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ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ມີຄວາມຄວບຄຸມ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີແນະນໍາ
ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ສ້າງກົດໝາຍ; ແລະ ຜູ້
ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການນໍາໃຊ້
ຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
“

ຜູ້ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ,
ສາດສະດາຈານ ສິໂອບານ ມູນລາລີ (Siobhán Mullally)

ຄຳນໍາ

ຈາກຜູຕ
້ າງໜ້າຂອງປະເທດ
ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈໍາ AICHR
ໃນຖານະທີ່່�ເປັັນໜ່່ວຍງານຮັັບຜິິດຊອບໃນການສົ່່�ງເສີີມ ແລະ ປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດ, ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການລະຫວ່່ າງ
ັ ມອບໝາຍໃຫ້້ຮັບ
ັ ຜິິດຊອບເລື່່�ອງສິິດທິິມະນຸຸດ
ລັັດຖະບານກ່່ ຽວກັັບສິິດທິິມະນຸຸດຂອງອາຊຽນ (AICHR) ໄດ້້ຮັບ
ເປັັນຕົ້້�ນຕໍໍໃນທົ່່�ວປະຊາຄົົມອາຊຽນ, ລວມທັັງ ມາດຕະການໃນການແກ້ ້ໄຂບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່
ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ. ບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດແມ່່ ນຢູ່່�ໃນຄວາມສົົນໃຈຂອງ AICHR ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ແນ່່ ໃຈວ່່ າ ສິິດທິິ
່
ມະນຸຸດເປັັນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້້ອງກັັນການຄ້້າມະນຸຸດ,
ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ທີ່� ກະທໍໍາຜິິ
ດຕໍ່່�
ເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ໃນຂະນະທີ່່�ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຄອບຄົົວຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ພິິຈາລະນາວ່່ າເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນ
ທີ່່�ສຸຸ ດ, ການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ໃນການແກ້ ້ແຄ້້ນຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ຄວນຈະເປັັນໃນລັັກສະນະທີ່່�ປົົກປ້້ອງສິິດທິິຂອງຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ມັັນມີີຄວາມສໍໍາຄັັນຢ່່ າງເທົ່່�າທຽມກັັນໃນການຂະຫຍາຍການປົົກປ້້ອງຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທຸຸກຄົົນ ຜູ້້�
ທີ່່�ເປັັນພະຍານ. ການລວມເອົົາມາດຕະການ ການປົົກປ້້ອງພະຍານ ແລະ ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ດ້້ວຍການ
ັ ການຮ່່ ວມມືືຈາກເຂົົາເຈົ້້�າເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່
ສະໜັັບສະໜູູນຢ່່ າງເໝາະສົົມ, ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ ເປັັນການເພີ່່�ມໂອກາດໃນການໄດ້້ຮັບ
ັ ພັັນທະດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດລະຫວ່່ າງປະເທດ ອີີກດ້້ວຍ.
ຍັັງຊ່່ ວຍບັັນດາປະເທດຕ່່ າງໆໃນການປະຕິິບັດ
ໃນຄວາມສາມາດຂອງຂ້້າພະເຈົ້້�າ ໃນຖານະຜູ້້�ຕາງໜ້້າຂອງປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ປະຈໍໍາ AICHR ຂ້້າພະເຈົ້້�າໄດ້້ເຫັັນ
ັ ໃນ
ສະຖານະການ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ສະຖານະຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ມັັກຈະຖືືກເບິ່່�ງຂ້້າມ ຫຼືື� ຖືືກປະຖິ້້�ມ ຫຼືື� ຖືືກປະຕິິບັດ
ຖາະນະຜູ້້�ເຂົ້້�າ-ອອກ ເມືືອງທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ໃນຖານະອາຊະຍາກອນ ເຊິ່່�ງປະຕິິເສດພວກເຂົົາຈາກຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາໃນ
ັ ການລາຍງານຈໍໍານວນໜຶ່່�ງ ທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເປັັນຜູ້້�ເປີີດເຜີີຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃຫ້້
ການປົົກປ້້ອງ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າ ຍັັງໄດ້້ຮັບ
ມີີຄວາມສ່່ ຽງຕໍ່່�ການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ແລະ ໝູູນໃຊ້້ເຂົົາເຈົ້້�າສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ຮູູບແບບສະເພາະຂອງການຂູູດຮີີດ. ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນ, ຈິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີຈຸຸດຈົົບດ້້ວຍ
ການຖືືກກັັກຂັັງ, ດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ຖືືກຕັັດສິິນ ແລະ ຖືືກສົ່່�ງກັັບໂດຍບໍ່່�ມີີການພິິຈາລະນາສະຖານະພາບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ໃນສະຖານະການທັັງໝົົດນີ້້�, ການປະເມີີນທີ່່�ສໍໍາຄັັນກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຮັັບຟັັງການ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ບໍ່່�ແມ່່ ນຖືືກ
ຮ້້ອງທຸຸກຂອງເຂົົາເຈົ້້�າດ້້ວຍຄວາມເອົົາໃຈໃສ່່ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຮັບ
ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ລົົງໂທດ ໃນການລະເມີີດສິິດທິິໃນການເຄົົາລົົບສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ສິິດທິິ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດ
ສາມາດພິິຈາລະນາໄດ້້ວ່່ າເປັັ ນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນຂອງການປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນກອບກົົດໝາຍ
ັ ຄວາມສໍໍາຄັັນ
ສາກົົນ, ພາກພື້້�ນ, ແລະ ລະດັັບຊາດໃນການແກ້ ້ໄຂການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນຄວາມຈິິງແລ້້ວ, ມັັນຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
ໃນລະດັັບສູູງ ເນື່່�ອງຈາກມັັນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບສິິດທິິທາງດ້້ານກົົດໝາຍຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດປະຕິິເສດໄດ້້ໃນ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການປົົກປ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ.
ັ ຍາອາຊຽນ
ໃນອາຊຽນ, ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກຮັັບປະກັັນໄວ້້ໃນສົົນທິິສັນ
ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ ປີີ 2015 (ACTIP). ໃນມາດຕາ 14(7)
ັ ພາຄີີ “ພິິຈາລະນາບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ຫຼືື� ທາງ
ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ລັດ
ບໍໍລິິຫານ”. ນອກນັ້້�ນ, ມາດຕາ 13 ຂອງຖະແຫຼຼງການວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິມະນຸຸດຂອງອາຊຽນ ປີີ 2012 (AHRD) ໄດ້້
ຢືືນຢັັນຢ່່ າງຊັັດເຈນວ່່ າ ຈະບໍ່່�ມີີຜູ້້�ໃດຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ມາດຕາ 2 ຍັັງໄດ້້ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ຈໍໍາແນກເຊື້້�ອຊາດ, ເພດ,
ອາຍຸຸ , ພາສາ, ສາສະໜາ, ຄວາມຄິິດເຫັັນທາງດ້້ານການເມືືອງ ຫຼືື� ຄວາມຄິິດເຫັັນດ້້ານອື່່�ນໆ, ຊາດກໍໍາເນີີດ ຫຼືື� ສັັງຄົົມ,
ຖານະດ້້ານເສດຖະກິິດ, ຄວາມພິິການຈາກກໍໍາເນີີດ ຫຼືື� ສະຖານະພາບອື່່�ນໆ ເຊິ່່�ງມີີຄວາມສໍໍາຄັັນຫຼຼາຍໃນການນໍໍາໃຊ້້
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຂໍ້້�ກໍໍານົົດເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າການປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
�
�ບໍ່່ລົົງໂທດ ແມ່່ ນມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຈະໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ທີ່່ພວກເຂົົາມີີສິິດ
ັ ຕາມກົົດໝາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັັນ ກໍໍເປັັນການປ້້ອງກັັນບໍ່່�ໃຫ້້ພວກເຂົົາຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຊ້ຳຳ ��ຄືືນອີີກ ແລະ ເປັັນ
ໄດ້້ຮັບ
ການສະໜັັບສະໜູູນຄວາມພະຍາຍາຍາມຂອງພວກເຮົົາໃນການລົົງໂທດຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.
ໃນລະດັັບປະເທດ, ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຍັັງພົົບເຫັັນໃນກອບກົົດໝາຍຂອງລັັດ
ສະມາຊິິກອາຊຽນ ໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວ ມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນ
ິ ທິິຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຢ່່ າງ
ໃນການສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການຟື້້�ນຟູູກຽດສັັກສີີ, ຊື່່�ສຽງ ແລະ ການນໍໍາໃຊ້້ສິດ
ເຕັັມສ່່ ວນ.
ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າ ມີີຄວາມຍິິນດີີໃນການຕ້້ອນຮັັບເອົົາບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າຂອງແຜນງານອາຊຽນ-ອົົດສະຕຣາລີີ ເພື່່�ອ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນລັັດ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ແລະ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນຳຳ� ໄດ້້ນໍໍາສະເໜີີໂດຍເອກະສານ
ສະມາຊິິກອາຊຽນ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າ ເຫັັນວ່່ າການວິິເຄາະ, ຜົົນໄດ້້ຮັບ
�
ເຜີີຍແຜ່່ສະບັັບນີ້້� ບໍ່່ພຽງແຕ່່ທັັນເວລາ ແລະ ເປັັນຍຸຸ ດທະສາດ ແຕ່່ຍັັງເວົ້້�າໃນພາສາຂອງສິິດທິິມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງສອດຄ່່ ອງ
ກັັບວຽກຂອງ AICHR ຕໍ່່�ກັັບວຽກງານສິິດທິິມະນຸຸດໃນອາຊຽນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້້ອງການຂອງ AICHR
ໃນການຈັັດການກັັບການປັັບປ່່ ຽນຂະບວນການໃນການແກ້ ້ໄຂບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດໃນທົ່່�ວອາຊຽນ.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າ ຂໍໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່່�ກັັບ ແຜນງານອາຊຽນ-ອົົດສະຕຣາລີີ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມ
ໝັ້້�ນໝາຍຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນການແກ້ ້ໄຂບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ ແລະ ພ້້ອມທີ່່�
ຈະເສີີມສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃນການຮ່່ ວມມືືຂອງພວກເຮົົາເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຜົົນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເນື່່�ອງຈາກ
ັ ບັັດແນວຄິິດລິິເລີ່່�ມ ທີ່່�ເນັ້້�ນໃສ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ພວກເຮົົາໄດ້້ເຮັັດວຽກຮ່່ ວມກັັນ ເພື່່�ອອອກແບບ ແລະ ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຮ່່ ວມກັັບບັັນດາໜ່່ວຍງານ-ຂະແໜງການຂອງອາຊຽນ ແລະ ລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ.

ພະນະທ່່ານ ຍູູຍຸນ
ຸ ວາຍໍໍນິງິ ຣັັມ (Yuyun Wahyuningrum)
ຜູ້້�ຕາງໜ້້າຂອງປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ປະຈໍໍາ ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການລະຫວ່່າງລັັດຖະບານ
ກ່່ຽວກັັບສິິດທິິມະນຸຸດຂອງອາຊຽນ (2019-2021, 2022-2024
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ຈາກຫົວໜ້າ SOMTC - ຟິລິບປິນ
ັ ຜົົນກະທົົບຈາກໄພຂົ່່�ມຂູ່່� ຕໍ່່�ກັັບຄວາມໝັ້້�ນຄົົງຈາກອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດ. ການຄ້້າມະນຸຸດ
ປະຊາຄົົມອາຊຽນ ໄດ້້ຮັບ
- ເປັັນຮູູບແບບອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດທີ່່�ແຜ່່ຫຼຼາຍ ແລະ ຮ້້າຍກາດເປັັນພິິເສດ - ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດມີີຄວາມສ່່ ຽງຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�
ັ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດແລ້້ວ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຍັັງເປັັນ
ກັັບລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ແລະ ພົົນລະເມືືອງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ແຕ່່ວ່່ າ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ັ ຜົົນກໍໍາໄລຢ່່ າງຫຼຼວງຫຼຼາຍໃນແຕ່່ ລະປີີ ແລະ ມີີຄວາມ
ຜົົນປະໂຫຍດສູູງ, ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່ມີີຄວາມສ່່ ຽງຕໍ່່າ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
�
�
ັ ການຍົົກເວັ້້�ນຈາກການຖືືກລົົງໂທດ,
ສ່່ ຽງນ້ ້ອຍທີ່່ຈະຖືືກກວດພົົບ ແລະ ດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ເນື່່ອງຈາກຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຮັບ
ຫຼຼາຍຄັ້້�ງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ພົົບກັັບຄວາມຜິິດທາງແພ່່ ງ, ທາງບໍໍລິິຫານ ຫຼືື� ແມ້ ້ກະທັ້້�ງທາງອາຍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
ມາຈາກການກະທໍໍາ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ເນ່ືື�ອງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ນັ້້�ນ.
ໃນທົ່່�ວພາກພື້້�ນອາຊຽນ ແລະ ນອກເໜືືອຈາກປະເທດໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ ທີ່່�ພົົນລະເມືືອງອາຊຽນຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ,
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະຖືືກລົົງໂທດ ເນື່່�ອງຈາກການນໍໍາໃຊ້້ເອກະສານປອມ, ການຂ້້າມຊາຍແດນທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ
ັ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນອຸຸ ດ
ຫຼືື� ການອາໄສຢູ່່� ຫຼືື� ເຮັັດວຽກໂດຍຜິິດກົົດໝາຍ. ພວກເຮົົາອາດຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ສາຫະກໍໍາທາງເພດ ຫຼືື� ອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການປະມົົງ ຫຼືື� ໃນຂະແໜງການອື່່ນໆ ທີ່່ພວກເຂົົາຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ພວກເຂົົາອາດ
ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນຖານະຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພວກເຂົົາບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ຖືືກປົົກປ້້ອງໃນຖານະຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກຂູູດຮີີດໃນການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ, ອາດເປັັນຜົົນໃຫ້້ຖືືກລົົງໂທດ
ຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງ; ພວກເຂົົາຖືືກຂູູດຮີີດໃນການຜະລິິດສິ່່�ງເສບຕິິດ ຫຼືື� ການລັັກລອບຄ້້າຂາຍສິ່່�ງເສບຕິິດ ຫຼືື� ແມ້ ້ກະທັັງຂໍ້້�
ຂັັດແຍ່່ ງທາງອາວຸຸ ດ ຫຼືື� ການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ຖືືກລົົງໂທດທາງຮ່່ າງກາຍ ຫຼືື� ໂທດປະຫານຊີີວິິດ. ຄວາມກັັງວົົນ
ັ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ການຕອບໂຕ້້ຕໍ່່�ກັັບການ
ອັັນໃຫຍ່່ຫຼຼວງນີ້້� ເຕືືອນພວກເຮົົາຢ່່ າງຮີີບດ່່ ວນ ເຊິ່່�ງພວກເຮົົາຕ້້ອງປະຕິິບັດ
ັ ຜົົນກະທົົບຈາກພວກເຂົົາ ເຊິ່່�ງມັັກຈະເປັັນກຸ່່� ມທີ່່�ດ້້ອຍ
ຄ້້າມະນຸຸດຂອງພວກເຮົົາ ບໍ່່�ໄດ້້ລະເມີີດສິິດຂອງບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ໂອກາດ.
ພວກເຮົົາມີີເຄື່່�ອງມືືໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຖືືກລົົງໂທດ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍ
ເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ພາຍໃຕ້້ສົົນທິິສັນ
່
ສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ACTIP), ລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ມີີມະຕິິທີ່� ຈະປົົກປ້້
ອງ ແລະ ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ດ້້ວຍການເຄົົາລົົບສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າຢ່່ າງເຕັັມສ່່ ວນ ລວມທັັງ ສິ່່�ງທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນຖະແຫຼຼງການວ່່ າ
ັ ຍາ ACTIP ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ ລັັດຕ່່ າງໆ ບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີຄວາມ
ດ້້ວຍສິິດທິິມະນຸຸດຂອງອາຊຽນ. ສົົນທິິສັນ
ຮັັບຜິິດຊອບທາງບໍໍລິິຫານ ຫຼືື� ທາງອາຍາ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງໂດຍກົົງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ,
ປະຊາຄົົມອາຊຽນ ຈິ່່�ງມີີຄວາມເປັັນເອກະພາບກັັນໃນການແກ້ ້ໄຂ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າການຕອບໂຕ້້ການຄ້້າມະນຸຸດ
ັ ຫຼັັ�ກກຖານບໍ່່�ລົົງໂທດ ເປັັນສິ່່�ງ
ແມ່່ ນອີີງໃສ່່ສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ. ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ກັັບຄວາມໝັ້້�ນໝາຍນັ້້�ນ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ກອງປະຊຸຸມເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ອາວຸຸ ໂສກ່່ ຽວກັັບອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດ (SOMTC) ຊົົມເຊີີຍຕໍ່່�ກັັບແຜນງານອາຊຽນ-ອົົດ
ັ ການຄົ້້�ນຄວ້້າທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ແລະ ທັັນເວລາ ກ່່ ຽວກັັບ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ
ສະຕຣາລີີ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ຫຼັັ�ກການ ບໍ່່ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ. ການປຶຶກສາຫາລືືທີ່່ເຂັ້້�ມແຂງ
ັ ຈາກການຄົ້້�ນຄວ້້າແມ່່ ນຍຶຶດໝັ້້�ນກັັບຄວາມຊ່່ ຽວຊານ
ເພື່່�ອແຈ້ ້ງໃຫ້້ຊາບກ່່ ຽວກັັບວຽກນີ້້� ຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຜົົນໄດ້້ຮັບ
ແລະ ປະສົົບການພາຍໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ. ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາຍັັງສອດຄ່່ ອງກັັບວິິໄສທັັດຂອງພວກເຮົົາໃນການຕ້້ານ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍຜ່່ ານການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ, ການແບ່່ ງປັັ ນຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ແລະ ຄວາມໝັ້້�ນໝາຍ
ຮ່່ ວມກັັນ ຕໍ່່�ກັັບສິິດທິິມະນຸຸດ. ພວກເຮົົາຫວັັງວ່່ າຈະໄດ້້ເຮັັດວຽກກັັບຄູ່່� ຮ່່ ວມງານໃນທົ່່�ວພາກພື້້�ນ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງ
ັ ບັັນດາຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນຳຳ�ເຫຼົ່່��ານີ້້� ທີ່່�ເປັັ ນສ່່ ວນໜຶ່່�ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົົາ ເພ່ືື�ອນໍໍາເອົົາອາຊະ
ປະຕິິບັດ
ິ າ ໃນຂະນະທີ່່�ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ລວມທັັງ ປົົກປ້້ອງຈາກການຖືືກ
ຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດເຂົ້້�າສູ່່� ຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ເຮັັດໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ພະນະທ່ານ ເບີນາໂດ ຊີ. ຟລໍເຣສ. ເຈອາ. (Bernardo C. Florece, Jr.), ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ຫົວໜ້າ ກອງປະຊຸມເຈົາ້ ໜ້າທີອ
່ າວຸໂສກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ (SOMTC) – ຟິລບ
ິ ປິນ
ປະທານ SOMTC WG ຂອງການຄ້າມະນຸດ
ທີ່ ມະນິລາ, 21 ກຸມພາ 2022

ຄຳຳ�ນໍໍາ

x

ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ຫຼືື� ຖືືກລົົງໂທດຈາກການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນມາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ມັັນບໍ່່�ແມ່່ ນ
ສິ່່�ງທີ່່�ສາມາດປ້້ອງກັັນຢ່່ າງຄອບຄຸຸ ມ ແຕ່່ ເປັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຕອບໂຕ້້
ຍຸຸ ດຕິິທຳຳ�ທາງອາຍາ ຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.
ັ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກ
ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້� ໄດ້້ຄົ້້�ນຄວ້້າກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ຕໍ່່�
ເຄາະຮ້້າຍໃນບັັນດາລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ແລະ ສໍໍາຫຼຼວດສິ່່�ງທ້້າທາຍ ແລະ ອຸຸ ປະສັັກ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ. ຜົົນໄດ້້ຮັບ
ັ ຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້າ ແລະ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ອອກກົົດໝາຍ, ຜູ້້�
ກັັບການປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິທຳ
ິ �ທ
ຳ າງອາຍາ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນຄວາມພະຍາຍາມຢ່່ າງ
ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ຕໍ່່�ເນື່່�ອງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຕໍ່່�ກັັບພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບສິິດທິິ
ມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ການປ້້ອງກັັນການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຮ່່ ວມມືືກັັນເພື່່�ອແກ້ ້ໄຂບັັນຫາດັ່່�ງກ່່ າວ.
ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າສະບັັບນີ້້� ໄດ້້ເຮັັດຂຶ້້�ນໂດຍການຄົ້້�ນຄວ້້າບັັນດາເອກະສານທີ່່�ມີີຢູ່່� ຈາກພາກພື້້�ນອາຊຽນ ແລະ ຈາກບ່່ ອນ
ອື່່�ນໆ ແລະ ຈັັດ 12 ກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືໂຕະມົົນ ທີ່່�ຈັັດຂຶ້້�ນໃນ 6 ປະເທດ (ຟີີລິິບປິິນ, ກໍໍາປູູເຈຍ, ຫວຽດນາມ,
ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ອິິນໂດເນເຊຍ). ມີີຈໍໍານວນຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນການປຶຶກສາຫາລືື ທັັງໝົົດ 196 ຄົົນ ຊຶ່່�ງປະກອບ
ດ້້ວຍຜູ້້�ຕາງໜ້້າຈາກລັັດຖະບານ 122 ຄົົນ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດຖະບານ 74 ຄົົນ. ນອກນັ້້�ນ, ຍັັງ
ມີີຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານສີ່່�ທ່່ ານ ທີ່່�ໄດ້້ປະກອບຄຳຳ�ເຫັັນ ທີ່່�ເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ ຫຼືື� ຜ່່ ານການສົົນທະນາແບບເລິິກເຊິ່່�ງ.1

ແຫຼງ່ ຂໍມ
້ ນ
ູ ຂອງຫຼກ
ັ ການບໍລ
່ ງົ ໂທດຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົດໝາຍສາກົົນ: ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນ ອານຸຸ
ສັັນຍາວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ, ປາບປາມ ແລະ ລົົງໂທດການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ອານຸຸ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດທີ່່�ມີີການຈັັດຕັ້້�ງ
ສັັນຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ) ຫຼືື� ສົົນທິິສັນ
(UNTOC). ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ ມັັນໄດ້້ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ເພີ່່�ມຂຶ້້�ນວ່່ າເປັັນອົົງປະກອບທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນການປົົກປ້້ອງ ແລະ
ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ລວມທັັງ ໃນຄູ່່� ມືື ແລະ ຫຼັັ�ກການກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງຫ້້ອງການຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການໃຫຍ່່ ເພື່່�ອສິິດທິິມະນຸຸດ. ຄວາມເຂົ້້�າໃຈດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ຮັັບການ
ດຶຶງດູູດທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ລວມທັັງ ການປຶຶກສາຫາລືືໃນຄະນະທີ່່�ເຮັັດວຽກກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,2 ບົົດລາຍງານຂອງ
ັ ບໍ່່�
ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ,3 ແລະ ແມ້ ້ກະທັັງມະຕິິຂອງສະພາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ທີ່່�ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ລັດ

1 ການຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�ຍັັງໄດ້້ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້້�າຮ່່ວມຂອງຜູ້້�ຂຽນ
ໃນກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ຜູ້້�ຂຽນໄດ້້ເຂົ້້�າຮ່່ວມໃນຖານະຜູ້້�
ເຂົ້້�າຮ່່ວມ ແລະ ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືື ທີ່່�ໄດ້້ຈັັດຂຶ້້�ນໃນວັັນທີີ 4-5 ກຸຸມພາ 2021 ໂດຍຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ
ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ເພື່່�ອແຈ້້ງການລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�
ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, Siobhán Mullaly, ເອກະສານຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ
2021). ຜູ້້�ຂຽນຍັັງເຂົ້້�າຮ່່ວມກອງປະຊຸຸມໂຕະມົົນຂອງສະພາສິິດທິິມະນຸຸດຄັ້້�ງທີີ 47, ວັັນທີີ 30 ມິິຖຸຸນາ 2021, 13:00-14:30 CET, ຈັັດໂດຍ ICAT ແລະ
OHCHR, ຫົົວຂໍ້້� ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ກອງປະຊຸຸມໂຕະມົົນກ່່ ຽວກັັບການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/. ຜູ້້�ຂຽນມີີຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຍິິນດີີຕໍ່່�ກັັບໂອກາດນີ້້� ໃນການ
ຮວບຮວມຂໍ້້�ມູູນແບບລົົງເລິິກໃນທົ່່�ວໂລກ.
ິ າ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດໃນຂະບວນການຄ້້າ
2 ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ວິິທີີການທາງດ້້ານບໍໍລິິຫານ ແລະ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ມະນຸຸດ: ເອກະສານພື້້�ນຖານຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ, ວຽນນາ ວັັນທີີ 27-29 ມັັງກອນ 2010, ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/4
(ວັັນທີີ 9 ທັັນວາ 2010), ແຖວທີີ 10.
3 ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ວັັນທີີ 6 ເມສາ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍ
2020, ເອກະສານ UN A/HRC/44/45 ແຖວ 36; ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ UN A/HRC/47/34 (ວັັນທີີ 17 ພຶຶດສະພາ 2021)
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ັ ການຢືືນຢັັນຄືືນໃນ ຖະແຫຼຼງ
ໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.4 ຄໍໍາໝັ້້�ນໝາຍກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຍັັງໄດ້້ຮັບ
ັ ແຜນປະຕິິບັດ
ັ ງານສາກົົນຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່່�ອ
ການທາງດ້້ານການເມືືອງກ່່ ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.5 ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ຍັັງໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນກົົດໝາຍສາກົົນ ໂດຍສະເພາະທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ເລກທີີ 29 ທີ່່�
ກັັບການບັັງຄັັບ ຫຼືື� ແຮງງານບັັງຄັັບ; ມາດຕາ 4(2) ຂອງອານຸຸສັນ
ິ ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ມີີອໍໍານາດ ບໍ່່�ໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນກິິດຈະກໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ
ໃຫ້້ສິດ
ທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ມີີການກະທຳຳ�ຜິິດ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ຖືືກບັັງຄັັບໃຊ້້
ັ ຍາທີ່່�ກ່່ ຽວກັັບສະຖານະຂອງຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ປີີ 1951, ເຊິ່່�ງອາດຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ແຮງງານ. ມາດຕາ 31 ຂອງ ສົົນທິິສັນ
່
ກັັບຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຄ້້
າມະນຸຸດ ທີ່່�ຊອກຫາບ່່ ອນລີ້້�ໄພ. ໃນມາດຕາດັ່່�ງກ່່ າວ ຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ເຂົ້້�າ
ເມືືອງ ຫຼືື� ອາໄສຢູ່່�ໃນປະເທດໂດຍຜິິດກົົດໝາຍ.

ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົດໝາຍໃນພາກພື້້�ນ: ໃນອາຊີີ, ສົົນທິິສັນ
ສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ (2015), ໄດ້້ກໍໍານົົດວ່່ າບັັນດາປະເທດພາຄີີ (ທີ່່�ເປັັນລັັດສາມາຊິິກອາຊຽນໃນສິິບ
ປະເທດ) ຈະຕ້້ອງພິິຈາລະນາ ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ຫຼືື� ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງບໍໍລິິຫານ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເປັັນ
ັ ງານ
ຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (ມາດຕາ 14(7)). ຫຼັັ�ກການນີ້້� ມີີຜົົນບັັງຄັັບໃຊ້້ ຕໍ່່�ກັັນ ແຜນປະຕິິບັດ
ອາຊຽນ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ; ຄະນະກໍໍາມາທິິການອາຊຽນ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ
ແລະ ສົ່່�ງເສີີມສິິດທິິຂອງແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ACWC) ຄໍໍາແນະນໍໍາໃນການເຮັັດວຽກກັັບແມ່່ຍິິງ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
ັ ຕົົວຈິິງໃນອາຊຽນກ່່ ຽວກັັບ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍເອົົາໃຈໃສ່່ບົົດບາດຍິິງ-ຊາຍ, ແລະ ຄູ່່� ມືືຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ການຕອບໂຕ້້ຍຸຸດຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (2007). ນອກນັ້້�ນ, ຍັັງມີີບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈສອງຝ່່າຍ
ລະຫວ່່ າງລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ທີ່່�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເຖິິງຈະມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງ
ສ່່ ວນເທົ່່�ານັ້້�ນ (ຕົົວຢ່່ າງ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກຍິິງ) ຫຼືື� ການກະທຳຳ�ຜິິດສະເພາະ (ຕົົວຢ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ການເຂົ້້�າອອກ-ເມືືອງ). ໃນລະດັັບອານຸຸພາກພື້້�ນ ການລິິເລີ່່�ມການຮ່່ ວມມືືລະຫວ່່ າງລັັດຖະມົົນຕີີໃນປະເທດລຸ່່� ມແມ່່
ນ້ຳຳ ��ຂອງວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (COMMIT) ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈວ່່ າດ້້ວຍການຮ່່ ວມມືື ເພື່່�ອຕ້້ານ
ການຄ້້າມະນຸຸດໃນອານຸຸພາກພື້້�ນແມ່່ນ້ຳຳ ��ຂອງ ແລະ ຄູ່່� ມືືວ່່ າດ້້ວຍການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ກົົນໄກການສົ່່�ງຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
(2016) ທີ່່�ຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.

ໃນອາຟຣິິກາ, ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ພົົບເຫັັນຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນເຄື່່�ອງມືືດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົດໝາຍ
ັ ງານຂອງວາກາດູູກູູ (Ouagadougou) ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ
ລວມທັັງ ແຜນປະຕິິບັດ
ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ ແລະ ແຜນຍຸຸ ດທະສາດ SADC 10 ປີີ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ
ເດັັກນ້້ອຍ (2009-2019).
ັ ຮູ້້�
ໃນອາເມລິິກາ, ກອງປະຊຸຸມມ້ ້ວນທ້້າຍ ແລະ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາຂອງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ໄດ້້ຮັບ
ຫຼັັ�ກການ. ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2000, ກະຊວງ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກ
ການຕ່່ າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ພິິຈາລະນາຂອບເຂດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຮັບ
�
�
່
ການຖືືກລົົງໂທດ ເປັັນເງື່ອນໄຂໃນການປະເມີີດລັັ
ດອື່່ນໆໃນບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ.

ັ ງານເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າ
ໃນເອີີລົົບ, ອົົງການເພື່່�ອຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ແລະ ການຮ່່ ວມມືືໃນເອີີລົົບ (OSCE) ແຜນປະຕິິບັດ
4 ລາຍລະອຽດເພີ່່�ມເຕີີມທີ່່� ມະຕິິຂອງສະພາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ 2331 (2016); ມະຕິິຂອງສະພາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ 2388 (2017).
5 ຖະແຫຼຼງການທາງດ້້ານການເມືືອງກ່່ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດແຜນປະຕິິບັັດງານສາກົົນຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
ເອກະສານ UN A/76/L.11 ວັັນທີີ 9 ພະຈິິກ 2021 [13].
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ປີີ

2021,

ມະນຸຸດ ໄດ້້ແນະນຳຳ�ວ່່ າ ‘ຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນ
ັ ຍາຂອງສະພາເອີີລົົບວ່່ າ
ສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ’ (ການຮັັບຮອງ 557/Rev.1). ສົົນທິິສັນ
່ � ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັບ
ັ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ
ດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ກໍໍານົົດຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ຈະບໍ່່
ໃນກິິດຈະກໍໍາ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ເຮັັດ (ມາດຕາ 26). ຄໍໍາສ່ັ່່��ງຂອງ ສະຫະພາບເອີີລົົບ 2011/36/
EU ຂອງສະພາແຫ່່ ງຊາດເອີີລົົບ ແລະ ສະພາ ໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ລົົງໂທດ
ັ ບັັນຊີີໂດຍຫຍໍ້້�ລາຍການກິິດຈະກໍໍາທາງອາຍາ (ລາຍການ 14), ທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເປັັນຜົົນ
ສຳຳ�ລັບ
ໂດຍກົົງມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ (ມາດຕາ 8). ຄໍໍາສັ່່�ງ ຍັັງຮັັບຮູ້້�ການຂູູດຮີີດໃນກິິດຈະກໍໍາທາງອາຍາ ວ່່ າເປັັນຮູູບແບບ
ໜຶ່່�ງຂອງການຂູູດຮູີີ�ດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ອາດຈະຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ (ລາຍງານ 11). ໃນເດືືອນ ເມສາ 2021, ໄດ້້ມີີການ
ຕັັດສິິນຄັ້້�ງສໍໍາຄັັນຈາກສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເອີີລົົບ ໃນກໍໍລະນີີຂອງ V.C.L ແລະ A.N. v ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ,
ັ ຍາຂອງສະຫະພາບເອີີລົົບວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິມະນຸຸດ
ທີ່່�ພົົບເຫັັນໃນສະຫະລາຊອານາຈັັກ ທີ່່�ລະເມີີດພັັນທະຂອງສົົນທິິສັນ
ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (ຫ້້ອງທີີ 4).
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົດໝາຍພາຍໃນ: ການປະກາດໃຊ້້ກົົດໝາຍທີ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນກ່່ ຽວກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແມ່່ ນ
ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ເປັັນທີ່່�ຮັັບຮູ້້�ຢ່່ າງກວ້້າຂວາງ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຜົົນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.6
ເປັັນການປະຕິິບັດ
ໃນບັັນດາສິິບລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ, ເຈັັດລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍ
ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ໃນເອີີລົົບ, ຄະນະຊ່່ ຽວຊານສະເພາະກິິດ ກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
(GRETA) ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ໃນທ້້າຍປີີ 2019, ຈາກ 42 ລັັດ ທີ່່�ໄດ້້ເຮັັດການປະເມີີນຮອບສອງສໍໍາເລັັດນັ້້້��ນ, ມີີ
ພຽງແຕ່່ 17 ລັັດ ທີ່່�ຮັັບຮອງເອົົາຂໍ້້�ກໍໍານົົດສະເພາະ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ.7
ິ ການທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນໃນການສ້້າງຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ແຕ່່ ລະລັັດ ນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
ເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ. ບາງຄົົນ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ມີີ
ສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາ ແລະ ບາງຄົົນຮຽກຮ້້ອງວ່່ າການກະທໍໍານັ້້�ນ ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກ
ິ າລະນາວ່່ າ ວິິທີີການໃນຮູູບແບດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ເປັັນທີ່່�ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າເປັັນຮູູບແບບ
ການຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານບາງທ່່ ານ ໄດ້້ພິຈ
‘ສາເຫດ’, ເຊິ່່�ງເປັັນວິິທີີການທີ່່�ດີີກວ່່ າ ເພາະວ່່ າເປັັນວິິທີີທີ່່�ກວ້້າງກວ່່ າ ແລະ ງ່່າຍກວ່່ າໃນການພິິສູູດ ຫຼຼາຍກວ່່ າຮູູບແບບ
‘ບັັງຄັັບ’ ເຊິ່່�ງຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງມີີ ວິິທີີການ ທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອພິິສູູດການບັັງຄັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ວິິທີີການ
ັ ຕົົວຈິິງ ໃນກໍໍລະນີີການຄ້້າເດັັກ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງ ມີີວິິທີີການ.
ບັັງຄັັບນີ້້� ຍັັງບໍ່່�ສາມາດນໍໍາໃຊ້້ໄດ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ທັັງສອງຮູູບແບບນີ້້� ອະທິິບາຍເພີ່່�ມເຕີີມໃນ ໜ້້າທີ່່� 33.
ັ ຮອງ
ຫ້້າໃນເຈັັດປະເທດໃນອາຊຽນ
ໄດ້້ມີີຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນກົົດໝາຍຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ,
ໄດ້້ຮັບ
ຮູູບແບບສາເຫດ (ບຣູູໄນ້ ້, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ຟີີລິິບປິິນ). ມີີພຽງແຕ່່ກົົດໝາຍອິິນໂດເນເຊຍ ທີ່່�
ິ ການແບບບັັງຄັັບ, ທີ່່�ກໍໍານົົດວ່່ າຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດບັັງຄັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ປະເທດໄທ ນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
ິ ການທີ່່�ແຕກຕ່່ າງ,
ນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
ິ າ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີກັັບ
ທີ່່�ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການຂໍໍອະນຸຸຍາດທີ່່�ເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນຈາກລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ການກະທໍໍາຜິິດໃນລາຍການສະເພາະ. ກົົດໝາຍໃນຫວຽດນາມ ແລະ ສິິງກະໂປ ບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັບ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນ. ປະເທດສ່່ ວນໃຫຍ່່ ໃນພາກພື້້�ນ, ຂອບເຂດການປົົກປ້້ອງຈາກ
ການຖືືກລົົງໂທດນັ້້�ນ ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະບັັນຊີີລາຍການກະທຳຳ�ຜິິດທີ່່�ຖືືກເລືືອກໄວ້້ເທົ່່�ານັ້້�ນ, ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນການເຂົ້້�າ-ອອກ
ິ າທາງອາຍາຢ່່ າງເໝາະສົົມຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
6 ຄໍໍາແນະນຳຳ�ວ່່ າດ້້ວຍບັັນຫາ ການຕອບໂຕ້້ຍຸຸຕິທໍໍ
ມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາທີ່່�ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສະເພາະທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ
2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກທີີ 46.
7 ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີ ຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ລາຍງານກ່່ຽວກັັບກອງປະຊຸຸມຂອງຄະນະສະເພາະທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (10-11 ກັັນຍາ
2020). ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/4, 28 ກັັນຍາ 2020, ວັັກທີີ 34.
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ເມືືອງ ແລະ ເອກະສານທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ (ບຣູູໄນ້ ້, ມາເລເຊຍ); ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ການເປັັນ
ໂສເພນີີ (ສປປ ລາວ); ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ການເປັັນໂສເພນີີ, ເອກະສານ ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
(ປະເທດໄທ) ຫຼືື� ການກະທໍໍາຜິິດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (ມຽນມາ). ໃນອິິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີີລິິບປິິນ ການປົົກປ້້ອງ
ິ າລະນາການ
ຈາກການລົົງໂທດ ບໍ່່�ໄດ້້ຈໍໍາກັັດ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່່�ຂໍ້້�ກໍໍານົົດໃນກົົດໝາຍ ໄດ້້ພິຈ
�
�
ັ
ປະກອບສ່່ ວນເຂົ້້�າໃນຄວາມເຂົ້້�າໃຈທົ່່ວໄປກ່່ ຽວກັັບການບໍ່່ລົົງໂທດ, ບາງຕົົວຢ່່ າງ ສາມາດພົົບເຫັັນໄດ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ຕົົວຈິິງ.

ການຕີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຫຼກ
ັ ການບໍລ
່ ງົ ໂທດ
ການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ: ຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງເກີີດຂຶ້້�ນໄດ້້ແນວ
ໃດລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດນັ້້�ນ ແມ່່ ນມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ
ໃນປະເທດຕ່່ າງໆ ແລະ ພາຍໃນປະເທດເອງ. ມີີຄຳຳ�ຖາມເກີີດຂຶ້້�ນວ່່ າ ເມື່່�ອໃດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ
ແລະ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ ແລະ ເມື່່�ອໃດທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນໄດ້້ຖືືກຍົົກເລີີກຈາກການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດຈາກຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໃນບັັນດາປະເທດທີ່່�ໄດ້້ເຮັັດການຄົ້້�ນຄວ້້າ,
ຈາກການໄດ້້ຮັບ
ຈຸຸດທີ່່�ຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງໄດ້້ຖືືກຕັັດຂາດນັ້້�ນ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ໂຕ້້ແຍ່່ ງກັັນ. ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວ ການປົົກປ້້ອງ ຄວນຈະຖືືກ
ິ ທິິພົົນທີ່່�ມີີການແຊກແຊງ ຕໍ່່�ກັັບທາງເລືືອກວ່່ າຈະກະທໍໍາຜິິດ ຫຼືື�
ຍົົກເລີີກເມື່່�ອເວລາທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ບໍ່່�ໄດ້້ຢູ່� ່ພາຍໃຕ້້ອິດ
ບໍ່່�. ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ໃນຂອບເຂດອໍໍານາດຂອງສານ ທີ່່�ຮັັບຮອງຮູູບແບບຂອງສາເຫດ, ມຸຸ ມມອງໂດຍທົ່່�ວໄປຄືືບຸຸ ກຄົົນ ບໍ່່�
ຄວນຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ, ແຕ່່ ຄວນດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບບຸຸ ກຄົົນ
ທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດດ້້ວຍຄວາມເຕັັມໃຈ. ຕໍ່່�ກັັບສິ່່�ງນີ້້�, ສັັງເກດໄດ້້ວ່່ າ ‘ການບັັງຄັັບ’ ແລະ ‘ໄພຄຸຸ ກຄາມ’ ອາດຈະບໍ່່�ຄວບຄຸຸ ມ
ຕໍ່່�ກັັບກົົນລະຍຸຸ ດທາງຈິິດຕະວິິທະຍາຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຄວາມໝາຍຂອງການບັັງຄັັບ
ຄວນຈະຕີີຄວາມໝາຍຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງເພື່່�ອຄວບຄຸຸ ມ ‘ວິິທີີການ’ ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ທີ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.
ທັັດສະນະທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ ກ່່ຽວກັັບຂອບເຂດການປົົກປ້້ອງ: ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານສະແດງຄວາມເປັັນກັັງວົົນ
ກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຄວບຄຸຸ ມສະເພາະບາງການກະທຳຳ�ຜິິດເທົ່່�ານັ້້�ນ (ຄວາມຜິິດຫຼັັ�ກ ກ່່ ຽວກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
ແລະ ການເປັັນໂສເພນີີ) ແລະ ໄດ້້ໂຕ້້ແຍ່່ ງ ເພື່່�ອການແກ້ ້ໄຂ ເພື່່�ອໃຫ້້ຄວບຄຸຸ ມຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທັັງໝົົດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະກະທໍໍາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ການສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນອື່່�ນໆ ທີ່່�ສະແດງ
ອອກເຖິິງຄວາມບໍ່່�ພໍໍໃຈຢ່່ າງຍິ່່�ງຕໍ່່�ກັັບວິິທີີການທີ່່�ຂະຫຍາຍອອກໄປ ໂດຍພິິຈາລະນາວ່່ າ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ຮຸຸ ນແຮງ
ຄວນຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການປະເມີີນນີ້້�. ຫຼຼາຍຄົົນຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ-ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຄວນຈະຖືືກດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂອງກັັບຢາເສບຕິິດ. ຄວມຄິິດເຫັັນທີ່່�
ແຕກຕ່່ າງ ຕໍ່່�ກັັບສະຖານະການ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກາຍມາເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດເອງ ແລະ ຈຸຸດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້
ກາຍມາເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ. ທັັດສະນະຄະຕິິສ່່ ວນນ້ ້ອຍ ກ່່ ຽວກັັບຈຸຸດປະສົົງຂອງການປົົກປ້້ອງ ຄືື
ການສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອໃຫ້້ຄວາມຮ່່ ວມມືື ແລະ ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ບໍ່່�ຄວນຖືືກຍົົກເວັ້້�ນຈາກການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີ.
ຄວາມຕ້້ອງການຄໍໍາແນະນໍໍາໃນການຕີີຄວາມໝາຍຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບໍ່່�ພົົບເຫັັນຫຼັັ�ກການກ່່ ຽວກັັບນະໂຍ
ບາຍໃນລະດັັບພາກພື້້�ນ ຫຼືື� ພາຍໃນ ຫຼືື� ເອກະສານແນະນໍໍາໃດໆ ທີ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ເຂົ້້�າໃນການສະໜັັບສະໜູູນການນໍໍາໃຊ້້
ແລະ ການຕີີຄວາມໝາຍຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມີີຄວາມກະຕືືລືືລົ້້�ນຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ກ່່ ຽວກັັບ
ຄວາມຕ້້ອງການກ່່ ຽວກັັບຄໍໍາແນະນຳຳ� ເພື່່�ອທີ່່�ຈະໄດ້້ພັັດທະນາຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວ.
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະບວນການຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ, ລວມ
ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ເນັ້້�ນວ່່ າ ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວ ຄວນຈະມີີໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ທັັງ ໃນພື້້�ນທີ່່�ຫ່່ າງໄກ ແລະ ໃນລະດັັບພາກພື້້�ນ ເພື່່�ອປິິດຊ່່ ອງຫວ່່ າງ ໃນການຮັັບຮູ້້� ແລະ ຄວາມສາມາດລະຫວ່່ າງຂັ້້�ນ
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ສູູນກາງ, ພາກພື້້�ນ ແລະ ຂັ້້�ນແຂວງ. ມີີການສະເໜີີແນະນໍໍາ ເພື່່�ອເປັັນແນວທາງໃຫ້້ມີີຄວາມປານີີປານອນກັັນກັັບຄວາມ
ິ າ ແລະ ເພື່່�ອແນະນໍໍາແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ ານໜ້້າ (ຕຳຳ�ຫຼຼວດ, ພະນັັກງານກວດ
ບໍ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັນ ລະຫວ່່ າງ ເຄື່່�ອງມືືດ້້ານນິິຕິກໍໍ
ຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ຜູ້້�ກວດສອບດ້້ານແຮງງານ) ເພື່່�ອນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃຫ້້ມານໍໍາໃຊ້້ແຕ່່
ິ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດຈາກຈຸຸດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຂັ້້�ນທຳຳ�ອິດ
ຄ້້າມະນຸຸດ.

ການນໍາໃຊ້ຫກ
ັຼ ການບໍລ
່ ງົ ໂທດ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ບໍ່່�ຄ່່ອຍຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ: ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເປັັນ
ທີ່່�ຮັັບຮູ້້�ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງວ່່ າເປັັນອົົງປະກອບຂອງການຕອບໂຕ້້ ໃນການເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ຕໍ່່�ກັັບການ
ັ ຕົົວຈິິງ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຕອບໂຕ້້ການຄ້້າມະນຸຸດ, ແຕ່່ມັັນບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ຢ່່ າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຢ່່ າງຊັັດເຈນວ່່ າເປັັນຜົົນມາຈາກຂໍ້້�ກໍໍາ
ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ມັັນບໍ່່�ຄ່່ ອຍຈະມີີການອ້້າງອີີງເຖິິງຜົົນໄດ້້ຮັບ
�
�
ນົົດຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ ຫຼືື� ເປັັນການນໍໍາໃຊ້້ເພື່່ອປ້້ອງກັັນຂໍ້້�ຫາດັ່່�ງກ່່ າວ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ,
ໃນເຂດສານທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດ ບ່່ ອນທີ່່�ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ຕໍ່່�ກັັບລາຍງານຄວາມຜິິດທີ່່�ຄົົບຖ້້ວນ,
ມີີການສະເໜີີຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ຖືືກ ລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາເນື່່�ອງຈາກການຖືືກຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ລວມທັັງ ແຕ່່ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ. ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ຍັັງມີີຄວາມຕັ້້�ງໃຈ
ວ່່ າ (ການກໍໍານົົດ) ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ເຄີີຍຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ຕົົວຢ່່ າງ ສະຖານະພາບຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ັ ຕໍ່່�ກັັບຄົົນອື່່�ນແນວໃດ,
ເຄາະຮ້້າຍ ໃນການກໍໍານົົດສະຖານະພາບຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ໃນການກໍໍານົົດວິິທີີການທີ່່�ປະຕິິບັດ
ິ ກໍໍ
ິ າສະເພາະ. ຜູ້້�ອື່່�ນໆ ໄດ້້ຍົົກຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາ
ບໍ່່�ແມ່່ ນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກການນໍໍາໃຊ້້ນິຕິ
ເນີີນຄະດີີ ໃນກິິດຈະກໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.
ັ ຕົົວຈິິງໃນ
ບົົດບາດຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ: ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
�
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ໄດ້້ມີີດຸຸນພິິນິດ
ິ ທີ່່ສໍໍາຄັັນວ່່ າ ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ຮ້້ອງຟ້້ອງ ຫຼືື� ບໍ່່ ໂດຍມີີອຸຸ ປະສັັກບາງຢ່່ າງທີ່່�
ຂະແໜງຍຸຸ ຕິທຳ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງ
ສໍໍາຄັັນທີ່່�ປະເຊີີນໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�
�
�
�
ອາຍາ ອາດຈະບໍ່່ມີີຄວາມຄຸ້້�ນເຄີີຍ ຫຼືື� ຂາດຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່ພຽງພໍໍຕໍ່່ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ, ຈຸຸດປະສົົງຂອງຫຼັັ�ກການ
ັ ຕົົວຈິິງ. ເຊິ່່�ງມັັນເປັັນເລື່່�ອງຈິິງ ບໍ່່�ສະເພາະ
ແລະ ບົົດບາດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວໃນພາກປະຕິິບັດ
ແຕ່່ ໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ຍັັງພົົບເຫັັນໃນບ່່ ອນອື່່�ນໆອີີກ.8 ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດ
ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໂດຍທົ່່�ວໄປ ແລະ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໂດຍສະເພາະແລ້້ວ ແມ່່ ນຖືືວ່່ າບໍ່່�ມີີຄວາມເທົ່່�າທຽມ
ິ າທາງອາຍາ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານ
ກັັນ. ບໍ່່�ແມ່່ ນພາກສ່່ ວນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງທັັງໝົົດໃນລະບົົບຍຸຸ ຕິທໍໍ
່ � ຕ່່ າງແຂວງ, ຊົົນນະບົົດ ຫຼືື� ເຂດຫ່່ າງໄກສອກຫຼີີ�ກ ອາດຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການຝຶຶກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະຜູ້້�ທີ່� ຢູ່່
9
�
�
�
ອົົບຮົົມທີ່່ຈໍໍາເປັັນ. ນີ້້�ເປັັນເລື່່ອງຈິິງໃນອາຊຽນ ແລະ ໃນພາກພື້້�ນອື່່ນໆນຳຳ�.
ັ ຕົົວຈິິງ ມີີແນວໂນ້ ້ມສະດວກໃຈໃນການຮ້້ອງຟ້້ອງຄະດີີຕາມ ປະມວນກົົດໝາຍ
ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
ອາຍາ, ຈາກນັ້້�ນ ບໍ່່ ດໍໍາເນີີນຄະດີີຕາມພື້້�ນຖານຂອງກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ສິ່່�ງທ້້າທາຍອີີກ

8	ຕົົວຢ່່າງ, GRETA ໄດ້້ສັັງເກດເຫັັນວ່່າ ການຂາດຄວາມຮັັບຮູ້້� ເປັັນບັັນຫາຖາວອນໃນລັັດສະມາຊິິກຂອງ EU, ອັັນເນື່່�ອງມາຈາກການຂາດການຝຶຶກອົົບຮົົມ
ກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໂດຍທົ່່�ວໄປ. ລາຍລະອຽດເບິ່່�ງທີ່່� Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການ
ບໍ່່�ລົົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄໍໍາເຫັັນກ່່ຽວກັັບອານຸຸສັັນຍາຂອງສະພາເອີີລົົບວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (Edward
Elgar, 2020) 318, ອ້້າງອີີງເຖິິງບົົດລາຍງານຂອງ GRETA.
9 Michelle Koinange, ຜູ້້�ປະສານງານການຮ່່ວມມືືກັັນ, ຢຸຸດການຄ້້າມະນຸຸດ (Stop the Traffik), ປະເທດເຄນຢາ, ກ່່າວກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�
ຖືືກເຄະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ໃນກອງປະຊຸຸມຂອງ ສະພາສິິດທິິມະນຸຸດ ຄັ້້�ງທີີ 47, ວັັນທີີ 30 ມິິຖຸຸນາ 2021, 13:00 ” 14:30 CET. ບັັນທຶຶກຂອງຜູ້້�ຂຽນ
ຢູ່່�ໃນຟາຍເອກະສານ.

ບົົດສະຫຼຸຸບສັັງລວມ
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ັ
ປະການໜຶ່່�ງທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ ແມ່່ ນຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່�ວ່່ າ ການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ10 ແມ່່ ນຂັັດກັັບບົົດບາດຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ: ບົົດບາດຂອງໄອຍະການໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ປະເດັັນດຽວກັັນນີ້້�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິທຳ
�
່
່
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຜູ້້�ທີ່� ມີີໜ້້
າທີ່່�ຫຼັັ�ກໃນການກໍໍານົົດຜູ້້�ທີ່� ລະເມີີດການເຂົ້້�
າ-ອອກເມືືອງ, ບໍ່່�ແມ່່ ນກໍໍານົົດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິ ິ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ. ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຈະມີີຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ທໍໍາທາງອາຍາ ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ມີີການປັັບປ່່ ຽນທັັດສະນະຄະຕິິ ເພື່່�ອໃຫ້້ເບິ່່�ງບຸຸ ກຄົົນ ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແທນທີ່່�ຈະ
ັ ງານທີ່່�ຖືືກວັັດແທກດ້້ວຍການຮັັບປະກັັນ
ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ສິ່່�ງທ້້າທາຍອື່່�ນໆ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນຈາກຜົົນຂອງການປະຕິິບັດ
ການລົົງໂທດ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະຫຼີີ�ກລ້້ຽງການລົົງໂທດ. ສະນັ້້�ນ, ມັັນມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຕ້້ອງສ້້າງແຮງຈູູງໃຈໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�
ັ ຕົົວຈິິງ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ຫຼີີ�ກລ້້ຽງການກ່່ າວຫາວ່່ າປະໝາດ, ເລີ່່�ນເລີ້້� ໃນການປະຕິິບັດ
ັ ໜ້້າທີ່່�
ປະຕິິບັດ
ຂອງຕົົນ ທີ່່�ບໍ່່�ມີີການດໍໍາເນີີນຄະດີີ.
ເມື່່�ອໃດທີ່່�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືກ
ື ນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ: ໃນທິິດສະດີີ, ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�
ິ າທາງອາຍາ, ແຕ່່ທິິດສະດີີນີ້້� ມີີສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນພາກ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນທຸຸກຂັ້້�ນຕອນຂອງຂະບວນຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ຕົົວຈິິງ. ມີີຄຳຳ�ຖາມເກີີດຂຶ້້�ນກ່່ ຽວກັັບຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່ າງ ການຂະບວນການທີ່່�ເປັັນຄູ່່� ຂະໜານໃນການ
ປະຕິິບັດ
່
່
ກໍໍານົົດຕົົວ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການສືືບສວນ-ສອບສວນ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ. ມີີການ
�
�
�
ເຫັັນດີີໂດຍທົ່່ວໄປແລ້້ວ ຫຼັັ�ກການດັ່່ງກ່່ າວ ຄວນຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນຈຸຸດທໍໍາອິິດ ທີ່່ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
່
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການກໍໍານົົດເງື່� ອນໄຂກ່່
ຽວກັັບຂະບວນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງ
ເປັັນທາງການ ໃຫ້້ສໍໍາເລັັດຜົົນ, ບໍ່່�ມີີການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຫຼືື� ຜົົນຂອງການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. ຫາກບໍ່່�ສາມາດ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ
ດໍໍາເນີີນການປົົກປ້້ອງໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ,
ມັັນເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ຍາກຫຼຼາຍທີ່່�ຈະນໍໍາເອົົາບຸຸ ກຄົົນອອກຈາກລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
�
�
ັ ຕົົວຈິິງ ຈະສັັງເກດເຫັັນໂອກາດທີ່່�ຈະຫຼຸຸ�ດ
ເມື່່ອພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ເຊິ່່ງແມ່່ ນວ່່ າ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ຜ່່ ອນການລົົງໂທດ ເຊິ່່�ງເປັັນສິ່່�ງສຸຸ ດທ້້າຍທີ່່�ຜູ້້�ກະກໍໍາຜິິດໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແຕ່່ກໍໍໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ
ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດແລ້້ວ.
ເມື່່�ອໃດທີ່່�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ຄວນຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ: ໄດ້້ມີີການຍົົກຄວາມເປັັນກັັງວົົນບາງ
�
�
�
ຢ່່ າງຂຶ້້�ນ ກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ ທີ່່ອາດຈະມີີການນໍໍາໃຊ້້ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
່ � ແມ່່ ນ
ຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ຕອບບາງຈໍໍານວນ ໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຄວນ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກການນໍໍາໃຊ້້ໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດຊ້ຳຳ ��ຊ້ອ້ ນ ຫຼືື� ກະ
ໄດ້້ຮັບ
ທໍໍາຜິິດເປັັນອາຈິິນ. ຄວາມເປັັນກັັງວົົນນີ້້� ໄດ້້ຖືືກນໍໍາສະເໜີີວ່່ າເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນຫຼຼາຍໃນການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດໃນ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ແລະ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈຂອງການເຊື່່�ອມ
ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ໂຍງກັັນຂອງອົົງປະກອບດັ່່�ງກ່່ າວ.

ສິງ່ ທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ
ການປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ບໍ່່�ສະເໝີີພາບກັັນ ໃນສັັນຍາການຮ່່ວມມືືສອງຝ່່າຍ: ສັັນຍາການຮ່່ ວມມືື
ສອງຝ່່າຍ ຫຼຼາຍສະບັັບໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນ ແຕ່່ບໍ່່�ປາກົົດເຫັັນຕົົວຢ່່ າງໃນ
ັ ຕົົວຈິິງ. ຄວາມສຳຳ�ຄັນ
ັ ຂອງຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນ ລະຫວ່່ າງ
ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວໃນພາກປະຕິິບັດ
ປະເທດຕົ້້�ນທາງ ແລະ ປະເທດປາຍທາງແມ່່ ນເປັັນຫົົວໃຈຫຼັັ�ກສໍໍາຄັັນ. ໂດຍສະເພາະຢ່່ າງຍິ່່�ງ, ລັັດ ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້
ຕົົກລົົງກັັນວ່່ າ ໃຜເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ແລະ ບຸຸ ກຄົົນໃດທີ່່�ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າໄດ້້ມີີການກໍໍານົົດຕົົວໃນລັັກສະນະທາງບວກ
ຢູ່່�ບ່່ ອນອື່່�ນແລ້້ວ. ມີີຄວາມກັັງວົົນເກີີດຂຶ້້�ນກ່່ ຽວກັັບຊ່່ ອງຫວ່່ າງຂອງການປົົກປ້້ອງທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ໃນສັັນຍາສອງຝ່່າຍ, ເຊິ່່�ງ
10 Anne T. Gallagher, ກົົດໝາຍສາກົົນກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (Cambridge, 2010) 502

7

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ມັັກຖືືກນໍໍາໃຊ້້ເຂົ້້�າໃນການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກໍໍາຈັັດ (ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ການເປັັນໂສເພນີີ) ແລະ ສະເພາະຜູ້້�ທີ່� ່
ັ ຫຼັັ�ກການ ທີ່່�ມີີການຈໍໍາ
ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງປະເພດເທົ່່�ານັ້້�ນ (ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ) ເຊິ່່�ງຊີ້້�ໄປເຖິິງການປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ກ່່ ຽວກັັບການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນສັັນຍາສອງຝ່່າຍ ໃນ
ແນກ. ມີີຄໍໍາຖາມກ່່ ຽວກັັບການປະຕິິບັດ
ກໍໍລະນີີທີ່່�ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຄ້້າຍຄືືກັັນໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ.
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ຕໍ່່�ກັັບການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຍົົກຕົົວຢ່່ າງຂອງສິ່່�ງ
ທ້້າທາຍໃນຂະບວນການທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນປະເທດໜຶ່່�ງ ເພື່່�ອໃຫ້້ການຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ
ໃນອີີກປະເທດໜຶ່່�ງ, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດໄລຍະຍາວ (ລາຍລະອຽດເບິ່່�ງໃນກ່່ ອງ 5), ແລະ ການກັັບຄືືນ
ປະເທດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກປະເທດໜຶ່່�ງ ໄປສູ່່� ອີີກປະເທດໜຶ່່�ງ ເພື່່�ອຫຼີີ�ກລ້້ຽງການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເຊັ່່�ນ
ກັັນ. ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນເຂດອໍໍານາດຂອງສານ ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ໃນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດແບບຂ້້າມຊາດທີ່່�ມີີຄວາມຊັັບຊ້້ອນ ລວມທັັງ ນອກເໜືືອພາກພື້້�ນອາຊຽນ. ການຂູູດຮີີດໃນບໍໍລິິບົົດທາງທະເລ ໄດ້້ສັງັ ເກດວ່່ າເປັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍສະເພາະ ໃນ
ັ ຕົົວ
ເຂດອໍໍານາດສານທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດທີ່່�ມີີຄວາມຊັັບຊ້້ອນ. ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການຮ່່ ວມມືືກັັນ ໃນລະດັັບ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ ໃນອາຊຽນ ແຕ່່ຍັັງນອກເໜືືອໃນອາຊຽນ ເຊິ່່�ງມັັນຖືືກເນັ້້�ນວ່່ າ ເປັັນວິິທີີການ
ຈິິງ ຕໍ່່� ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ທີ່່�ຈະຂ້້າມຜ່່ ານອຸຸ ປະສັັກ ລວມທັັງ ການສະໜັັບສະໜູູນພາກສ່່ ວນຕ່່ າງໆໃນແຜນງານອາຊຽນ-ອົົດສະຕຣາລີີເພື່່�ອ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ (UNODC) ເພື່່�ອ
ສະໜັັບສະໜູູນການຮ່່ ວມມືື ແລະ ການສື່່�ສານທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ.

ສິງ່ ທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ
ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມີີຄວາມສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ: ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍໄວ ແລະ ມີີປະສິິດທິິພາບນັ້້�ນ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນ
ການປົົກປ້້ອງເຂົົາເຈົ້້�າຈາກການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ເປັັນເຫດຜົົນຫຼັັ�ກໃນການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ມັັນເປັັນສິ່່�ງທີ່່�
ໄດ້້ຢັ້້�ງຢືືນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວນັ້້�ນ, ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�
ຍອມຮັັບຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ບໍໍລິິບົົດ ຫຼືື� ສະພາບການ ອາດຈະເປັັນຕົົວກໍໍານົົດວ່່ າ ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີອາຍາ ຫຼືື� ບໍ່່�; ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພົົບບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດພ້້ອມກັັນນັ້້�ນ, ອາດຈະ
ບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ເບົົາບາງ, ແຕ່່ມັັນອາດຈະເປັັນໄປບໍ່່�ໄດ້້ວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່�ກັັບ
ຄວາມຜິິດນັ້້�ນ ຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍພາຍຫຼັັ�ງ.11 ການຮັັບຮູ້້�ສະຖານະຂອງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ອາດນໍໍາໄປສູ່່� ຄວາມເຕັັມໃຈໃນການຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າ ໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ.12
ບາງບໍໍລິບົ
ິ ດ
ົ ລວມທັັງ 'ການກວດຄົ້້�ນ' ເປັັນອັັນຕະລາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວ: ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
�ທີ່່ຜິິດພາດ ເກີີດຂຶ້້�ນໃນເວລາທີ່່�ການປະຕິິບັດ
ັ ການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ບ່່ ອນທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະເຮັັດວຽກ ຫຼືື�
ອາໄສຢູ່່�, ຫຼືື� ເວລາທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະໄປສະຖານີີຕໍໍາຫຼຼວດ ເພື່່�ອຂໍໍຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ແຕ່່ກັັບຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ແທນ.13 ຄວາມຫຼົ້້��ມເຫຼຼວໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນເວລາ ‘ກວດຄົ້້�ນ’ ທີ່່�ໄດ້້ດໍໍາເນີີນຢູ່່�ບ່່ ອນທີ່່�ຜູ້້�ເຮັັດວຽກ
ັ ການກໍໍານົົດ
ບໍໍລິິການທາງເພດ ໄດ້້ເຮັັດວຽກຢູ່່� ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ຮັັບຮູ້້�ກັັນຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມັັກຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
�
ັ ກັັບຜູ້້�ທີ່ອາດຈະເປັັ
່
ຕົົວໃນຂະບວນການຄຸ້້�ມຄອງການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໂດຍທີ່່ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ໄດ້້ປະຕິິບັດ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
11 Carolina Villacampa and N”ria Torres, ການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຂູູດຮີີດທາງອາຍາ: ຜົົນກະທົົບຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຜ່່ານລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາທາງ
ອາຍາ, ການທົົບທວນສາກົົນກ່່ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍວິິທະຍາ (International Review of Victimology), 2019, ສະບັັບທີີ. 25(1) 3”18, ທີ່່� 12.
12 Carolina Villacampa and N”ria Torres, ການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຂູູດຮີີດທາງອາຍາ: ຜົົນກະທົົບຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຜ່່ານລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາທາງ
ອາຍາ, ການທົົບທວນສາກົົນກ່່ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍວິິທະຍາ (International Review of Victimology), 2019, ສະບັັບ. 25(1) 3”18, ທີ່່� 8.
13 ເບິ່່�ງຕົົວຢ່່ າງ: ສົົມຄວນເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�? ບົົດລາຍງານລະດັັບຊຸຸມຊົົມ ກ່່ ຽວກັັບໃນອາຊະກາໍໍ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້້າຍໃນການ
ບໍໍລິິການດ້້ານເພດໃນເອີີລົົບ (ICRSE, 2020) 27-29
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ວ່່ າເປັັນແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ດໍໍາເນີີນຄະດີີເຂົົາເຈົ້້�າ ກ່່ ຽວກັັບຄວາມຜິິດໃນການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
ແລະ ເອກະສານທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ໂດຍບໍ່່�ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າພວກເຂົົາອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຄວາມສ່່ ຽງນີ້້� ມີີຄວາມສ່່ ຽງ
ສູູງຂຶ້້�ນ ໃນບໍໍລິິບົົດ ທີ່່�ມີີນະໂຍບາຍທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນມິິດຕໍ່່�ກັັບແຮງງານທີ່່�ບໍ່່�ມີີເອກະສານ ທີ່່�ອາດຈະມີີອິິດທິິພົົນຕໍ່່�ກັັບວິິທີີການ
ທີ່່�ດໍໍາເນີີນການໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ ານໜ້້າ.14 ການລວມຕົົວເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ກ່່ ຽວກັັບກົົດລະບຽບຂອງແຮງງານ
ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍໄດ້້ຖືືກຮັັບຮອງໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ, ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ຜູ້້�ຄ້າ້ ມະນຸຸດໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ຖືືກສົ່່�ງກັັບ ໃນຖານະ
ແຮງງານທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ.15
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມັັກຈະບໍ່່�ໄດ້້ຖືກ
ື ກໍໍານົົດຕົົວ ເມື່່�ອພວກເຂົົາໄດ້້ເຂົ້້�າສູ່່�ລະບົົບຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ ໃນຖານະ
ິ ຳ�ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, ມັັນເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ຍາກ ທີ່່�ຈະປ່່ ຽນແປງ
ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ: ເມື່່�ອຜູ້້�ເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ເຂົ້້�າສູ່່� ລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
່
ທິິດທາງເພື່່�ອຈະປົົກປ້້ອງເຂົົາເຈົ້້�າຕາມພາຍຫຼັັ�ງ, ແລະ ເປັັນໄປບໍ່່�ໄດ້້ທີ່� ຈະປົົກປ້້
ອງເຂົົາເຈົ້້�າຈາກການຖືືກລົົງໂທດ ໃນ
�
ເມື່່ອພວກເຂົົາໄດ້້ກະທົົບແລ້້ວ. ໄດ້້ມີີການກ່່ າວເຖິິງຄວາມເປັັນກັັງວົົນຂຶ້້�ນ ໃນບັັນດາປະເທດທີ່່�ໄດ້້ເຮັັດການຄົ້້�ນຄວ້້າ ທີ່່�
ັ ກົົດໝາຍ, ໄອຍະການ, ຜູ້້�ປົົກປ້້ອງ ແລະ ຜູ້້�ພິິພາກສາ ທີ່່�ພິິຈາລະນາຄະດີີ ອາດຈະຂາດທັັກ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບປະຕິິບັດ
ສະໃນການຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ກ່່ ອນ ໜ້້ານັ້້�ນ ພວກເຂົົາອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ການກໍໍາ
ນົົດຕົົວທີ່່�ບໍ່່�ພຽງພໍໍ ນອກເໜືືອກຈາກບໍໍລິິບົົດຂອງການຂູູດຮີີດທາງເພດ ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ໃຫ້້ມີີຄວາມເອົົາໃຈໃສ່່ ເຊັ່່�ນ
ິ າ້ ນເພດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເພດຊາຍ ທີ່່�ບໍ່່�ພຽງພໍໍ ແລະ ແມ່່ຍິິງທີ່່�ຖືືກ
ດຽວກັັບມິິຕິດ້
ສັັງຄົົມປະນາມ ທີ່່�ມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວກັັບກັັບການບໍໍລິິການທາງເພດ.
ມາດຕະການຮີີບດ່່ວນ ເພື່່�ອແກ້້ໄຂສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ສະແດງໃຫ້້
ັ ຕົົວຈິິງ ຕອບໂຕ້້ລະບົົບຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາໃນທຸຸກລະດັັບ, ລວມ
ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຕ້້ອງໄດ້້ກະຕຸ້້�ນໃຫ້້ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ທັັງ ການສ້້າງຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ ຽວກັັບນິິຍາມ ຂອງ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ ການພົົວພັັນຂອງອົົງປະກອບຂອງການຄ້້າ
ິ ການທີ່່�ລະອຽດ
ມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ໃຫຍ່່ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ. ໂດຍສະເພາະຢ່່ າງຍິ່່�ງ, ຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ ຽວກັັບການນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
ອ່່ ອນ ແລະ ຄວາມຍິິນຍອມ ທີ່່�ບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບວິິທີີການທີ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ເຊິ່່�ງຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າເປັັນຈຸຸດສໍໍາຄັັນໃນການກໍໍານົົດ
ຕົົວຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ. ຂະບວນການກັ່່�ນກອງທີ່່�ເຂັ້້�ມງວດ ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ໃນຂັ້້�ນຕອນທໍໍາອິິດ ເພື່່�ອເປັັນຕົົວ
່
ຊີ້້�ວັັດໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ການນໍໍາໃຊ້້ຂັ້້�ນຕອນການດໍໍາເນີີນງານທີ່່�ມີີມາດຕະຖານ
(SOP) ແບບຕັ້້�ງໜ້້າ, ຜູ້້�ແປພາສາທີ່່�ມີີຄຸຸ ນວຸຸ ດທິິ ແລະ ວິິທີີການຮ່່ ວມມືືກັັບຫຼຼາຍພາກສ່່ ວນ ໂດຍການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ
ຂອງ NGO ເພື່່�ອເສີີມສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃນຂະບວນການກັ່່�ນກອງທີ່່�ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນໃນການກໍໍານົົດ
່
ັ ຕົົວຈິິງ ໄດ້້ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນ
ຕົົວຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນກຸ່່� ມແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ. ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ນິິຖານວ່່ າບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ກ່່ ອນທີ່່�ຈະມີີການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງ
ເຖິິງຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການນໍໍາໃຊ້້ຂໍ້້�ສັນ
ເຕັັມສ່່ ວນ, ເພື່່�ອປ້້ອງກັັນການດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ອາຍຸຸ ອາດຈະມີີຄວາມແຕກຕ່່ າງລະຫວ່່ າງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນ
ຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼືື� ຖືືກປົົກປ້້ອງ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ ການສັັນນິິຖານວ່່ າເປັັນເດັັກ ຈົົນເຖິິງ ອາຍຸຸ ຂອງ
ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ທີ່່�ເປັັນທີ່່�ຍອມຮັັບ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງເດັັກຈາກການຖືືກລົົງໂທດ.
ເຂົົາເຈົ້້�າ ສາມາດກໍໍານົົດການປະຕິິບັດ
ການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການປົົກປ້້ອງທີ່່�ສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ກັັບການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ການກໍໍາ
ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຍັັງຊ່່ ວຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, ພວກເຂົົາຈະຖືືກກີີດຂວາງ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເຊັ່່�ນກັັນ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກປະຕິິບັດ
�
�ບໍ່່ໃຫ້້ຂໍໍຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ຫຼືື� ບໍ່່�ໃຫ້້ສື່� ສານກັັ
່
ບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ຕໍໍາຫຼຼວດ. ໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ, ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ັ ແລະ ປົົກປ້້ອງໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ັ ການແຈ້ ້ງສິິດທີ່່�ຈະບໍ່່�
ໄດ້້ຖືືກປະຕິິບັດ
14 ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນອຍ, Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສາ 2020,
ເອກະສານຂອງ UN A/HRC/44/45, 35.
15 Marija Jovanovi”, ກົົດໝາຍສາກົົນ ແລະ ບັັນຖັັດຖານໃນພາກພື້້�ນກ່່ຽວກັັບການລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ: ສະຫະພາບເອີີລົົບ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້້ມີີການ
ກໍໍານົົດນິິຍາມຄືືນໃໝ່່ກ່່ຽວກັັບການປົົກຄອງໂລກດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ, ວາລະສາວິິຊາການຂອງອາເມລິິກາກ່່ຽວກັັບກົົດໝາຍສາກົົນ, 2021, ສະບັັບ. XX, 1, 19
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຖືືກລົົງໂທດຈາກການກະທຳຳ�ຜິິດ ໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ພວກເຂົົາມີີແນວໂນ້ ້ມທີ່່�ຈະໃຫ້້ຄວາມຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າ
�
ໜ້້າທີ່່່� ແລະ ເຮັັດໃຫ້້ມີີການກໍໍານົົດຕົົວທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ. ຄວາມເປັັນຈິິງເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມ
ສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ກັັບວິິທີີການທີ່່�ຄໍໍານຶຶງເຖິິງສິິດ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ ແລະ ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຄວາມເປັັນຈິິງທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງນີ້້�,
ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ສິ່່�ງທ້້າທາຍຫຼັັ�ກຕໍ່່�ກັັບການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຫຼຼາຍຄົົນອາດຈະບໍ່່�
ຕ້້ອງການທີ່່�ຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຍ້ ້ອນວ່່ າພວກເຂົົາບໍ່່�ຕ້້ອງການທີ່່�ຈະຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼຼາຍ
ຫຼືື� ຢູ່່�ໃນສູູນພັັກເຊົົາ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຄວາມຕ້້ອງການຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກປະຕິິບັດ
�
�
ກວ່່ າ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ມັັນມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່ຮີີບດ່່ ວນ ທີ່່ຕ້້ອງມີີການປະເມີີນຮູູບແບບການປົົກປ້້ອງ ແລະ
ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ.

ການລົງໂທດຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ ໃນພາກປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຖືືກລົົງໂທດໃນຄວາມຜິິດສະຖານຕ່່າງໆໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ: ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�ໄດ້້ຢັ້້�ງຢືືນ
�
ແລ້້ວວ່່ າ ຄວາມຜິິດທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ການເປັັນໂສເພນີີ ເປັັນຄວາມຜິິດທີ່່�ເຫັັນຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸ ດ ທີ່່�
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກຈັັບຕົົວ, ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ, ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ຖືືກລົົງໂທດໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ ແລະ ບ່່ ອນອື່່�ນໆ.
ັ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
ລວມທັັງ ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບຢາເສບຕິິດ. ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ເຮັັດ ໃນເວລາ
ທີ່່�ພະຍາຍາມຫຼົົ�ບໜີີຈາກສະຖານະການທີ່່�ພົົບພ້ໍໍ� ລວມທັັງ ການທໍໍາຮ້້າຍຮ່່ າງກາຍ ຫຼືື� ແມ້ ້ກະທັັງການຄາດຕະກໍໍາ.
ແລະ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ສິ້້�ນສຸຸ ດການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລ້້ວມາຮັັບບົົດບາດເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອ
ຫຼົົ�ບຫຼີີ�ກຈາກການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດໃນການຄ້້າມະນຸຸດ.16 ໄດ້້
ມີີຄວາມກັັງວົົນກ່່ ຽວກັັບການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການປະມົົງ ເຊິ່່�ງເປັັນຄວາມເປັັນກັັງວົົນໃນປະ
ເທດຕ່່ າງໆ, ລວມທັັງ ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບແຮງງານ, ເອກະສານ, ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ລວມໄປເຖິິງ ການປະມົົງທີ່່�
ຜິິດກົົດໝາຍ, ບໍ່່�ມີີການລາຍງານ ແລະ ບໍ່່�ມີີການຄວບຄຸຸ ມ (IUU). ຜູ້້�ຕອບຍັັງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຈຸຸດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ໄດ້້ກະທຳຳ�ຜິິດກ່່ ຽວກັັບການກໍ່່�ການຮ້້າຍ, ລວມທັັງ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານກັັບຜູ້້�ກໍ່່�ການຮ້້າຍ
ແລະ ໄດ້້ກາຍມາເປັັນຜູ້້�ກໍ່່�ການຮ້້າຍເອງ.17
ການນຳຳ�ໃຊ້້ກົດ
ົ ໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັບ
ັ ແມ່່
ຍິິງ ໃນອຸຸດສາຫະກຳຳ�ທາງເພດ: ມີີຄວາມເປັັນຫ່່ ວງວ່່ າ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະຖືືກນໍໍາ
ໃຊ້້ໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບແມ່່ຍິິງ ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາທາງເພດ - ລວມທັັງ ແຕ່່ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ຜູ້້�
ທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນກຸ່່� ມຂອງເຂົົາເຈົ້້�າເທົ່່�ານັ້້�ນ - ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ມັັນສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດ ນັັບແຕ່່ ການຖືືກປັັບໃໝ ຈົົນເຖິິງການກັັກຂັັງ ຫຼືື� ເນລະເທດກັັບປະເທດ ຫຼືື�
ການຖືືກລົົງໂທດດ້້ານຮ່່ າງກາຍຢູ່່�ໃນບາງສະຖານະການ/ບໍໍລິິບົົດ. ໄດ້້ມີີຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນຳຳ�ໃຫ້້ປັັບປຸຸ ງກົົດໝາຍ ເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດ
ຜ່່ ອນຄວາມສ່່ ຽງຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ກຸ່່� ມສ່່ ຽງອື່່�ນໆ ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ໄປສູ່່� ການຫັັນ
ິ າທາງອາຍາ ແລະ ຫັັນຄວາມສົົນໃຈດັ່່�ງກ່່ າວອອກຈາກ ຜູ້້�ບໍໍລິິການທາງເພດ ແລ້້ວຫັັນ
ປ່່ ຽນຊັັບພະຍາກອນດ້້ານຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຄວາມສົົນໃຈໄປດໍໍາເນີີນຄະດີີກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ອາຊະຍາກຳຳ�ທາງອາຍາທີ່່�ຮ້້າຍແຮງອື່່�ນໆແທນ.
ການລົົງໂທດພົົນລະເມືືອງໃນຕ່່າງປະເທດ ລວມທັັງ ນອກເໜືືອເຂດອໍໍານາດສານຂອງອາຊຽນ: ພົົນລະເມືືອງ
ຂອງລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ - ລວມທັັງ ເດັັກ - ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໃນຮູູບແບບການ
ບັັງຄັັບແຕ່່ ງງານ, ບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ, ການປະມົົງ, ບັັນເທີີງ, ທາງເພດ ແລະ ອຸຸ ດສາຫະກໍໍາອື່່�ນໆ. ຄວາມສ່່ ຽງນີ້້�ທະ
16	ສໍໍາລັັບການແບ່່ງປະເພດຄວາມຜິິດ ໃນຖານະນະຄວາມຜິິດ, ຄວາມຜິິດທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນຕໍ່່�ເນື່່�ອງ, ຄວາມຜິິດກ່່ຽວກັັບອິິດສະລະພາບ, ເບິ່່�ງທີ່່� Andreas
Schloenhardt & Rebekkah Markey-Towler, ”ການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ” ຫຼັັ�ກການ, ຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາ ແລະ ທັັດສະນະ”, ວາລະສາ
ດ້້ານວິິຊາການຂອງ Groningen ກ່່ຽວກັັບກົົດໝາຍສາກົົນ, ເຫຼັ້້��ມທີີ 4(1) (2016), 10-38 ທີ່່� 13-15.
17	ສໍໍາລັັບລາຍງານຄວາມຜິິດທັັງໝົົດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ, ກະລຸຸນາເບິ່່�ງເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ 1.
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ວີີຄວາມຮຸຸ ນແຮງຂຶ້້�ນ ໃນຂອບເຂດອໍໍານາດຂອງສານ ບ່່ ອນທີ່່� ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ຖືືວ່່ າເປັັນຄວາມຜິິດທາງ
ອາຍາ ແລະ ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍນັ້້�ນ ຖືືກຕີີສັັງຄົົມປະນາມ ໂດຍມີີຜົົນສະທ້້ອນທາງອາຍາໂດຍບໍ່່�ຕັ້້�ງໃຈຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຖານະການທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ. ຕໍ່່�ກັັບການອະທິິບາຍນີ້້�, ມັັນມີີຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມ
ແຂງໃນການຮ່່ ວມມືືກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທັັງໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ ແລະ ນອກ
ເໜືືອພາກພື້້�ນອາ
ຊຽນ ລວມທັັງ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນວ່່ າ ໃຜເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ໃນເວລາທີ່່�ຫຼັັ�ກການ
ບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້.
ການລົົງໂທດເດັັກ: ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງເດັັກທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ເຮັັດ ໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າ
ມະນຸຸດ ລວມທັັງ ການຄ້້າເດັັກຄົົນອື່່�ນໆນໍໍາ. ການດໍໍາເນີີນຄະດີີດັ່່�ງກ່່ າວ ອາດຈະເປັັນຜົົນມາຈາກການກໍໍານົົດຕົົວເດັັກທີ່່�
ຜິິດພາດວ່່ າເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ ແລະ ການບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວພາຍຫຼັັ�ງ ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ນີ້້�ແມ່່ ນຄວາມ
ສໍໍາຄັັນໃນການນໍໍາໃຊ້້ຂໍ້້�ສົົມມຸຸ ດຕິິຖານໃນຂະບວນການກັ່່�ນກອງເດັັກ ແລະ ການກໍໍານົົດຕົົວ. ຄວາມກັັງວົົນຍັັງສະແດງ
ໃຫ້້ເຫັັນໃນບາງຄະດີີທີ່່�ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ ອາດຈະຈັັດວາງວ່່ າ ‘ເດັັກທີ່່�ຂັັດກັັບກົົດໝາຍ’
ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ທີ່່�ຂັັດຕໍ່່�ກັັບສິິດ ແລະ ຜົົນປະໂຫຍດຂອງເດັັກ. ອາຍຸຸ ຕໍ່່�ກັັບ
ັ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ເປັັນເດັັກ ແລະ ອາດຈະ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ກ່່ ຽວກັັບຂ້້ອງການປະຕິິບັດ
ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ ໃນກຸຸ່� ມເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ອາດຈະເພີ່່�ມຈໍໍານວນຂຶ້້�ນ.
ການນໍໍາໃຊ້້ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ: ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດອາດຈະໃຊ້້ປະໂຫຍດຈາກການມີີ
ສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນອາຊະຍາກໍໍາ (ເຊັ່່�ນ ການການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າຂາຍຢາເສບຕິິດ)
ເພື່່�ອເອົົາຄວາມສ່່ ຽງຈາກການຖືືກລົົງໂທດອອກຈາກຕົົນເອງ ແລ້້ວເອົົາຄວາມສ່່ ຽງໄປໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ພວກເຂົົາ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບແຮງງານ
ອາດຈະຂົ່່�ມຂູ່່� ການລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄືືກັັບຜູ້້�
ເຊິ່່�ງເປັັນກົົນລະຍຸຸ ດໃນການຄວບຄຸຸ ມຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ການພິິສູູດວ່່ າຖືືກຕ້້ອງ. ຜູ້້�ຂູູດຮີີດ ອາດຈະນໍໍາໃຊ້້ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບການໝິ່່�ນປະໝາດ
ກະທໍໍໍ�າຜິິດ, ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຮັບ
ຫຼືື� ການໃສ່່ຮ້້າຍ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ມີີຄວາມມິິດງຽບ. ໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ, ເຫັັນວ່່ າມີີຄວາມບໍ່່�ສົົມດູູນກ່່ ຽວກັັບອໍໍານາດຢ່່ າງ
ຊັັດເຈນ; ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຜູ້້�ໃຊ້້ແຮງງານທີ່່�ຂູູດຮີີດ ມີີຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ສໍໍາຄັັນຫຼຼາຍ ເພື່່�ອທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນການທາງດ້້ານ
� ງພາພວກເຂົົາໃນດ້້ານການເງິ ິນ ແລະ ດ້້ານອື່່�ນໆ.
່
ກົົດໝາຍ ໃນການຕໍ່່�ຕ້້ານກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເພິ່່
ການນໍໍາໃຊ້້ການລົົງໂທດໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງລັັດ ເພື່່�ອການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ ຫຼືື� ເພື່່�ອອໍໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ: ໃນບາງກໍໍລະນີີ ການໃຊ້້ ຫຼືື� ການຂົ່່�ມຂູ່່� ກ່່ ຽວກັັບການລົົງໂທດ ໄດ້້ເປັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງລັັດອາດຈະ
ນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອຜົົນປະໂຫຍດໃນການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ ຫຼືື� ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ. ໃນຖານະທີ່່�ເປັັນເຄື່່�ອງມືືໃນການສໍ້້�ລາດ
່ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດວ່່ າຈະລົົງໂທດ ຖ້້າພວກເຂົົາບໍ່່�ຈ່່ າຍຄ່່ າໃຫ້້
ບັັງຫຼຼວງ, ມີີການບັັນທຶຶກເຫດການ ທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໄດ້້ຂົ່� ມຂູ່່�
ສິິນບົົນ (ຕົົວຢ່່ າງ ການຂ້້າມຊາຍແດນທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ການສືືບຕໍ່່�ເຮັັດວຽກໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາດ້້ານເພດ) ຫຼືື� ອາດຈະ
ມີີການບໍໍລິິການດ້້ານເພດ. ໃນຖານະທີ່່�ເປັັນເຄື່່�ອງມືືອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ການລົົງໂທດ ເປັັນ
່
ໜຶ່່�ງໃນຕົົວຢ່່ າງວ່່ າເປັັນຂໍ້້�ໄດ້້ປຽບ; ການກັັກຂັັງຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເປັັນການຫຼີີ�ກລ້້ຽງຄ່່ າໃຊ້້ຈ່່ າຍ ແລະ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່່�ຈໍໍາເປັັນໃນການສົ່່�ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍກັັບຄືືນປະເທດຕົ້້�ນກໍໍານົົດ ເພື່່�ອໃຫ້້ການໃນຖານະພະຍານ ຕໍ່່�
ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ
ກັັບຢາເສບຕິິດ: ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ສົົນທະນາກ່່ ຽວກັັບຄວາມສ່່ ຽງຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມ
ຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ, ຕັ້້�ງແຕ່່ ຄວາມຜິິດເລັັກນ້ ້ອຍ ໄປຈົົນເຖິິງຄວາມຜິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ທີ່່�ມີີການລົົງໂທດ
ໜັັກ. ມີີຄວາມກັັງວົົນກ່່ ຽວກັັບວິິທີີການຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທີ່່�ເຂັ້້�ມງວດ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບຢາເສບຕິິດໃນພາກ
ພື້້�ນ ແລະ ຜົົນກະທົົບທີ່່�ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ກັັບ ‘ສົົງຄາມຢາເສບຕິິດ’ ທີ່່�ມີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ັ ຕົົວຈິິງແຕ່່ ລະຄົົນ ອາດຈະມີີຄວາມຕັ້້�ງໃຈທີ່່�ຈະນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແຕ່່
ໃນນີ້້� ມີີຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ເຖິິງວ່່ າຜູ້້�ປະຕິິບັດ
່
້ມນ້ ້າວພາກສ່່ ວນຕ່່ າງໆ ໃນຕະຫຼຼອດຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າ ເພື່່�ອໃຫ້້ເຮັັດສິ່່�ງນີ້້�ເຊັ່່�ນ
ມັັນອາດຈະເປັັນໄປບໍ່່�ໄດ້້ທີ່� ຈະໂນ້
ດຽວກັັນ. ໃນຕົົວຈິິງແລ້້ວ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບອາຊະຍາກໍໍາຢາເສບຕິິດ ອາດຈະມີີ
ຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ.
ການລົົງໂທດທາງຮ່່າງກາຍ ແລະ ໂທດປະຫານຊີີວິດ
ິ : ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະພົົບກັັບການລົົງໂທດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ
ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ເຮັັດໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ການລົົງໂທດນີ້້�ນັັບແຕ່່ ການລົົງໂທດທາງ
ັ ການກະທໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບອຸຸ ດສາຫະກໍໍາທາງເພດ, ໂທດປະຫານຊີີວິິດ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພວກເຂົົາ
ດ້້ານຮ່່ າງກາຍ ສຳຳ�ລັບ
ຖືືກຂູູດຮີີດຫຼຼອກລໍ້້�ໃນຢາເສບຕິິດ. ເຄິ່່�ງໜຶ່່�ງຂອງລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ໂທດປະຫານຊີີວິິດຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດ
ກ່່ ຽວກັັບຢາເສບຕິິດ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ກໍໍາລັັງປະເຊີີນກັັບການຖືືກປະຫານຊີີວິິດ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ກໍໍານົົດ
ໂທດປະຫານຊີີວິິດ, ລວມທັັງ Mary Jane Veloso, ທີ່່�ໄດ້້ມີີການປຶຶກສາຫາລືືກັັນໃນກອງປະຊຸຸມໂຕະມົົນ (ເບິ່່�ງໃນ
ຫ້້ອງທີ່່� 5). ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ຕ້້ອງມີີການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ
ບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃຫ້້ເປັັນເລື່່�ອງທີ່່�ຮີີບດ່່ ວນ.

ຂໍສ
້ ະເໜີແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຫຼກ
ັ ການບໍລ
່ ງົ ໂທດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
26 ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາຕໍ່່�ໄປນີ້້� ໄດ້້ຖືືກສະເໜີີເພື່່�ອສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ໃນທຸຸກຂະບວນການຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາໃນທຸຸກຂັ້້�ນ. ຄໍໍາແນະນຳຳ�
ໃນກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັດ
ແຕ່່ ລະຂໍ້້�ສະ ເໜີີແນະນໍໍາ ໄດ້້ຢູ່� ່ໃນພາກທີີ 3 ຂອງບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າສະບັັບນີ້້�.

ບົົດສະຫຼຸຸບສັັງລວມ
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ການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ການສືືບສວນ-ສອບສວນ
່
1. ການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດໃຫ້້ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ ານໜ້້າ ເພື່່�ອກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
�
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນກຸ່່� ມຄົົນທີ່່ປະເຊີີນໜ້້າວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ.
2. ເສີີມສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງຕໍ່່�ກັັບຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ວິິທີີການທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ
ຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
3. ຄວາມທ້້າທາຍຕໍ່່�ກັັບຄວາມເຂົ້້�າໃຈຜິິດ ແລະ ສັັນນິິຖານກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ກ່່ ຽວກັັບ ‘ອຸຸ ດົົມຄະຕິິ’ ຫຼືື� ‘ເໝາະສົົມ’
4. ຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກສົ່່�ງຕໍ່່�ເພື່່�ອກັ່່�ນກອງ
ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ປະສິິດທິິຜົົນ
5. ການສືືບສວນ-ສອບສວນຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າ ກ່່ ຽວກັັບຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ທີ່� ່
່
ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ-ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ພຶຶດຕິິກໍໍາຂອງຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.

ການຈັັບຕົົວ ແລະ ການສັ່່�ງຟ້້ອງ
6. ຮັັບປະກັັນວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ ານໜ້້າ ມີີ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບຜົົນກະທົົບຈາກ
ການຈັັບຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຕອບ
ິ າທາງອາຍາຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າ
ໂຕ້້ຍຸຸຕິທໍໍ
ມະນຸຸດ
7. ຮັັບປະກັັນວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ ານໜ້້າ ມີີ
ິ ຂອງ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບດຸຸ ນພິິນິດ
ເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ວິິທີີການທີ່່�ຈະນໍໍາໃຊ້້
ິ ດັ່່�ງກ່່ າວ.
ດຸຸ ນພິິນິດ
8. ສ້້າງແຮງຈູູງໃຈຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ັ ກົົດໝາຍ ໃນການ
ບັັງຄັັບປະຕິິບັດ
ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
9. ຮັັບປະກັັນວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຜູ້້�ຈັັບຕົົວ
ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບພັັນທະຂອງ
ເຂົົາເຈົ້້�າໃນການຈັັບຕົົວບຸຸ ກຄົົນ

ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ
10. ປັັບປຸຸ ງກົົດໝາຍເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນຄວາມສ່່ ຽງໃນການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຢ່່ າງບໍ່່�
ເໝາະສົົມ
11. ຮັັບປະກັັນວ່່ າ ການຕັັດສິິນໃດໆ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນການ
ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ໄດ້້ມີີຂະບວນການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງເປັັນທາງການ
ເທົ່່�ານັ້້�ນ ແລະ ໄດ້້ມີີການອະທິິບາຍໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນ
12. ຊີ້້�ແຈງຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່ າງສະຖານະຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ແລະ ການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ິ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ
13. ຮັັບປະກັັນວ່່ າໄອຍະການເຂົ້້�າໃຈດຸຸ ນພິິນິດ
ິ
ແລະ ວິິທີີການນໍໍາໃຊ້້ດຸຸນພິິນິດ
14. ຈັັດການຝຶຶກອົົບຮົົມວຽກງານຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໃຫ້້ແກ່່
ໄອຍະການ ໂດຍສະພາະຜູ້້�ທີ່� ຊ່່່ ຽວຊານໃນການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທົ່່�ວໄປ
15. ເສີີມສ້້າງຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ ຽວກັັບຄວາມຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍນໍໍາເອົົາ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໄປນໍໍາໃຊ້້
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການປົົກປ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ
16. ຮ່່ າງ ຫຼືື� ປັັບປຸຸ ງກົົດໝາຍ ເພື່່�ອກໍໍານົົດການປົົກປ້້ອງຕາມກົົດໝາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີຜົົນຕໍ່່�ກັັບ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ັ ຕົົວຈິິງກ່່ ຽວກັັບວິິທີີການສ້້າງຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່ າງການ
17. ຈັັດຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ແນະນຳຳ�ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ໃນການນໍໍາ
18. ຈັັດຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຄໍໍາແນະນຳຳ�ໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
�
�
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ເນື່່ອງຈາກຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກ
ໃຊ້້ການປົົກປ້້ອງທົ່່ວໄປ ສຳຳ�ລັບ
ການຄ້້າມະນຸຸດ.
19. ຮັັບປະກັັນວ່່ າພາລະການພິິສູູດຫຼັັ�ກຖານເປັັນຂອງພາກລັັດ ບໍ່່�ແມ່່ ນຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ

20. ປ້້ອງກັັນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນ
ທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ
ການຕັັດສິິນ ແລະ ການລົົງໂທດ
21. ເຮັັດໃຫ້້ສະມາຊິິກຂອງຕຸຸ ລາການມີີຄວາມ
ຮັັບຮູ້້�ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ
ບົົດບາດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ
ດັ່່�ງກ່່ າວ.
ັ ການ
22. ຫຼີີ�ກລ້້ຽງ ຫຼືື� ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດສຳຳ�ລັບ
ຕັັດສິິນລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ
ິ ຳ� ແທນ
23. ພິິຈາລະນາ ການຟື້້�ນຟູູຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
�ທີ່່ຈະເປັັນແກ້ ້ແຄ້້ນທາງຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າ
�
ັ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ-ທີ່່ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ສຳຳ�ລັບ

24. ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການຖືືກລົົງໂທດ
ທາງດ້້ານຮ່່ າງກາຍ ແລະ ໂທດ
ປະຫານຊີີວິິດ
ການຢຽວຢາພາຍຫຼັັ�ງການຕັັດສິິນ
25. ສຶຶກສາໂອກາດໃນການອອກ
ກົົດໝາຍ ເພື່່�ອລຶຶບລ້້າງປະຫວັັດອາ
ຊະຍາກໍໍາຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ
26. ກໍໍານົົດ ແລະ ແກ້ ້ໄຂສິ່່�ງທ້້າທາຍ
ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ທີ່່�ປະເຊີີນກັັບການລຶຶບລ້້າງ
ຄໍໍາຕັັດສິິນ

ບົົດສະຫຼຸຸບສັັງລວມ
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ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ຫຼືື� ຖືືກລົົງໂທດຈາກການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນມາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຫຼັັ�ກການນີ້້�
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ
ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນ ສົົນທິິສັນ
ັ ການໃຫ້້ສັດ
ັ ຕະຍາບັັນໂດຍສິິບລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ. ມາດຕາ 14(7) ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້
ເດັັກນ້ ້ອຍ ປີີ2015 ຊຶ່່�ງໄດ້້ຮັບ
ລັັດ ພິິຈາລະນາ ບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ເຮັັດ
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງໂດຍກົົງທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ໄດ້້ໃຫ້້ການຄຸ້້�ມກັັນຈາກອາ
ຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ໂດຍເຈດຕະນາທາງດ້້ານອາຍາ.18 ແທນທີ່່� ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວ ຈະເປັັນເຄື່່�ອງມືືເພື່່�ອ
ຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກຈັັບຕົົວ, ຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ, ກັັກຂັັງ, ດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ລົົງໂທດ ຫຼືື�
ຖືືກລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ພວກເຂົົາອາດຈະມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກ
ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.19
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ເປັັນອົົງປະກອບຫຼັັ�ກຂອງວິິທີີການທີ່່�ອີີງໃສ່່ສິິດທິິມະນຸຸດຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ,
ັ ການສະໜັັບສະໜູູນໃນທົ່່�ວລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ລວມທັັງ
ຮັັບປະ ກັັນວ່່ າສິິດທິິຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຮັບ
ິ າ ແລະ ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກຄວາມບອບຊ້ຳຳ ��ທາງດ້້ານຈິິດໃຈ ແລະ ຕົົກ
ຮັັບປະກັັນການເຂົ້້�າເຖິິງຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ຮູ້້�
ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຊ້ຳຳ ��ຄືືນອີີກ.20 ໃນຄວາມໝາຍນີ້້�, ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເປັັນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນໃນການແຈ້ ້ງໃຫ້້ຮັບ
ກ່່ ຽວກັັບຄວາມບອບຊ້ຳຳ ��ທາງດ້້ານຈິິດໃຈ ແລະ ວິິທີີການທີ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ. ມັັນຍັັງເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນ
ັ ໃນຂະບວນຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.21 ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກຈັັບຕົົວ ແລະ
ໃນການປະຕິິບັດ
ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ຄວາມເຊື່່�ອໃຈຂອງ
ເຂົົາເຈົ້້�າທີ່່�ມີີຕໍ່່�ອົົງການຂອງລັັດ ໄດ້້ຖືືກທໍໍາລາຍລົົງ, ເຮັັດໃຫ້້ພວກເຂົົາບໍ່່�ໃຫ້້ການຮ່່ ວມມືືແກ່່ອົົງການຂອງລັັດ.22 ເຖິິງ
ຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ນີ້້�ເປັັນເຫດຜົົນສໍໍາຮອງທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ເຫດຜົົນຫຼັັ�ກທີ່່�ພວກເຂົົາຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ
ຍ້ ້ອນພວກເຂົົາບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ.23

ັ ຄວາມສົົນໃຈເພີ່່�ມຂຶ້້�ນໃນຊຸຸມປີີຜ່່ ານມາ. ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ຮັບ
ໃຫ້້ຄວາມໃສ່່ ໃຈເປັັນພິິເສດຕໍ່່�ກັັບບັັນຫາດັ່່�ງກ່່ າວ.24
ກຸ່່� ມປະສານງານລະຫວ່່ າງໜ່່ວຍງານເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
ັ ຖານ ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ (OHCHR), ໜ້າ 133
18 ຄໍາອະທິບາຍຕໍ່ ກັບ ຂ້ໍສະເໜີແນະນໍາຕໍ່ ກັບຫຼກ
ັ ການບໍ່ລົງໂທດຜູ ຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ສະບັບຫຍໍ ້ ເລກທີ 8 (ກຸ່ມປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານເພື່ອຕ້ານການ
19 ເບິ່ງບົດຄົ້ນຄວ້າອື່ນ, ຫຼກ
້ ານົດ ການບໍ່ລົງໂທດຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ ຕໍ່ ກັບຜູ ຖ
້
້
ິ າໍ ຕໍ່ ກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂໍກໍ
້ ກ
ື ເຄາະ
ຄ້າມະນຸດ, ປີ 2020); ຂໍສະເໜີແນະນ�ຳດ້
ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ບດ
ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ” (ຫ້ອງການ OSCE ຂອງຜູ້ແທນພິເສດ ແລະ ຜູ້ປະານງານ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ວຽນນາ, 2013, ວັກທີ 10; Ryszard
ັ ຍາຂອງສະພາເອີລບ
ົ ວ່ າ
Piotrowicz,”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດການບໍ່ລົງໂທດ”, Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄໍາອະທິບາຍກ່ ຽວກັບອານຸສນ
ດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້າທີ 310
ົ – ວິທີການທີ່ ອີງໃສ່ສິດທິມະນຸດ (ອົງການ OHCHR,
20 ການຄ້າມະນຸດ: ຄໍາເຫັນຮ່ ວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ ຽວກັບຄໍາສັ່ງ ຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women ແລະ ILO, 2011); ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຄໍາແນະນ�ຳທາງດ້ານ
ັ ຍາວ່ າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ປາບປາມ ແລະ ລົງໂທດການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ສົນທິສນ
ັ ຍາຂອງ
ກົດໝາຍຕໍ່ ກັບອານຸສນ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່ າດ້ວຍການຕ້ານການຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັງ້ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 48
21 ກອງປະຊຸມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊົນຂອງພາຄີ ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ,
ໍ່
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ວິທີທາງບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຍຸ ຕທໍ
ິ າ ສ�ຳລັບຄວາມ
ຄະນະເຮັດວຽກເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ການບລົງໂທດ ແລະ ບໍ່ດໍາເນີນຄະດີຜູ ຖ
້
ຜິດທີ່ ເກີດຂຶນໃນຂະບການການຄ້າມະນຸດ, ເອກະສານຂອງ UN
CTOC/COP/WG.4/2010/4 (ວັນທີ 9 ທັນວາ 2009) 2-3, ວັກທີ 5-6
22ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ວັັນທີີ 6 ເມສາ
2020, ເອກະສານ UN A/HRC/44/45 ວັັກທີີ 29.
23 Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer ແລະ Helmut Sax (eds.) ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາຂອງ
ັ ຍາຂອງສະພາເອີີລົົບ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້້າທີີ .317
ສົົນທິິສັນ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, Siobhán
24 ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງ
Mullaly, ເອກະສານ UN A/HRC/47/34 (ວັັນທີີ 17 ພຶຶດສະພາ 2021); ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າາຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ອົົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ, ເຈນິິວາ, ວັັນທີີ 30 ກໍໍລະກົົດ 2020.

ພາກສະເໜີີ

16

(ICAT) ໄດ້້ເຮັັດບົົດສະຫຼຸຸ�ບຫຍໍ້້�ໃນບັັນຫາດັ່່�ງກ່່ າວ.25 ອົົງການເພື່່�ອຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ແລະ ການຮ່່ ວມມືືໃນເອີີລົົບ
(OSCE) ໄດ້້ເຜີີຍແຜ່່ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າທີ່່�ສໍໍາຄັັນກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນປີີ 2013.26 ຄະນະຊ່່ ຽວຊານຂອງສະພາ
ເອີີລົົບເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (GRETA) ພິິຈາລະນາຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນບົົດລາຍງານຂອງປະເທດຕົົນ ເຊັ່່�ນ
ດຽວກັັບກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ໃນການລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດປະຈໍໍາປີີ. ການຕັັດສິິນ
ທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນປີີ 2021, ສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເອີີລົົບ ໄດ້້ຢືືນຢັັນວ່່ າ ລັັດຖະບານບໍ່່�ຄວນລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ.27
ິ ເພື່່�ອແກ້ ້ໄຂການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ.
ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�ເປັັນບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າທຳຳ�ອິດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະບວນຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ເພື່່�ອ
ມັັນໄດ້້ສະເໜີີໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ສ້້າງກົົດໝາຍ, ຜູ້້�ສ້້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ ຖານຄວາມຮູ້້� ແລະ ສະໜັັບສະໜູູນຄວາມພະຍາຍາຍາມຢ່່ າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນ
ັ ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ. ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າ ປະກອບດ້້ວຍສາມພາກ.
ການປະຕິິບັດ


ພາກທີີ 1 ສະຫຼຸຸ�ບແຫຼ່່�ງທີ່່�ມາຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ



ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ,
ພາກທີີ 2 ກວດສອບວ່່ າລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ມີີການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິຕົົວຈິິງຄືືແນວໃດ



ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຕະຫຼຼອດ
ພາກທີີ 3 ສະເໜີີຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ ແລະ ທິິດທາງຕໍ່່�ກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ.
ຂະບວນການຍຸຸ ຕິທຳ

ວິິທີກ
ີ ານຄົ້້�ນຄວ້້າ: ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�ໄດ້້ສຶຶກສາບັັນດາເອກະສານ/ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າທີ່່�ມີີຢູ່່�ແລ້້ວຈາກພາກພື້້�ນອາຊຽນ ແລະ
ຈາກບ່່ ອນອື່່�ນໆ ແລະ ການປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ 12 ຄັ້້�ງ ເຊິ່່�ງຈັັດຂຶ້້�ນໃນ 6 ປະເທດ (ຟີີລິິບປິິນ, ກໍໍາປູູເຈຍ,
ຫວຽດນາມ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ອິິນໂດເນເຊຍ), ນໍໍາໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືືການອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່່�ໄດ້້ມີີການ
ພັັດທະນາຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້າ ແລະ ປັັບໃຊ້້ໃຫ້້ເຂົ້້�າກັັບບໍໍລິິບົົດຂອງແຕ່່ ລະປະເທດ (ເບິ່່�ງເອກະສານ
ຊ້້ອນທ້້າຍ 2). ມີີຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ 196 ທ່່ ານ ທີ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມປຶຶກສາຫາລືື, ປະກອບມີີຝ່່າຍລັັດຖະບານ 122 ທ່່ ານ,
ຜູ້້�ຕາງໜ້້າຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນ 74 ທ່່ ານ. ນອກນັ້້�ນ ຍັັງມີີຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານສີ່່�ທ່່ ານ ທີ່່�ໄດ້້ປະກອບຄຳຳ�ເຫັັນ ທີ່່�ເປັັນລາຍ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້້�າຮ່່ ວມຂອງຜູ້້�
ລັັກອັັກສອນ ຫຼືື� ຜ່່ ານການສົົນທະນາແບບເລິິກເຊິ່່�ງ. ການຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�ຍັັງໄດ້້ຮັບ
28
�
ຂຽນ ໃນກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ພາກສ່່ວນທີ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ວມ

50%

ພາກສ່່ວນທີ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ວມ

50%

ເພດຊາຍ ເພດຍິິງ

39%
ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ
ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນລັັດຖະບານ

61%
ລັັດຖະບານ

25 ການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານສະບັັບຫຍໍ້້� ເລກທີີ 8 (ກຸ່່�ມປະສານງານລະຫວ່່າງໜ່່ວຍງານເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, 2020)
ັ ການບໍ່່�ລົົງໂທດຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ”
26ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາດ້້ານກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່່�ກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
(ຫ້້ອງການ OSCE ຂອງຜູ້້�ຕາງໜ້້າພິິເສດ ແລະ ຜູ້້�ປະສານງານສຳຳ�ລັັບການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ວຽນນາ, 2013)
27 V.C.L ແລະ A.N. v ສະຫະຣາດຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ [ຄໍໍາຮ້້ອງເລກທີີ 77587/12 ແລະ 74603/12], ສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເອີີລົົບ, ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ
2021.
28	ຜູ້້�ຂຽນໄດ້້ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ໃນຖານະຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ວມ ແລະ ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືື ທີ່່�ຈັັດຂຶ້້�ນໃນວັັນທີີ 4-5 ກຸຸມພາ 2021 ໂດຍຜູ້້�
ັ ຫຼັັ�ກການ
ລາຍງານພິິເສດກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ ເພື່່�ອແຈ້້ງກ່່ຽວກັັບບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, Siobhán Mullaly, ເອກະສານ UN A/
HRC/47/34 (ວັັນທີີ 17 ພຶຶດສະພາ 2021). ຜູ້້�ຂຽນຍັັງໄດ້້ເຂົ້້�າຮ່່ວມໃນກອງປະຊຸຸມໂຕະມົົນຂອງ ສະພາສິິດທິິມະນຸຸດຄັ້້�ງທີີ 47, ວັັນທີີ 30 ມິິຖຸຸນາ 2021,
ເວລາ 13:00 ” 14:30 CET, ຈັັດໂດຍ by ICAT ແລະOHCHR, ຫົົວຂໍ້້� ການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ກອງປະຊຸຸມໂຕະມົົນກ່່ ຽວກັັບ
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishmentການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ໂອກາດເຫຼົ່່��ານີ້້� ໃນການຮວບຮວມເອົົາຂໍ້້�ມູູນແບບລວງເລິິກໃນທົ່່�ວໂລກ.
roundtable/. ຜູ້້�ຂຽນມີີຄວາມຮູ້້�ຂອບໃຈສຳຳ�ລັບ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ິ າດ ໃນການຕີີຄວາມ
ຂ້ໍໍຈໍາໍ ກັັດໃນການຄົ້້�ນຄວ້້າ: ມີີຄວາມຂາດແຄນຢ່່ າງຫຼຼວງຫຼຼາຍກ່່ ຽວກັັບບົົດວິິໄຈ ແລະ ຫຼັັ�ກນິິຕິສ
ັ ຈາກບັັນດາ
ໝາຍ ແລະ ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນອາຊຽນ. ໂດຍສະເພາະຢ່່ າງຍິ່່�ງ ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ຈໍໍາກັັດ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
�
ັ ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ
ປະເທດທີ່່ບໍ່່ໄດ້້ມີີການຈັັດກອງປະຊຸຸມໂຕະມົົນເພື່່ອປຶຶກສາຫາລືື. ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດໃນການຄົ້້�ນຄ້້ວາໃນພາກປະຕິິບັດ
�ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບນັັກຄົ້້�ນຄວ້້າ/ນັັກວິິໄຈ ທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດເຮັັດດໍໍາເນີີນການປຶຶກສາຫາລືືແບບເຊິ່່�ງໜ້້າ ອັັນເນື່່�ອງມາຈາກຂໍ້້�
ັ
ຈໍໍາກັັດໃນການເດີີນທາງ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການແຜ່່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊິ່່�ງອາດຈະສົ່່�ງຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບຜົົນໄດ້້ຮັບ
ຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້າ. ການປຶຶກສາຫາລືືທາງອອນລາຍ ມັັກຈະຂາດການສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນຢ່່ າງກົົງໄປກົົງມາ ແລະ
ຄວາມສະດວກໃນການສົົນທະນາແບບເຊິ່່�ງໜ້້າ ເຖິິງວ່່ າຈະມີີຄວາມກະຕືືລືືລົ້້�ນຢ່່ າງສູູງ ແລະ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງ
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນທາງອອນລາຍ ແລະ ແບບປະສົົມປະສານ ໃນການປຶຶກສາຫາລືື. ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດເພີ່່�ມເຕີີມທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ັ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງແບບປະຈັັກຕາ. ບໍ່່�ມີີການ
ລັັກສະນະຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ວິິທີີການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ິ ຂອງຕົົນເອງ ທີ່່�ຈະ ບໍ່່�
ເກັັບກໍໍາຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ບໍ່່�ມີີການບັັນທຶຶກໃນເວລາທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ ນໍໍາໃຊ້້ດຸຸນພິິນິດ
ິ ຂອງຕົົນ ທີ່່�ຈະ ບໍ່່� ດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບເຂົົາເຈົ້້�າ.29 ບາງທີ່່� ນີ້້�ອາດຈະເປັັນຈຸຸດ
ໃສ່່ຂໍ້້�ຫາ, ຫຼືື� ໄອຍະການ ນໍໍາໃຊ້້ດຸຸນພິິນິດ
່ ງບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ. ຈໍໍາ
ບອດທີ່່�ສໍໍາຄັັນທີ່່�ສຸຸ ດໃນບົົດຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້� ທີ່່�ອາດຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຜູ້້�ທີ່� ຍັັ
ນວນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຖືືກກັັກຂັັງໃນທົ່່�ວພາກພື້້�ນອາຊຽນ ແລະ ຈາກບ່່ ອນອື່່�ນໆ - ທີ່່�ຍັັງບໍ່່�ຮູ້້�ແນ່່ ນອນ.
ບັັນທຶຶກກ່່ຽວກັັບຄໍໍາສັັບ: “ການບໍ່່�ລົົງໂທດ” ສາມາດເຂົ້້�າໃຈໄດ້້ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ຫຼືື� ແຄບ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈ
ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ, ມັັນອາດຈະນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການລົົງໂທດທຸຸກ
ັ ໃນລັັກສະນະທີ່່�ທຽບເທົ່່�າກັັບ “ການ
ຮູູບແບບ ລວມທັັງ ການກັັກຂັັງ ແລະ ການສົ່່�ງກັັບປະເທດ ແລະ ການປະຕິິບັດ
ລົົງໂທດ” ລວມທັັງ ໃຫ້້ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ການບໍໍລິິການ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ບໍ່່�ຕ້້ອງການ.30 ຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນ
ັ ການຕີີຄວາມແບບແຄບ ທີ່່�ອ້້າງອີີງເຖິິງການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ຄວ້້ານີ້້�, ການບໍ່່�ລົົງໂທດແມ່່ ນໄດ້້ຮັບ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ຜ່່ ານການຈັັບຕົົວ, ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ການຕັັດສິິນລົົງໂທດ
ມະນຸຸດຈາກການລົົງໂທດໃນຂະບວນຍຸຸ ຕິທຳ
ແລະ ຖືືກລົົງໂທດ.
ບັັນທຶຶກກ່່ຽວກັັບຂອບເຂດ: ໃນທົ່່�ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນບ່່ ອນທີ່່�ກອບການເຮັັດວຽກກ່່ ຽວກັັບການປົົກປ້້ອງສິິດທິິ
ິ າທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໃນນາມຂອງ ‘ການຕ້້ານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ສັັງຄົົມ ແລະ ແຮງງານທີ່່�ບໍ່່�ພຽງພໍໍ, ຄວາມບໍ່່�ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້
ມະນຸຸດ’. ການນໍໍາໃຊ້້ກອບວຽກກ່່ ຽວກັັບຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
‘ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ’ ແລະ ‘ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ’ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນທັັງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແລະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ມີີການປະນາມ
ຈາກສັັງຄົົມ ແລະ ການລົົງໂທດທາງອາຍາແກ່່ ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະ ກຸ່່� ມຄົົນຜູ້້�ດ້້ອຍໂອກາດອື່່�ນໆ. ບາງທີ່່� ສິ່່�ງນີ້້�
ອາດຈະເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ໂດດເດັ່່�ນທີ່່�ສຸຸ ດ ທີ່່�ເກີີດຈາກການເຂົ້້�າໄປກວດຄົ້້�ນສະຖານທີ່່�ເຮັັດວຽກ ເຊິ່່�ງສາມາດສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີີການ
ກໍໍານົົດຕົົວບຸຸ ກຄົົນ ຫຼືື� ກໍໍານົົດຕົົວຜິິດພາດວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຂັັດກັັບຄວາມເຕັັມໃຈຂອງ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ໃນ
ເຂົົາເຈົ້້�າ, ໃນຂະນະທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ສະຖານການເປັັນ ‘ໂສເພນີີ’, ‘ແຮງງານທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ’ ຫຼືື� ແມ້ ້ແຕ່່ ເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ (ເບິ່່�ງໃນຫ້້ອງທີ່່� 8).31 ຄວາມບໍ່່�ຍຸຸ
ຕິິທໍໍາເຫຼົ່່��ານີ້້� ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ປະເຊີີນໜ້້າຢ່່ າງຮີີບດ່່ ວນ ເຊິ່່�ງເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່�ງໃນການຕອບໂຕ້້ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເອົົາ
ິ າອາຍາທີ່່�ແທດເໝາະ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານ
29 ບົົດແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບບັັນຫາການຕອບໂຕ້້ທາງຍຸຸ ຕິທໍໍ
ກ່່ ຽວກັັບຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມ ໂດຍກອງເລຂາ ຂອງໜ່່ ວຍວິິຊາການ ດ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ວຽນນາ ວັັນທີີ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, UN Doc. CTOC/
COP/WG.4/2020/2 (15 ມີີຖຸຸນາ 2020), ວັັນທີີ 38.
30 ບາງຮູູບແບບຂອງການ ລົົງໂທດ” ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເຈັັບປວດ ອີີງຕາມການສຶຶກສາຄົ້້�ນຄວ້້າຂອງ McAdam, M.; ອິິດສະຫຼຼະພາບ ໃນ
ັ ໃນພາກພື້້�ນ ASEAN
ການເຄື່່�ອນຍ້້າຍຂອງບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ຖືືກກໍໍານົົດວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ການວິິໃຈກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິິບັດ
(ແຜນງານ ASEAN-ACT, 2021)
31 ເບິ່່�ງທີີ ໃນສິ່່�ງຕ່່າງໆ (inter alia) ການຈັັດຕັ້້�ງຜູ້້�ບໍໍລິິການທາງເພດ ເພື່່�ອການປ່່ຽນແປງ: ການເປັັນຕົົວແທນຕົົນເອງ, ການລະດົົມຂອງຊຸຸມຊົົນ ແລະ ເງື່່�ອນໄຂ
ການເຮັັດວຽກ (ພັັນທະມິິດສາກົົນ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໃນແມ່່ຍິິງ (GAATW, 2018); ບົົດແນະນໍໍາຫຍໍ້້� ກ່່ຽວກັັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່່�ຫຼີີ�ກລ້້ຽງບໍ່່�ໄດ້້ ຂອງ
ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ (ຄະນະກໍໍາມະການສາກົົນ ດ້້ານສິິດທິິ ຂອງຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ຢູ່່�
ເອີີລົົບ, 2019); ຈາກຄວາມສ່່ຽງໄປສູ່່�ການຟື້້�ນຟູູທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງ: ການຈັັດຕັ້້�ງການບໍໍລິິການທາງເພດ ເພື່່�ອຢຸຸດການຂູູດຮີີດ (ຄະນະກໍໍາມະການສາກົົນ ດ້້ານສິິດທິິ ຂອງຜູ້້�
ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ຢູ່່� ເອີີລົົບ, ພຶຶດສະພາ 2021); ຫຼັັ�ກປະກັັນຄວາມເສຍຫາຍ: ຜົົນກະທົົບຂອງມາດຕະການ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຕໍ່່�ສິິດທິິມະນຸຸດໃນທົ່່�ວໂລກ
(GAATW, 2007).
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ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ແລະ ຄໍໍານຶຶງເຖິິງສິິດທິິມະນຸຸດ, ແຕ່່ສ່່ ວນໃຫຍ່່ ຢູ່່�ນອກເໜືືອຂອບເຂດການຄົ້້�ນຄວ້້າ ເຊິ່່�ງບໍ່່�
່ ນຜູ້້�
ໄດ້້ແກ້ ້ໄຂການລົົງໂທດບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແຕ່່ ໄດ້້ເບິ່່�ງເຖິິງການລົົງໂທດຜູ້້�ທີ່� ເປັັ
�
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ, ປາບປາມ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຕາມທີ່່ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນມາດຕາ 3 ຂອງ ອານຸຸສັນ
ັ ຍາເພີ່່�ມເຕີີມໃຫ້້ແກ່່ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາວ່່ າ
ແລະ ລົົງໂທດການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ, ອານຸຸສັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ) ແລະ ມາດຕາ 2
ດ້້ວຍການຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດທີ່່�ມີີການຈັັດຕັ້້�ງ (ອານຸຸສັນ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ACTIP).
ຂອງ ສົົນທິິສັນ

ຫ້້ອງທີີ 1: ນິິຍາມ "ການຄ້້າມະນຸຸດ"
(ກ) “ການຄ້້າມະມຸຸ ດ” ໝາຍເຖິິງ ການຊອກຫາ, ການນໍໍາສົ່່�ງ, ການສົ່່�ງຕໍ່່�, ການໃຫ້້ບ່່ ອນລີ້້�
ຊ່່ ອນ ຫລືື ຮັັບເອົົາຄົົນ ດ້້ວຍການຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ໃຊ້້ການບັັງຄັັບ ຫຼືື� ໃນຮູູບແບບຕ່່ າງໆຂອງການ
ບັັງຄັັບ, ດ້້ວຍການລັັກພາໂຕ, ສໍ້້�ໂກງ, ຕົົວະຍົົວະຫຼຼອກລວງ, ການໃຊ້້ອໍໍານາດຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື�
ສະຖານະພາບທີ່່�ອ່່ ອນແອ ຫຼືື� ການໃຫ້້ ຫຼືື� ການຮັັບເງີີນ ຫຼືື� ຜົົນປະໂຫຍດອື່່�ນໆ ເພື່່�ອທີ່່�ຈະໄດ້້
ຮັັບຄວາມຍິິນຍອມຈາກບຸຸ ກຄົົນໃຫ້້ຢູ່� ່ພາຍໃຕ້້ການຄວບຄຸຸ ມ, ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງໃນການກົົດຂີ່່�
ຂູູດຮີີດ. ການກົົດຂີ່່�ຂູູດຮີີດຈະລວມເຖິິງ ຢ່່ າງໜ້້ອຍທີ່່�ສຸຸ ດໃນການກົົດຂີ່່�ຂູູດຮິິດຈາກການຄ້້າ
ໂສເພນີີຜູ້້�ອື່່�ນ ຫຼືື� ຮູູບແບບອື່່�ນໆຂອງການຂູູດຮີີດທາງເພດ, ການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ຫຼືື� ການ
ັ ຄືືກັັນກັັບການເປັັນຂ້້າທາດ, ຄວາມເປັັນທາດ ຫຼືື� ການ
ບໍໍລິິການ, ເປັັນຂ້້າທາດ ຫຼືື� ປະຕິິບັດ
ຕັັດເອົົາອະໄວຍະວະອອກ.
(ຂ) ການຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການສະແຫວງຫາຜົົນປະໂຫຍດ
ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນວັັກ (ກ) ຂອງມາດຕານີ້້� ບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບວິິທີີການໃດໆທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນວັັກ (ກ).
(ຄ) ການຊອກຫາ, ການນໍໍາສົ່່�ງ, ການສົ່່�ງຕໍ່່�, ການໃຫ້້ບ່່ ອນລີ້້�ຊ່່ ອນ ຫຼືື� ຮັັບເອົົາເດັັກ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງ
ຂອງການຂູູດຮີີດ ຈະຖືືວ່່ າເປັັນ ‘ການຄ້້າມະນຸຸດ’ ເຖິິງຈະບໍ່່�ມີີວິິທີີການໃດໆ ຕາມທີ່່�ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ໃນ
ວັັກ (ກ) ຂອງມາດຕານີ້້�.
(ງ) “ເດັັກ ໝາຍເຖິິງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕ່ຳ� ຳ�ກວ່່ າ ສິິບແປດ (18) ປີີ.
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ, ປາບປາມ ແລະ ລົົງໂທດການຄ້້າມະນຸຸດ
ມາດຕາ 3 ຂອງ ອານຸຸສັນ
ັ ຍາເພີ່່�ມເຕີີມໃຫ້້ແກ່່ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການ
ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ, ອານຸຸສັນ
�
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ)
ຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດທີ່່ມີີການຈັັດຕັ້້�ງ
(ອານຸຸສັນ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່
ແລະ ມາດຕາ 2 ຂອງ ສົົນທິິສັນ
ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ACTIP).
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

1

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງ
ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

1.1. ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ, ປາບປາມ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນ ອານຸຸສັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ)
ແລະ ລົົງໂທດການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ອານຸຸສັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດທີ່່�ມີີການຈັັດຕັ້້�ງ (UNTOC). ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ຫຼືື� ສົົນທິິສັນ
ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ກາຍເປັັນອົົງປະກອບຫຼັັ�ກຕໍ່່�ກັັບພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຂອງລັັດ.32
ຫຼັັ�ກການນີ້້� ເຫັັນວ່່ າມີີການສະແດງອອກຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ເປັັນກົົດໝາຍແບບເບົົາ (soft law) ລວມທັັງ ຄູ່່� ມືື
ແລະ ຫຼັັ�ກການກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງຫ້້ອງການຂອງຄະນະກໍໍາ
ມາທິິການໃຫຍ່່ ເພື່່�ອສິິດທິິມະນຸຸດ (ເອກະສານ UN E/2002/68/Add.1), ຫຼັັ�ກການທີີ 7 ເຊິ່່�ງກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ:

ັ ການເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອາໄສ
ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຕ້້ອງບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ, ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
ຢູ່່�ໃນບັັນດາປະເທດທາງຜ່່ ານ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ ຫຼືື� ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນກັັບ
ການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມດັ່່�ງກ່່ າວ ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
ໂດຍກົົງມາຈາກສະຖານະຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ
ມີີການສົົນທະນາທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນລະດັັບສາກົົນ ທີ່່�ໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນກ່່ ຽວກັັບຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ລວມ
ັ
ທັັງ ກຸ່່� ມຄະນະເຮັັດວຽກກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ເຊິ່່�ງສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ້້�ນເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ການປະຊຸຸມຄັ້້�ງທໍໍາອິິດໃນປີີ 2009, ຄະນະເຮັັດວຽກ ໄດ້້ແນະນຳຳ�ວ່່ າ
ອານຸຸສັນ
ລັັດພາຄີີ ຄວນຈະ:

(ກ) ສ້້າງຂັ້້�ນຕອນທີ່່�ເໝາະສົົມ ສໍໍາລັັບການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາ້້ຮາຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ແລະ ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍດັ່່�ງກ່່ າວ ແລະ (ຂ) ພິິຈາລະນາ, ໂດຍ
ສອດຄ່່ ອງກັັບກົົດໝາຍພາຍໃນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ລົົງໂທດ ຫຼືື� ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກຄ້້າ
ມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ເຮັັດ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງ
ຈາກສະຖານະການທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບກະທໍໍາຜິິດ ຕໍ່່�ກັັບການ
ກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍດັ່່�ງກ່່ າວ.33
ໃນປີີ 2010 ຄະນະເຮັັດວຽກກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ສະແດງເຖິິງ ‘ມຸຸ ມມອງ/ທັັດສະນະຄະຕິິທີ່� ່
ແຕກຕ່່ າງຢ່່ າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ’ ເຊັ່່�ນວ່່ າ ‘ບໍ່່�ສາມາດບັັນລຸຸ ຂໍ້້�ຕົົກລົົງວ່່ າດ້້ວຍຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ ຽວກັັບການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີ ຕາມທີ່່�ໄດ້້ຕົົກລົົງກັັນໄວ້້ໃນກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທໍໍາອິິດ.’34 ຜູ້້�ແທນກອງປະຊຸຸມບາງທ່່ ານ ບໍ່່�ສະໜັັບສະໜູູນການ
ັ ຈາກກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງສອງ ແຕ່່ກໍໍຍັັງມີີການຢືືນຢັັນໃນບົົດ
ຕັັດສິິນໃຈ ທີ່່�ຈະກ່່ າວຄືືນວ່່ າ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາເປັັນຜົົນໄດ້້ຮັບ
ລາຍງານ ພ້້ອມກັັບຖະແຫຼຼງການທີ່່�ວ່່ າຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນ ໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ, ຄໍໍາແນະນຳຳ�,

ິ າ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດໃນຂະບວນການຄ້້າ
32 ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ວິິທີີການທາງດ້້ານບໍໍລິິຫານ ແລະ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ມະນຸຸດ: ເອກະສານພື້້�ນຖານຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ, ວຽນນາ ວັັນທີີ 27-29 ມັັງກອນ 2010, ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/4
(ວັັນທີີ 9 ທັັນວາ 2010), ແຖວທີີ 10.
33 ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ບົົດລາຍງານການປະຊຸຸມຂອງຄະນະເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ວັັນທີີ 14-15 ເມສາ 2009)
ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2009/2, ວັັນທີີ 21 ເມສາ 2009, ວັັກທີີ 12.
34 ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ບົົດລາຍງານການປະຊຸຸມຂອງຄະນະເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ວັັນທີີ 27-29 ມັັງກອນ
2010) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/6, ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ 2010 ວັັກທີີ 109. ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ບົົດ
ລາຍງານການປະຊຸຸມຂອງຄະນະເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ວັັນທີີ 27-29 ມັັງກອນ 2010) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/6, ວັັນທີີ
16 ກຸຸມພາ 2010 ວັັກທີີ 50, 51.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການແນະນໍໍາ ຫຼືື� ໃນເຄື່່�ອງມືືອື່່�ນໆ.35 ປະເດັັນດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກນໍໍາມາກ່່ າວເຖິິງອີີກໃນຄະນະເຮັັດວຽກກ່່ ຽວກັັບການ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຈົົນເຖິິງການປະຊຸຸມສະໃໝທີ່່� 8, ເຊິ່່�ງໄດ້້ແນະນໍໍາລັັດພາຄີີ ຄວນຈະ

ິ ຂອງໄອຍະການ, ບໍ່່�
ພິິຈາລະນາ, ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບກົົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ດຸຸ ນພິິນິດ
ລົົງໂທດ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້
ເຮັັດ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກສະຖານະການທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�
ຖືືກບັັງຄັັບກະທໍໍາຜິິດ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍດັ່່�ງກ່່ າວ.36
ິ ຂອງໄອຍະການ’ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການກ່່ າວເຖິິງໃນບົົດ
ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນຳຳ� ນໍໍາສະເໜີີການອ້້າງອີີງໃໝ່່ ທີ່່�ກ່່ າວເຖິິງ ‘ດຸຸ ນພິິນິດ
ລາຍ ງານກ່່ ອນໜ້້ານີ້້�. ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ ຍັັງລວມເອົົາວິິທີີການທີ່່�ເປັັນຮູູບແບບບັັງຄັັບ ແລະ ສາເຫດ ທີ່່�ເຊື່່�ອມໂຍງ
ລະຫວ່່ າງການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ (ລາຍລະອຽດຂອງທັັງສອງ
ຮູູບແບບເບິ່່�ງທີ່່�ໜ້້າ 33). ຮູູບແບບສຸຸ ດທ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນສະເພາະໃນກອງປະຊຸຸມສະໃໝທີ່່� 9 ເຊິ່່�ງ ຄະນະເຮັັດວຽກ
ກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ກອງປະຊຸຸມຂອງລັັດພາຄີີຕ່່ າງໆ ພິິຈາລະນາເປັັນບູູລິິມະສິິດຕົ້້�ນຕໍໍ
ິ າທາງອາຍາທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກບັັ
່
‘ຄໍໍາແນະນຳຳ�ກ່່ ຽວກັັບບັັນຫາການຕອບໂຕ້້ຍຸຸຕິທໍໍ
ງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ
37
�
�
ຜິິດ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາທີ່່ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.
ຫົົວຂໍ້້�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເປັັນວາລະສະເພາະໃນກອງປະຊຸຸມສະໃໝທີີ 10 ຂອງຄະນະທີ່່�ເຮັັດວຽກກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນປີີ 2020. ຄວາມເປັັນມາຂອງເອກະສານ ໄດ້້ຖືືກກະກຽມໂດຍກອງເລຂາ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນ
ັ ຫຼັັ�ກການ
ໃຫ້້ແກ່່ ການປຶຶກສາຫາລືືເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຈະມີີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິິບັດ
ັ ກໍໍບໍ່່�ເທົ່່�າທຽມກັັນ.38 ໃນລະຫວ່່ າງການປຶຶກສາຫາລືື, ຜູ້້�ແທນກອງປະຊຸຸມຫຼຼາຍທ່່ ານ ໄດ້້
ດັ່່�ງກ່່ າວ, ແຕ່່ ການປະຕິິບັດ
ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ. ບັັນຫາຄວາມບໍ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັນລະຫວ່່ າງ
ວິິທີີການຂອງປະເທດ ກໍໍໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນມາສົົນທະນາ, ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັັບຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການລຶຶບປະຫວັັດອາຊະຍາ
່
ກໍໍາຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເປັັນເງື່� ອນໄຂເບື້້�
ອງຕົ້້�ນໃນການຟື້້�ນຟູູ ແລະ ກັັບຄືືນສູ່່� ສັັງຄົົມ ແລະ ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ
ິ າທາງອາຍາ.39
ຈາກການສືືບສວນ-ສອບສວນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ຕະຫຼຼອດຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດທີ່່�
ນອກນັ້້�ນ, ມະຕິິກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີໃນປີີ 2020 ຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັນ
ມີີການຈັັດຕັ້້�ງ, ກໍໍານົົດວ່່ າ ລັັດຄວນຈະ:

ພິິຈາລະນາ ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບກົົດໝາຍພາຍໃນຂອງຕົົນ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີທີ່່�ບໍ່່�ເໝາະສົົມ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເປັັນ
ຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເໝາະສົົມ, ໃຫ້້ເຂົ້້�າເຖິິງ
35 ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ບົົດລາຍງານການປະຊຸຸມຂອງຄະນະເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ວັັນທີີ 27-29 ມັັງກອນ
2010) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/6, ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ 2010 ວັັກທີີ 50, 51.
36 ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ບົົດລາຍງານການປະຊຸຸມຂອງຄະນະເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ວັັນທີີ 18 ກໍໍລະກົົດ 2018)
ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2018/3, ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ 2010 ວັັກທີີ 7(c).
37 ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ບົົດລາຍງານການປະຊຸຸມຂອງຄະນະເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ວັັນທີີ 9 ຫາ ວັັນທີີ 11 ກັັນຍາ
2019) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2018/3, ວັັນທີີ 25 ກັັນຍາ 2019 ວັັກທີີ 4.
ິ າທາງອາຍາຢ່່ າງເໝາະສົົມຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
38 ຄໍໍາແນະນຳຳ�ວ່່ າດ້້ວຍບັັນຫາ ການຕອບໂຕ້້ຍຸຸຕິທໍໍ
ມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາທີ່່�ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສະເພາະທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ວຽນນາ ວັັນທີີ 10 ແລະ 11
ກັັນຍາ 2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກທີີ 2.
39 ກອງປະຊຸຸມຂອງພາຄີີຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັັນຍາ UNTOC, ບົົດລາຍງານການປະຊຸຸມຂອງຄະນະເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ວັັນທີີ 10-11 ກັັນຍາ 2020)
ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/4, ວັັນທີີ 28 ກັັນຍາ 2020 ວັັກທີີ 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.
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ການຢຽວຢາ ຖ້້າຫາກຖືືກການລົົງໂທດ ຫຼືື� ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຈາກການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວ,
ໂດຍດໍໍາເນີີນການຢ່່ າງເໝາະສົົມ, ຕາມກົົດໝາຍພາຍໃນ, ຄໍໍາແນະນຳຳ� ຫຼືື� ນະໂຍບາຍທີ່່�
ຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການເຫຼົ່່��ານີ້້�.40
ັ ບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.41 ຄະນະກໍໍາມະການວ່່ າ
ສະພາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ຍັັງຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ລັດ
ດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງທຸຸກຮູູບແບບການຈໍໍາແນກຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການນີ້້� ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ທຸຸກຄົົນ ໂດຍບໍ່່�ມີີການຈໍໍາແນກ.42 ນອກນັ້້�ນ, ອີີງຕາມມະຕິິຂອງສະພາສິິດທິິມະນຸຸດ ເລກທີີ 44/4, ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ
່
ັ ຫຼັັ�ກການ
ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ທ່່ ານ Siobhán Mullally ໄດ້້ຍື່� ນບົົດລາຍງານກ່່
ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�ບໍ່່ລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບກອງປະຊຸຸມສະໃໝທີີ 44 ຂອງຄະນະກໍໍາມະການສິິດທິິມະນຸຸດ, ເຊິ່່�ງໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດ ເປັັນພື້້�ນຖານທີ່່�ສໍໍາຄັັນຂອງພັັນທະຂອງລັັດໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.43 ຖະແຫຼຼງ
ັ ແຜນງານສາກົົນຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າ
ການທາງການເມືືອງ ວ່່ າດ້້ວຍການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນການບໍ່່�ລົົງໂທດການ
ມະນຸຸດ ປີີ 2021 ໄດ້້ຢືືນຢັັນຄືືນຕໍ່່�ກັັບຄວາມໝັ້້�ນໝາຍໃນການປະຕິິບັດ
ຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຄວາມຜິິດທາງອາຍາ, ທາງແພ່່ ງ, ທາງບໍໍລິິຫານ ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ
ໃຫ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດເຂົົາເຈົ້້�າ.44

ັ ຍາ ສະບັັບປີີ 2014 ຕໍ່່�
ໂດຍສະເພາະ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການບັັງຄັັບ ແລະ ແຮງງານບັັງຄັັບ, ມາດຕາ 4(2) ຂອງອານຸຸສັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ເລກທີີ 29 ເຊິ່່�ງກໍໍານົົດວ່່ າ
ກັັບສົົນທິິສັນ
ລັັດສະມາຊິິກແຕ່່ ລະລັັດ ຄວນຈະ, ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບຫຼັັ�ກການພື້້�ນຖານຂອງລະບົົບ
ກົົດໝາຍຂອງຕົົນເອງ, ດໍໍາເນີີນການ ມາດຕະການທີ່່�ຈໍໍາເປັັນ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າອົົງການ
ທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດ ມີີສິິດທີ່່�ຈະບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ກໍໍານົົດການລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ັ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດ
ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ແຮງງານພາກບັັງຄັັບ ສຳຳ�ລັບ
ກົົດໝາຍ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກ
ບັັງຄັັບ ຫຼືື� ແຮງງານພາກບັັງຄັັບ.
ພາສາໃນທີ່່�ນີ້້� ໂດຍສະເພາະ ທີ່່�ອ້້າງອີີງເຖິິງ ‘ການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ” ໝາຍຄວາມວ່່ າ ການປົົກປ້້ອງ ທີ່່�ອາດຈະບໍ່່�
ຄວບຄຸຸ ມການກະທໍໍາທີ່່�ບໍ່່�ສະເພາະເປັັນການລະເມີີດກົົດໝາຍອາຍເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງໝາຍເຖິິງ ທາງບໍໍລິິຫານ, ການເຂົ້້�າັ ຍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ກົົດໝາຍອື່່�ນໆ. ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຍັັງສະແດງອອກໃນມາດຕາ 31 ຂອງ ອານຸຸສັນ
ກັັບສະຖານະພາບຂອງຜູ້້�ລີ້້�ໄພ ປີີ 1951 ຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ລົົງໂທດທາງອາຍາ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ອັັນເນື່່�ອງມາຈາກການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ຫຼືື� ຢູ່່�ໃນປະເທດຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ. ຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້�ອາດຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ິ ໃນການລີ້້�ໄພ.
ທີ່່�ຕ້້ອງການໃຊ້້ສິດ

40 CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1, ວັັກທີີ. 13, ອັັກສອນ g
41 ເບິ່່�ງມະຕິິຂອງສະພາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ 2331 (2016); ມະຕິິຂອງສະພາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ 2388 (2017).
42 ເບິ່່�ງ: ຄະນະກໍໍາມະການ ການລຶຶບລ້້າງທຸຸກຮູູບແບບຂອງການຈໍໍາແນກຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ, ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາທົ່່�ວໄປ ເລກທີີ 38 (2020) ວ່່າດ້້ວຍການຄ້້າແມ່່ຍິິງ ແລະ
ເດັັກຍິິງ ໃນບໍໍລິິບົົດຂອງ ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້້າຍທົ່່�ວໂລກ, ວັັກທີີ 98.
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ,
43 ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
Siobhán Mullaly, ເອກະສານຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021). ຜູ້້�ຂຽນບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າສະບັັບປັັດຈຸຸບັັນນີ້້� ແມ່່ນຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ວມທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ
ແລະ ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່່�ກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືື ຄັ້້�ງວັັນທີີ 4 ແລະ 5 ກຸຸມພາ 2021 ເພື່່�ອຮວບຮວມຄໍໍາເຫັັນເຂົ້້�າໃນບົົດລາຍງານ.
44 ຖະແຫຼຼງການທາງດ້້ານການເມືືອງກ່່ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດແຜນປະຕິິບັັດງານສາກົົນຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021,
ເອກະສານ UN A/76/L.11 ວັັນທີີ 9 ພະຈິິກ 2021 [13].
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ການບໍ່່�ລົົງໂທດເດັັກໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົດໝາຍສາກົົນ
ຄູ່່� ມືື ແລະ ຫຼັັ�ກການກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາກ່່ ຽວກັັບສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງຫ້້ອງການຂອງຄະນະ
ກໍໍາມາທິິການໃຫຍ່່ ເພື່່�ອສິິດທິິມະນຸຸດ ສະເໜີີການປົົກປ້້ອງຢ່່ າງຊັັດເຈນ ຕໍໍ່່��ກັັບການລົົງໂທດເດັັກ ໃນຄໍໍາແນະນໍໍາ 8.3
‘ຮັັບປະກັັນວ່່ າເດັັກທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນການທາງອາຍາ ຫຼືື� ການລົົງໂທດ
ັ ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບສະຖານະການ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.’ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດເດັັກ ຍັັງໄດ້້ຮັບ
ັ
ສຳຳ�ລັບ
ການປົົກປ້້ອງເພີ່່�ມເຕີີມໂດຍ ຄູ່່� ມືືແນະນຳຳ�ຂອງ UNICEF 2.1 ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ:
ການມີີສ່່ ວນພົົວພັັນຂອງເດັັກ ໃນການກະທໍໍາທາງອາຍາ ບໍ່່�ຄວນທໍໍາລາຍສະຖານະພາບ
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ທັັງເດັັກ ແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ສິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ຕໍ່່�ກັັບການປົົກປ້້ອງ
ພິິເສດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.45
ນອກນັ້້�ນ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດເດັັກ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ມາດຕາ 37(b) ຂອງ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິເດັັກ (CRC) ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ‘ການຈັັບຕົົວ, ກັັກຂັັງ ຫຼືື� ຈໍໍາຄຸຸ ກເດັັກ ຈະຕ້້ອງເປັັນໄປຕາມ
ສົົນທິິສັນ
ກົົດໝາຍ ແລະ ຕ້້ອງນໍໍາໃຊ້້ເປັັນມາດຕະການສຸຸ ດທ້້າຍ ແລະ ເປັັນໄລຍະເວລາທີ່່�ເໝາະສົົມ ທີ່່�ສັ້້�ນທີ່່�ສຸຸ ດ,’46 ດ້້ວຍ

ັ ຍາ CRC. 47
ເຫດການ, ການລົົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່່�ເດັັກແມ່່ ນຂັັດຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ຖືືເປັັນການລະເມີີດສົົນທິິສັນ
ຄະນະກໍໍາມະການຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິເດັັກ ກໍໍານົົດວ່່ າໃນການພັັດທະນານະໂຍບາຍກ່່ ຽວກັັບ
ເດັັກທີ່່�ບໍ່່�ມີີຄົົນເບິ່່�ງແຍງ ຫຼືື� ການແຍກເດັັກ, ລວມທັັງ ເດັັກທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, “...ລັັດຄວນ
ຮັັບປະກັັນວ່່ າເດັັກດັ່່�ງກ່່ າວ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ດ້້ວຍເຫດຜົົນໃນການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ອາໄສຢູ່່�ໃນປະເທດ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິ
ແບບຜິິດກົົດໝາຍ ພຽງຢ່່ າງດຽວ.’48 ຂໍ້້�ສັັງເກດມ້ ້ວນທ້້າຍຂອງຄະນະກໍໍາມະການກ່່ ຽວກັັບສົົນທິິສັນ
�
ັ ຍາເພີ່່ມເຕີີມວ່່ າດ້້ວຍການຂາຍເດັັກ ແລະ ພາບລາມົົກອານາຈານເດັັກ ລວມທັັງ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ
ເດັັກ ແລະ ອານຸຸສັນ
ທີ່່�ອອກໂດຍ ຄະນະກໍໍາມະການ ເນັ້້�ນຢ້ຳຳ ��ວ່່ າ ເດັັກ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ.49 ອົົງການ UNICEF
ແລະ ສະຫະພາບ ລັັດຖະສະພາ ກໍໍານົົດວ່່ າ ກົົດໝາຍຕ້້ອງລວມເອົົາຂໍ້້�ກໍໍານົົດສະເພາະ ທີ່່�ຮັັບປະກັັນວ່່ າເດັັກ ຈະບໍ່່�ຖືືກ
ໂທດທາງອາຍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ຈະບໍ່່�ຖືືກຈໍໍາຄຸຸ ກ,
ກັັກຂັັງ ຫຼືື� ລົົງໂທດອື່່�ນ.50

45 ຄູ່່� ມືືວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງເດັັກທີ່່�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (Unicef, 2006) 10
46 ມາດຕາ 37(b) ຂອງສົົນທິິສັັນຍາວ່່າດ້້ວຍສິິດທິິເດັັກ, ໄດ້້ຮັັບຮອງເອົົາ ແລະ ເປີີດໃຫ້້ລົົງນາມ, ໃຫ້້ສັັດຕະຍາບັັນ ແລະ ເຂົ້້�າເປັັນສະມາຊິິກໂດຍ ມະຕິິຂອງ
ສະມັັດຊາໃຫຍ່່ 44/25 ຄັ້້�ງວັັນທີີ 20 ພະຈິິກ 1989, ມີີຜົົນບັັງຄັັບໃຊ້້ໃນວັັນທີີ 2 ກັັນຍາ 1990 ໂດຍສອດຄ່່ອງຕາມມາດຕາ 49.
47 ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເດັັກ ເຂົ້້�າມາພົົວພັັນໃນລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ມາດຕາ 40 ຂອງ CRC ເຂົ້້�າມາມີີບົົດບາດສໍໍາຄັັນ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າເດັັກ ຜູ້້�ທີ່່�ຖືືກກ່່າວຫາ, ຖືືກ
ຫາ ຫຼືື� ຖືືກຮັັບຮູ້້�ມີີການລະເມີີດກົົດໝາຍອາຍາ ໄດ້້ຖືືກປະຕິິບັັດທີ່່�ສອດຄ່່ອງກັັບອາຍຸຸຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ສອດຄ່່ອງກັັບສິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.
48	ຄຳຳ�ເຫັັນທົ່່�ວໄປ CRC ວັັກທີີ 62.
49 Benyam Dawit Mezmur, ສະມາຊິິກຂອງຄະນະກໍໍາມະການ UN ວ່່າດ້້ວຍສິິດທິິເດັັກ ແລະ ສາດສະດາຈານດ້້ານກົົດໝາຍ ສະຖາບັັນ Dullah Omar,
ມະຫາວິິທະຍາໄລ Western Cape ກ່່າວເຖິິງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີີ 47 ຂອງສະພາສິິດທິິມະນຸຸດ ຄັ້້�ງ
ວັັນທີີ 30 ມິິຖຸຸນາ 2021, ເວລາ 13:00 ” 14:30 CET. ບັັນທຶຶກໃນເອກະສານຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
50 ການຕ້້ານການຄ້້າເດັັກ: ຄູ່່�ມືືສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຄັ້້�ງທີີ 9 (ສະຫະພາບລະຫວ່່າງລັັດຖະສະພາ ແລະ UNICEF, 2005) 34

1. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ

24

1.2. ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນພາກພືນ
້
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ພົົບເຫັັນຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນເຄື່່�ອງມືືດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົດໝາຍໃນອາຟຣິິກາ, ອາເມລິິກາ, ເອີີລົົບ
ແລະ ອາຊີີ ລວມທັັງ ໃນພາກພື້້�ນອຽນ.

