ຫຼັັາຍສະບໍ່�ບໍ່ໃນພາກພື �ນອາຊິຽນ ໄດ �ກ� າວ້ເຖືງິຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດໄວ້ �ຢ່� າງຊິ�ດເຈນ ແຕ່� ບ່ໍ່� ປັາກດົເຫຼັ�ນຕ່ວົ້ຢ່� າງໃນ
ການນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການດ�� ງກ� າວ້ໃນພາກປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ. ຄວ້າມສ່າຄ�ນຂົອງຄວ້າມເຂົົ �າໃຈທີ� ເປັ�ນເອກະພາບໍ່ກ�ນ ລົະຫຼັວ້� າງ

 

10 Anne T. Gallagher, ກົດໝາຍສາກົນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ (Cambridge, 2010) 502
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ປັະເທດຕ່ົ �ນທາງ ແລົະ ປັະເທດປັາຍທາງແມ� ນເປັ�ນຫຼັວົ້ໃຈຫຼັັ �ກສ່າຄ�ນ. ໂດຍສະເພາະຢ່� າງຍິ� ງ, ລົ�ດ ຈາ່ເປັ�ນຕ່ �ອງໄດ �
ຕ່ກົລົງົກ�ນວ້� າ ໃຜູ້ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ, ແລົະ ບຸໍ່ກຄນົໃດທີ� ຖືກືຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ວ້� າໄດ �ມກີານກາ່ນດົຕ່ວົ້ໃນລົ�ກສະນະທາງບໍ່ວ້ກ 
ຢ້່� ບໍ່� ອນອື� ນແລົ �ວ້. ມຄີວ້າມກ�ງວ້ນົເກດີຂົ້ �ນກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຊິ� ອງຫຼັວ້� າງຂົອງການປົັກປັ�ອງທີ� ສ່າຄ�ນ ໃນສ�ນຍາສອງຝ່� າຍ, ເຊິິ� ງ
ມ�ກຖືກືນາ່ໃຊິ �ເຂົົ �າໃນການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ກາ່ຈ �ດ (ການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ ແລົະ ການເປັ�ນໂສເພນ)ີ ແລົະ ສະເພາະຜູ້້ �ທີ�

ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍບໍ່າງປັະເພດເທົ� ານ� �ນ (ແມ� ຍງິ ແລົະ ເດ�ກນ �ອຍ) ເຊິິ� ງຊິີ �ໄປັເຖືງິການປັະຕ່ບິໍ່�ດຫຼັັ �ກການ ທີ� ມກີານຈາ່
ແນກ. ມຄ່ີາຖືາມກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດທີ� ມຢ້ີ່� ໃນສ�ນຍາສອງຝ່� າຍ ໃນ
ກລ່ົະນທີີ� ບ່ໍ່� ມຂ່ີົ �ກາ່ນດົທີ� ຄ �າຍຄກື�ນໃນກດົໝາຍພາຍໃນ.

ສ່ິງທ້າທາຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕ່ໍກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ: ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ໄດ �ຍກົຕ່ວົ້ຢ່� າງຂົອງສິ� ງ
ທ �າທາຍໃນຂົະບໍ່ວ້ນການທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໃນປັະເທດໜີ້� ງ ເພື� ອໃຫຼັ �ການຕ່່� ສ້ �ກ �ບໍ່ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ
ໃນອກີປັະເທດໜີ້� ງ, ສົ� ງຜູ້ນົເຮ້�ດໃຫຼັ �ມກີານລົງົໂທດໄລົຍະຍາວ້ (ລົາຍລົະອຽດເບໍ່ິ� ງໃນກ� ອງ 5), ແລົະ ການກ�ບໍ່ຄນື
ປັະເທດຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກປັະເທດໜີ້� ງ ໄປັສ້� ອກີປັະເທດໜີ້� ງ ເພື� ອຫຼັັກີລົ �ຽງການດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ເຂົາົເຈ ົ �າເຊິ�� ນ
ກ�ນ. ສິ� ງທ �າທາຍໃນເຂົດອ່ານາດຂົອງສານ ໄດ �ຖືກືກາ່ນດົໄວ້ �ໃນຄະດຄີ �າມະນຸດແບໍ່ບໍ່ຂົ �າມຊິາດທີ� ມຄີວ້າມຊິ�ບໍ່ຊິ �ອນ - 
ລົວ້ມທ�ງ ນອກເໜີອືພາກພື �ນອາຊິຽນ. ການຂ້ົດຮ້ດີໃນບ່ໍ່ລົບິໍ່ດົທາງທະເລົ ໄດ �ສ�ງເກດວ້� າເປັ�ນສິ� ງທ �າທາຍສະເພາະ ໃນ
ເຂົດອ່ານາດສານທີ� ມສີດິອ່ານາດທີ� ມຄີວ້າມຊິ�ບໍ່ຊິ �ອນ. ຄວ້າມສ່າຄ�ນຂົອງການຮ້� ວ້ມມກື�ນ ໃນລົະດ�ບໍ່ ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້
ຈງິ ຕ່່�  ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ບ່ໍ່� ສະເພາະແຕ່� ໃນອາຊິຽນ ແຕ່� ຍ�ງນອກເໜີອືໃນອາຊິຽນ ເຊິິ� ງມ�ນຖືກືເນ� �ນວ້� າ ເປັ�ນວ້ທິກີານ
ທີ� ຈະຂົ �າມຜູ້� ານອຸປັະສ�ກ ລົວ້ມທ�ງ ການສະໜີ�ບໍ່ສະໜີນ້ພາກສ� ວ້ນຕ່� າງ ໃໆນແຜູ້ນງານອາຊິຽນ-ອດົສະຕ່ຣິາລົເີພື� ອ
ຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ແລົະ ອງົການສະຫຼັະປັະຊິາຊິາດເພື� ອຕ່ �ານຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ ແລົະ ອາຊິະຍາກາ່ (UNODC) ເພື� ອ
ສະໜີ�ບໍ່ສະໜີນ້ການຮ້� ວ້ມມ ືແລົະ ການສື� ສານທີ� ເປັ�ນຕ່ວົ້ແບໍ່ບໍ່ທີ� ດ.ີ 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ: ການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ໂດຍໄວ້ ແລົະ ມປີັະສດິທພິາບໍ່ນ� �ນ ເປັ�ນສິ� ງທີ� ສ່າຄ�ນໃນ
ການປົັກປັ�ອງເຂົາົເຈ ົ �າຈາກການກະທ່າຜູ້ດິ ທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ ທີ� ເປັ�ນຜູ້ນົສະທ �ອນໂດຍກງົທີ� ຖືກືຄ �າມະນຸດ. ບໍ່ດົຄົ �ນຄວ້ �າ 
ໄດ �ຢ່� �ງຢື່ນວ້� າ ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ� ບ່ໍ່� ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການກາ່ນດົຕ່ວົ້ ເປັ�ນເຫຼັດຜູ້ນົຫຼັັ �ກໃນການຖືກືດ່າເນນີຄະດ.ີ ມ�ນເປັ�ນສິ� ງທີ�

ຍອມຮ້�ບໍ່ຢ່� າງກວ້ �າງຂົວ້າງວ້� າ ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ� ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການກາ່ນດົຕ່ວົ້ນ� �ນ, ບ່ໍ່� ຄວ້ນຈະຖືກືລົງົໂທດຕ່່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິທີ�

ພວ້ກເຂົາົໄດ �ກະທ່າ ໃນເວ້ລົາທີ� ຖືກືຄ �າມະນຸດ. ບ່ໍ່ລົບິໍ່ດົ ຫຼັັ ື ສະພາບໍ່ການ ອາດຈະເປັ�ນຕ່ວົ້ກາ່ນດົວ້� າ ຈະຖືກືດ່າເນນີ
ຄະດອີາຍາ ຫຼັັ ືບ່ໍ່� ; ໃນກລ່ົະນທີີ� ພບົໍ່ບຸໍ່ກຄນົໃດໜີ້� ງ ໃນຖືານະຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິພ �ອມກ�ນນ� �ນ, ອາດຈະ
ບ່ໍ່� ຖືກືດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ເບໍ່າົບໍ່າງ, ແຕ່� ມ�ນອາດຈະເປັ�ນໄປັບ່ໍ່� ໄດ �ວ້� າ ບຸໍ່ກຄນົທີ� ຖືກືດ່າເນນີຄະດ ີ ຕ່່� ກ�ບໍ່
ຄວ້າມຜູ້ດິນ� �ນ ຈະຖືກືກາ່ນດົຕ່ວົ້ວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍພາຍຫຼັັ �ງ.11 ການຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ສະຖືານະຂົອງບຸໍ່ກຄນົທີ� ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍ ອາດນາ່ໄປັສ້� ຄວ້າມເຕ່�ມໃຈໃນການຮ້� ວ້ມມກື�ບໍ່ເຈົ �າ ໜີ �າທີ� ຕ່່າຫຼັັວ້ດ.12

ບາງບໍລິບົດ ລວມທັງ 'ການກວດຄ້ົນ' ເປັນອັນຕະລາຍໃນການກໍານົດຕົວ: ການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ�

ຜູ້ດິພາດ ເກດີຂົ້ �ນໃນເວ້ລົາທີ� ການປັະຕ່ບິໍ່�ດ ການບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຊິ �ກດົໝາຍ ບໍ່� ອນທີ� ຜູ້້ �ຖືກືຄ �າມະນຸດ ອາດຈະເຮ້�ດວ້ຽກ ຫຼັັ ື
ອາໄສຢ້່� , ຫຼັັ ື ເວ້ລົາທີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ອາດຈະໄປັສະຖືານຕ່ີ່າຫຼັັວ້ດ ເພື� ອຂ່ົຄວ້າມຊິ� ວ້ຍເຫຼັັອື ແຕ່� ກ�ບໍ່ຖືກືດ່າເນນີຄະດີ

11 Carolina Villacampa and N“ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຜ່ານລະບົບຍຸຕິທໍາທາງ
ອາຍາ, ການທົບທວນສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວິທະຍາ (International Review of Victimology), 2019, ສະບັບທີ. 25(1) 3“18, ທີ່ 12.
12 Carolina Villacampa and N“ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຜ່ານລະບົບຍຸຕິທໍາທາງ
ອາຍາ, ການທົບທວນສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວິທະຍາ (International Review of Victimology), 2019, ສະບັບ. 25(1) 3“18, ທີ່ 8.



9 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນລັດສະມາຊິກອາຊຽນ

ແທນ.13 ຄວ້າມຫຼັັ ົ �ມເຫຼັັວ້ໃນການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໃນເວ້ລົາ ‘ກວ້ດຄົ �ນ’ ທີ� ໄດ �ດ່າເນນີຢ້່� ບໍ່� ອນທີ� ຜູ້້ �ເຮ້�ດວ້ຽກ
ບ່ໍ່ລົກິານທາງເພດ ໄດ �ເຮ້�ດວ້ຽກຢ້່�  ເປັ�ນສິ� ງທີ� ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ກ�ນຢ່� າງກວ້ �າງຂົວ້າງ. ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ມ�ກຈະບ່ໍ່� ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການກາ່ນດົ
ຕ່ວົ້ໃນຂົະບໍ່ວ້ນການຄຸ �ມຄອງການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ ໂດຍທີ� ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ໄດ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດກ�ບໍ່ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ 
ວ້� າເປັ�ນແຮ້ງງານເຄື� ອນຍ �າຍທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ ແລົະ ດ່າເນນີຄະດເີຂົາົເຈ ົ �າ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິໃນການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ 
ແລົະ ເອກະສານທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງ ໂດຍບ່ໍ່� ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ວ້� າພວ້ກເຂົາົອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ຄວ້າມສ� ຽງນີ � ມຄີວ້າມສ� ຽງ
ສ້ງຂົ້ �ນ ໃນບ່ໍ່ລົບິໍ່ດົ ທີ� ມນີະໂຍບໍ່າຍທີ� ບ່ໍ່� ເປັ�ນມດິຕ່່� ກ�ບໍ່ແຮ້ງງານທີ� ບ່ໍ່� ມເີອກະສານ ທີ� ອາດຈະມອີດິທພິນົຕ່່� ກ�ບໍ່ວ້ທິກີານ
ທີ� ດ່າເນນີການໂດຍເຈົ �າໜີ �າທີ� ດ� ານໜີ�າ.14 ການລົວ້ມຕ່ວົ້ເພື� ອຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ກດົລົະບໍ່ຽບໍ່ຂົອງແຮ້ງງານ
ເຄື� ອນຍ �າຍໄດ �ຖືກືຮ້�ບໍ່ຮ້ອງໃນພາກພື �ນອາຊິຽນ, ສົ� ງຜູ້ນົໃຫຼັ �ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດໄດ �ຖືກືກາ່ນດົຕ່ວົ້ ແລົະ ຖືກືສົ� ງກ�ບໍ່ ໃນຖືານະ
ແຮ້ງງານທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ.15 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ມັກຈະບ່ໍໄດ້ຖືກກໍານົດຕົວ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາສູ່ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ໃນຖານະ
ຜູ້ກະທໍາຜິດ: ເມື� ອຜູ້້ �ເຄາະຮ້ �າຍ ໄດ �ເຂົົ �າສ້� ລົະບໍ່ບົໍ່ຍຸຕ່ທິ່າໃນຖືານະຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ, ມ�ນເປັ�ນສິ� ງທີ� ຍາກ ທີ� ຈະປັ� ຽນແປັງ
ທດິທາງເພື� ອຈະປົັກປັ�ອງເຂົາົເຈ ົ �າຕ່າມພາຍຫຼັັ �ງ, ແລົະ ເປັ�ນໄປັບ່ໍ່� ໄດ �ທີ� ຈະປົັກປັ�ອງເຂົາົເຈ ົ �າຈາກການຖືກືລົງົໂທດ ໃນ
ເມື� ອພວ້ກເຂົາົໄດ �ກະທບົໍ່ແລົ �ວ້. ໄດ �ມກີານກ� າວ້ເຖືງິຄວ້າມເປັ�ນກ�ງວ້ນົຂົ້ �ນ ໃນບໍ່�ນດາປັະເທດທີ� ໄດ �ເຮ້�ດການຄົ �ນຄວ້ �າ ທີ�

ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ບໍ່�ງຄ�ບໍ່ປັະຕ່ບິໍ່�ດກດົໝາຍ, ໄອຍະການ, ຜູ້້ �ປົັກປັ�ອງ ແລົະ ຜູ້້ �ພພິາກສາ ທີ� ພຈິາລົະນາຄະດ ີອາດຈະຂົາດທ�ກ
ສະໃນການຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ວ້� າ ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ກ� ອນ ໜີ�ານ� �ນ ພວ້ກເຂົາົອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ. ການກາ່
ນດົຕ່ວົ້ທີ� ບ່ໍ່� ພຽງພ່ ນອກເໜີອືກຈາກບ່ໍ່ລົບິໍ່ດົຂົອງການຂ້ົດຮ້ດີທາງເພດ ໄດ �ຖືກືກາ່ນດົໄວ້ �ໃຫຼັ �ມຄີວ້າມເອາົໃຈໃສ�  ເຊິ�� ນ
ດຽວ້ກ�ບໍ່ມຕິ່ດິ �ານເພດ ທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ� ເປັ�ນເພດຊິາຍ ທີ� ບ່ໍ່� ພຽງພ່ ແລົະ ແມ� ຍງິທີ� ຖືກື
ສ�ງຄມົປັະນາມ ທີ� ມສີ� ວ້ນກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ກ�ບໍ່ການບ່ໍ່ລົກິານທາງເພດ.

ມາດຕະການຮີບດ່ວນ ເພ່ືອແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ ໄດ �ສະແດງໃຫຼັ �
ເຫຼັ�ນເຖືງິຄວ້າມຈາ່ເປັ�ນທີ� ຕ່ �ອງໄດ �ກະຕຸ່ �ນໃຫຼັ �ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ຕ່ອບໍ່ໂຕ່ �ລົະບໍ່ບົໍ່ຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາໃນທຸກລົະດ�ບໍ່, ລົວ້ມ
ທ�ງ ການສ �າງຄວ້າມເຂົົ �າໃຈກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ນຍິາມ ຂົອງ ການຄ �າມະນຸດ, ແລົະ ການພວົ້ພ�ນຂົອງອງົປັະກອບໍ່ຂົອງການຄ �າ
ມະນຸດ ຂົອງຜູ້້ �ໃຫຼັຍ�  ແລົະ ເດ�ກນ �ອຍ. ໂດຍສະເພາະຢ່� າງຍິ� ງ, ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການນາ່ໃຊິ �ວ້ທິກີານທີ� ລົະອຽດ
ອ� ອນ ແລົະ ຄວ້າມຍນິຍອມ ທີ� ບ່ໍ່� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ວ້ທິກີານທີ� ຖືກືນາ່ໃຊິ � ເຊິິ� ງຖືກືຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ວ້� າເປັ�ນຈດຸສ່າຄ�ນໃນການກາ່ນດົ
ຕ່ວົ້ຢ່� າງມປີັະສດິທພິາບໍ່. ຂົະບໍ່ວ້ນການກ�� ນກອງທີ� ເຂົ� �ມງວ້ດ ຈາ່ເປັ�ນຕ່ �ອງໄດ �ນາ່ໃຊິ �ໃນຂົ� �ນຕ່ອນທ່າອດິ ເພື� ອເປັ�ນຕ່ວົ້
ຊິີ �ວ້�ດໃນການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ການນາ່ໃຊິ �ຂົ� �ນຕ່ອນການດ່າເນນີງານທີ� ມມີາດຕ່ະຖືານ 
(SOP) ແບໍ່ບໍ່ຕ່� �ງໜີ �າ, ຜູ້້ �ແປັພາສາທີ� ມຄຸີນວຸ້ດທ ິ ແລົະ ວ້ທິກີານຮ້� ວ້ມມກື�ບໍ່ຫຼັັາຍພາກສ� ວ້ນ ໂດຍການມສີ� ວ້ນຮ້� ວ້ມ
ຂົອງ NGO ເພື� ອເສມີສ �າງຄວ້າມເຂົ� �ມແຂົງໃນຂົະບໍ່ວ້ນການກ�� ນກອງທີ� ເນ� �ນໃຫຼັ �ເຫຼັ�ນເຖືງິຄວ້າມຈາ່ເປັ�ນໃນການກາ່ນດົ
ຕ່ວົ້ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໃນກຸ� ມແຮ້ງງານເຄື� ອນຍ �າຍທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ. ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ໄດ �ເນ� �ນໃຫຼັ �ເຫຼັ�ນ
ເຖືງິຄວ້າມສ່າຄ�ນໃນການນາ່ໃຊິ �ຂ່ົ �ສ�ນນຖິືານວ້� າບຸໍ່ກຄນົໃດໜີ້� ງເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ກ� ອນທີ� ຈະມກີານກາ່ນດົຕ່ວົ້ຢ່� າງ
ເຕ່�ມສ� ວ້ນ, ເພື� ອປັ�ອງກ�ນການດ່າເນນີຄະດ.ີ ອາຍຸອາດຈະມຄີວ້າມແຕ່ກຕ່� າງລົະຫຼັວ້� າງບຸໍ່ກຄນົທີ� ຖືກືດ່າເນນີຄະດໃີນ
ຖືານະຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ຫຼັັ ືຖືກືປົັກປັ�ອງ ໃນຖືານະຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ດ�� ງນ� �ນ ການສ�ນນຖິືານວ້� າເປັ�ນເດ�ກ ຈນົເຖືງິ ອາຍຸຂົອງ
ເຂົາົເຈ ົ �າ ສາມາດກາ່ນດົການປັະຕ່ບິໍ່�ດທີ� ເປັ�ນຕ່ວົ້ແບໍ່ບໍ່ທີ� ດ ີທີ� ເປັ�ນທີ� ຍອມຮ້�ບໍ່ ເພື� ອປົັກປັ�ອງເດ�ກຈາກການຖືກືລົງົໂທດ. 

13 ເບໍ່ິ�ງຕ່ົວ້ຢ່�າງ: ສົມຄວ້ນເປັ�ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້�າຍບໍ່່�? ບໍ່ົດລົາຍງານລົະດ�ບໍ່ຊິຸມຊິົມ ກ�ຽວ້ກ�ບໍ່ໃນອາຊິະກາ່ຂົອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້�າຍທີ�ເປັ�ນແຮ້ງງານເຄື�ອນຍ�າຍໃນການ
ບໍ່່ລົິການດ�ານເພດໃນເອີລົົບໍ່ (ICRSE, 2020) 27-29
14 ບໍ່ົດລົາຍງານຂົອງຜູ້້�ລົາຍງານພິເສດກ�ຽວ້ກ�ບໍ່ການຄ�າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລົະ ເດ�ກນອຍ, Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສາ 2020, 
ເອກະສານຂອງ UN A/HRC/44/45, 35.
15 Marija Jovanovi“, ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນຖັດຖານໃນພາກພື້ນກ່ຽວກັບການລັກລອບເຂົ້າ-ອອກເມືອງ: ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ມີການກໍາ
ນົດນິຍາມຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບການປົກຄອງໂລກດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ, ວາລະສາວິຊາການຂອງອາເມລິກາກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນ, 2021, ສະບັບ. XX, 1, 19
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ການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການປົກປ້ອງທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍກັບການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ການກາ່
ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ບ່ໍ່� ພຽງແຕ່� ສ່າຄ�ນຕ່່� ກ�ບໍ່ການບ່ໍ່� ລົງົໂທດເທົ� ານ� �ນ ແຕ່� ການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ຍ�ງຊິ� ວ້ຍໃນການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �
ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍເຊິ�� ນກ�ນ. ໃນກລ່ົະນທີີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ຖືກືປັະຕ່ບິໍ່�ດໃນຖືານະຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ, ພວ້ກເຂົາົຈະຖືກືກດີຂົວ້າງ
ບ່ໍ່� ໃຫຼັ �ຂ່ົຄວ້າມຊິ� ວ້ຍເຫຼັັອື ຫຼັັ ື ບ່ໍ່� ໃຫຼັ �ສື� ສານກ�ບໍ່ເຈົ �າໜີ �າທີ� ຕ່່າຫຼັັວ້ດ. ໃນທາງກງົກ�ນຂົ �າມ, ໃນກລ່ົະນທີີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ 
ໄດ �ຖືກືປັະຕ່ບິໍ່�ດ ແລົະ ປົັກປັ�ອງໃນຖືານະຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ຫຼັັາຍກວ້� າ ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ແລົະ ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການແຈ �ງສດິທີ� ຈະບ່ໍ່�

ຖືກືລົງົໂທດຈາກການກະທ່າຜູ້ດິ ໃນເວ້ລົາທີ� ຖືກືຄ �າມະນຸດ, ພວ້ກເຂົາົມແີນວ້ໂນ �ມທີ� ຈະໃຫຼັ �ຄວ້າມຮ້� ວ້ມມກື�ບໍ່ເຈົ �າ
ໜີ �າທີ��  ແລົະ ເຮ້�ດໃຫຼັ �ມກີານກາ່ນດົຕ່ວົ້ທີ� ມປີັະສດິທພິາບໍ່ຫຼັັາຍຂົ້ �ນ. ຄວ້າມເປັ�ນຈງິເຫຼັັ ົ� ານີ � ໄດ �ເນ� �ນໃຫຼັ �ເຫຼັ�ນເຖືງິຄວ້າມ
ສ່າຄ�ນຕ່່� ກ�ບໍ່ວ້ທິກີານທີ� ຄ່ານງ້ເຖືງິສດິ ເພື� ອປົັກປັ�ອງ ແລົະ ຊິ� ວ້ຍເຫຼັັອືຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ຄວ້າມເປັ�ນຈງິທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງນີ �, 
ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ໄດ �ໃຫຼັ �ຂ່ົ �ສ�ງເກດວ້� າ ສິ� ງທ �າທາຍຫຼັັ �ກຕ່່� ກ�ບໍ່ການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຫຼັັາຍຄນົອາດຈະບ່ໍ່�

ຕ່ �ອງການທີ� ຈະຖືກືກາ່ນດົຕ່ວົ້ໃນຖືານະຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ, ຍ �ອນວ້� າພວ້ກເຂົາົບ່ໍ່� ຕ່ �ອງການທີ� ຈະຮ້� ວ້ມມກື�ບໍ່ເຈົ �າໜີ �າທີ�  
ຫຼັັ ືຢ້່� ໃນສ້ນພ�ກເຊິາົ. ໃນກລ່ົະນທີີ� ຄວ້າມຕ່ �ອງການຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໄດ �ຖືກືປັະຕ່ບິໍ່�ດໃນຖືານະຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ຫຼັັາຍ
ກວ້� າ ໃນຖືານະຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ, ມ�ນມຄີວ້າມຈາ່ເປັ�ນທີ� ຮ້ບີໍ່ດ� ວ້ນ ທີ� ຕ່ �ອງມກີານປັະເມນີຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການປົັກປັ�ອງ ແລົະ 
ການຊິ� ວ້ຍເຫຼັັອື. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີຖືກລົງໂທດໃນຄວາມຜິດສະຖານຕ່າງໆໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ບໍ່ດົຄົ �ນຄວ້ �ານີ �ໄດ �ຢ່� �ງຢື່ນ
ແລົ �ວ້ວ້� າ ຄວ້າມຜູ້ດິທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ ແລົະ ການເປັ�ນໂສເພນ ີເປັ�ນຄວ້າມຜູ້ດິທີ� ເຫຼັ�ນຫຼັັາຍທີ� ສຸດ ທີ�

ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໄດ �ຖືກືຈ�ບໍ່ຕ່ວົ້, ຖືກືຕ່� �ງຂ່ົ �ຫຼັາ, ດ່າເນນີຄະດ ີແລົະ ຖືກືລົງົໂທດໃນພາກພື �ນອາຊິຽນ ແລົະ ບໍ່� ອນອື� ນໆ. 
ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໄດ �ຖືກືດ່າເນນີຄະດ ີ ສ່າລົ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິທາງອາຍາທີ� ພວ້ກເຂົາົໄດ �ກະທ່າ ໃນເວ້ລົາທີ� ຖືກືຄ �າມະນຸດ 
ລົວ້ມທ�ງ ຄວ້າມຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ. ພວ້ກເຂົາົໄດ �ຖືກືດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິທີ� ພວ້ກເຂົາົໄດ �ເຮ້�ດ ໃນເວ້ລົາ
ທີ� ພະຍາຍາມຫຼັັບົໍ່ໜີຈີາກສະຖືານະການທີ� ພບົໍ່ພ �່ ລົວ້ມທ�ງ ການທ່າຮ້ �າຍຮ້� າງກາຍ ຫຼັັ ື ແມ �ກະທ�ງການຄາດຕ່ະກາ່. 
ແລົະ ໃນກລ່ົະນທີີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ໄດ �ສິ �ນສຸດການເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົ �ວ້ມາຮ້�ບໍ່ບໍ່ດົບໍ່າດເປັ�ນຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ ເພື� ອ
ຫຼັັບົໍ່ຫຼັັກີຈາກການຕ່ກົເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ, ພວ້ກເຂົາົໄດ �ຖືກືດ່າເນນີຄະດ ີ ຕ່່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິໃນການຄ �າມະນຸດ.16 ໄດ �
ມຄີວ້າມກ�ງວ້ນົກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໃນອຸດສາຫຼັະກາ່ການປັະມງົ ເຊິິ� ງເປັ�ນຄວ້າມເປັ�ນກ�ງວ້ນົໃນປັະ
ເທດຕ່� າງໆ, ລົວ້ມທ�ງ ຄວ້າມຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ແຮ້ງງານ, ເອກະສານ, ການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ  ລົວ້ມໄປັເຖືງິ ການປັະມງົທີ�

ຜູ້ດິກດົໝາຍ, ບ່ໍ່� ມກີານລົາຍງານ ແລົະ ບ່ໍ່� ມກີານຄວ້ບໍ່ຄຸມ (IUU). ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ຍ�ງສະແດງໃຫຼັ �ເຫຼັ�ນເຖືງິຈດຸທີ� ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະ
ຮ້ �າຍ ໄດ �ກະທ່າຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການກ່� ການຮ້ �າຍ, ລົວ້ມທ�ງ ແມ� ຍງິ ແລົະ ເດ�ກ ທີ� ຖືກືບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ �ແຕ່� ງງານກ�ບໍ່ຜູ້້ �ກ່� ການຮ້ �າຍ 
ແລົະ ໄດ �ກາຍມາເປັ�ນຜູ້້ �ກ່� ການຮ້ �າຍເອງ.17 

ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນທາງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອດໍາເນີນຄະດີຕ່ໍກັບແມ່ຍິງ 
ໃນອຸດສາຫະກໍາທາງເພດ: ມຄີວ້າມເປັ�ນຫຼັ� ວ້ງວ້� າ ກດົໝາຍວ້� າດ �ວ້ຍການຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດ ຈະຖືກືນາ່ໃຊິ �ໃນ
ທາງທີ� ບ່ໍ່� ຖືກືຕ່ �ອງ ເພື� ອດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ແມ� ຍງິ ໃນອຸດສາຫຼັະກາ່ທາງເພດ - ລົວ້ມທ�ງ ແຕ່� ບ່ໍ່� ສະເພາະແຕ່� ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະ
ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດໃນກຸ� ມຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າເທົ� ານ� �ນ - ສ່າລົ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ, ມ�ນ
ສົ� ງຜູ້ນົໃຫຼັ �ມກີານລົງົໂທດ ນ�ບໍ່ແຕ່� ການຖືກືປັ�ບໍ່ໃໝ ຈນົເຖືງິການກ�ກຂົ�ງ ຫຼັັ ືເນລົະເທດກ�ບໍ່ປັະເທດ ຫຼັັ ືການຖືກືລົງົໂທດ
ດ �ານຮ້� າງກາຍຢ້່� ໃນບໍ່າງສະຖືານະການ/ບ່ໍ່ລົບິໍ່ດົ. ໄດ �ມຂ່ີົ �ສະເໜີແີນະນາ່ໃຫຼັ �ປັ�ບໍ່ປຸັງກດົໝາຍ ເພື� ອຫຼັັຸດຜູ້� ອນຄວ້າມສ� ຽງ

16 ສໍາລັບການແບ່ງປະເພດຄວາມຜິດ ໃນຖານະນະຄວາມຜິດ, ຄວາມຜິດທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຜິດກ່ຽວກັບອິດສະລະພາບ, ເບິ່ງທີ່ Andreas 
Schloenhardt & Rebekkah Markey-Towler, “ການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ“ ຫຼັກການ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ທັດສະນະ“, ວາລະ
ສາດ້ານວິຊາການຂອງ Groningen ກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນ, ເຫຼັ້ມທີ 4(1) (2016), 10-38 ທີ່ 13-15.
17 ສໍາລັບລາຍງານຄວາມຜິດທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຖືກລົງໂທດ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.



11 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນລັດສະມາຊິກອາຊຽນ

ຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ແລົະ ກຸ� ມສ� ຽງອື� ນໆ ທີ� ຈະຖືກືດ່າເນນີຄະດ,ີ ໄປັສ້� ການຫຼັ�ນປັ� ຽນຊິ�ບໍ່ພະຍາ
ກອນດ �ານຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ ແລົະ ຫຼັ�ນຄວ້າມສນົໃຈດ�� ງກ� າວ້ອອກຈາກ ຜູ້້ �ບ່ໍ່ລົກິານທາງເພດ ແລົ �ວ້ຫຼັ�ນຄວ້າມສນົໃຈ
ໄປັດ່າເນນີຄະດກີ�ບໍ່ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ ແລົະ ອາຊິະຍາກາ່ທາງອາຍາທີ� ຮ້ �າຍແຮ້ງອື� ນໆແທນ.  

ການລົງໂທດພົນລະເມືອງໃນຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ນອກເໜືອເຂດອໍານາດສານຂອງອາຊຽນ: ພນົລົະເມອືງ
ຂົອງລົ�ດສະມາຊິກິອາຊິຽນ - ລົວ້ມທ�ງ ເດ�ກ - ໄດ �ຖືກືດ່າເນນີຄະດຢ້ີ່� ຕ່� າງປັະເທດ ຫັຼັ�ງຈາກທີ� ຖືກືຄ �າມະນຸດໃນຮ້້ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການ
ບໍ່�ງຄ�ບໍ່ແຕ່� ງງານ, ບໍ່�ງຄ�ບໍ່ໃຫຼັ �ກະທາ່ຜູ້ດິທາງອາຍາ, ການປັະມງົ, ບໍ່�ນເທງີ, ທາງເພດ ແລົະ ອຸດສາຫຼັະກາ່ອື� ນໆ. ຄວ້າມສ� ຽງນີ �ທະ
ວ້ຄີວ້າມຮຸ້ນແຮ້ງຂົ້ �ນ ໃນຂົອບໍ່ເຂົດອ່ານາດຂົອງສານ ບໍ່� ອນທີ�  ແຮ້ງງານເຄື� ອນຍ �າຍທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ ທີ� ຖືວື້� າເປັ�ນຄວ້າມຜູ້ດິທາງ
ອາຍາ ແລົະ ແຮ້ງງານເຄື� ອນຍ �າຍນ� �ນ ຖືກືຕ່ສີ�ງຄມົປັະນາມ ໂດຍມຜີູ້ນົສະທ �ອນທາງອາຍາໂດຍບ່ໍ່� ຕ່� �ງໃຈຕ່່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ
ຈາກການຄ �າມະນຸດ ທີ� ຢ້່� ໃນສະຖືານະການທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ. ຕ່່� ກ�ບໍ່ການອະທບິໍ່າຍນີ �, ມ�ນມຄີວ້າມສ່າຄ�ນໃນການສ �າງຄວ້າມເຂົ� �ມ
ແຂົງໃນການຮ້� ວ້ມມກື� ຽວ້ກ�ບໍ່ຫັຼັ�ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ທ�ງໃນພາກພື �ນອາຊິຽນ ແລົະ ນອກ       ເໜີອືພາກພື �ນອາ
ຊິຽນ ລົວ້ມທ�ງ ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈທີ� ເປັ�ນເອກະພາບໍ່ກ�ນວ້� າ ໃຜູ້ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ແລົະ ໃນເວ້ລົາທີ� ຫັຼັ �ກການ
ບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ໄດ �ຖືກືນາ່ໃຊິ �. 

ການລົງໂທດເດັກ: ມກີານຍກົຕ່ວົ້ຢ່� າງເດ�ກທີ� ຖືກືດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິທີ� ພວ້ກເຂົາົໄດ �ເຮ້�ດ ໃນເວ້ລົາທີ� ຖືກືຄ �າ
ມະນຸດ ລົວ້ມທ�ງ ການຄ �າເດ�ກຄນົອື� ນໆນາ່. ການດ່າເນນີຄະດດີ�� ງກ� າວ້ ອາດຈະເປັ�ນຜູ້ນົມາຈາກການກາ່ນດົຕ່ວົ້ເດ�ກທີ�

ຜູ້ດິພາດວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ໃຫຼັຍ�  ແລົະ ການບ່ໍ່� ກາ່ນດົຕ່ວົ້ພາຍຫຼັັ �ງ ວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ. ນີ �ແມ� ນຄວ້າມ
ສ່າຄ�ນໃນການນາ່ໃຊິ �ຂ່ົ �ສມົມຸດຕ່ຖິືານໃນຂົະບໍ່ວ້ນການກ�� ນກອງເດ�ກ ແລົະ ການກາ່ນດົຕ່ວົ້. ຄວ້າມກ�ງວ້ນົຍ�ງສະແດງ
ໃຫຼັ �ເຫຼັ�ນໃນບໍ່າງຄະດທີີ� ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ� ເປັ�ນເດ�ກ ອາດຈະຈ�ດວ້າງວ້� າ  ‘ເດ�ກທີ� ຂົ�ດກ�ບໍ່ກດົໝາຍ’ 
ຫຼັັາຍກວ້� າທີ� ຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ, ທີ� ຂົ�ດຕ່່� ກ�ບໍ່ສດິ ແລົະ ຜູ້ນົປັະໂຫຼັຍດຂົອງເດ�ກ. ອາຍຸຕ່່� ກ�ບໍ່
ຄວ້າມຮ້�ບໍ່ຜູ້ດິຊິອບໍ່ທາງອາຍາ ເປັ�ນສິ� ງທີ� ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຂົ �ອງການປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິທີ� ເປັ�ນເດ�ກ ແລົະ ອາດຈະ
ລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ� ເປັ�ນເດ�ກ ໃນກຸ� ມເຂົາົເຈ ົ �າ ແລົະ ອາດຈະເພີ� ມຈາ່ນວ້ນຂົ້ �ນ. 

ການນໍາໃຊ້ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍຜູ້ຄ້າມະນຸດ: ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດອາດຈະໃຊິ �ປັະໂຫຼັຍດຈາກການມີ
ສ� ວ້ນຮ້� ວ້ມຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍໃນອາຊິະຍາກາ່ (ເຊິ�� ນ ການການກະທ່າຜູ້ດິທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການຄ �າຂົາຍຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ) 
ເພື� ອເອາົຄວ້າມສ� ຽງຈາກການຖືກືລົງົໂທດອອກຈາກຕ່ນົເອງ ແລົ �ວ້ເອາົຄວ້າມສ� ຽງໄປັໃຫຼັ �ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ພວ້ກເຂົາົ
ອາດຈະຂົົ� ມຂ້ົ� ການລົງົໂທດ ສ່າລົ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການເຂົົ �າ-ອອກເມອືງ ຫັຼັ ື ຄວ້າມຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ແຮ້ງງານ 
ເຊິິ� ງເປັ�ນກນົລົະຍຸດໃນການຄວ້ບໍ່ຄຸມຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ. ໃນກລ່ົະນທີີ� ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຄກື�ບໍ່ຜູ້້ �
ກະທ່າ່ຜູ້ດິ, ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ ໄດ �ຮ້�ບໍ່ການພສ້ິດວ້� າຖືກືຕ່ �ອງ. ຜູ້້ �ຂ້ົດຮ້ດີ ອາດຈະນາ່ໃຊິ �ຄວ້າມຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການໝິ� ນປັະໝາດ 
ຫັຼັ ື ການໃສ� ຮ້ �າຍ ເພື� ອເຮ້�ດໃຫຼັ �ມຄີວ້າມມດິງຽບໍ່. ໃນກລ່ົະນດີ�� ງກ� າວ້, ເຫຼັ�ນວ້� າມຄີວ້າມບ່ໍ່� ສມົດ້ນກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ອ່ານາດຢ່� າງ
ຊິ�ດເຈນ; ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ ແລົະ ຜູ້້ �ໃຊິ �ແຮ້ງງານທີ� ຂ້ົດຮ້ດີ ມຊີິ�ບໍ່ພະຍາກອນທີ� ສ່າຄ�ນຫັຼັາຍ ເພື� ອທີ� ຈະດ່າເນນີການທາງດ �ານ
ກດົໝາຍ ໃນການຕ່່� ຕ່ �ານກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເພິ� ງພາພວ້ກເຂົາົໃນດ �ານການເງນິ ແລົະ ດ �ານອື� ນໆ. 

ການນໍາໃຊ້ການລົງໂທດໂດຍເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງລັດ ເພ່ືອການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ຫືຼ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ: ໃນບໍ່າງກລ່ົະນ ີການໃຊິ � ຫຼັັ ືການຂົົ� ມຂ້ົ� ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ການລົງົໂທດ ໄດ �ເປັ�ນເຄື� ອງມທືີ� ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ຂົອງລົ�ດອາດຈະ
ນາ່ໃຊິ � ເພື� ອຜູ້ນົປັະໂຫຼັຍດໃນການສ່ �ລົາດບໍ່�ງຫຼັັວ້ງ ຫຼັັ ືອ່ານວ້ຍຄວ້າມສະດວ້ກ. ໃນຖືານະທີ� ເປັ�ນເຄື� ອງມໃືນການສ່ �ລົາດ
ບໍ່�ງຫຼັັວ້ງ, ມກີານບໍ່�ນທກ້ເຫຼັດການ ທີ� ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ໄດ �ຂົົ� ມຂ້ົ� ຜູ້້ �ຖືກືຄ �າມະນຸດວ້� າຈະລົງົໂທດ ຖື�າພວ້ກເຂົາົບ່ໍ່� ຈ� າຍຄ� າໃຫຼັ �
ສນິບໍ່ນົ (ຕ່ວົ້ຢ່� າງ ການຂົ �າມຊິາຍແດນທີ� ຜູ້ດິກດົໝາຍ ຫຼັັ ືການສບືໍ່ຕ່່� ເຮ້�ດວ້ຽກໃນອຸດສາຫຼັະກາ່ດ �ານເພດ) ຫຼັັ ືອາດຈະ
ມກີານບ່ໍ່ລົກິານດ �ານເພດ. ໃນຖືານະທີ� ເປັ�ນເຄື� ອງມອ່ືານວ້ຍຄວ້າມສະດວ້ກ, ການຂົົ� ມຂ້ົ�  ຫຼັັ ືນາ່ໃຊິ �ການລົງົໂທດ ເປັ�ນ
ໜີ້� ງໃນຕ່ວົ້ຢ່� າງວ້� າເປັ�ນຂ່ົ �ໄດ �ປັຽບໍ່; ການກ�ກຂົ�ງຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ເປັ�ນການຫຼັັກີລົ �ຽງຄ� າໃຊິ �ຈ� າຍ ແລົະ 
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ຄວ້າມພະຍາຍາມທີ� ຈາ່ເປັ�ນໃນການສົ� ງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍກ�ບໍ່ຄນືປັະເທດຕ່ົ �ນກາ່ນດົ ເພື� ອໃຫຼັ �ການໃນຖືານະພະຍານ ຕ່່�

ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ. 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທ່ີຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີ ຕ່ໍກັບຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຢາເສບຕິດ: ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ ໄດ �ສນົທະນາກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຄວ້າມສ� ຽງຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍທີ� ຈະຖືກືດ່າເນນີຄະດ ີຕ່່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມ
ຜູ້ດິທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ, ຕ່� �ງແຕ່� ຄວ້າມຜູ້ດິເລົ�ກນ �ອຍ ໄປັຈນົເຖືງິຄວ້າມຜູ້ດິທີ� ຮ້ �າຍແຮ້ງ ທີ� ມກີານລົງົໂທດ
ໜີ�ກ. ມຄີວ້າມກ�ງວ້ນົກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ວ້ທິກີານຄວ້າມຮ້�ບໍ່ຜູ້ດິຊິອບໍ່ທີ� ເຂົ� �ມງວ້ດ ຕ່່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິໃນພາກ
ພື �ນ ແລົະ ຜູ້ນົກະທບົໍ່ທີ� ເປັ�ນອ�ນຕ່ະລົາຍຕ່່� ກ�ບໍ່ ‘ສງົຄາມຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ’ ທີ� ມຕ່ີ່� ກ �ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ. 
ໃນນີ � ມຂ່ີົ �ສ�ງເກດວ້� າ ເຖືງິວ້� າຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິແຕ່� ລົະຄນົ ອາດຈະມຄີວ້າມຕ່� �ງໃຈທີ� ຈະນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ແຕ່�
ມ�ນອາດຈະເປັ�ນໄປັບ່ໍ່� ໄດ �ທີ� ຈະໂນ �ມນ �າວ້ພາກສ� ວ້ນຕ່� າງໆ ໃນຕ່ະຫຼັັອດຂົະບໍ່ວ້ນການຍຸຕ່ທິ່າ ເພື� ອໃຫຼັ �ເຮ້�ດສິ� ງນີ �ເຊິ�� ນ
ດຽວ້ກ�ນ. ໃນຕ່ວົ້ຈງິແລົ �ວ້, ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ອາຊິະຍາກາ່ຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ ອາດຈະມີ
ຄວ້າມສ� ຽງທີ� ຮ້ �າຍແຮ້ງ. 

ການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ໂທດປະຫານຊີວິດ: ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍອາດຈະພບົໍ່ກ�ບໍ່ການລົງົໂທດທີ� ຮ້ �າຍແຮ້ງ
ຕ່່� ກ�ບໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິທາງອາຍາ ທີ� ພວ້ກເຂົາົໄດ �ເຮ້�ດໃນເວ້ລົາທີ� ຖືກືຄ �າມະນຸດ. ການລົງົໂທດນີ �ນ�ບໍ່ແຕ່� ການລົງົໂທດທາງ
ດ �ານຮ້� າງກາຍ ສ່າລົ�ບໍ່ການກະທ່າທີ� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ອຸດສາຫຼັະກາ່ທາງເພດ, ໂທດປັະຫຼັານຊິວີ້ດິ ໃນກລ່ົະນທີີ� ພວ້ກເຂົາົ
ຖືກືຂ້ົດຮ້ດີຫຼັັອກລ່ົ �ໃນຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ. ເຄິ� ງໜີ້� ງຂົອງລົ�ດສະມາຊິກິອາຊິຽນ ໄດ �ນາ່ໃຊິ �ໂທດປັະຫຼັານຊິວີ້ດິຕ່່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມຜູ້ດິ
ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຢ່າເສບໍ່ຕ່ດິ. ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ກາ່ລົ�ງປັະເຊິນີກ�ບໍ່ການຖືກືປັະຫຼັານຊິວີ້ດິ ຫຼັັ �ງຈາກທີ� ກາ່ນດົ
ໂທດປັະຫຼັານຊິວີ້ດິ, ລົວ້ມທ�ງ Mary Jane Veloso, ທີ� ໄດ �ມກີານປ້ັກສາຫຼັາລົກື�ນໃນກອງປັະຊຸິມໂຕ່ະມນົ (ເບໍ່ິ� ງໃນ
ຫຼັ �ອງທີ�  5). ຜູ້້ �ຕ່ອບໍ່ໄດ �ອະທບິໍ່າຍວ້� າ ກລ່ົະນດີ�� ງກ� າວ້ ສະແດງໃຫຼັ �ເຫຼັ�ນເຖືງິຄວ້າມຈາ່ເປັ�ນ ທີ� ຕ່ �ອງມກີານນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການ
ບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ໃຫຼັ �ເປັ�ນເລົື� ອງທີ� ຮ້ບີໍ່ດ� ວ້ນ.

ຂ້ໍສະເໜີແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ 

26 ຂ່ົ �ສະເໜີແີນະນາ່ຕ່່� ໄປັນີ � ໄດ �ຖືກືສະເໜີເີພື� ອສ �າງຄວ້າມເຂົ� �ມແຂົງໃຫຼັ �ແກ� ການຈ�ດຕ່� �ງປັະຕ່ບິໍ່�ດຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ
ໃນກດົໝາຍ, ນະໂຍບໍ່າຍ ແລົະ ພາກປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິ ໃນທຸກຂົະບໍ່ວ້ນການຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາໃນທຸກຂົ� �ນ. ຄ່າແນະນາ່
ແຕ່� ລົະຂ່ົ �ສະ   ເໜີແີນະນາ່ ໄດ �ຢ້່� ໃນພາກທ ີ3 ຂົອງບໍ່ດົຄົ �ນຄວ້ �າສະບໍ່�ບໍ່ນີ �.  
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ການກໍານົດຕົວ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ
1. ການສ �າງຂົດີຄວ້າມສາມາດໃຫຼັ �ແກ� ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ດ� ານໜີ�າ ເພື� ອກາ່ນດົຕ່ວົ້ຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ

ຈາກການຄ �າມະນຸດ ໃນກຸ� ມຄນົທີ� ປັະເຊິນີໜີ�າວ້� າເປັ�ນຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ.  

2. ເສມີສ �າງຄວ້າມເຂົ� �ມແຂົງຕ່່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈ ວ້ທິກີານທີ� ຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດນາ່ໃຊິ �ຕ່່� ກ �ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ 
ຜູ້ນົກະທບົໍ່ຕ່່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ.

3. ຄວ້າມທ �າທາຍຕ່່� ກ�ບໍ່ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈຜູ້ດິ ແລົະ ສ�ນນຖິືານກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ 
ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ ‘ອຸດມົຄະຕ່’ິ ຫຼັັ ື‘ເໝາະສມົ’

4. ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ໄດ �ຖືກືສົ� ງຕ່່� ເພື� ອກ�� ນກອງ
ຢ່� າງມປີັະສດິທພິາບໍ່ ແລົະ ປັະສດິທຜິູ້ນົ

5. ການສບືໍ່ສວ້ນ-ສອບໍ່ສວ້ນຢ່� າງຕ່� �ງໜີ �າ ກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຄວ້າມເຊິື� ອມໂຍງລົະຫຼັວ້� າງ ການກະທ່າຜູ້ດິຂົອງຜູ້້ �ທີ�

ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ-ທີ� ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ ພດ້ຕ່ກິາ່ຂົອງຜູ້້ �ທີ� ອາດຈະເປັ�ນຜູ້້ �ຄ �າມະນຸດ. 

ການຈັບຕົວ ແລະ ການສ່ັງຟ້້ອງ
6. ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ດ� ານໜີ�າ ມີ

ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈຕ່່� ກ�ບໍ່ຜູ້ນົກະທບົໍ່ຈາກ
ການຈ�ບໍ່ຕ່ວົ້ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກ
ການຄ �າມະນຸດ ແລົະ ການຕ່ອບໍ່
ໂຕ່ �ຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາຕ່່� ກ�ບໍ່ການຄ �າ
ມະນຸດ 

7. ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ດ� ານໜີ�າ ມີ
ຄວ້າມເຂົົ �າໃຈຕ່່� ກ�ບໍ່ດຸນພນິດິຂົອງ
ເຂົາົເຈ ົ �າ ແລົະ ວ້ທິກີານທີ� ຈະນາ່ໃຊິ �
ດຸນພນິດິດ�� ງກ� າວ້. 