ອາຊີີ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ ປີີ 2015, ທີ່່�ໄດ້້ໃຫ້້
ສົົນທິິສັນ
ສັັດຕະຍາບັັນຈາກທັັງສິິບປະເທດອາຊຽນ ເຊິ່່�ງມີີຖະແຫຼຼງການທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງ ຍຶຶດໝັ້້�ນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ມາດຕາ
ິ ຍາ ໄດ້້ກ່່ າວໄວ້້ວ່່ າ:
14(7) ຂອງສົົນທິິສິນ
ແຕ່່ ລະລັັດພາຄີີຈະ, ຂຶ້້�ນກັັບກົົດໝາຍ, ກົົດເກນ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນ
ຂອງຕົົນ ແລະ ຕາມກໍໍລະນີີທີ່່�ແທດເໝາະຕ່່ າງໆ, ພິິຈາລະນາ ບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ັ ການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດ
ການຄ້້າມະນຸຸດຕ້້ອງ ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ຫຼືື� ທາງບໍໍລິິຫານ ສຳຳ�ລັບ
ກົົດໝາຍ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຖ້້າການກະທຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວ ແມ່່ ນພົົວພັັນໂດຍກົົງກັັບການກະທຳຳ�ຜິິດ
ຖານການຄ້້າມະນຸຸດ.
ັ ການຍົົກຍ້ ້ອງ ໃນການສະແດງອອກຢ່່ າງຊັັດເຈນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ອະດີີດຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້� ໄດ້້ຮັບ
ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ເນັ້້�ນຢ້ຳຳ ��ຂໍ້້�ຄວາມທີ່່�ວ່່ າ ‘ບໍ່່�ຍຶຶດໝັ້້�ນ’ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ‘ຮັັບຜິິດຊອບ’, ເຊິ່່�ງກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ
ຂໍ້້�ຄວາມທີ່່�ຊັັດເຈັັນດັ່່�ງກ່່ າວ ບໍ່່�ລວມເອົົາຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ໃນການຕີີຄວາມໝາຍ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ວ່່ າເປັັນການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ
ການລົົງໂທດ.’51 ຄໍໍາວ່່ າ ‘ກໍໍລະນີີທີ່່�ເໝາະສົົມ’ ແລະ ຂໍ້້�ຮຽກຮ້້ອງທີ່່�ວ່່ າ ລັັດ ‘ພິິຈາລະນາ’ ໄດ້້ຖືືກຕີີຄວາມໝາຍໄວ້້ວ່່ າ
ິ ວ່່ າ ຈະນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຫຼືື� ບໍ່່�, ແຕ່່ ໃຫ້້ມີີຄວາມຍືືດຍຸ່່� ນວ່່ າ ພວກເຂົົາຈະບັັນລຸຸ ຜົົນດັ່່�ງ
ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດມີີດຸຸ ນພິິນິດ
ກ່່ າວ ໄດ້້ແນວໃດ ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບກອບວຽກພາຍໃນຂອງຕົົນ.52
ັ ຍາອາຊຽນ ໃນການໃຫ້້ຄວາມຊັັດເຈນຕໍ່່�ກັັບ
ເອກະສານເພີ່່�ມເຕີີມ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ມີີປະສິິດທິິພາບ ຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັນ
ັ ງານອາຊຽນ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ ໄດ້້ກໍໍາ
ຫຼັັ�ກການ. ແຜນປະຕິິບັດ
ນົົດໄວ້້ໃນ ວັັກ B(d) ວ່່ າລັັດ:

ອີີງຕາມກົົດໝາຍ, ກົົດເກນ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງຕົົນ ແລະ
ຕາມກໍໍລະນີີທີ່່�ແທດເໝາະຕ່່ າງໆ, ພິິຈາລະນາ ບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ັ ການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຂອງ
ຕ້້ອງ ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ຫຼືື� ທາງບໍໍລິິຫານ ສຳຳ�ລັບ
ເຂົົາເຈົ້້�າ ຖ້້າ ການກະທຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວ ແມ່່ ນພົົວພັັນໂດຍກົົງກັັບການກະທຳຳ�ຜິິດຖານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ.
ຄະນະກໍໍາມາທິິການອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການສົ່່�ງເສີີມ ແລະ ປົົກປ້້ອງສິິດທິິແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ACWC) ຄໍໍາແນະ
ນໍໍາໃນການເຮັັດວຽກກັັບແມ່່ຍິິງທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໂດຍເອົົາໃຈໃສ່່ບົົດບາດຍິິງຊາຍ ໄດ້້ກໍໍານົົດ
ໄວ້້ (ໃນພາກ III 3.6.1) ວ່່ າ:

ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ
51 ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ, ອົົງການສະຫະຊາຊາດ, ເຈນິິວາ, ວັັນທີີ ໂ0 ກໍໍລະກົົດ 2020, 5 ທີ່່� [14]
52 ເບິ່່�ງທີ່່� ບໍໍລິິບົົດຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນສົົນທິິສັັນຍາຂອງສະພາເອີີລົົບວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້້�ກໍໍາ
ນົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer ແລະ Helmut Sax (eds.). ຄໍໍາອະທິິບາຍກ່່ຽວກັັບອານຸຸສັັນຍາຂອງສະພາເອີີລົົບ ວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
(Edward Elgar, 2020) ໜ້້າທີີ 317
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກກັັກຂັັງ, ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ ທີ່່�ພວກເຂົົາ
ໄດ້້ກະທໍໍາ ອັັນເປັັນ ທີ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ແລະ ທັັນທີີ ຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.

ັ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ
ຄູ່່� ມືືແນະນຳຳ�ຂອງອາຊຽນສຳຳ�ລັບ
(2007) ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນພາກ 1, C2 ວ່່ າ:

ິ າ
ໃນການຕອບໂຕ້້ດ້າ້ ນຍຸຸ ຕິທໍໍ

ທາງອາຍາຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ

ໃນຂອບເຂດທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ
ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
ໂດຍກົົງຈາກສະນະຖາພາບ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ຫ້້ອງທີີ 2: ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈສອງຝ່່າຍລະຫວ່່າງ ລັັດສະມາຊິິກ
ອາຊຽນ
ມີີຂໍ້້�ຕົົກລົົງສອງຝ່່າຍຫຼຼາຍສະບັັບ ລວມທັັງ ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈ (MOU) ລະຫວ່່ າງ
ລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ ເຊິ່່�ງລວມທັັງຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ. ບາງກໍໍລະນີີໃຊ້້ສະເພາະກັັບຂອບເຂດຈໍໍາກັັດຂອງຄວາມຜິິດ, ຫຼືື� ສະເພາະຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງຄົົນ ຫຼືື� ບໍ່່�ແມ່່ ນຄົົນອື່່�ນໆ ແລະ ມັັກຈະບໍ່່�ລວມເອົົາຜູ້້�ຊາຍທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່
ແລ້້ວ.

ຄູ່່�ພາຄີີ ສົົນທິິສັັນຍາສອງຝ່່າຍ, ປີີ

ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ ໃນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ

ກໍໍາປູູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ (2005)

ນໍໍາໃຊ້້ເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍເທົ່່�ານັ້້�ນ

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2008)

ນໍໍາໃຊ້້ເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍເທົ່່�ານັ້້�ນ

ມຽນມາ ແລະ ໄທ (2009)
ມຽນມາ ແລະ ຈີີນ (2009)
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (2010)
ລາວ ແລະ ຈີີນ (2014)

ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ຄວາມຜິິດອື່່�ນໆ
ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ກໍໍາປູູເຈຍ ແລະ ໄທ (2014)

ນໍໍາໃຊ້້ເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍເທົ່່�ານັ້້�ນ

ລາວ ແລະ ໄທ (2017)

ິ ຳ�
ບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດສະເພາະເຈາະຈົົງ
ແຕ່່ກ່່ າວເຖິິງຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ແລະ ການປົົກປ້້ອງເພີ່່�ມເຕີີມຈາກການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນຂະບວນ
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ

ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (2020)

ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຜິິດທີ່່�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງເທົ່່�ານັ້້�ນ.

ໃນລະດັັບອະນຸຸພາກພື້້�ນ, ໂຄງການລິິເລີ່່�ມການປະສານງານ ລະດັັບລັັດຖະມົົນຕີີເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ລຸ່່� ມແມ່່ນ້ຳຳ ��

1. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
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ຂອງ (COMMIT) ເຊິ່່�ງປະກອບດ້້ວຍ ປະເທດກໍໍາປູູເຈຍ, ຈີີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ບົົດ
ບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈຂອງ COMMIT ວ່່ າດ້້ວຍການຮ່່ ວມມືືເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນອານຸຸພາກພື້້�ນລຸ່່� ມແມ່່ນ້ຳຳ ��
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຂອງ ໄດ້້ລົົງນາມໃນພາກທີີ 16 ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
�
ັ ກົົດໝາຍ.’ 53
ນັ້້�ນ ຈະບໍ່່ຖືືກກັັກຂັັງໃນສະຖານທີ່່ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ບັັງຄັັບປະຕິິບັດ

່
ຄູ່່� ມືືແນະນຳຳ�ຂອງ COMMIT ວ່່ າດ້້ວຍການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ກົົນໄກການສົ່່�ງຕໍ່່�: ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ທົ່� ວໄປ
ໃນ
��
ອານຸຸພາກພື້້�ນແມ່່ນ້ຳຳ ຂອງ (2016), ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ:
ັ ການລະເມີີດ
ໃນສະພາບການໃດໜຶ່່�ງ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ກົົດໝາຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ການກະທໍໍາໃດໜຶ່່ງ ທີ່່ພວກເຂົົາໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຊຶ່່�ງເປັັນ
ຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກສະຖານະການຂອງພວກເຂົົາ ໃນຖານະທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ; ຫຼືື�
ຖືືກກັັກຂັັງ.

ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ ເພື່່�ອການຄ້້າປະເວນີີ ຂອງສະມາຄົົມ
ສົົນທິິສັນ
ິ ຍ
ິ າໃດໆຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ອາຊີີໃຕ້້ ເພື່່�ອການຮ່່ ວມມືືລະດັັບພາກພື້້�ນ (SAARC) ຍັັງບໍ່່�ມີີປະຕິິກິລິ

ອາຟຣິິກາ
ການລິິເລີ່່�ມຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການ ສະຫະພາບອາຟຣິິກາເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (AU.COMMIT) ໄດ້້
ັ ງານຂອງວາກາດູູກູູ (Ouagadougou) ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ
ບັັນລຸຸ ແຜນປະຕິິບັດ
ັ ການຮັັບຮອງຈາກກອງປະຊຸຸມລະດັັບລັັດຖະມົົນຕີີວ່່ າດ້້ວຍການເຄື່່�ອນຍ້້າຍແຮງງານ ແລະ ການ
ເດັັກນ້້ອຍ ເຊິ່່�ງໄດ້້ຮັບ
ັ ‘ນໍໍາໃຊ້້ມາດຕະການສະເພາະ ເພື່່�ອຫຼີີ�ກລ້້ຽງການ
ພັັດທະນາ (ວັັນທີີ 22-23 ພະຈິິກ 2006) ທີ່່�ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ລັດ
ລົົງໂທດທາງອາຍາແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.’ ໃນລະດັັບອະນຸຸພາກພື້້�ນ, ແຜນຍຸຸ ດທະສາດ 10 ເພື່່�ອ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ ຂອງຊຸຸມຊົົນພັັດທະນາອາຟຣິິກາໃຕ້້ (SADC) ກໍໍານົົດ
ໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນຂໍ້້� 3.1.6 ວ່່ າ ‘ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ຄວນຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້
ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກສະຖານະການຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.’
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນ ອານຸຸພາກພື້້�ນອາຟຣິິກາຕາເວັັນອອກ
ບໍ່່�ມີີການກໍໍານົົດສະເພາະເຈາະຈົົງກ່່ ຽວກັັບການປະຕິິບັດ
ັ ງານເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ
ໃນຖະແຫຼຼງການ ECOWAS (2001) ແລະ ແຜນປະຕິິບັດ
ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ (2002-2003) ນອກເໜືືອຈາກການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ເພີ່່�ມເຕີີມອີີກ.

53 COMMIT ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ຽວກັັບການຮ່່ວມມືືເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໃນພາກພື້້�ນລຸ່່�ມແມ່່ນ້ຳຳ��ຂ້້ອງ, ໄດ້້ລົົງນາມໃນວັັນທີີ 29 ຕຸຸລາ 2004 ໂດຍ
ຜູ້້�ຕາງໜ້້າຂອງລັັດຖະບານຂອງຣາຊະອານາຈັັກກໍໍາປູູເຈນ, ສາທາລະນະລັັດປະຊາຊົົນຈີີນ, ສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນລາວ, ສະຫະພາບມຽນມາ,
ຣາຊະອານາຈັັກໄທ, ແລະ ສັັງຄົົມນິິຍົົມຫວຽດນາມ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ອາເມລິິກາSS
ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນຂອງລັັດອາເມລິິກາ (OAS) ຮັັບຮູ້້�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທໍໍາອິິດຂອງໜ່່ວຍງານ
ລະດັັບຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນບົົດສະຫຼຸຸ�ບ ແລະ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ, ໜ່່ວຍງານແຫ່່ ງຊາດ ໄດ້້ຮຽກຮ້້ອງ
ັ ສະມາຊິິກ ຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຈາກການເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນການກະທໍໍາ ທີ່່�ຜິິດ
ໃຫ້້ລັດ
ກົົດໝາຍ ທີ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.54 ບົົດສະຫຼຸຸ�ບ ແລະ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວ ໄດ້້ຖືືກ
ັ ງານດ້້ານວິິຊາການ
ຢືືນຢັັນໃນກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີີສອງ ວັັນທີີ 25-27 ປີີ 2009. ນອກນັ້້�ນ, ຂໍ້້�ມູູນຈາກຄະນະປະຕິິບັດ
ິ າ ແລະ ຍຸຸ ດທະສາດໃນການຮ່່ ວມມືືສາກົົນ
ກ່່ ຽວກັັບການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ການບໍໍລິິຫານດ້້ານຍຸຸ ຕິທໍໍ
�
ແລະ ການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃນລະດັັບສະຖາບັັນ, ສົ່່ງຜົົນໃຫ້້ບົົດສະຫຼຸຸ�ບຂອງຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ ເພື່່�ອຫຼີີ�ກລ້້ຽງການ
ກັັກຂັັງ, ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ “ໃນຂອບເຂດຂອງການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມດັ່່�ງກ່່ າວ ທີ່່�ເປັັນ
ຜົົນສະທ້້ອນມາຈາກການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກບັັງຄັັບ
ໃຫ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນໃນການກະທໍໍາຜິິດດັ່່�ງກ່່ າວ.”55 ໃນກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີ່່�ສາມ, ໄດ້້ຂ້ໍໍ�ສະຫຼຸຸ�ບວ່່ າບາດກ້ ້າວຕ່່ າງໆ
ແມ່່ ນມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນເຖິິງຂັ້້�ນຕອນການສືືບສວນ-ສອບສວນຂອງຝ່່າຍຕຸຸ ລາການ, ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກຮ້້າຍ “ຈະ
ບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ຫຼືື� ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຊ້ຳຳ ��ຄືືນອີີກ ແລະ ຕ້້ອງຄໍໍານຶຶງວິິທີີການທີ່່�ອີີງໃສ່່ສິິດທິິມະນຸຸດຕະຫຼຼອດ
ເວລາ ຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງຄວາມອ່່ ອນໄຫວໃນດ້້ານຕ່່ າງໆ ໃນດ້້ານເພດ, ຮຸ່່� ນຄົົນ/ຍຸຸ ກສະໃໝ, ຊົົນເຜົ່່�າ, ເຊື້້�ອຊາດ, ລົົດສະນິິຍົົມ
ດ້້ານເພດ ແລະ ທັັກສະ.”56 ໃນກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີີສີ່່�ຂອງໜ່່ວຍງານແຫ່່ ງຊາດ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ອົົງການ
ັ ຮອງເອົົາ ຖະແຫຼຼງການລະຫວ່່ າງໜ່່ ວຍງານຂອງອາເມລິິກາ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການ
ຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນຂອງ OAS ໄດ້້ຮັບ
ຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ຖະແຫຼຼງການບຣາສິິເລຍ (Brasilia) ທີ່່�ຖະແຫຼຼງເຖິິງຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງ ‘ວິິທີີການທີ່່�ບໍ່່�ມີີການປ່່ ຽນແປງ
ຢ່່ າງແນ່່ ນອນ ໃນການເຄົົາລົົບສິິດທິິ ແລະ ປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.’57

54 ກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທໍໍາອິິດຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລະດັັບຊາດວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, Porlamar, ເກາະ Margarita, ສາທາລະນະລັັດ ໂບລິິວາຣຽນຂອງເວ
ເນສຊຸຸເອລາ - ວັັນທີີ 14 ຫາ 17 ມີີນາ 2006, ບົົດສະຫຼຸຸບ ແລະ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ RTP/doc.16/06 rev. 1 corr. ວັັນທີີ 26 ເມສາ 2016, ຫົົວຂໍ້້�ທີີ IV ການ
ປົົກປ້້ອງ ແລະ ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ຈຸຸດທີີ 7.
55 ກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີີສອງຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລະດັັບຊາດວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, Buenos Aires, ອາເຈນຕິິນາ, ວັັນທີີ 25-27 ມີີນາ 2009, ບົົດສະຫຼຸຸບ
ແລະ ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ RTP-II/doc.5/09 rev. 10, ວັັນທີີ 18 ກັັນຍາ 2009, ຈຸຸດທີີ 21.
56 ກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີີສາມຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລະດັັບຊາດວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ເມືືອງ ກົົວເຕມາລາ, ກົົວເຕມາລາ ວັັນທີີ 15-16 ຕຸຸລາ 2012, ບົົດສະຫຼຸຸບ
RTP-III/doc.7/12, ວັັນທີີ 16 ຕຸຸລາ 2012, ຈຸຸດທີີ 4c.
57 ຖະແຫຼຼງການຂອງອົົງການລະຫວ່່າງໜ່່ວຍງານຂອງອາເມລິິກາ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ”ຖະແຫຼຼງການຂອງບຣາສິິເລຍ”, ກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີີສີ່່�ຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ລະດັັບຊາດວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ບຣາສິິເລຍ, ບຣາຊິິວ, ວັັນທີີ 5 ທັັນວາ 2014, RTP-IV/doc.5/14 rev. 1 ວັັກທີີ 4.

1. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
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ຫ້້ອງທີີ 3: ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງ
ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ
ກົົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ
ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນຢ່່ າງຫຼຼວງຫຼຼາຍວ່່ າ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈແນວໃດ ແລະ ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວຖືືກນໍໍາໃຊ້້ທົ່່�ວໂລກ.
ັ ການລຶຶບລ້້າງການຄ້້າມະນຸຸດ’ ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍ
‘ມາດຕະຖານຂັ້້�ນຕໍ່່�າ ສຳຳ�ລັບ
ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຂອງປະເທດອາເມລິິກາ ປີີ 2002, ກໍໍາ
່
ນົົດເງື່� ອນໄຂວ່່
າລັັດຖະບານທັັງໝົົດຈະຖືືກປະເມີີນ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການລາຍງານການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ອອກບົົດລາຍງານໂດຍກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ.
58
ໂດຍສະເພາະທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ເຄື່່�ອງ ໝາຍອັັນທີ່່�ສອງ
ກ່່ ຽວກັັບ ‘ຄວາມພະຍາຍາມທີ່່�ຈິິງຈັັງ ແລະ ຍືືນຍົົງ’ ທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ໃນບົົດລາຍງານ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ວ່່ າລັັດຖະບານຂອງປະເທດຈະ ‘ຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະ
ັ ການກະທໍໍາ ທີ່່�
ບໍ່່�ຖືືກຈໍໍາຄຸຸ ກ, ປັັບໃໝ ຫຼືື� ລົົງໂທດອື່່�ນໆທາງອາຍາຢ່່ າງບໍ່່�ເໝະສົົມ ສຳຳ�ລັບ
ເປັັນຜົົນະສະທ້້ອນຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ພຽງແຕ່່ຢ່່ າງດຽວ, ລວມທັັງ ໂດຍການ ການ
ສະໜອງການຝຶຶກອົົບຮົົມໃຫ້້ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ເຂົ້້�າ-ອອກ
ັ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ເມືືອງ ກ່່ ຽວກັັບການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ການປະຕິິບັດ
ໂດຍນໍໍາໃຊ້້ວິິທີີການ ທີ່່�ສຸຸ ມໃສ່່ ຄວາມຕ້້ອງການຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ’59

Sເອີີລົົບ
ັ ງານ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງອົົງການເພື່່�ອຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ແລະ ການຮ່່ ວມມືືໃນເອີີລົົບ (OSCE)
ແຜນປະຕິິບັດ
ໄດ້້ແນະນໍໍາວ່່ າ ‘ຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
ໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ’ (ມະຕິິ 557/Rev.1).
ັ ຍາສະພາເອີີລົົບວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2005 ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ:
ມາດຕາ 26 ຂອງສົົນທິິສັນ

ແຕ່່ ລະລັັດພາຄີີ ຈະ, ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບຫຼັັ�ກການພື້້�ນຖານຂອງລະບົົບກົົດໝາຍປະເທດ
ຕົົນ, ກໍໍານົົດຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດທາງອາຍາແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ
ພົົວພັັນໃນກິິດຈະກໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ, ໃນຂອບເຂດທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍານັ້້�ນ.
ັ ມີີດຸຸ ນພິິນິວ່່ິ າຈະນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດບໍ່່�,
ຄຳຳ�ວ່່ າ ‘ຈັັດໃຫ້້ມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້’ ໄດ້້ຖືືກຕີີຄວາມວ່່ າ ບໍ່່�ໄດ້້ໃຫ້້ລັດ

58	ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2000, Div. A of Pub. L. No. 106-386 ” 108, ສະບັັບປັັບປຸຸງ
59 ມາດຕະຖານຂັ້້�ນຕໍ່່�າສຸຸດ ສຳຳ�ລັັບການລຶຶບລ້້າງການຄ້້າມະນຸຸດ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ປີີ 2000, Div. A of
Pub. L. No. 106-386 ” 108 ວັັກທີີ 2, ສະບັັບປັັບປຸຸງ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ິ ວ່່ າ ວິິທີີການ ທີ່່�ຈະປະຕິິບັດ
ັ ຕາມພັັນທະນີ້້�ຄືືແນວໃດ.60 ມັັນບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນຈາກຄຳຳ�ເວົ້້�າ ທີ່່�
ແຕ່່ ເປັັນດຸຸ ນພິິນິດ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບແນວຄິິດທີ່່�ວ່່ າ “ບັັງຄັັບ” ແລະ ບໍ່່�ວ່່ າ ມັັນຈະລວມເອົົາ ການຫຼຼອກລວງ ຫຼືື� ການໃຊ້້ອໍໍານາດໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�
ຖືືກຕ້້ອງ ຫຼືື� ການສວຍໃຊ້້ອໍໍານາດ. ຂອບເຂດທີ່່�ຈໍໍາກັັດຂອງ ‘ການບໍ່່�ກໍໍານົົດການລົົງໂທດທາງອາຍາ’ ໃນທາງທິິດສະ
ັ ຍັັງກັັກຂັັງ, ເນລະເທດ ຫຼືື� ຈັັບຕົົວ ແລະ ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ລວມທັັງ ການ
ດີີ ອາດຈະອະນຸຸຍາດໃຫ້້ລັດ
ລະເມີີດກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍແຮງງານ ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ.61
ຄໍໍາສ່ັ່່��ງຂອງສະຫະພາບເອີີລົົບ 2011/36/EU ຂອງສະພາແຫ່່ ງຊາດເອີີລົົບ ແລະ ສະພາ ຄັ້້�ງວັັນທີີ 5 ເມສາ 2011
ກ່່ ຽວກັັບການປ້້ອງກັັນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ປ່່ ຽນແທນການຕັັດສິິນ
ໃຈກອບການເຮັັດວຽກຂອງສະພາ ເລກທີີ 2002/629/JHA (OJ L 101, 1 15.4.2011) (ມາດຕາ 8 ແລະ ວັັກ
ທີີ 14) ວັັກ 14 ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ:

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຄວນຈະ, ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບຫຼັັ�ກການພື້້�ນຖານຂອງ
ລະບົົບກົົດໝາຍຂອງບັັນດາປະເທດສະມາຊິິກທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ,
ຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບການປົົກປ້້ອງ
ັ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ເຊັ່່�ນ ການນໍໍາໃຊ້້
ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ການລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ເອກະສານປອມ ຫຼືື� ຄວາມຜິິດຕາມກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າໂສເພນີີ ຫຼືື� ການເຂົ້້�າ-ອອກ
ເມືືອງ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າ
ມະນຸຸດ. ເປົ້້�າໝາຍຂອງການປົົກປ້້ອງດັ່່�ງກ່່ າວ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ, ຫຼີີ�ກລ້້ຽງການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເພີ່່�ມເຕີີມ ແລະ ສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ພວກເຮົົາ
ັ ໜ້້າທີ່່�ໃນຖານະພະຍານ ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ການ
ປະຕິິບັດ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນ
ປົົກປ້້ອງນີ້້� ບໍ່່�ຄວນຍົົກເວັ້້�ນ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ການລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ສະໝັັກໃຈກະທໍໍາຜິິດ ຫຼືື� ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມນໍໍາ.
ມາດຕາ 8 ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ‘ການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ’:

ລັັດສະມາຊິິກ ຈະ, ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບຫຼັັ�ກການພື້້�ນຖານຂອງລະບົົບກົົດໝາຍພາຍໃນຂອງຕົົນ,
ນໍໍາໃຊ້້ມາດຕະການທີ່່�ຈໍໍາເປັັນ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າໜ່່ວຍງານທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດໃນລະດັັບຊາດ ມີີ
ັ
ສິິດ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�ກໍໍານົົດການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
�
ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ທີ່່ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ
ໃຫ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາໃດໜຶ່່�ງ ທີ່່�ອ້້າງອີີງໃນມາດຕາ 2.
້ າກວ່່ າສົົນທິິສັັນຍາຂອງອີີລົົບ ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ມີີສິິດທີ່່�ຈະ ‘ບໍ່່�ດໍໍາ
ອີີງຕາມຄໍໍາສັ່່�ງຂອງ EU 2011/36/EU ໄດ້້ກ້າວໜ້້
ເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�ກໍໍານົົດການລົົງໂທດ’ ໃນທາງທີ່່�ກົົງກັັນຂ້້າມກັັບສິ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ກ່່ າວໄວ້້ຕາມຫຼັັ�ງຕໍ່່�ກັັບ ‘ບໍ່່�ກໍໍານົົດການລົົງໂທດ’ ເທົ່່�ານັ້້�ນ.
ທີ່່�ສໍໍາຄັັນ, ຄວາມແຕກຕ່່ າງລະຫວ່່ າງ ການລົົງໂທດທາງບໍໍລິິຫານ ແລະ ທາງອາຍາ ແມ່່ ນພິິຈາລະນາວ່່ າ ບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບບໍໍ
ລິິບົົດໃນມາຕາ 7 ຂອງຄຳຳ�ສັ່່�ງ.62 ວັັກທີີ 11 ຂອງ ຄຳຳ�ສັ່່�ງ EU ຍັັງຮັັບຮູ້້�ເຖິິງການລ່່ ວງລະເມີີດໃນການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ
ໃນຮູູບແບບຂອງການລ່່ ວງລະເມີີດ, ລວມທັັງ (ແຕ່່ບໍ່່�ຈໍໍາກັັດ) ການລ່່ ວງລະເມີີດໃຫ້້ບຸຸກຄົົນກະທໍໍາຜິິດ, ໃນສິ່່�ງຕ່່ າງໆ (inter
ິ ການລັັກເຄື່່�ອງໃນຮ້້ານຄ້້າ, ການຄ້້າຢາເສບຕິິດ ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດອື່່�ນໆທີ່່�ຄ້້າຍຄືືກັັນ ເຊິ່່�ງ
alia), ‘ການລັັກຈົົກກະເປົົາເງິນ,
ິ
ໝາຍເຖິິງການຖືືກລົົງໂທດ ແລະ ບົ່່�ງບອກເຖິິງຜົົນກໍໍາໄລທາງດ້້ານການເງິນ.’
60 Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer ແລະ Helmut Sax (eds.) ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາຂອງສົົນທິິສັັນຍາ
ຂອງສະພາເອີີລົົບ ວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້້າທີີ .317; Ryszard Piotrowicz and Liliana Sorrentino, ທ່່ານຄິິດ
ຫຍັັງຢູ່່�? ຕໍ່່�ການຮັັບຮູ້້�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕໍ່່�ກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ? ຈົົດໝາຍຂ່່າວ La Strada, ສະບັັບທີີ 44, ວັັນທີີ 10 ເມສາ
2017.
61 Anne T. Gallagher, ກົົດໝາຍສາກົົນກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (Cambridge, 2010) 117-118, 127
62 ການຄ້້າມະນຸຸດ: ຄໍໍາເຫັັນຮ່່ວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່່ຽວກັັບຄໍໍາສັ່່�ງ ຂອງສະຫະພາບເອີີຣົົບ” ວິິທີີການທີ່່�ອີີງໃສ່່ສິິດທິິມະນຸຸດ (ອົົງການ OHCHR,
UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women ແລະ ILO, 2011) 37
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ຫ້້ອງທີີ 4: ການພິິຈາລະນາຂອງສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງສານເອີີລົບ
ົ
ກ່່ຽວກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ:
ັ ສິິນໃຫ້້ V.C.L ແລະ
ໃນເດືືອນ ເມສາ 2021 ສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງສານເອີີລົົບ (ECtHR) ໄດ້້ຕັດ
A.N. v ສະຫະລາດອານາຈັັກ (ອັັງກິິດ) [ຄຳຳ�ຮ້ອ້ ງເລກທີີ 77587/12 ແລະ 74603/12] ສານໄດ້້
ສະເໜີີຄວາມຊັັດເຈນກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ (ອັັງກິິດ) ໄດ້້ດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ຕັັດສິິນ ແລະ ລົົງໂທດເດັັກນ້ອ້ ຍຫວຽດນາມ
ສອງຄົົນ ໃນການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການຜະລິິດຢາເສບຕິິດ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກຮັັບຮູ້້�ໂດຍ
ັ ຈຸຸດປະສົົງຂອງການລ່່ ວງລະເມີີດ/
ໜ່່ວຍງານຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັບ
ສະແຫວງຫາຜົົນປະໂຫຍດ ໃນການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ. ການຕັັດສິິນນີ້້� ມີີເຫດຜົົນວ່່ າ ໜ່່ວຍ
ງານຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັັກ (ອັັງກິິດ) ມີີການຈໍໍາແນກຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ບົົນພື້້�ນຖານການກະທໍໍາຜິິດ ໃນກໍໍລະນີີນີ້້� ເປັັ ນຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງຄັັນຊາ ເຊິ່່�ງກົົງກັັນຂ້້າມກັັບ
ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ ເຊິ່່�ງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເຄີີຍຫຼີີ�ກລ້້ຽງການຖືືກຕັັດສິິນມາແລ້້ວ.63
ສານ ECtHR ເຫັັນວ່່ າ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ (ອັັງກິິດ) ໄດ້້ລະເມີີດພັັນທະ ໃນມາດຕາ 4 ຂອງ
ັ ຍາເອີີລົົບວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິມະນຸຸດ ທີ່່�ຫ້້າມການເປັັ ນຂ້້າທາດ ແລະ ການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ
ສົົນທິິສັນ
(ລວມທັັງການຄ້້າມະນຸຸດ) ແລະ ໃນມາດຕາ 6 ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບສິິດທິິໃນການພິິຈາລະນາຄະດີີຢ່່ າງ
ເປັັ ນທໍໍາ. ໃນການຕັັດສິິນຄັ້້�ງນີ້້�, ສານ ECtHR ໄດ້້ລະບຸຸ ຫຼຼາຍປະເດັັນກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ສານໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ຫ້້າມທົ່່�ວໄປໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນເຄື່່�ອງມືືສາກົົນ ແລະ ພາກພື້້�ນ ແຕ່່
ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກບັັງຄັັບ, ລັັດ ມີີສິິດ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຈະບໍ່່�ແມ່່ ນພັັນທະ, ທີ່່�ຈະບໍ່່�ດໍໍາເນີີນ
ິ າລະນາວ່່ າ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະ
່
ຄະດີີ.64 ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ສານໄດ້້ພິຈ
�
ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະຂັັດກັັບໜ້້າທີ່່ຂອງລັັດ ໃນການດໍໍາເນີີນມາດຕະການ
ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງພວກເຂົົາ, ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພວກເຂົົາຮັັບຮູ້້� ຫຼືື� ຄວນຮັັບຮູ້້�ຕໍ່່�ກັັບສະຖານະການທີ່່�ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດ
ເຖິິງຄວາມສົົງໄສທີ່່�ໜ້້າເຊື່່�ອຖືືໄດ້້ວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນຈຸຸດນີ້້�, ສານໄດ້້ສະແດງ
ຄວາມເຫັັນວ່່ າ ລັັດມີີພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຟື້້�ນຟູູເຂົົາເຈົ້້�າ, ແລະ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຈະເປັັນການສ້້າງຄວາມເປັັນອັັນຕະລາຍໃນການຟື້້�ນຟູູ ແລະ
63 Parosha Chandran ທະນາຍຄວາມ ແລະ ສາສະດາຈານດ້້ານການປະຕິິບັັດກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍຂ້້າທາດສະໄໝໃໝ່່ ທີ່່�ວິິທະຍາໄລ
ກົົດໝາຍ Dickson Poon, King's College London ໄດ້້ອ້້າງອີີງເຖິິງກໍໍລະນີີຂອງ R v O [2008] EWCA Crim 2835, ກ່່າວເຖິິງ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນກອງງປະຊຸຸມຍ່່ອຍຂອງ ກອງປະຊຸຸມສະພາສິິດທິິມະນຸຸດ ຄັ້້�ງທີີ 47, ວັັນທີີ 30
ມິິຖຸຸນາ 2021, ເວລາ 13:00 ” 14:30 CET. ຜູ້້�ຂຽນໄດ້້ບນັັນທຶຶກໄວ້້ໃນຟາຍເອກະສານ.
64 V.C.L ແລະ A.N. v ສະຫະຣາດອານາຈັັກອັັງກິິດ [ຄຳຳ�ຮ້້ອງ nos. 77587/12ແລະ 74603/12], ສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເອີີລົົບ,
ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ 2021, ແຖວທີີ 158.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ມີີທ່່ າແຮງທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຈະມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຊ້ຳຳ ��ຄືືນອີີກ. ໃນປະເດັັນນີ້້�, ຂະບວນການ
ທາງອາຍາ ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສ້້າງຄວາມເຈັັບປວດ, ການຕັັດສິິນທີ່່�ສ້້າງອຸຸ ປະສັັກ ໃນ
ການລວມຕົົວກັັນ ແລະ ການຈໍໍາຄຸຸ ກ ເປັັນອຸຸ ປະສັັກໃນການເຂົ້້�າເຖິິງການສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ການ
ບໍໍລິິການ.65
ສານ ຍັັງໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນຫຼຼາຍໃນການປົົກປ້້ອງ
ພວກເຂົົາຈາກການລົົງໂທດ. ສະນັ້້�ນ, ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີສະຖານະການເກີີດຂຶ້້�ນ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມສົົງໄສທີ່່�
ໜ້້າເຊື່່�ອຖືືໄດ້້ວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກສົົງໄສ ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍານັ້້�ນ ອາດຈະຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງ
ັ ການປະເມີີນທັັນທີ່່� ໂດຍບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ມີີຄຸຸ ນສົົມບັັດ ເພື່່�ອ
ກ່່ າວ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ກໍໍານົົດວ່່ າບຸຸ ກຄົົນນັ້້�ນ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນເຄື່່�ອງມືືສາກົົນ ແລະ ພາກພື້້�ນ ຫຼືື� ບໍ່່�.
ນອກນັ້້�ນ, ສານຍັັງໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ການຕັັດສິິນໃດໆວ່່ າຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່�ນັ້້�ນ,ເທົ່່�າທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້, ຄວນພິິຈາລະນາພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ມີີການປະເມີີນກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າ
ັ ທຶຶກ
ມະນຸຸດ ໂດຍບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ມີີຄຸຸ ນສົົມບັັດ. ໂດຍສະເພາະຢ່່ າງຍິ່່�ງ ເດັັກທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ເຊິ່່�ງຕ້້ອງໄດ້້ບັນ
່ ນສົົມບັັດ ໄດ້້ປະເມີີນສຳຳ�ເລັັດແລ້້ວ, ການຕັັດສິິນໃຈທີ່່�ຕາມມາຂອງໄອຍະການ
ໄວ້້. ເມື່່�ອຜູ້້�ທີ່� ມີີຄຸຸ
ັ ຈາກການ
ນັ້້�ນ ຄວນຄໍໍານຶຶງເຖິິງການປະເມີີນນີ້້�ນໍໍາ. ໄອຍະການອາດຈະບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ຜູູກມັັດຕໍ່່�ກັັບຜົົນໄດ້້ຮັບ
�
ປະເມີີນ, ແຕ່່ມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງມີີເຫດຜົົນທີ່່ຊັັດເຈນໃນການແຍກອອກຈາກການປະເມີີນ ເຊິ່່�ງ
ສອດຄ່່ ອງກັັບນິິຍາມຂອງການຄ້້າມະນຸຸດໃນເຄື່່�ອງມືືສາກົົນ ແລະ ພາກພື້້�ນ.66
ສານ ECtHR ເຫັັນວ່່ າ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ (ອັັງກິິດ) ໄດ້້ລະເມີີດພັັນທະຂອງຕົົນເອງ ຕາມທີ່່�ກໍໍາ
ັ ຍາເອີີລົົບວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິມະນຸຸດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການບັັງຄັັບໃຊ້້
ນົົດໄວ້້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງສົົນທິິສັນ
ແຮງງານ ແລະ ມາດຕາ 6 ສິິດໃນການພິິຈາລະນາຄະດີີຢ່່ າງເປັັນທໍໍາ ແລະ ໄດ້້ຕໍໍານິິວ່່ າ ການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຂອງ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ (ອັັງກິິດ) ຂັັດກັັບຄວາມໝັ້້�ນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການ
ໝາຍຂອງຕົົນໃນ ຄໍໍາສັ່່�ງຂອງ EU ວ່່ າດວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ອານຸຸສັນ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.

65 V.C.L ແລະ A.N. v ສະຫະຣາດອານາຈັັກອັັງກິິດ [ຄຳຳ�ຮ້້ອງ nos. 77587/12 ແລະ 74603/12], ສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເອີີລົົບ,
ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ 2021, ແຖວທີີ 158-159.
66 V.C.L ແລະ A.N. v ສະຫະຣາດອານາຈັັກອັັງກິິດ [ຄຳຳ�ຮ້້ອງ nos. 77587/12 ແລະ 74603/12], ສານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງເອີີລົົບ,
ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ 2021, ແຖວທີີ 160-162.

1. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
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1.3. ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນ
ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ທີ່່�ຍອມຮັັບຕໍ່່�ກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ
ການປະຕິິບັດ
67
�
ແມ່່ ນການປະກາດໃຊ້້ຂໍ້້�ກໍໍານົົດສະເພາະໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ. ປະເທດຕ່່ າງໆ ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດໃນຮູູບແບບ
ທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບລະບົົບກົົດໝາຍພາຍໃນຂອງຕົົນ. ບາງປະເທດ ມີີຫຼັັ�ກການສະເພາະກ່່ ຽວກັັບ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ໃນປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ (ຫຼືື� ກົົດໝາຍ
ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ບໍ່່�ກໍໍາຈັັດສະເພາະການປົົກປ້້ອງຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດບາງປະເພດ ແຕ່່ ຮັັບປະກັັນ
ອາຍາ). ການປະຕິິບັດ
ມັັນຖືືກນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ຫຼືື� ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ, ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ກົົດໝາຍຂອງຫຼຼາຍໆລັັດ ຈະ
ໃຫ້້ການປົົກປ້້ອງສະເພາະບາງການກະທໍໍາຜິິດສະເພາະ ເທົ່່�ານັ້້�ນ.68
ເພື່່�ອໃຫ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້, ຈະຕ້້ອງໄດ້້ສ້າ້ ງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່ າງການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ິ ການທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ ກ່່ ຽວກັັບຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່ າງການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ
ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ. ລັັດຕ້້ອງໃຊ້້ວິທີີ
ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນກົົດໝາຍພາຍໃນຂອງຕົົນ.

S S ຮູູບແບບການບັັງຄັັບ

ຮູູບແບບຕາມສາເຫດ

ການກະທໍໍາທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ ພາຍໃຕ້້ການບັັງຄັັບ/
ການຂົ່່�ມຂູ່່�

ການກະທໍໍາທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ

ຮູູບແບບການບັັງຄັັບ: ຮູູບແບບການບັັງຄັັບ (ຫຼືື�ເອີ້້�ນອີີກຢ່່າງໜຶ່່�ງວ່່າຮູູບແບບການຂົ່່�ມຂູ່່�) ມີີພື້້�ນຖານຄວາມເຊື່່�ອທີ່່�
ວ່່າ ບຸຸກຄົົນດັ່່�ງກ່່າວ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ສຳຳ�ລັັບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາ ບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດໂດຍຄວາມ
ສະໝັັກໃຈ. ສະນັ້້�ນ, ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາສຳຳ�ລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ພວກເຂົົາ
ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ໃນລະຫວ່່າງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ບໍ່່�ໜ້້າແປກໃຈເລີີຍທີ່່� ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ມີີແນວໂນ້້ມທີ່່�ຈະຖືືກ
ນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຜູ້້�ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ວິິທີີການທີ່່�ຊັັດເຈນຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ (ເຊັ່່�ນການບັັງຄັັບ) ຫຼຼາຍ
ກວ່່າໃນກໍໍລະນີີທີ່່� ມີີການນໍໍາໃຊ້້ວິິທີີການທີ່່�ລະອຽດອ່່ອນ (ເຊັ່່�ນ ການສວຍໃຊ້້ອາໍໍນາດໜ້້າທີ່່�).69 ສະນັ້້�ນ, ຮູູບແບບ
ການບັັງຄັັບ ຈິ່່�ງມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນການນໍໍາໃຊ້້ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ການບັັງຄັັບນັ້້�ນຖືືກເຂົ້້�າໃຈແບບຄັັບແຄບ ສະເພາະ
ການຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ການບັັງຄັັບເທົ່່�ານັ້້�ນ.70 ການປະຕິິບັັດທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ແມ່່ນການເຂົ້້�າໃຈເຖິິງການບັັງຄັັບຢ່່າງ
ກວ້້າງຂວາງ ເພື່່�ອເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບ ວິິທີີການ” ທັັງໝົົດ ທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດສາມາດບັັງຄັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້
ໃນນິິຍາມສາກົົນຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ.

ິ າທາງອາຍາຢ່່ າງເໝາະສົົມຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
67 ຄໍໍາແນະນຳຳ�ວ່່ າດ້້ວຍບັັນຫາ ການຕອບໂຕ້້ຍຸຸຕິທໍໍ
ມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາທີ່່�ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສະເພາະທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ວຽນນາ ວັັນທີີ 10 ແລະ 11
ກັັນຍາ 2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກທີີ 46.
68	ຕົົວຢ່່າງ, ຫຼຼາຍລັັດໃນສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, ຂໍ້້�ກໍໍານົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດ ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ຽວກັັບການຄ້້າປະເວນີີເທົ່່�ານັ້້�ນ, ເຮັັດໃຫ້້ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດໃນ
ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກຮູູບແບບການລ່່ວງລະເມີີດທາງເພດ ແລະ ບໍ່່�ມີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດສໍໍາລັັບຮູູບແບບທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນການຂູູດຮີີດທາງເພດ.
Zornosa, Francisco ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມການຟື້້�ນຟູູເຂົົາເຈົ້້�າ: ຄວາມຈໍໍາເປັັນໃນການຢືືນຢັັນການປົົກປ້້ອງ, ວາລະສານ
Washington ແລະ Lee ວ່່າດ້້ວຍສິິດທິິຂອງພົົນລະເມືືອງ ແລະ ສັັງຄົົມຍຸຸຕິິທໍໍາ, 2016, ສະບັັບທີີ 22, ສະບັັບທີີ, 177-203 at 195-196
69 ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນແມ່່ຍິິງ ສໍໍາລັັບການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ໃນ
ຖານະຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະກໍໍລະນີີທາງດ້້ານກົົດໝາຍ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 66-88.
70 ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນແມ່່ຍິິງ ສໍໍາລັັບການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ໃນ
ຖານະຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະກໍໍລະນີີທາງດ້້ານກົົດໝາຍ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 65, 109.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຕາຕະລາງ 1: ຮູບແບບການບັງຄັບ
ການບັັງຄັັບ (ຂົ່່�ມຂູ່່�)
ເກນຫຼັັ�ກຖານ

ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ. ການບັັງຄັັບ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ິ ດດ້້ວຍມາດຕະຖານທີ່່�ສູູງຄືືກັັບການປ້້ອງກັັນແບບດັ້້�ງເດີີມ ແຕ່່ດ້້ວຍ ‘ວິິທີີການ’ ໃດໜຶ່່�ງ ທີ່່�ກໍໍາ
ບໍ່່�ໄດ້້ພິສູູ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ເຊັ່່�ນວ່່ າບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຖານະການດຽວກັັນ ທີ່່�ສົົມເຫດ
ນົົດໄວ້້ໃນອານຸຸສັນ
ັ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ.
ສົົມຜົົນ ຄືືກັັບຜູ້້�ຖືືກຫາ ທີ່່�ບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກໃນຕົົວຈິິງ ເພື່່�ອປະຕິິບັດ

ຕົົວຢ່່າງໃນ
ລະດັັບພາກພື້້�ນ

ແຕ່່ ລະພາຄີີ ຈະ, ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບຫຼັັ�ກການພື້້�ນຖານຂອງລະບົົບກົົດໝາຍພາຍໃນຂອງຕົົນ, ກໍໍານົົດໃຫ້້ມີີ
່ � ກໍໍານົົດໂທດທາງອາຍາ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນກັັບ
ຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ຈະບໍ່່

(ນອກເໜືືອຈາກ

ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ.

ອາຊຽນ)

ັ ຍາສະພາເອີີລົົບວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ)
(ມາດຕາ 26 ຂອງສົົນທິິສັນ

ຕົົວຢ່່າງໃນ

ອິິນໂດເນເຊຍ

ລະດັັບຊາດ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ທີ່່�ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການບັັງຄັັບຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ໃນສະຖານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ.

(ອາຊຽນ)

(ມາດຕາ 18) ກົົດໝາຍເລກທີີ 21 ວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ໃນການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ
2007)

ຕົົວຢ່່າງໃນ

ປະເທດເຮຕິິ

ລະດັັບຊາດ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະຖືືກຍົົກເວັ້້�ນຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີທັັງໝົົດ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາທີ່່�
ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາໃນເວລາທີ່່�ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການຂົົມຂູ່່� ຂອງຜູ້້�ກະກະທໍໍາ

(ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນໃນ
ອາຊຽນ)

ັ . (ມາດຕາ 22.2, ກົົດໝາຍວ່່ າ
ຜິິດຕົົວຈິິງ ຂອງຄວາມຜິິດຕາມທີ່່�ອ້້າງອີີງໄວ້້ໃນກົົດໝາຍສະບັັບປັັດຈຸຸບັນ
ດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ)
່
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາການຄາດຕະກໍໍາ ພາຍໃຕ້້ເງື່� ອນໄຂດຽວກັັ
ນ
�ທີ່່ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນວັັກເທິິງກ່່ ອນໜ້້ານັ້້�ນ ອາດຈະມີີສິິດໄດ້້ຮັບ
ັ ການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນຕາມສະຖານະການນັ້້�ນ (ມາດຕາ
22.3, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ)
Sໂມຊຳຳ�ບິິກ
ັ ການກະທໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງລວມໃນກົົດໝາຍນີ້້� ຫຼືື� ການກະທໍໍາອື່່�ນ ທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ໂດຍບໍ່່�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມຍິິນຍອມຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ
(ມາດຕາ 20(3), ກົົດໝາຍເລກທີີ 6/2008)

1. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
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ການບັັງຄັັບ (ຂົ່່�ມຂູ່່�)
ຕົົວຢ່່າງໃນ

ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ (ອັັງກິິດ)

ລະດັັບຊາດ

(1) ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຜິິດ ໃນການກະທໍໍາຜິິດ ຖ້້າຫາກ-

(ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນໃນ
ອາຊຽນ))

(a) ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ມີີອາຍຸຸ 18 ປີີ ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່ າ 18 ປີີ ເມື່່�ອບຸຸ ກຄົົນນັ້້�ນ ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ເຊິ່່�ງຖືືວ່່ າເປັັນຄວາມຜິິດ
(b) ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້ ້ອນບຸຸ ກຄົົນນັ້້�ນ ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ,
(c) ການບັັງຄັັບນັ້້�ນ ເກີີດມາຈາກການເປັັນຂ້້າທາດ ຫຼືື� ການສະແຫວງຫາຜົົນປະໂຫຍດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ແລະ
(d) ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຖານະການດຽວກັັບບຸຸ ກຄົົນ ແລະ ມີີລັັກສະນະທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ໂດຍບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່�ນທີ່່�ແທ້້ຈິງິ ໃນການກະທໍໍານັ້້�ນ
(2) ບຸຸ ກຄົົນ ອາດຈະຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາສິ່່�ງໃດໜຶ່່�ງ ໂດຍບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ ຫຼືື� ໂດຍສະຖານະການຂອງບຸຸ ກຄົົນ
ນັ້້�ນ.
(3) ການບັັງຄັັບເນື່່�ອງມາຈາກການເປັັນຂ້້າທາດ ຫຼືື� ການສະແຫວງຫາຜົົນປະໂຫຍດອື່່�ນໆ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ສະເພາະ ຖ້້າວ່່ າ —
(a) ມັັນແມ່່ ນ ຫຼືື� ເປັັນສິ່່�ງໜຶ່່�ງ ຂອງການກະທໍໍາ ທີ່່�ຖືືວ່່ າເປັັນຄວາມຜິິດ ພາຍໃຕ້້ ພາກທີີ 1 ຫຼືື� ການກະທໍໍາ
ເຊິ່່�ງຖືືວ່່ າເປັັນຄວາມຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການລ່່ ວງລະເມີີດ ຫຼືື�
່
(b) ມັັນເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຂອງບຸຸ ກຄົົນ ຫຼືື� ຜູ້້�ທີ່� ເຄີີຍເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງການເປັັນຂ້້າທາດ ຫຼືື�
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.
(4) ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຜິິດ ໃນການກະທໍໍາຜິິດ ຖ້້າຫາກ(a) ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕ່ຳ� ຳ�ກວ່່ າ 18 ປີີ ໃນເວລາທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ມີີການກະທໍໍາ ທີ່່�ຖືືວ່່ າເປັັນຄວາມຜິິດ
(b) ບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກການຖືືກ ຫຼືື� ເຄີີີ�ຍຖືືກ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການເປັັນຂ້້າທາດ ຫຼືື� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລ່່ ວງລະເມີີດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ, ແລະ
(c) ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຖານະການດຽວກັັບບຸຸ ກຄົົນ ແລະ ມີີລັັກສະນະທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ໂດຍບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່�ນທີ່່�ແທ້້ຈິງິ ໃນການກະທໍໍານັ້້�ນ
(5) ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງພາກນີ້້� —
“ລັັກສະນະທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ” ໝາຍເຖິິງ ອາຍຸຸ , ເພດ ແລະ ຄວາມເຈັັບປ່່ ວຍດ້້ານຮ່່ າງກາຍ ຫຼືື� ຈິິດໃຈ ຫຼືື� ຄວາມ
ພິິການ;
“ການລ່່ ວງລະເມີີດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ” ແມ່່ ນການລ່່ ວງລະເມີີດ (ຕາມຄວາມໝາຍຂອງພາກ 3) ທີ່່�ເນື່່�ອງມາຈາກ
ເປັັນຜູ້້�ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ ຫຼືື� ເຄີີຍເປັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
(6) ໃນພາກທີ່່� ອ້້າງອີີງເຖິິງການກະທໍໍາ ທີ່່�ລວມເອົົາການລະເວັ້້�ນ
(ພາກທີີ 45, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເປັັນຂ້້າທາດສະໃໝໃໝ່່ ປີີ 2015)
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຮູູບແບບສາເຫດ: ອີີງຕາມຮູູບແບບຂອງສາເຫດ, ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກໂທດທາງອາຍາ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ການກະ
ທໍໍາຜິິດນັ້້�ນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. ຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງ
ມີີການບັັງຄັັບ, ການຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ການບີີບບັັງຄັັບ ຫຼືື� ບັັງຄັັບ, ແຕ່່ ຄວາມຜິິດນັ້້�ນຕ້້ອງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ. ການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່ າງການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະມີີຄວາມຊັັນເຈນໂດຍສະເພາະ ໃນ
ກໍໍລະນີີທີ່່�ອາຊະຍາກໍໍາເອງ ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນຢ່່ າງປະຈັັກຕາຕໍ່່�ກັັບຈຸຸດປະສົົງຂອງການລ່່ ວງລະເມີີດຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ເຊັ່່�ນດຽວກັັບກໍໍລະນີີທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ເຂົ້້�າໄປມີີຄວາມຜິິດທາງອາຍາ. ຮູູບແບບສາເຫດນີ້້� ເປັັນຮູູບແບບ
ທີ່່�ມັັກໃຊ້້ໂດຍພາກສ່່ ວນຕ່່ າງໆທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ຮູູບແບບຂອງການບັັງຄັັບ ລວມທັັງ ຜູ້້�
ັ ,
ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.71 ເຖິິງວ່່ າວິິທີີການຂອງທັັງສອງຮູູບແບບຈະບໍ່່�ມີີສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຫຼຼາຍກວ່່ າຮູູບແບບ
ຮູູບແບບຂອງສາເຫດ ພິິຈາລະນາວ່່ າມີີຄວາມງ່່າຍກວ່່ າ ໃນການພິິສູູດ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ
ຂອງການບັັງຄັັບ.72 ໂດຍສະເພາະທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເດັັກ, ຮູູບແບບບັັງຄັັບ ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າບໍ່່�ສາມາດປະຕິິບັດ
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�
ໄດ້້ ເນື່່ອງຈາກວ່່ າວິິທີີການ ບໍ່່ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງມີີການພິິສູູດ ເພື່່ອພິິສູູດວ່່ າພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.
ຮູູບແບບຂອງ
�
ັ ແລ້້ວມີີຄວາມກ້ ້ວາງກວ່່ າວິິທີີການຂອງຮູູບແບບບັັງຄັັບ ເຊິ່່ງຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງມີີຫຼັັ�ກຖານ
ສາເຫດນັ້້�ນ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ສະເພາະ ເພື່່�ອສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນມາຈາກການບັັງຄັັບໃນສ່່ ວນ
ຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.74

ຕາຕະລາງ 2: ຮູບແບບສາເຫດ
ສາເຫດ (ການເຊື່່�ອມຕໍ່່�/ຄວາມສໍໍາພັັນ)
ເກນຫຼັັ�ກຖານ

ັ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ

ຕົົວຢ່່າງໃນ

ແຕ່່ ລະລັັດພາຄີີ ຈະ, ຂຶ້້�ນກັັບກົົດໝາຍ, ກົົດເກນ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງຕົົນ
ແລະ ຕາມກໍໍລະນີີທີ່່�ແທດເໝາະຕ່່ າງໆ, ພິິຈາລະນາ ບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຕ້້ອງ
ັ ການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຖ້້າ ການກະທຳຳ�
ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ຫຼືື� ທາງບໍໍລິິຫານ ສຳຳ�ລັບ

ລະດັັບພາກພື້້�ນ

ັ ຍາ
ດັ່່�ງກ່່ າວ ແມ່່ ນພົົວພັັນໂດຍກົົງກັັບການກະທຳຳ�ຜິິດຖານການຄ້້າມະນຸຸດ. (ມາດຕາ 14(7), ສົົນທິິສັນ
ACTIP)

ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ
71	ວັັນທີີ 6 ເມສາ 2020, ເອກະສານ UN A/HRC/44/45, ແຖວທີີ 36; ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, Siobh”n Mullaly, ເອກະສານ UN A/HRC/47/34 (ວັັນທີີ 17 ພຶຶດສະພາ 2021) ແຖວທີີ
52.
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າາຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້້�ລາຍງານ
72 ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ພິິເສດກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຈນິິວາ, ວັັນທີີ 30 ກໍໍລະກົົດ 2020 5 ທີ່່� [14]; ການຄ້້າມະນຸຸດ
ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ເອກະສານ UN A/
HRC/44/45 (ວັັນທີີ 6 ເມສາ 2020) [23]
73	ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນແມ່່ຍິິງ ສໍໍາລັັບການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດໃນ
ຖານະຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະກໍໍລະນີີທາງດ້້ານກົົດໝາຍ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 87.
ິ າທາງອາຍາຢ່່ າງເໝາະສົົມຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
74 ຄໍໍາແນະນຳຳ�ວ່່ າດ້້ວຍບັັນຫາ ການຕອບໂຕ້້ຍຸຸຕິທໍໍ
ມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາທີ່່�ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສະເພາະທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ວຽນນາ ວັັນທີີ 10 ແລະ 11
ກັັນຍາ 2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກທີີ 61-62.

1. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
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ສາເຫດ (ການເຊື່່�ອມຕໍ່່�/ຄວາມສໍໍາພັັນ)
ຕົົວຢ່່າງໃນ
ລະດັັບຊາດ
(ອາຊຽນ)

ບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລຳຳ�
ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ກ່່ ຽວກັັບ –
(a) ການເຂົ້້�າປະເທດບຣູູໄນ ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ;
(b) ໄລຍະເວລາ ການອາໄສຢູ່່�ປະເທດບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ; ຫຼືື�
(c) ການຈັັດຫາ ຫຼືື� ການຄອບຄອງເອກະສານໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເອກະສານລະບຸຸ ຕົົວຕົົນ
ັ ຫຼືື� ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ັ ການສະໜອງໃຫ້້, ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການເຂົ້້�າປະເທດບຣູູໄນ
ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ດາຣູູຊາລຳຳ�
ເຊິ່່�ງການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການກະທໍໍາຜິິດໃນສະຖານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາວ່່ າ ໄດ້້ກະທໍໍາ ຫຼືື� ໄດ້້ຖືືກກະທໍໍາ. (ມາດຕາ 47, ຄໍໍາສັ່່�ງວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າ

ມະນຸຸດຂອງບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ (2019))
ສປປ ລາວ
ັ ການຍົົກເວັ້້�ນຈາກຄວາມ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ມີີສິິດດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:[…]
7.ໄດ້້ຮັບ
�
ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ແລະ ຈະບໍ່່ຖືືກກັັກຂັັງໃນສະຖານການເປັັນໂສເພນີີ ແລະ ເຂົ້້�າ-ອອກ ເມືືອງຜິິດ
ກົົດໝາຍ
(ມາດຕາ 39, ກົົດໝາຍເລກທີີ 21 ວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ,
ປີີ 2007)
ມາເລເຊຍ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ຖ້້າຫາກ
ວ່່ າ—
ັ ແລະ ປະເທດທາງຜ່່ ານໂດຍຜິິດກົົດໝາຍ;
(a) ການເຂົ້້�າປະເທດຜູ້້�ຮັບ
ັ ຫຼືື� ປະເທດທາງຜ່່ ານໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ; ຫຼືື�
(b) ໄລຍະເວລາທີ່່�ອາໄສຢູ່່�ປະເທດຜູ້້�ຮັບ
(c) ການຈັັດຫາ ຫຼືື� ການຄອບຄອງເອກະສານໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເອກະສານລະບຸຸ ຕົົວຕົົນ
ັ ຫຼືື� ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ັ ການສະໜອງໃຫ້້, ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການເຂົ້້�າປະເທດຜູ້້�ຮັບ
ັ ຫຼືື�
ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ປະເທດທາງຜ່່ ານ ເຊິ່່�ງວ່່ າກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການກະທໍໍາຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ
ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາວ່່ າ ໄດ້້ກະທໍໍາ ຫຼືື� ໄດ້້ຖືືກກະທໍໍາ.
(ພາກທີີ 25, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຕ້້ານການລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ, ປີີ 2007)
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ສາເຫດ (ການເຊື່່�ອມຕໍ່່�/ຄວາມສໍໍາພັັນ)
ຕົົວຢ່່າງໃນ
ລະດັັບຊາດ
(ອາຊຽນ)

ມຽນມາ
ັ ຄວາມ
ໜ່່ວຍງານຂັ້້�ນສູູນກາງ: (a) ຕ້້ອງບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
�
�
�
ຜິິດໃດໜຶ່່ງ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້�. (b) ຕ້້ອງກໍໍານົົດວ່່ າ ມີີຄວາມສົົມເຫດສົົມຜົົນ ຫຼືື� ບໍ່່ ທີ່່ຈະດໍໍາເນີີນ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງ
ການຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
(ພາກທີີ 13 ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2005)
ຟີີລິບ
ິ ປິິນ
ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງການກະທໍໍາ ຫຼືື� ການກະທໍໍາຂອງການຄ້້າ
ັ ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກະທໍໍາ
ມະນຸຸດ ແລະ ການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຕາມຄໍໍາສັ່່�ງຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກະທໍໍາດັ່່�ງ
ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ […] ຫຼືື� ການປະຕິິບັດ
ກ່່ າວ. ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນ, ຄວາມຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຕໍ່່�ກັັບການລ່່ ວງລະເມີີດຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນ
ກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້� ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ
(ພາກທີີ 17, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (RA ເລກທີີ. 9208) ຂອງປີີ 2003)

ຕົົວຢ່່າງໃນ
ລະດັັບຊາດ
(ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນໃນ
ອາຊຽນ)

ອາເຈນຕິິນາ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາໃດໆ ທີ່່�ເປັັນຜົົນ
ສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.
(ມາດຕາ 5, ກົົດໝາຍ, 26.364, ການປ້້ອງກັັນ ແລະ ການລົົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ
ແລະ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ 2008)
ອີີຢິບ
ິ
ັ ອາຊະຍາກໍໍາໃດໜຶ່່�ງຂອງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງແພ່່ ງ ແລະ ທາງອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
�
�
�
�
ການຄ້້າມະນຸຸດ ເມື່່ອໃດກໍໍຕາມທີ່່ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່ເກີີດຂຶ້້�ນນັ້້�ນ ຫຼືື� ທີ່່ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງ ໃນການຕົົກ
ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
(ມາດຕາ 21, ກົົດໝາຍເລກທີີ (64) ປີີ 2010 ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ)
ເຄນຢາ
ເຖິິງວ່່ າຈະມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດໃນກົົດໝາຍໃດໜຶ່່�ງກໍໍຕາມ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຕ້້ອງບໍ່່�ມີີຄວາມ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຢູ່່�ໃນເຄນຢາຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ການກະ
ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ທໍໍາຜິິດທາງອາຍາໃດໜຶ່່ງ ທີ່່ເປັັນຜົົນເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. (ພາກທີີ 14, ກົົດໝາຍວ່່ າ
ດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ)

1. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
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ສາເຫດ (ການເຊື່່�ອມຕໍ່່�/ຄວາມສໍໍາພັັນ)
ຕົົວຢ່່າງໃນ

ມາລາວີີ

ລະດັັບຊາດ

ັ ການຮັັບຮອງວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ
ບຸຸ ກຄົົນໃດທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ
ຫຼືື�
�
�
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ປົົກປ້້ອງ, ໂດຍສອດຄ່່ ອງຕາມກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້�, ຈະບໍ່່ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງອາຍາໂດຍກົົງ ທີ່່�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ຫຼືື� ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນຈາກ, ສະຖານະການຂອງບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ

(ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນໃນ
ອາຊຽນ)

(ພາກທີີ 42, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2015)
ກາຕ້້າ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງແພ່່ ງ ຫຼືື� ທາງອາຍາ ຕໍ່່�ກັັບອາຊະຍາກໍໍາໃດໜຶ່່�ງຂອງການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ໃນກໍໍລະນີີ ທີ່່�ອາຊະຍາກໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ເກີີດຂຶ້້�ນ ຫຼືື� ກ່່ ຽວຂ້້ອງໂດຍກົົງກັັບບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວໃນ
ຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
(ມາດຕາ 4, ກົົດໝາຍກາຕ້້າ ເລກທີີ 15 ປີີ 2011 ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.)

ໂຣມາເນຍ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ທີ່່�ມີີຜົົນສະທ້້ອນເກີີດຂຶ້້�ນຈາກການຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ ໄດ້້ກະທໍໍາ
ຄວາມຜິິດໃນສະຖານການເປັັນໂສເພນີີ, ການເປັັນຂໍໍທານ, ການຂ້້າມຊາຍແດນຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື�
ການມອບອະໄວຍະວະ, ເນື້້�ອເຍື່່�ອ ຫຼືື� ເຊວຈາກມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ
(ມາດຕາ 20 ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ສະບັັບປັັບປຸຸ ງປີີ 2010))
ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ
ັ ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາກ່່ ຽວກັັບເອກະສານ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການ
ການລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ຄ້້າມະນຸຸດ, ການຜູູກມັັດດ້້ວຍໜີ້້�ສິິນ, ການເປັັນຂ້້າທາດ, ການເປັັນທາດດ້້ວຍຄວາມບໍ່່�ສະໝັັກໃຈ, ຫຼືື�
ັ ການປະພຶຶດຂອງບຸຸ ກຄົົນ ຜູ້້�ທີ່� ເປັັ
່ ນ ຫຼືື� ເຄີີຍເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນ
ບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ “ບໍ່່�ໃຊ້້ສຳຳ�ລັບ
ຮູູບແບບຂອງການຄ້້າມະນຸຸດຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງ, […] ຖ້້າຫາກການປະພຶຶດນັ້້�ນ ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍຫຼືື� ເກີີດຂຶ້້�ນຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ.”
“[…] ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນຮູູບແບບຂອງການຄ້້າມະນຸຸດຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງ ບໍ່່�ຄວນທີ່່�ຈະຖືືກຈໍໍາຄຸຸ ກ, ປັັບໃໝ
ຫຼືື� ລົົງໂທດທາງອາຍາອື່່�ນໆ ຢ່່ າງບໍ່່�ເໝາະສົົມ ເນື່່�ອງຈາກກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍ
ກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.’ (ພາກທີີ 1592, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ປີີ 2000
(TVPA))

ັ ຕາມຫຼັັ�ກການນັ້້�ນ ມັັນ
ບໍ່່�ວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຈະຖືືກກໍໍານົົດໃນກົົດໝາຍ ຫຼືື� ບໍ່່� ຫຼືື� ແນວໃດກໍໍຕາມ, ການປະຕິິບັດ
�
�
�
�
ັ ລັັດ ເຊິ່່ງເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່ງຂອງພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ລັັດ
ເປັັນສິ່່ງທີ່່ຈໍໍາເປັັນ ສຳຳ�ລັບ
ອາດຈະລະເມີີດພັັນທະນີ້້� ໂດຍການບໍ່່�ທີ່່�ສາມາດກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງຕໍ່່�ມາຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ັ ໄດ້້ຢ່່ າງພຽງພໍໍຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ເທັັດຈິິງຂອງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
ຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ຫຼືື� ບໍ່່�ສາມາດ ໃຫ້້ນໍ້ຳຳ���ໜັກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການຕັັດສິິນໃຈວ່່ າ ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ຕັັດສິິນລົົງໂທດເຂົົາເຈົ້້�າ ຫຼືື� ບໍ່່�.75
ັ ຍາ
75 Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້້�ກໍໍານົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດ”, ໃນ Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄໍໍາອະທິິບາຍກ່່ ຽວກັັບອານຸຸສັນ
ຂອງສະພາເອີີລົົບ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້້າທີີ 319
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2
ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນລັດ
ສະມາຊິກອາຊຽນ

ພາກນີ້້�ຈະຄົ້້�ນຄວ້້າວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
ັ ຕົົວຈິິງ. ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນກົົດ
ແນວໃດ ແລະ ໄດ້້ມີີການນໍໍາໃຊ້້ແນວໃດໃນພາກປະຕິິບັດ
ໝາຍພາຍໃນຂອງ ເຈັັດໃນສິິບລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ: ບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ, ອິິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ,
ມຽນມາ, ຟີີລິິບປິິນ ແລະ ໄທ.

ຕາຕະລາງ 3: ການກໍານົດຫຼກ
ັ ການບໍລ
່ ງົ ໂທດ ແລະ ຂອບເຂດໃນການປົກປ້ອງ
ປະເທດ

ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນ

ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດຂອງຂອບເຂດໃນການ

ກົົດໝາຍ

ປົົກປ້້ອງ

ຮູູບແບບ
ສາເຫດ

ບຣູູໄນ ດາຣູູຊາ

ມາດຕາ 17, ຄໍໍາສັ່່�ງວ່່ າດ້້ວຍ

ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ. ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະການ

ລໍໍາ

ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
ຂອງບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ

ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ການຢູ່່�ອາໄສ ຢ່່ າງ
ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານທີ່່�

(2019)

ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມຜິິດນັ້້�ນ.