8. ສ �າງແຮ້ງຈງ້ໃຈຂົອງເຈົ �າໜີ �າທີ�

ບໍ່�ງຄ�ບໍ່ປັະຕ່ບິໍ່�ດກດົໝາຍ ໃນການ
ນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ 

9. ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າ ເຈ ົ �າໜີ �າທີ� ຜູ້້ �ຈ �ບໍ່ຕ່ວົ້ 
ມຄີວ້າມເຂົົ �າໃຈຕ່່� ກ�ບໍ່ພ�ນທະຂົອງ
ເຂົາົເຈ ົ �າໃນການຈ�ບໍ່ຕ່ວົ້ບຸໍ່ກຄນົ 

ການດໍາເນີນຄະດີ 
10. ປັ�ບໍ່ປຸັງກດົໝາຍເພື� ອຫຼັັຸດຜູ້� ອນຄວ້າມສ� ຽງໃນການດ່າເນນີ

ຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ຢ່� າງບ່ໍ່�

ເໝາະສມົ

11. ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າ ການຕ່�ດສນິໃດໆ ເພື� ອດ່າເນນີຄະດຕ່ີ່� ກ�ບໍ່
ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດ ໄດ �ຖືກືດ່າເນນີການ
ພາຍຫຼັັ �ງທີ� ໄດ �ມຂີົະບໍ່ວ້ນການກາ່ນດົຕ່ວົ້ຢ່� າງເປັ�ນທາງການ
ເທົ� ານ� �ນ ແລົະ ໄດ �ມກີານອະທບິໍ່າຍໄວ້ �ຢ່� າງຊິ�ດເຈນ

12. ຊິີ �ແຈງຄວ້າມສ່າພ�ນລົະຫຼັວ້� າງສະຖືານະຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະ
ຮ້ �າຍ ແລົະ ການບ່ໍ່� ດ່າເນນີຄະດ ີ

13. ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າໄອຍະການເຂົົ �າໃຈດຸນພນິດິຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າ 
ແລົະ ວ້ທິກີານນາ່ໃຊິ �ດຸນພນິດິ 

14. ຈ�ດການຝ້່ກອບົໍ່ຮ້ມົວ້ຽກງານຕ່ �ານການຄ �າມະນຸດໃຫຼັ �ແກ�  
ໄອຍະການ ໂດຍສະພາະຜູ້້ �ທີ� ຊິ� ຽວ້ຊິານໃນການດ່າເນນີ
ຄະດຜ້ີູ້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າມະນຸດທົ� ວ້ໄປັ  

15. ເສມີສ �າງຄວ້າມເຂົົ �າໃຈກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ຄວ້າມຍນິຍອມຂົອງຜູ້້ �ຖືກື
ເຄາະຮ້ �າຍ ທີ� ບ່ໍ່� ກ� ຽວ້ຂົ �ອງກ�ບໍ່ການຄ �າມະນຸດ, ໂດຍນາ່ເອາົ
ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດໄປັນາ່ໃຊິ �   
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ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ  
16. ຮ້� າງ ຫຼັັ ືປັ�ບໍ່ປຸັງກດົໝາຍ ເພື� ອກາ່ນດົການປົັກປັ�ອງຕ່າມກດົໝາຍທີ� ຊິ�ດເຈນ ເພື� ອໃຫຼັ �ມຜີູ້ນົຕ່່� ກ�ບໍ່

ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ 

17. ຈ�ດຝ້່ກອບົໍ່ຮ້ມົ ແລົະ ແນະນາ່ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິກ� ຽວ້ກ�ບໍ່ວ້ທິກີານສ �າງຄວ້າມເຊິື� ອມໂຍງລົະຫຼັວ້� າງການ
ກະທ່າຜູ້ດິຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ແລົະ ການຄ �າມະນຸດຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າ. 

18. ຈ�ດຝ້່ກອບົໍ່ຮ້ມົ ແລົະ ຄ່າແນະນາ່ໃຫຼັ �ແກ� ຜູ້້ �ປັະຕ່ບິໍ່�ດຕ່ວົ້ຈງິໃນຂົະແໜີງຍຸຕ່ທິ່າທາງອາຍາ ໃນການນາ່
ໃຊິ �ການປົັກປັ�ອງທົ� ວ້ໄປັ ສ່າລົ�ບໍ່ຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ ທີ� ໄດ �ກະທ່າຜູ້ດິ ເນື� ອງຈາກຜູ້ນົສະທ �ອນໂດຍກງົຈາກ
ການຄ �າມະນຸດ. 

19. ຮ້�ບໍ່ປັະກ�ນວ້� າພາລົະການພສ້ິດຫຼັັ �ກຖືານເປັ�ນຂົອງພາກລົ�ດ ບ່ໍ່� ແມ� ນຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ 

20. ປັ�ອງກ�ນການນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດໃນທາງທີ� ບ່ໍ່� ຖືກືຕ່ �ອງ  

ການຕັດສິນ ແລະ ການລົງໂທດ 
21. ເຮ້�ດໃຫຼັ �ສະມາຊິກິຂົອງຕຸ່ລົາການມຄີວ້າມ

ຮ້�ບໍ່ຮ້້ �ຕ່່� ກ �ບໍ່ຫຼັັ �ກການບ່ໍ່� ລົງົໂທດ ແລົະ 
ບໍ່ດົບໍ່າດຂົອງເຂົາົເຈ ົ �າໃນການນາ່ໃຊິ �ຫຼັັ �ກການ
ດ�� ງກ� າວ້. 

22. ຫຼັັກີລົ �ຽງ ຫຼັັ ືຫຼັັຸດຜູ້� ອນໂທດສ່າລົ�ບໍ່ການ
ຕ່�ດສນິລົງົໂທດຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການ
ຄ �າມະນຸດ  

23. ພຈິາລົະນາ ການຟືີ�ນຟ້ີຄວ້າມຍຸຕ່ທິ່າ ແທນ
ທີ� ຈະເປັ�ນແກ �ແຄ �ນທາງຄວ້າມຍຸຕ່ທິ່າ 
ສ່າລົ�ບໍ່ຜູ້້ �ກະທ່າຜູ້ດິ-ທີ� ເປັ�ນຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍ

24. ປົັກປັ�ອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າ
ມະນຸດ ຈາກການຖືກືລົງົໂທດທາງດ �ານ
ຮ້� າງກາຍ ແລົະ ໂທດປັະຫຼັານຊິວີ້ດິ 

ການຢຽວຢາພາຍຫັຼງການຕັດສິນ   
25. ສກ້ສາໂອກາດໃນການອອກ

ກດົໝາຍ ເພື� ອລົບ້ໍ່ລົ �າງປັະຫຼັວ້�ດອາ
ຊິະຍາກາ່ຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກ
ການຄ �າມະນຸດ 

26. ກາ່ນດົ ແລົະ ແກ �ໄຂົສິ� ງທ �າທາຍ
ຂົອງຜູ້້ �ຖືກືເຄາະຮ້ �າຍຈາກການຄ �າ
ມະນຸດ ທີ� ປັະເຊິນີກ�ບໍ່ການລົບ້ໍ່ລົ �າງ
ຄ່າຕ່�ດສນິ



ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຫັຼກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ຈາກການຄ້າມະນຸດໃນລັດສະມາຊິກອາຊຽນ