ກໍໍາປູູເຈຍ

ບໍ່່�ມີີ

N/A

ອິິນໂດເນເຊຍ

ມາດຕາ 18, ກົົດໝາຍ

ບໍ່່�ມີີ

✓

N/A

ລ້້າງອາຊະຍາກໍໍາທາງອາຍາ
ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ປີີ
2007

ມາດຕາ 39, ກົົດໝາຍ

ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ. ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະຄວາມຜິິດ

ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າ

ກ່່ ຽວກັັບການເປັັນໂສເພນີີ ແລະ ການ

ມະນຸຸດ (2015)

ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ

ມາດຕາ 25, ກົົດໝາຍວ່່ າ

ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ. ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະແມ່່ຍິິງ

ດ້້ວຍການພັັດທະນາ ແລະ

ແລະ ເດັັກ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະການ

ປົົກປ້້ອງແມ່່ຍິິງ (2004)

ຄ້້າແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ, ການເປັັນ
ໂສເພນີີ ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ
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N/A

✓

ເລກທີີ 21 ວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບ

ສປປ ລາວ

ການບັັງຄັັບ

✓
✓

ປະເທດ

ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນ

ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດຂອງຂອບເຂດໃນການ

ກົົດໝາຍ

ປົົກປ້້ອງ

ຮູູບແບບ
ສາເຫດ

ມາເລເຊຍ

Article 25, Anti-

ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ. ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະການ

Trafficking in
Persons and

ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ການຢູ່່�ອາໄສ ຢ່່ າງ
ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານທີ່່�

Anti-Smuggling of

ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມຜິິດນັ້້�ນ.

ການບັັງຄັັບ

✓

Migrants Act (2007)
ມຽນມາ

ຟີີລິບ
ິ ປິິນ

Article 13, Anti-

✓

Trafficking in

ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ. ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະຄວາມຜິິດ
ທີ່່�ກໍໍານົົດສະເພາະໃນ ກົົດ ໝາຍວ່່ າ

Persons Law (2005)

ດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ

Article 17, Republic

ບໍ່່�ມີີ

✓

N/A

N/A

N/A

N/A

Act No. 9208 (2003)
as amended by
RA 10364 (2012)
(Expanded AntiTrafficking Act)
ສິິງກະໂປ

None

N/A

ໄທ

Section 41 of

ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ. ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະການເຂົ້້�າ-

Thailand’s Anti-

ອອກ, ອາໄສຢູ່່�, ນໍໍາໃຊ້້ຂໍ້້�ມູູນປອມ,

Trafficking in

ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບເອກະສານ,

Persons Act B.E.

ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບການເປັັນໂສເພນີີ,

2551(2008)

ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບການເຮັັດວຽກ
ໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ,
ອາດມີີການຂໍໍອະນຸຸຍາດຢ່່ າງເປັັນລາຍ
ລັັກອັັກສອນ ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ັ
ອາຍາ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
ຄວາມຜິິດເຫຼົ່່��ານີ້້�.

ຫວຽດນາມ

None

N/A

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ັ ຕົົວຈິິງ ຈະໄດ້້ປະເຊີີນໜ້້າກັັບຄຳຳ�ຖາມທີ່່�
ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການນີ້້� ເຂົ້້�າໃນສະຖານະການຂອງຊີີວິິດຈິິງ, ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ຊັັບຊ້້ອນກ່່ ຽວກັັບຂອບເຂດ ແລະ ຜົົນກະທົົບຂອງມັັນ. ຕົົວຢ່່ າງ: ເມື່່�ອໃດທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການນີ້້� ແລະ ເມື່່�ອໃດທີ່່�ບໍ່່�ນໍໍາ
ໃຊ້້? ການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່ າງການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ເກີີດຂຶ້້�ນ
ັ ອາຊະຍາກໍໍາທຸຸກປະເພດ ຫຼືື� ບາງປະເພດ ແລະ ໃຊ້້ໃນ
ໄດ້້ແນວໃດ? ການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ ນໍໍາໃຊ້້ສຳຳ�ລັບ
ສະຖານະການໃດ? ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາຂອງບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ຖືືກລຶຶບລ້້າງຍ້ ້ອນວ່່ າ ລາວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດເທົ່່�ານັ້້�ນບໍ່່�? ຄວາມຊັັບຊ້້ອນຂອງຄໍໍາຕອບຕໍ່່�ກັັບຄຳຳ�ຖາມເຫຼົ່່��ານີ້້� ອະທິິບາຍ
ັ , ເຖິິງວ່່ າຈະມີີການ
ໄດ້້ສ່່ ວນໜຶ່່�ງວ່່ າ ເປັັນຫຍັັງຫຼັັ�ກການນີ້້� ຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີຄວາມສອດຄ່່ ອງກັັນ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ຮັັບຮູ້້�ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງໃນກົົດໝາຍ.

2.1. ບຣູໄນ ດາຣູຊາລໍາ
ັ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງປະເທດບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ ເລືືອກທີ່່�ຈະບໍ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ຮັບ
ັ ມາຈາກ
ຈຸຸດປະສົົງຂອງການສຶຶກສານີ້້�, ໝາຍຄວາມວ່່ າ ຂໍ້້�ມູູນກ່່ ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນແບບເປີີດກວ້້າງເທົ່່�ານັ້້�ນ. ການລະບຸຸ ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງນັ້້�ນ ມີີຄວາມຈໍໍາກັັດຫຼຼາຍ.
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ມີີຊັດ
ັ ເຈນໃນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ: ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນມາດຕາ 47 ຂອງ ຄໍໍາສັ່່�ງວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ (2019),
ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ກ່່ ຽວກັັບການເຂົ້້�າປະເທດ
ບຣູູໄນ, ອາໄສຢູ່່�ໃນປະເທດຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ການຈັັດຫາ ຫຼືື� ການຄອບຄອງເອກະສານການເດີີນທາງໂດຍບໍ່່�
ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເອກະສານລະບຸຸ ຕົົວຕົົນ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກຄວາມຜິິດໃນສະຖານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ.

ການປ້້ອງກັັນຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ
47. ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�
ກ່່ ຽວກັັບ (a) ການເຂົ້້�າປະເທດບຣູູໄນ ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ;
(b) ໄລຍະເວລາ ການອາໄສຢູ່່�ປະເທດບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ; ຫຼືື�
(c) ການຈັັດຫາ ຫຼືື� ການຄອບຄອງເອກະສານໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື�
ັ ຫຼືື� ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ັ ການສະໜອງໃຫ້້,
ເອກະສານລະບຸຸ ຕົົວຕົົນ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
�
�
ເພື່່ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການເຂົ້້�າປະເທດບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລຳຳ� ເຊິ່່ງການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຜົົນ
ສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການກະທໍໍາຜິິດໃນສະຖານການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາວ່່ າ ໄດ້້
ກະທໍໍາ ຫຼືື� ໄດ້້ຖືືກກະທໍໍາ.
ັ ຂໍ້້�ມູູນວ່່ າ ມາດຕາ 47 ຂອງຄໍໍາສັ່່�ງວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ (2019), ໄດ້້ຖືືກຕີີ
ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ຕົົວຈິິງ ຄືືແນວໃດ
ຄວາມໝາຍ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ມີີຄວາມສ່່ຽງທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການ
ັ
ຄ້້າມະນຸຸດ: ມີີຄວາມສ່່ ຽງຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນບຣູູໄນ ຈະຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ຄວາມຜິິດທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ພາຍໃຕ້້ມາດຕາ 48 ຂອງຄໍໍາສັ່່ງວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງ
ບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ (2019).

ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຖືືວ່່ າຫ້້າມເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
48. ບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນພົົນລະເມືືອງຂອງ ບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລໍໍາ, ໄດ້້ຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດສໍໍາ
ລັັບຄວາມຜິິດໃດນຶ່່�ງ ຕໍ່່�ຄໍໍາສັ່່�ງນີ້້� ຫຼືື� ລະບຽບການໃດໜຶ່່�ງ ທີ່່�ເຮັັດຂຶ້້�ນພາຍໃຕ້້ມາດຕານີ້້�
ຖືືວ່່ າຫ້້າມເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ພາຍໃຕ້້ພາກທີີ 8 ຂອງກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກ
ເມືືອງ (ໝວດທີີ 17).
ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າຜິິດພາດ ໃນຖານະຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະຸຸນດ ທີ່່�
ຫຼຸຸ�ດພົ້້�ນອອກຈາກຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມາເປັັນຜູ້້�ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການຈັັດຫາ ຫຼືື� ຈັັດການຂອງຜູ້້�ອື່່�ນ ເພື່່�ອການລ່່ ວງ
ລະເມີີດ, ອາດຈະຢູ່່�ນອກຂອບເຂດການປົົກປ້້ອງຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນມາດຕາ 47, ແລະ ຖືືວ່່ າ ‘ຫ້້າມເຂົ້້�າ-ອອກ
ເມືືອງ’ ພາຍໃຕ້້ມາດຕາ 48.
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີກ
ີ ານລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ບົົດລາຍງານ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021 ຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ພຽງພໍໍ ສົ່່�ງ
ຜົົນໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ບົົດລາຍງານກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ‘ລັັດຖະບານ ຍັັງສືືບຕໍ່່�ກັັກຂັັງ, ເນລະເທດ ແລະ
່
ັ ອາຊະຍາກໍໍາ
ິ ການທີ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສຳຳ�ລັບ
ໂດຍບໍ່່�ມີີການນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
ເປັັນໃຈກາງ ເພື່່�ອໄຈ້ ້ແຍກວ່່ າ ຖ້້າຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ບັັງຄັັບໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນກັັບການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດ
ກົົດໝາຍ.’76 ນອກນັ້້�ນ, ບົົດລາຍງານຍັັງກ່່ າວວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ມາດຕະການໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ພາຍຫຼັັ�ງກັັກຂັັງຜູ້້�
ັ ງານຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍເທົ່່�ານັ້້�ນ, ເຊັ່່�ນວ່່ າ ‘ການບຸຸ ກກວດຄົ້້�ນ’ ເຊິ່່�ງ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼັັ�ງຈາກການປະຕິິບັດ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ອາດຈະຖືືກ
ແມ່່ຍິິງຕ່່ າງປະເທດໄດ້້ຖືືກຈັັບຕົົວໃນຂໍ້້�ຫາການເປັັນໂສເພນີີ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຈັັບຕົົວໃນສະຖານການລະເມີີດແຮງງານ ຫຼືື� ການເຂົ້້�າອອກ-ເມືືອງ; ມີີບົົດລາຍງານກ່່ ຽວກັັບແຮງງານຕ່່ າງປະເທດທີ່່�
ຖືືກສົ່່�ງກັັບຈາກປະເທດບຣູູໄນ ໂດຍບໍ່່�ມີີການກັ່່�ນກອງຢ່່ າງເໝາະສົົມ ລວມທັັງໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ນາຍຈ້ ້າງລະງັ ັບການຈ່່ າຍ
ຄ່່ າແຮງງານ ແລະ ກັັກເອົົາໜັັງສືືເດີີນທາງເຂົົາເຈົ້້�າໄວ້້ ແລະ ລາຍງານເຂົົາເຈົ້້�າຫາໜ່່ວຍງານການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງວ່່ າ
ມີີການຫຼົົ�ບໜີີ.77

76	ບົົດລາຍການການຄ້້າມະນຸຸດປີີ 2021: ບຣູູໄນ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)
77	ບົົດລາຍການການຄ້້າມະນຸຸດປີີ 2021: ບຣູູໄນ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)
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2.2. ກໍາປູເຈຍ
ມີີການຈັັດກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນສອງຄັ້້�ງ ໃນປະເທດກໍໍາປູູເຈຍ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�, ໂດຍມີີ
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ 30 ທ່່ ານ ທີ່່�ຕາງໜ້້າມາຈາກທັັງຝ່່າຍລັັດ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດ ທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ. ໃນພາກນີ້້� ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຂໍ້້�ມູູນດ້້ານເລິິກ ລວມທັັງ ເອກະສານ/ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ເປີີດກວ້້າງ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ິ າຂອງກໍໍາປູູເຈຍ
ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍາໍ ນົົດທີ່່�ຊັັດເຈນກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນນິິຕິກໍ
ິ າໍ : ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນນິິຕິກໍໍ
�
�
�
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຖືືກ
ເພື່່ອປ້້ອງກັັນການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
�
ັ ສະນະວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ ຄວນກໍໍານົົດໃຫ້້ຊັດ
ັ ເຈນໃນ
ຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ມີີຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ໃຫ້້ທັດ
ກົົດໝາຍ ເພື່່�ອໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສານ ສາມາດນໍໍາໃຊ້້ໄດ້້ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ຢ່່ າງ
ຕໍ່່�ເນື່່�ອງ.
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ: ມາດຕາ 44 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການ
ັ ຄວາມ
ປາບປາມການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ (2008) ໄດ້້ຍົົກເວັ້້�ນເດັັກຈາກການລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ຜິິດ ລວມທັັງ ຄວາມສໍໍາພັັນທາງເພດກັັບເດັັກທີ່່ອາຍຸຸ ຕໍ່່າກວ່່ າສິິບຫ້້າປີີ (ມາດຕາ 42) ແລະ ການກະທໍໍາອານາຈານກັັບ
ເດັັກ ທີ່່�ອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າສິິບຫ້້າປີີ (ມາດຕາ 43). ຊ່່ ອງຫວ່່ າງໃນການປົົກປ້້ອງ ທີ່່�ອາດຈະນໍໍາໃຊ້້ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ/ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ອາຍຸຸ ຫຼຼາຍກວ່່ າ 15 ປີີ ກໍໍໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດໄວ້້, ເຖິິງວ່່ າຜູ້້�ຕອບຈາກລັັດຖະບານ ຈະສະແດງໃຫ້້
ັ ນິິຖານການເປັັນເດັັກກ່່ ອນທີ່່�ຈະມີີການ
ເຫັັນວ່່ າມີີຂັ້້�ນຕອນທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນໃນການກໍໍານົົດອາຍຸຸ ແລະ ການໃຊ້້ຂໍ້້�ສັນ
ັ ງເກດກ່່ ຽວກັັບການປົົກປ້້ອງພິິເສດແກ່່ ເດັັກ ຜູ້້�ທີ່� ລະເມີີດ
່
ກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງເປັັນທາງການ. ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດ ຍັັງໃຫ້້ຂໍ້້�ສັກ
�
ກົົດໝາຍໃນກໍໍາປູູເຈຍ ຜ່່ ານມາດຕາ 96 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ (ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຂໍ້້�
ິ າສຳຳ�ລັບ
ັ
ຈໍໍາກັັດຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດໃນການເບິ່່�ງແຍງເດັັກ) ແລະ ມາດຕາ 7 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍກົົດໝາຍຍຸຸ ຕິທໍໍ
່
ເດັັກ (ທີ່່�ກໍໍານົົດວ່່ າ ອາຍຸຸ 18 ປີີ ເປັັນອາຍຸຸ ທີ່� ມີີຄວາມຮັັ
ບຜິິດຊອບທາງອາຍາ).78
ນິິຕິກໍ
ິ າໍ ອື່່�ນໆທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ໃນການປົົກປ້້ອງເດັັກຈາກການລົົງໂທດ: ເຖິິງຈະບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຊັັດເຈນກ່່ ຽວກັັບ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ, ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນວ່່ າ ກົົດໝາຍໄດ້້ໃຫ້້ການ
ັ ການ
ປົົກປ້້ອງຫຼັັ�ກການ ດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໂດຍທົ່່�ວໄປ. ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຮັບ
�
�
ເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າເປັັນອົົງປະກອບຫຼັັ�ກທີ່່ສໍໍາຄັັນຂອງພັັນທະດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນເພື່່ອຮັັບປະກັັນການ
ຮ່່ ວມມືືຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ໃນບໍໍລິິບົົດນີ້້�, ການອ້້າງອີີງນັ້້�ນ ອ້້າງອີີງເຖິິງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກົົດໝາຍ
ອາຍາ, ມາດຕາ 31 ຂອງລັັດຖະທໍໍາມະນູູນຂອງກໍໍາປູູເຈຍ (ການປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມສະເໝີີພາບຕໍ່່�ໜ້້າ
ັ ພົົນລະເມືືອງຂອງຂະເໝນ) ລວມທັັງ ເຄື່່�ອງມືືໃນລະດັັບສາກົົນ ແລະ ພາກພື້້�ນ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ,
ກົົດໝາຍ ສຳຳ�ລັບ
ປະເດັັນດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ກໍໍາປູູເຈຍ ທີ່່�ເປັັນພາຄີີຕໍ່່�ກັັບເຄື່່�ອງມືືສາກົົນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງນັ້້�ນ, ການຕັັດສິິນຂອງສານ ໄດ້້ຖືືກ
ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ຖືືກແນະນໍໍາໂດຍກົົດໝາຍພາຍໃນພຽງຢ່່ າງດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນ ເຊິ່່�ງມັັກຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການ
ເຊັ່່�ນ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນລັັກສະນະທີ່່�ສາມາດນໍໍາໄປໃຊ້້ໄດ້້ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ.

78 ລະບຽບການນີ້້�ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ຂໍ້້�ຍົົກເວັ້້�ນທີ່່�ສານສາມາດເຮັັດໃຫ້້ເດັັກທີ່່�ອາຍຸຸ 14 ປີີຂຶ້້�ນໄປ ຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ໃນກລະນີີທີ່່�ສະຖານະການ ຫຼືື� ບຸຸກຄະລິິກ
ກະພາບເອື້້�ອຍອໍໍານວຍ. ເບິ່່�ງທີີ ”ແຜນປະຕິິບັັດງານດ້້ານຍຸຸດທະສາດ ແລະ ຍຸຸຕິິທໍໍາເດັັກ 2018-2020”, ກະຊວງກິິດຈະກໍໍາທາງສັັງຄົົມ, ນັັກຮົົບເກົ່່�າ ແລະ ການຟື້້�ນຟູູ
ໄວໜຸ່່�ມ ແລະ ກະຊວງຍຸຸຕິິທໍໍາ, ໜ້້າທີີ 201.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ເອກະສານນະໂຍບາຍທີ່່�ກ່່ຽວຂອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ເອກະສານດ້້ານນະໂຍບາຍຫຼຼາຍສະບັັບ, ຄໍໍາແນະ
ນໍໍາ, ແບບ ຟອມ ແລະ ຂັ້້�ນຕອນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ລວມທັັງ ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນຕາຕະລາງ 4 ຂ້້າງລຸ່່� ມນີ້້�.
ັ ຕົົວຈິິງໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງໃນເວລາຢູ່່�ກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບ
ບໍ່່�ມີີເອກະສານດ້້ານນະໂຍບາຍອັັນໃດເລີີຍ ທີ່່�ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
ໂຕະມົົນ, ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າພວກເຂົົາມີີຂໍ້້�ຈັັດກັັດ ຫຼືື� ບໍ່່ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດເລີີຍ. ແຜນຍຸຸ ດທະສາດແຫ່່ ງຊາດ
ຫ້້າປີີ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ 2019-2023 ບໍ່່�ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຈະອ້້າງເຖິິງກອບແນວ
ັ ງານອາຊຽນເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາ ACTIP.79 ເອກະສານດ້້ານ
ຄວາມຄິິດທີ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັບແຜນປະຕິິບັດ
ນະໂຍບາຍອື່່�ນໆ ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ມີີການກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.80

ການຕີີຄວາມໝາຍຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ພາກສ່່ ວນທີ່່�
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງຂອງລັັດຖະບານ ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັບ
ໄດ້້ກະທໍໍານັ້້�ນ ຂຶ້້�ນກັັບເຈດຕະນາຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ຖ້້າຫາກວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ມີີເຈດຕະນາ, ຕົົວຢ່່ າງ: ຍ້ ້ອນວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກ
ບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ, ຈະພິິຈາລະນາວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ມີີຄໍໍາອະທິິບາຍໄວ້້ວ່່ າ ກົົດໝາຍຂອງກໍໍາປູູເຈຍ
ກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນໃດທີ່່�ກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາທາງອາຍາ ໂດຍບໍ່່�ຕັ້້�ງໃຈ ຈະພິິຈາລະນາວ່່ າບໍ່່�ມີີຄວາມຜິິດ, ແຕ່່
ຖ້້າບຸຸ ກຄົົນໃດທີ່່�ລະເມີີດສິິດທິິຂອງບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍານັ້້�ນ, ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບ
ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວ.
ຄຸຸນຄ່່າຂອງຄໍໍາແນະນຳຳ�ກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຄໍໍາແນະນໍໍາທີ່່�ມີີຢູ່່� ທີ່່�ກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເຊິ່່�ງຜູ້້�
ັ ຕົົວຈິິງບໍ່່�ໄດ້້ມີີການອ້້າງອີີງເຖິິງໃນກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືື (ເບິ່່�ງຕາຕະລາງ 4 ຂ້້າງລຸ່່� ມ). ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ,
ປະຕິິບັດ
່
ມັັນສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ລັັດມີີຄໍໍາແນະນຳຳ� ແລະ ເງື່� ອນໄຂໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້
າຍ, ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການ
່
ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ພະຍານຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະຖືືກຫາວ່່
າກະທໍໍາຜິິດໃນສະຖານການຄ້້າ
�
ມະນຸຸດຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ. ຄໍໍາແນະນຳຳ�ດັ່່ງກ່່ າວ ຍັັງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ ການເນັ້້�ນໜັັກຄຸຸ ນຄ່່ າຂອງອົົງການ NGO
ໃນການສະໜັັບສະໜູູນຂະບວນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຄໍໍາແນະນຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ຍັັງເຮັັດຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອເປັັນແນວ
ທາງໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເພື່່�ອໃຫ້້ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຫຼຸຸ�ດລົົງ, ແລະ ເປັັນແນວທາງໂດຍ
ກົົງໃຫ້້ແກ່່ ໜ່່ວຍງານຕຸຸ ລາການ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມໝັ້້�ນໝາຍສາກົົນ ແລະ ສັັນຍາສອງຝ່່າຍ.

79 ແຜນຍຸຸດທະສາດແຫ່່ງຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໄລຍະ 5 ປີີ, 2019-2023, ໜ້້າທີີ 12.
80	ສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້�ລວມມີີ: Prakas 852 ວ່່າດ້້ວຍການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດນະໂຍບາຍໃນການປົົກປ້້ອງສິິດທິິການຄ້້າມະນຸຸດ ຄັ້້�ງວັັນທີີ 31 ສິິງຫາ 2009; ນະໂຍບາຍ
ໃນການົົກປ້້ອງສິິດທິິຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຄັ້້�ງວັັນທີີ 31 ສິິງຫາ 2009 ແລະ Prakas ເລກທີີ 857S.V.Y ວ່່າດ້້ວຍມາດຕະຖານຂັ້້�ນຕໍ່່�າໃນ
ການປົົກປ້້ອງສິິດທິິຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຄັ້້�ງວັັນທີີ 3 ກັັນຍາ 2009, ກະຊວງກິິດຈະກໍໍາທາງສັັງຄົົມ, ນັັກຮົົບເກົ່່�າ ແລະ ການຟື້້�ນຟູູໄວໜຸ່່�ມ.
ມາດຕະຖານຂັ້້�ນຕໍ່່�າ ບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດຊັັດເຈນກ່່ຽວກັັບການປົົກ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ, ແຕ່່ຄາດຄະເນວ່່າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະປະເຊີີນໜ້້າກັັບ
ການຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາທາງອາຍາ. ປະເດັັນທີ່່�ມີີໃນມາດຕາ 6(11) ວ່່າດ້້ຍສິິດຕໍ່່�ໃນເສລີີພາບໃນການເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ກໍໍານົົດວ່່າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຜູ້້�ໃຫຍ່່ ບໍ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາອາຍາ ມີີ
ສິິດທີ່່�ຈະອອກຈາກສະຖາບັັນບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຫຼືື� ຜູ້້�ສະໜອງການບໍໍລິິການ ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ໄດ້້ແຈ້້ງບອກໃຫ້້ແກ່່ໜ່່ວຍງານ ຫຼືື� ສະຖາບັັນທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດ....” ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ
ນີ້້�ມີີຄວາມໝາຍວ່່າ ມີີສະຖານະການທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຜູ້້�ໃຫຍ່່ ຈະປະເຊີີນໜ້້າກັັບການປ່່ຽນແປງທາງອາຍາ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພວກເຂົົາບໍ່່�ມີີເສລີີພາບໃນການເຄື່່�ອນຍ້້າຍ.
ໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ, ມາດຕາ 6(4) ຢືືນຢັັນສິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າທີ່່�ຈະ ”ໄດ້້ຮັັບການປະຕິິບັັດດ້້ວຍການເຄົົາລົົບຕະຫຼຼອດໄລຍະຂະບວນການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ແລະ ຖືືກຮັັບຮູ້້�ໃນຖານະບຸຸກຄົົນທີ່່�ຜ່່ານສະຖານະການທີ່່�ໜັັກໜ່່ວງ” ແລະ ຍັັງລະບຸຸວ່່າ ”ການກະທໍໍາໃດໜຶ່່�ງທີ່່�ເປັັນການຈໍໍາແນກ ແລະ/ຫຼືື� ແນວຄິິດຍຶຶດຕິິດແບບດັ້້�ງເດີີມ
ທີ່່�ມີີຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບົົນພື້້�ນຖານຂອງເພດ, ອາຍຸຸ, ເຊື້້�ອຊາດ, ຊົົນເຜົ່່�າ, ສາສະໜາ, ສັັນຊາດ, ການສະແດງອອກດ້້ານເພດ ຫຼືື� ປະສົົບການຜ່່ານມາ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ຖືືກ
ຫ້້າມຢ່່າງເຂັ້້�ມງວດ.

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ຕາຕະລາງ 4: ເອກະສານດ້ານນະໂຍບາຍຂອງກໍາປູເຈຍ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບການບໍ່
ລົງໂທດ
ຄູ່່� ມືືແນະນໍໍາກ່່ ຽວກັັບແບບຟອມ ແລະ ຂັ້້�ນຕອນໃນການ
ກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອໃຫ້້

ໃນລະຫວ່່ າງຂະບວນການ [ຂອງການກໍໍານົົດຕົົວເບື້້�ອງຕົ້້�ນ]
່ ຮັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງເປັັນທາງການ
ຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້

ການບໍໍລິິການທີ່່�ເໝະາສົົມ (ຄະນະກໍໍາມະການແຫ່່ ງຊາດ
ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, NCCT, 2015)

ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະຕ້້ອງບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ ຫຼືື� ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ
ໃນສະຖານການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ

ແລະ/
ັ ສະຖານທີ່່�ພັັກ
ຫຼືື� ການເປັັນໂສເພນີີ. ພວກເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
ເຊົົາ ແລະ ການປົົກປ້້ອງໃນໄລຍະລໍໍຖ້້າຂັ້້�ນຕອນການສົ່່�ງກັັບ
ປະເທດຢ່່ າງເປັັນທາງການ.

ັ ການປົົກປ້້ອງສິິດຂອງເດັັກທີ່່�
ຄໍໍາສັ່່�ງກ່່ ຽວກັັບຄູ່່� ມືືສຳຳ�ລັບ
ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຂອງຣາຊະອານາຈັັກກໍໍາປູູເຈຍ

(ສະພາ

ເດັັກແຫ່່ ງຊາດກໍໍາປູູເຈຍ, CNCC, 20 ທັັນວາ 2007,
ເລກທີີ. 107)

ມາດຕາ 4, 2.3 (a) ເດັັກທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການລະເມີີດສິິດທິິມະນຸຸດ. ພວກເຂົົາບໍ່່�ຄວນຖືືກ
ັ ຄືືກັັບຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼືື� ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ ຫຼືື� ຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ດ້້ວຍ
ປະຕິິບັດ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ການລົົງໂທດທາງອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
ສະຖານະການຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ

ໃນຖານະເດັັກທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກຄ້້າ

ມະນຸຸດ

ັ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການ
ຄູ່່� ມືືກ່່ ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ປາບປາມການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການລ່່ ວງລະເມີີດທາງ

(4) ໂສເພນີີ ຈະຖືືວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຈັັດຫາ
ເພື່່�ອການຄ້້າປະເວນີີ. ໂສເພນີີບໍ່່�ແມ່່ ນອາຊະຍາກໍໍາ; ສະນັ້້�ນ

ເພດ (ສະບັັບແປຢ່່າງບໍ່່� ເປັັນທາງການຂອງ UNIAP ປີີ
2008), ຄູ່່�ມືືແນະນຳຳ�ທົ່່�ວໄປ

ໂສເພນີີແຕ່່ ລະຄົົນ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາ

ັ ການ
ມາດຕະຖານຕໍ່່�າສຸຸ ດສຳຳ�ລັບ

“ພວກເຮົົາຮູ້້�ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າ ຍຈາກການຄ້້າ ມະນຸຸ ດ ເປັັ ນ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດ ແລະ ບໍ່່�ແມ່່ ນ

ນະໂຍບາຍ

ແລະ

ປົົກປ້້ອງສິິດທິິຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
(ກະຊວງກິິດຈະກຳຳ�ທາງສັັງຄົົມ, ນັັກຮົົບເກົ່່�າ ແລະ ການ
ຟື້້�ນຟູູ ໄວໜຸ່່�ມ, ປີີ 2009)

ຜິິດພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍສະບັັບໃໝ່່ນີ້້�.

ບຸຸ ກຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ
ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ
ເລື່່�ອງລາວຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ອາດຈະຄ້້າ ຍຄືືກັັບ ການເຂົ້້�າ -ອອກ
ພວກເຂົົາບໍ່່�ແມ່່ ນອາຊະຍາກອນ
ແມ່່ ນບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ມີີສິິດໃນການເຄົົາລົົບ, ໃນ

ເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ.
ແຕ່່ ພວກເຂົົາ

ິ າ ແລະ ໃນການຕັັດສິິນໃຈດ້້ວຍຕົົນເອງ ໃນ
ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ການກໍໍານົົດອານາຄົົດຕົົນເອງໂດຍບໍ່່�ມີີການຈໍໍາແນກ.” (ໜ້້າ
ທີີ 1) .ເອກະສານນີ້້� ຍັັງຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ (ໃນໜ້້າທີີ 8) ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງ
ກ່່ າວອາດຈະຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ.
ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມາດຕະຖານຂັ້້�ນຕໍ່່�າສຸຸ ດ ໄດ້້ຄາດຄະເນ
ໃຫ້້ເຫັັນລ່່ ວງໜ້້າຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ິ ສະລະພາບໃນການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແກ່່
ຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍໃຫ້້ອິດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ດ້້ວຍການບໍ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາທາງອາຍາ
ເທົ່່�ານັ້້�ນ (ໜ້້າ 27).
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ສະເພາະບາງການກະທໍໍາຜິິດເທົ່່�ານັ້້�ນ: ເຖິິງວ່່ າຈະບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນກົົດໝາຍ, ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດ ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ບໍ່່�ມີີກໍໍລະນີີການສັັນນິິຖານວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກລົົງໂທດ. ໄດ້້ມີີການສະເໜີີຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ
ທີ່່�ເປັັນໂສເພນີີ ເຊິ່່�ງຖືືກຫາວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຍັັງມີີຕົົວຢ່່ າງກ່່ ຽວກັັບຄົົນອິິນເດຍ, ບັັງກາລາເດດ ແລະ ປາກິິດສະຖານ
ທີ່່�ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດໃນອິິນເດຍ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດໃນສະຖານລະເມີີດກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍແຮງງານ ແລະ ການເຂົ້້�າັ ການປົົກປ້້ອງໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ປະເດັັນດຽວກັັນນີ້້� ຍັັງເກີີດຂຶ້້�ນສຳຳ�ລັບ
ັ
ອອກເມືືອງ ແຕ່່ ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
�
�
�
່ ຮັບ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດທາງການຄ້້າເທົ່່�ານັ້້�ນ.
ຄວາມຜິິດທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າປະເວນີີ
ເຊິ່່ງໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາສະເພາະຜູ້້�ທີ່ໄດ້້
ັ ການອະທິິບາຍວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ສາມາດເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມັັນຍັັງໄດ້້ຮັບ
ັ ຜິິດຊອບ. ຕົົວຢ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�
ແລະ ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດອື່່�ນ ເຊິ່່�ງຕ້້ອງພວກເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ.
ບົົດບາດ ດຸຸນພິິນິດ
ິ ຂອງສານໃນການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດຖະບານ
ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ, ໄອຍະການ ແລະ ການໄຕ່່ສວນຂອງສານ ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ກັັບດຸຸ ນ
ິ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍວ່່ າ ຕໍ່່�ມາສາມາດແກ້ ້ໄຂ ຫຼືື� ຍົົກເລີີກການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ
ພິິນິດ
ໂດຍອີີງຕາມການສືືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.
ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງຂອງສານກໍໍາປູູເຈຍໃນການນໍໍໍ�າໃຊ້້ດຸຸນ
ິ ຂອງສານໃນການຊັັດມ້ ້ຽນຄະດີີ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກຫາເປີີດເຜີີຍວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຫຼືື� ອອກຄໍໍາສັ່່�ງ ເພື່່�ອໃຫ້້ສະຖາ
ພິິນິດ
ິ ຫຼຼາຍກວ່່ າ
ນະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ການໃຫ້້ຄໍໍາເຫັັນດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຂຶ້້�ນກັັບດຸຸ ນພິິນິດ
ທີ່່�ຈະກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການນັ້້�ນບໍ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັນ. ອີີກເທື່່�ອໜຶ່່�ງ, ການລວມເອົົາຂໍ້້�
ິ າ ເພື່່�ອກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃຫ້້ເກີີດຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ພິພ
ິ າກສານໍໍາໃຊ້້ດຸຸນພິິນິດ
ິ ໄດ້້ງ່່ າຍ
ກໍໍານົົດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນນິິຕິກໍໍ
�
�
�
ຂຶ້້�ນ ສົ່່ງຜົົນໃຫ້້ມີີການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດສອດຄ່່ ອງຂຶ້້�ນຫຼຼາຍກວ່່ າເກົ່່າ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ
ັ ຍາສອງຝ່່າຍ ແລະ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາລະດັັບພາກພື້້�ນ: ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການຮ່່ ວມມືືສາກົົນ
ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງສົົນທິິສັນ
ັ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ໄດ້້ພິຈ
ິ າລະນາວ່່ າເປັັນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນໃນ
ລະຫວກັັບປະເທດປາຍທາງສຳຳ�ລັບ
�
�
�
ັ ລຸຸ ຜົົນຢ່່ າງເປັັນເອກະພາບ
ການປົົກປ້້ອງພວກເຂົົາຈາກການລົົງໂທດ. ທີ່່ສໍໍາຄັັນ ການຮ່່ ວມມືືດັ່່ງກ່່ າວ ຈະສົ່່ງຜົົນໃຫ້້ບັນ
�
່
ກ່່ ຽວກັັບເງື່ອນໄຂການກໍໍານົົດຕົົວ.
ກໍໍາປູູເຈຍມີີບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈ (MOU) ກັັບປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ
ັ ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ
ໂດຍຄູ່່� ພາຄີີໄດ້້ຢືືນຢັັນວ່່ າ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ ຈະຖືືກປະຕິິບັດ
ແລະ ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນສະຖານການເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກອານາເຂດຂອງຕົົນຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ຄວາມ
ຜິິດອື່່�ນໆທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.81 ສໍໍາລັັບບາງປະເທດທີ່່�ມີີຄວາມສົົນໃຈຫຼັັ�ກ (ລວມທັັງມາເລເຊຍ)
ແມ່່ ນຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈເທື່່�ອ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ ໄດ້້ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງກ່່ ຽວກັັບ ສານມາເລເຊຍ ທີ່່�
ໄດ້້ຍົົກເລີີກການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ການເຂົ້້�າ-ອອກ ແລະ ອາໄສຢູ່່�ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ໂດຍວ່່ າຜູ້້�ພິິພາກສາໄດ້້ໃຫ້້ສະຖານະຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ.

81 ເບິ່່�ງທີ່່� ມາດຕາ 6 ຂອງ ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈລະຫວ່່ າງລັັດຖະບານຂອງຣາຊະອານາຈັັກກໍໍາປູູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈັັກໄທ ວ່່ າດ້້ວຍການຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍ
ເພື່່�ອລຶຶບລ້້າງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ (ວັັນທີີ 30 ເມສາ 2014) ແລະ ມາດຕາ 5 ຂອງ ສັັນຍາລະຫວ່່ າງລັັດຖະບານ ຣາຊະອານາຈັັກກໍໍາປູູເຈຍ
ແລະ ລັັດຖະບານສັັງຄົົມນິິຍົົມຫວຽດດນາມວ່່ າດ້້ວຍການຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍໃນການລຶຶບລ້້າງການຄ້້າແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ ແລະ ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ (ເຊັັນໃນ
ວັັນທີີ 10 ຕຸຸລາ 2005) ແລະ ປັັບປຸຸງໃນວັັນທີີ 28 ກັັນຍາ 2012)

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ການນໍໍາໃຊ້້ສັນ
ັ ຍາສອງຝ່່າຍ ແລະ ສັັນຍາລະດັັບພາກພື້້�ນທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນ: ສັັນຍາສອງຝ່່າຍ ລວມ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ໃນຄະດີີອາຍາ ແລະ ຂໍ້້�ຕົົກລົົງ
ທັັງ ສົົນທິິສັນ
ັ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຢ່່ າງເຕັັມສ່່ ວນ ຫຼືື� ປະຕິິບັດ
ັ ຢ່່ າງສະໝໍ່່�າສະເໝີີ. ໄດ້້ມີີການ
ການສົ່່�ງຜູ້້�ຮ້້າຍຂ້້າມແດນ ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈສອງຝ່່າຍ ວ່່ າດ້້ວຍການຮ່່ ວມມືືດ້້ານຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້
ຍົົກຕົົວຢ່່ າງການປະຕິິບັດ
ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ຢ່່ າງເປັັນປະໂຫຍດ ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ບໍ່່�ມີີຄວາມເປັັນເອກະພາບກັັນວ່່ າຄະດີີດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ການ
ລະເມີີດແຮງງານ. ຍັັງມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງກ່່ ຽວກັັບການສືືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ດໍໍາເນີີນການຂ້້າມຊາຍແດນ ສົ່່�ງ
ຜົົນເຮັັດໃຫ້້ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນເຂດອາໍໍນາດສານອື່່�ນ. ໄດ້້ມີີຄໍໍາຖາມເກີີດຂຶ້້�ນ
ັ ແນວໃດ
ວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ຈະມີີປະສິິດທິິພາບໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�
ຖ້້ຫາກວ່່ າມັັນບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ. ປະເດັັນນີ້້�ໄດ້້ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດໃນກົົດໝາຍທີ່່ຊັັດເຈນ ຈະ
ສະໜັັບສະໜູູນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດລະຫວ່່ າງປະເທດ ຢ່່ າງສະໝ່ຳຳ��ສະເໝີີ ແລະ ທ່່ າແຮງໃນການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ
ການເອື້້�ອຍອີີງໃສ່່ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ແລະ SOP ລະຫວ່່ າງກັັນ. ມີີຂໍ້້�ກັັງກົົນວ່່ າ SOP ແລະ MOU ສຸຸ ມໃສ່່
ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ, ເຮັັດໃຫ້້ມີີຊ່່ ອງຫວ່່ າງໃນການປົົກປ້້ອງການຄ້້າຜູ້້�ຊາຍ ໃນການປະມົົງ, ການກໍ່່�ສ້້າງ ແລະ ອຸຸ ດສາຫະ
ກໍໍາອື່່�ນໆ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ເປັັນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພາກສ່່ ວນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້
ເຫັັນເຖິິງຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການກໍໍານົົດຕົົວຕໍ່່�ກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ໜ່່ວຍງານຂອງລັັດ ໝັ້້�ນໃຈວ່່ າການກໍໍານົົດຕົົວໂດຍ
່
ໄວ ແລະ ມີີປະສິິດທິິພາບ ໝາຍເຖິິງຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຄ້້
າມະນຸຸດວ່່ າ - ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ຫຼືື� ບໍ່່�ແມ່່ ນຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການ
ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ. ຂັ້້�ນຕອນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກໍໍານົົດໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບ ອານຸຸສັນ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ກົົດໝາຍຂອງກໍໍາປູູເຈຍ ວ່່ າດ້້ວຍການປາບປາມການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການລ່່ ວງລະເມີີດ
ທາງເພດ. ພວເຂົົາໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ມີີການລາຍງານ ການນໍໍາໃຊ້້ ການສັັນນິິຖານວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນຂັ້້�ນຕອນ
ິ ພາດ ແຕ່່ ເຖິິງວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນນັ້້�ນ, ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງ
ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ເພື່່�ອບໍ່່�ໃຫ້້ມີີຂໍ້້�ຜິດ
ກ່່ າວຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວພາຍຫຼັັ�ງ ໂດຍການສືືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼືື� ການໄຕ່່ສວນຂອງຜູ້້�ພິິພາກສາ. ຄວາມຄິິດເຫັັນເຫຼົ່່��າ
ນີ້້�ກົົງກັັນຂ້້າມກັັບຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່�ສະແດງອອກໃນລະດັັບສາກົົນ ກ່່ ຽວກັັບ ການຂາດການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາການຄ້້າມະນຸຸດຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບໃນກໍໍາປູູເຈຍ.82
ການປະຕິິບັດ
ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ໃນການກັ່່�ນກອງ ຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ທີ່່�ກັັບມາຈາກຕ່່າງປະເທດ: ໄດ້້ມີີການຍົົກ
ັ ຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ປະຊາຊົົນສະບາຍໃຈທີ່່�ຈະໂອ້້ລົົມກັັບເຂົົາເຈົ້້�າ
ຕົົວຢ່່ າງກ່່ ຽວກັັບປະຕິິບັດ
ລວມທັັງ ການໃສ່່ຊຸຸດທໍໍາມະດາ ແທນທີ່່�ຈະໃສ່່ຊຸຸດເຄື່່�ອງແບບເພື່່�ອສໍໍາພາດເຂົົາເຈົ້້�າ. ໃນນີ້້� ສັັງເກດໄດ້້ວ່່ າ ກຸ່່� ມຄົົນທີ່່�ກັັບ
ັ ການກັ່່�ນກອງໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.
ມາຈາກປະເທດໄທ ຫຼືື� ມາເລເຊຍ ຫຼືື� ອິິນໂດເນເຊຍ ໄດ້້ຮັບ
ຄວາມກັັງວົົນກ່່ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດເພດຊາຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ: ຜູ້້�ຕອບບາງ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ການກໍໍານົົດ
ທ່່ ານ ໄດ້້ສະແດງຄວາມເປັັນກັັງວົົນທີ່່�ວ່່ າ ຂໍ້້�ສົົມມຸຸ ດຕິິຖານວ່່ າຜູ້້�ຊາຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເພດຊາຍຕໍ່່�າ ເມື່່�ອທຽບກັັບແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ.
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່າງປະເທດໃນກໍໍາປູູເຈຍ:
ໄດ້້ມີີການສະແດງ
�
ຄວາມເປັັນກັັງວົົນວ່່ າຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່ໄດ້້ຖືືກຈັັບຕົົວ ແລະ ປັັບໃໝ ຈາກການລະເມີີດກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍແຮງງານ
ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໂດຍບໍ່່�ມີີການສືືບສວນ-ສອບສວນເພີ່່�ມເຕີີມວ່່ າພວກເຂົົາໄດ້້ເຂົ້້�າມາປະເທດກໍໍາປູູເຈຍ
82 ເບິ່່�ງຕົົວຢ່່າງ, ການສັັງເກດບົົດສະຫຼຸຸບມ້້ວນທ້້າຍ ກ່່ຽວກັັບບົົດລາຍງານເປັັນໄລຍະ ຄັ້້�ງທີີ 6 ຂອງກໍໍາປູູເຈຍ, ຄະນະກໍໍາມະການວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງທຸຸກຮູູບແບບ
ການຈໍໍາແນກຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ, CEDAW/C/KHM/CO/6, ວັັນທີີ 12 ພະຈິິກ 2019 [26].
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ໄດ້້ແນວໃດ, ໃຜເປັັນຄົົນພາພວກເຂົົາມາປະເທດກໍໍາປູູເຈຍ, ໄດ້້ມີີການສັັນຍາຫຍັັງໄວ້້ແດ່່ ແລະ ໃນດ້້ານອື່່�ນໆ ເພື່່�ອ
ັ ການກັ່່�ນກອງ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຕົົວຊີ້້�ວັັດການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ໄດ້້ມີີການຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ
ເຮັັດໃຫ້້ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ມີີການຂາດການປະສານງານລະຫວ່່ າງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດຕ້້ານການ
່
ຄ້້າມະນຸຸດ ຜູ້້�ທີ່� ມີີບົົດບາດແຕກຕ່່
າງກັັນ ເຊິ່່�ງໝາຍຄວາມວ່່ າ ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແຮງງານບາງຄົົນ ຢູ່່�ໃນສະຖານະການທີ່່�ຜິິດ
ັ ການກັ່່�ນກອງ ວ່່ າຈະເປັັນຜູ້້�ທີ່� ຕົົກເປັັ
່
ກົົດໝາຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແຕ່່ ຖືືກເນລະເທດກັັບ ແທນທີ່່�ຈະຖືືກສົ່່�ງ
ກັັບປະເທດ. ເພື່່�ອແກ້ ້ໄຂກໍໍລະນີີນີ້້�, ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄຸຸ ນຄ່່ າທີ່່�ເນັ້້�ນໃສ່່ວິິທີີການຂອງຫຼຼາຍພາກສ່່ ວນ, ເພື່່�ອເຮັັດ
ໃຫ້້ໜ່່ວຍງານການກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງໄດ້້ດໍໍາເນີີນການ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີແຮງງານ ມາເຮັັດວຽກ ຫຼືື� ອາໄສຢູ່່�ໂດຍບໍ່່�
ັ ການສະໜັັບສະໜູູນຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກິິດຈະ
ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ໂດຍສາມາດໄດ້້ຮັບ
ກໍໍາທາງສັັງຄົົມ ແລະ ພາກສ່່ ວນອື່່�ນໆ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນ
ກຸ່່� ມຄົົນທີ່່�ເປັັນແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ.

ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ
ການນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເພື່່�ອລົົງໂທດແມ່່ຍິິງໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາທາງເພດ: ຄະນະກໍໍາມະ
ການ ເພື່່�ອລຶຶບລ້້າງການຈໍໍາແນກຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ ໄດ້້ສະແດງຄວາມເປັັນຫ່່ ວງກ່່ ຽວກັັບການນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານ
ັ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ
ການຄ້້າມະນຸຸດໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເພື່່�ອເປັັນການລົົງໂທດບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ບໍ່່�ຮັັບຜິິດຊອບສຳຳ�ລັບ
ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ກໍໍາປູູເຈຍປັັບປຸຸ ງກົົດໝາຍພາຍໃນ ເພື່່�ອບໍ່່�ໃຫ້້ລົົງໂທດແມ່່ຍິິງໃນສະຖານການຄ້້າປະເວນີີ.83 ໃນຂະນະ
ດຽວກັັນ ຜູ້້�ລ່່ ວງລະເມີີດ ກໍໍບໍ່່�ຄ່່ ອຍຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ເພື່່�ອຕອບສະໜອງສິ່່�ງນີ້້�, ຄະນະກໍໍາມະການ ໄດ້້ຮຽກຮ້້ອງ
ໃຫ້້ກໍໍາປູູເຈຍ ເພື່່�ອ:

ຮັັບປະກັັນວ່່ າ ມາດຕະການ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ລວມທັັງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ສະ
ໜອງການຢຽວຢາທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຈະບໍ່່�ນໍໍາໃຊ້້ມາດຕະ
່ � ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ກັັບຄວາມ
ການດັ່່�ງກ່່ າວໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕໍ່່�ກັັບບຸຸ ກຄົົນ ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ຜິິດໃນສະຖານການຄ້້າມະນຸຸດ.84
ັ ຄວາມຜິິດໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການ
ໃນບັັນດາກຸ່່� ມຄົົນເຫຼົ່່��ານີ້້� ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາທາງເພດ ທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
�
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ, ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ
ຖືືກຕັັດສິິນໃນຖານະຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແທນທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດຈະຖືືກສອບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ນໍໍາເຂົ້້�າສູ່່� ຂະບວນການຍຸຸ
ຕິິທໍໍາ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່າງປະເທດ ໃນກໍໍາປູູເຈຍ: ມີີຄວາມເປັັນກັັງວົົນກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�ຖືືກລົົງໂທດໃນກໍໍາປູູເຈຍ. ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ
ຂອງສະຫະລັັດອາເມ ລິິກາ ປີີ 2020 ໄດ້້ອ້າ້ ງເຖິິງການລາຍງານຂອງສື່່�ມວນຊົົນກ່່ ຽວກັັບໄວໜຸ່່�ມມາເລເຊຍ ທີ່່�ໄດ້້ຈ່່ າຍ
ຄ່່ າທໍໍານຽມໃນການຈັັດຫາງານ ສໍໍາລັັບວຽກທີ່່�ມີີຄ່່ າຕອບແທນສູູງ, ພຽງແຕ່່ຖືືກສົ່່�ງຕໍ່່�ມາທີ່່�ກໍໍາປູູເຈຍ ບ່່ ອນທີ່່�ພວກເຂົົາ
ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຖືືກຈັັບຕົົວໃນຂໍ້້�ຫາການລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ.85 ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ
ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງສະຖານະການທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດບາງຮູູບແບບ ໄດ້້ຖືືກ
ຈໍໍາແນກ; ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ບາງຄັ້້�ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຄົົນຫວຽດນາມ, ຄົົນຈີີນ ແລະ ຄົົນອາ
ັ . ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຈະມີີການບໍໍລິິການ ຈໍໍານວນຫຼຼາຍທີ່່�ເປັັນໜ່່ວຍງານ
ຟຣີິິ�ກາ ມີີຄວາມຢ້້ານກົົວຕໍ່່�ກັັບການເລືືອກປະຕິິບັດ
83 ເບິ່່�ງຕົົວຢ່່າງ ການສັັງເກດບົົດສະຫຼຸຸບມ້້ວນທ້້າຍ ກ່່ຽວກັັບບົົດລາຍງານເປັັນໄລຍະ ຄັ້້�ງທີີ 6 ຂອງກໍໍາປູູເຈຍ, ຄະນະກໍໍາມະການວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງທຸຸກຮູູບແບບ
ການຈໍໍາແນກຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ, CEDAW/C/KHM/CO/6, ວັັນທີີ 12 ພະຈິິກ 2019 [26].
84 ເບິ່່�ງຕົົວຢ່່າງ ການສັັງເກດບົົດສະຫຼຸຸບມ້້ວນທ້້າຍ ກ່່ຽວກັັບບົົດລາຍງານເປັັນໄລຍະ ຄັ້້�ງທີີ 6 ຂອງກໍໍາປູູເຈຍ, ຄະນະກໍໍາມະການວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງທຸຸກຮູູບແບບ
ການຈໍໍາແນກຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ, CEDAW/C/KHM/CO/6, ວັັນທີີ 12 ພະຈິິກ 2019 [26](c); [27](f).
85	ບົົດລາຍກງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2020)
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ັ ຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ແຕ່່ມີີສອງສາມອົົງການເທົ່່�ານັ້້�ນ ທີ່່�ໃຫ້້ການບໍໍລິິການ
ຂອງລັັດ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຂອງລັັດສຳຳ�ລັບ
ແກ່່ຄົົນຕ່່ າງປະເທດ. ຄວາມສ່່ ຽງໃນການລົົງໂທດເພີ່່�ມຂຶ້້�ນ ໂດຍສະເພາະ ຄົົນຕ່່ າງປະເທດໃນກໍໍາປູູເຈຍ ທີ່່�ຖືືກລ່່ ວງ
ລະເມີີດໃນການຄ້້າປະເວນີີ ແລະ ການໃຫ້້ຖືືພາແທນ, ໂດຍມີີຄໍໍາຖາມທີ່່�ຊັັບຊ້້ອນເກີີດຂຶ້້�ນວ່່ າ ການໃຫ້້ຖືືພາແທນນັ້້�ນ
ຢູ່່�ໃນຄວາມເຂົ້້�າໃຈຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່�. ຕໍ່່�ກັັບປະເດັັນນີ້້�, ມັັນໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຍິິງບາງຄົົນ ທີ່່�ເຄີີຍຖືືກໃຫ້້ຖືື
ັ ການກະທໍໍາ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ ໃນກໍໍາປູູເຈຍ ເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງຢູ່່�ບ່່ ອນ
ພາແທນນັ້້�ນ ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ອື່່�ນໆອີີກໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ ຖ້້າຫາກບໍ່່�ມີີກົົດໝາຍ ທີ່່�ສາມາດໃຫ້້ກໍໍານົົດຕົົວພວກເຂົົາໃນຖານະທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ, ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດໃນກໍໍາປູູເຈຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາ
ມະນຸຸດ ແຕ່່ ໄດ້້ຖືືກປະຕິິບັດ
ຫຼຼວດ. ໄດ້້ມີີການອ້້າງເຖິິງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ
ແລະ ບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ (ລວມທັັງ ທີ່່�ມາຈາກ ບັັງກາລາເດສ, ຈີີນ, ເອີີລົົບຕາເວັັນອອກ, ອິິນເດຍ ຫຼືື� ເນປານ, ສິິ
່ � ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພວກເຂົົາສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ຜູ້້�ອື່� ນເຂົ້້�
່ າມາ
ລັັງກາ ຫຼືື� ຫວຽດນາມ) ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ປະເທດກໍໍາປູູເຈຍກັັບພວກເຂົົາ ເຊິ່່�ງຮູ້້�ວ່່ າການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວນັ້້�ນຜິິດກົົດໝາຍ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໃນຕ່່າງປະເທດ: ໜ່່ວຍງານຂອງລັັດໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກປົົກປ້້ອງພາຍໃນກໍໍາປູູເຈຍ, ມີີການສະແດງຄວາມເປັັນຫ່່ ວງກ່່ ຽວກັັບສະຖານະພາບຂອງຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໃນຕ່່ າງປະເທດ. ມີີການລາຍງານວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ໄດ້້
ັ ການລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທາງອາຍາ ໃນຕ່່ າງປະເທດ ລວມ
ປະເຊີີນກັັບການຖືືກລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວແລ້້ວ ໃນຖານະ
ທັັງ ປະເທດຈີີນ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ສິິງກະໂປ, ໃນບາງກໍໍລະນີີ ພວກເຂົົາກໍໍໄດ້້ຮັບ
�
່
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຜູ້້�ທີ່ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໃນສະຖານການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ກໍໍໄດ້້ຖືືກລາຍງານວ່່ າ ຖືືກ
�
ັ
ລົົງໂທດໃນສະຖານການຕັັດໄມ້ ້ທີ່່ຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເຮັັດວຽກທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍໃນຄາຊິິໂນຂອງຄົົນຈີີນ ໂດຍທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ການກໍໍານົົດຕົົວ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນອຸຸດສາຫະກໍໍາການປະມົົງ: ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດຖະບານ ແລະ ບໍ່່�ແມ່່ ນ
ຝ່່າຍລັັດຖະບານ ໄດ້້ສະແດງຄວາມເປັັນຫ່່ ວງກ່່ ຽວກັັບສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການປົົກປ້້ອງບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດໃນ
ອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການປະມົົງ, ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ເຄີີຍຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ຂົ່່�ມຂູ່່� ທີ່່�ຈະຖືືກຮ້້ອງຟ້້ອງ ແລະ ລົົງໂທດ ກ່່ ຽວກັັບເອກະສານ
ປອມ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການປະມົົງ
່ ດການ ການຫຼົົ�ບໜີີຈາກສະຖານະການຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າຜູ້້�ທີ່� ຈັັ
ອອກເມືືອງ ໃນປະເທດທີ່່�ສາມາດໄປເຖິິງໄດ້້ ໂດຍບໍ່່�ມີີການກໍໍານົົດຕົົວໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໄດ້້ມີີການລາຍງານ
ັ
ວ່່ າ ຊາວປະມົົງທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກສົ່່�ງໄປກັັກຂັັງ ແລະ ຖືືກແນະນຳຳ�ໃຫ້້ຮັບ
ສາລະພາບຜິິດ ແລະ ຈາກນັ້້�ນ ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດທາງດ້້ານຮ່່ າງກາຍ ແລະ ບັັນທຶຶກປະຫວັັດອາຊະຍາກໍໍາ ແທນທີ່່� ທີ່່�ຈະ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ປົົກປ້້ອງໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ໄດ້້ຮັບ
່ ບຄືືນບ້້ານ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນກໍໍາປູູເຈຍ ທີ່່�ກັັບຄືືນມາຈາກຕ່່າງປະເທດ: ມີີຄວາມເປັັນເອກະພາບກັັນວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ກັັ
�ທີ່່ກັັບມາຈາກຕ່່ າງປະເທດ ບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ໃນສະຖານການອອກຈາກປະເທດກໍໍາປູູເຈຍຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ. ຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ໃນການບັັນເທົົາຄວາມເປັັນກັັງວົົນຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຈະກັັບຄືືນບ້້ານ - ລວມ
ັ ການຍົົກຍ້ ້ອງຊົົມເຊີີຍ. ຫົົວໜ້້າແກ້ ້ງ ຫຼືື� ນາຍໜ້້າ ໃນລະຫວ່່ າງ
ທັັງ ຊາວປະມົົງທີ່່�ຖືືກສົ່່�ງກັັບຄືືນປະເທດ - ແມ່່ ນໄດ້້ຮັບ
�
�
�
່ ພາເພື່່ອນບ້້ານ ຫຼືື� ຍາດພີ່່ນ້ ້ອງເພື່່�ອໄປເຮັັດວຽກຫາປາໃນຕ່່ າງປະເທດ ຈະບໍ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາໃນ
ກຸ່່� ມຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຜູ້້�ທີ່ໄດ້້
ຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າພວກເຂົົາກໍໍຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເຊັ່່�ນກັັນ. ໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມກັັບກໍໍລະນີີນີ້້�,
ັ ການບໍໍລິິການໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແຕ່່ ເມື່່�ອຖືືກຄົ້້�ນພົົບ
ມີີການກ່່ າວເຖິິງເຫດການ ທີ່່�ມີີບຸຸ ກຄົົນຫນຶ່່�ງ ທີ່່�ເຄີີຍໄດ້້ຮັບ
ວ່່ າ ລາວໄດ້້ນຳ�ຳ ພາເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຫຼຼາຍຄົົນໄປເຮັັດວຽກຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ, ລາວໄດ້້ຖືືກຈັັດປະເພດ
ັ ລາວໄດ້້ຖືືກຍົົກເລີີກໄປ.
ຄືືນໃໝ່່ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການບໍໍລິິການສຳຳ�ລັບ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

2.3. ອິນໂດເນເຊຍ
ມີີການຈັັດກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນສອງຄັ້້�ງ ໃນປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້າ
ນີ້້�, ໂດຍມີີຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ 29 ທ່່ ານ ທີ່່�ຕາງໜ້້າມາຈາກທັັງຝ່່າຍລັັດ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດ ທີ່່�ເຮັັດ
ວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນພາກນີ້້� ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຂໍ້້�ມູູນດ້້ານເລິິກ ລວມທັັງ ເອກະສານ/ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ເປີີດກວ້້າງ ທີ່່�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຊັັດເຈນກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ: ມາດຕາ
18 ຂອງກົົດ ໝາຍເລກທີີ 21 ວ່່ າດ້້ວຍ ການລຶຶບລ້້າງອາຊະຍາກໍໍາທາງອາຍາກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2007 ທີ່່�
ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາທາງອາຍາ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້
ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ. ມັັນບໍ່່�ຈໍໍາກັັດຂອບເຂດການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາທາງອາຍາ ທີ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້, ໂດຍກໍໍານົົດພຽງແຕ່່ວ່່ າ ‘ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ພາຍໃຕ້້ການບັັງຄັັບຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາໃນສະຖານການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນຂໍ້້�ຫາທາງອາຍາ.’ ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບທາງແພ່່ ງ, ທາງບໍໍລິິຫານ ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ບໍ່່�ໄດ້້
ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້�.
ນິິຕິກໍ
ິ າໍ ອື່່�ນໆທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ກົົດໝາຍສະບັັບອື່່�ນໆທີ່່�ກ່່ າວວ່່ າ ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ລວມມີີ ມາດຕາ 55 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ເຊິ່່�ງແຄບກວ່່ າການປົົກປ້້ອງຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດ
ໄວ້້ໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ
ັ ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼືື� ທີ່່�ຊັັກຊວນໃຫ້້ຜູ້້�ອື່� ນກະທໍໍາຜິິ
່
ສຳຳ�ລັບ
ດທາງອາຍາ. ມາດຕາ 10 ຂອງກົົດໝາຍ
�
ເລກທີີ 31 (2014), ທີ່່ເປັັນ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ພະຍານ ແມ່່ ນໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນ
ວ່່ າຂັັດກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໂດຍບໍ່່�ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ດໍໍາເນີີນຄະດີີກັັບພະຍານ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຜູ້້�ໃຫ້້
່ ຂໍ້້�ມູູນ ຫຼືື� ໃຫ້້ການດ້້ວຍຄວາມບໍໍລິິສຸຸດໃຈ. ມີີການປຶຶກສາຫາລືື
ຂໍ້້�ມູູນ ໃນກົົດໝາຍແພ່່ ງ ແລະ ກົົດໝາຍອາຍາ ຜູ້້�ທີ່� ໃຫ້້
�
ັ ຍາ ACTIP ເຊັ່່ນດຽວກັັນ ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້ ແລະ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ັ ການພິິຈາລະນາ ໃຫ້້
ກ່່ ຽວກັັບສົົນທິິສັນ
�
�
�
ມີີຜົົນຜູູກມັັດທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່ບໍ່່ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ ທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ມີີຜົົນກະທົົບທີ່່�ຊັັດເຈນ.
ນະໂຍບາຍ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ແຜນງານແຫ່່ ງຊາດເພື່່�ອລຶຶບລ້້າງການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2015-2019
ບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ແຜນງານແຫ່່ ງຊາດ ປີີ 2020-2024 ຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີເອກະສານໃນເວລາທີ່່�ເຮັັດບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າ
ໃນປີີ 2021 ໃນເວລາການປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນນັ້້�ນ, ມີີການແນະນຳຳ�ວ່່ າ ຄວນລວມເອົົາຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດເຂົ້້�າ
ັ ການສະໜັັບສະໜູູນໂດຍ ແຜນງານ ສຳຳ�ລັບ
ັ ການຈັັດຕັ້້�ງ
ໃນ ແຜນງານໃນລະດັັບຊາດ ແລະ ລະດັັບພາກພື້້�ນ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ ຕາມທີ່່ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ.
ປະຕິິບັດ

ການຕີີຄວາມໝາຍຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ັ ຕົົວຈິິງ ໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ ວ່່ າຫຼັັ�ກການ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບັັນດາຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ບໍ່່�ລົົງໂທດນັ້້�ນ ໄດ້້ຖືືກເຂົ້້�າໃຈເປັັນຢ່່ າງດີີໃນອິິນໂດເນເຊຍ ຫຼືື� ບໍ່່�. ບາງທ່່ ານຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍດ່່ ານ
ໜ້້າ ແລະ ຜູ້້�ຕາງໜ້້າຈາກໜ່່ວຍງານປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ພະຍານ (LPSK) ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�
ກໍ່່�ອາຍະຊາກໍໍາທາງອາຍາ ເຊັ່່�ນ ການປອມແປງເອກະສານ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າ ມາດຕາ 18
ຂອງກົົດໝາຍເລກທີີ 21 ນັ້້�ນ ມີີຜົົນສັັກສິິດ. ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນວ່່ າ ສະມາຊິິກຝ່່າຍຕຸຸ ລາການ
ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດເປັັນຢ່່ າງດີີ ເພາະວ່່ າ ມັັນໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່່� ຜູ້້�ຕອບ
ິ າກສາ
ທ່່ ານອື່່�ນ ຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າ ມັັນຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ມີີການອະທິິບາຍເພີ່່�ມເຕີີມຢູ່່�ພາຍໃນປະເທດຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ພິພ
ຍອມຮັັບວ່່ າ ມັັນໄດ້້ຖືືກລວມເຂົ້້�າໃນກົົດໝາຍພາຍໃນຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ. ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດດັ່່�ງ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ກ່່ າວ ອາດຈະຖືືກຕີີຄວາມໝາຍແຕກຕ່່ າງກັັນໄປຕາມແຕ່່ ລະບຸຸ ກຄົົນ. ມີີຄວາມເປັັນກັັງວົົນຕໍ່່�ກັັບກຸ່່� ມຄົົນທີ່່�ມີີຄວາມ
ັ ຕົົວຈິິງທາງດ້້ານຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ເຊິ່່�ງ
ເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ, ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
່ � ອາຊະຍາກໍໍາ ຈິ່່�ງບໍ່່�
ອາດຈະຂາດຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ບໍ່່�ສາມາດເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ເປັັນຫຍັັງ ຜູ້້�ທີ່� ກໍ່່
ຄວນລົົງໂທດພວກເຂົົາ.
ການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ການເຊ່ືື�ອມໂຍງ
ກັັນລະຫວ່່ າງຄວາມຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກອະທິິບາຍໄວ້້ ໂດຍການຂົົມຂູ່່� (ບັັງຄັັບ); ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ກະທໍໍາຄວາມຜິິດທີ່່�ຂັັດກັັບເຈດຈໍໍານົົງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ພວກເຂົົາຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ຜູ້້�
່
ຕອບບາງທ່່ ານຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າກົົດໝາຍຍັັງຂາດລາຍລະອຽດທີ່່�ພຽງພໍໍກ່່ ຽວກັັບເງື່� ອນໄຂ
ວ່່ າຈະພິິສູູດອົົງປະກອບຂອງການ
�
ຄ້້າມະນຸຸດແນວໃດ ໃນການພິິຈາລະນາຄະດີີ ເພື່່ອເຮັັດໃຫ້້ມາດຕາ 18 ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າ
ມະນຸຸດ.
ມີີຂໍ້້�ສັັງເກດກ່່ ຽວກັັບສິ່່�ງທ້້າທາຍ ໃນການພິິສູູດການກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ກະທໍໍາໂດຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມີີຄວາມ
ສໍໍາພັັນກັັບການກະທໍໍາຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ເຊິ່່�ງມີີຄໍໍາຖາມ ທີ່່�ຖາມກ່່ ຽວກັັບຄວາມໝາຍຂອງຄໍໍາວ່່ າ ‘ບັັງຄັັບ’ ແລະ ‘ຂົ່່�ມຂູ່່� ’
ແລະ ມີີການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກຈິິດຕະວິິທະຍາເຂົ້້�າມາມີີບົົດບາດ ຫຼືື� ບໍ່່� ໃນການສ້້າງຄວາມເຂົ້້�າໃຈວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກະ
ທໍໍາຄວາມຜິິດຄືືແນວໃດ. ໃນປະເດັັນນີ້້�ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງຄົົນ, ‘ການບັັງຄັັບ’ ອາດຈະເປັັນມາດຕະຖານ
ທີ່່�ສູູງ ທີ່່�ຈະອະທິິບາຍການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນການກະທໍໍາຄວາມຜິິດ. ມີີຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ຄວາມຍິິນຍອມໃດໆ
ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະຍິິນຍອມກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາ ແມ່່ ນບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກະທໍໍາ
ພາຍໃຕ້້ການຄວບຄຸຸ ມຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.
ຄໍໍາແນະນໍໍາໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ: ມີີບາງຄໍໍາແນະນໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນອິິນໂດເນເຊຍ. ຄູ່່� ມືືສໍໍາລັັບການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການຈັັດການກັັບຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ (2009) ໄດ້້ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງສິ່່�ງທ້້າທາຍຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ັ ການພິິຈາລະນາວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (ໜ້້າທີີ 36) ແລະ
ທີ່່�ອາດຈະໄດ້້ຮັບ
ັ ສະ ສະເພາະດ້້ານເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະ
ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນສໍໍາລັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ໃຫ້້ມີີທັກ
ັ ພະຍານ
ກະທໍໍາຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (ໜ້້າທີີ 41). ຄູ່່� ມືືວ່່ າດ້້ວຍສູູນລວມການບໍໍລິິການສຳຳ�ລັບ
�
ແລະ/ຫຼືື� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (ISC) ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ກການບໍ່່ຖືືເປັັນຄະດີີອາຍາ ໃນຕາຕະລາງທີີ 4 ທີ່່�
ັ ການກະທໍໍາຄວາມຜິິດ ທີ່່�ໄດ້້
ກ່່ າວວ່່ າຜູ້້�ສໍໍາພາດຕ້້ອງແຈ້ ້ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
ເຮັັດໂດຍຂັັດກັັບເຈດຈໍໍານົົງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ເນື່່�ອງມາຈາກການຖືືກກົົດດັັນໃດໜຶ່່�ງຈາກຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ.86 ບໍ່່�ມີີຄູ່່� ມືືໃດເຫຼົ່່��ານີ້້�
ໄດ້້ຖືືກກ່່ າວເຖິິງໂດຍຜູ້້�ຕອບ ເພື່່�ອແຈ້ ້ງຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ຄວາມຕ້້ອງການສຳຳ�ລັັບຄໍໍາແນະນໍໍາເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຄໍໍາ
�
�
�
ັ ຕົົວຈິິງ ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ຄູ່່� ມືື
ແນະນຳຳ�ທີ່່�ມີີຢູ່່�: ຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່ວ່່ າ ຄູ່່� ມືືທີ່່ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ ບໍ່່ໄດ້້ຖືືກກ່່ າວເຖິິງໂດຍຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�ດັ່່ງກ່່ າວບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ. ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການກ່່ າວເຖິິງຄູ່່� ມືື ແລະ ເອກະສານອື່່�ນ ທີ່່�ມີີຄວາມກ່່ ຽວຂ້້ອງສະເພາະ
ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ໃນການປຶຶກສາຫາລືືຢ່່ າງບໍ່່�ຊັັດເຈນກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ໄດ້້
ມີີການແນະນໍໍາ ໃຫ້້ມີີການພັັດທະນາລະບຽບການຂອງລັັດຖະບານ ຫຼືື� ຄໍໍາສັ່່�ງທາງດ້້ານວິິຊາການ ໂດຍສະເພາະໃຫ້້ແກ່່
ເຈົ້້�າໜັັາທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນໃຫ້້ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ເປັັນເອກະພາບ
ກັັນກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ປິິດຊ່່ ອງຫວ່່ າງດ້້ານຄວາມຮູ້້� ລະຫວ່່ າງຂັ້້�ນສູູນກາງ ແລະ ຂັ້້�ນແຂວງ. ພ້້ອມ
ທັັງ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການຈັັດຝຶຶກອົົບຮົົມ ເພື່່�ອສະ ໜັັບສະໜູູນເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ໄອຍະການ ເພື່່�ອພິິຈາລະນາ
ຫຼັັ�ກການບ່ໍໍ�ລົົງໂທດ ໃນກອງປະຊຸຸມການຄຸ້້�ມຄອງກໍໍລະນີີ.sider the non-punishment principle in case
management meetings.
86 ASEAN & ACTIP: ການນໍໍາໃຊ້້ກອບກົົດໝາຍໃນພາກພື້້�ນ ເພື່່�ອຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບອາຊະຍາກໍໍາໂລກ (Liberty Asia, 2017) 39, 44.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ:
ເວລາໃດ ທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນຂະບວນການຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ມາດຕາ 18 ຍັັງ
ັ ຕົົວຈິິງ, ໝາຍຄວາມວ່່ າ ການນໍໍາໃຊ້້ມາດຕານີ້້� ມີີພຽງແຕ່່ ເວົ້້�າແບບສົົມມຸຸ ດຕິິຖານເທົ່່�າ
ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ນັ້້�ນ. ຍັັງບໍ່່�ມີີຄວາມເປັັນເອກະພາບກັັນວ່່ າ ຫຼັັ�ກການນີ້້� ຈະນໍໍາໃຊ້້ໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນທີ່່�ມີີການກໍໍານົົດອົົງປະກອບຂອງການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່�; ຫຼືື� ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກຫາວ່່ າຄ້້າມະນຸຸດໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ, ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດໃນສະຖານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ; ຫຼືື� ໃນເວລາທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນ ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາວ່່ າກະທໍໍາຄວາມຜິິດ ແລະ ຕໍ່່�ມາຖືືກຄົ້້�ນພົົບວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
່ ໃຫ້້ຜູ້້�
ການຄ້້າມະນຸຸດ; ຫຼືື� ສິ່່�ງຕ່່ າງໆເຫຼົ່່��ານີ້້�ຈະເກີີດຂຶ້້�ນພ້້ອມກັັນ ຫຼືື� ບໍ່່�, ໃນຈຸຸດທີ່່�ຖືືກຄົ້້�ນພົົບວ່່ າຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຂົ່� ມຂູ່່�
�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍກະທໍໍາຄວາມຜິິດ. ໃນປະເດັັນນີ້້�, ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເປັັນຂະບວນການທີ່່ບໍ່່�ເປັັນທາງການ
ແຍກອອກຕ່່ າງຫາກ ດໍໍາເນີີນການເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເຊິ່່�ງອາດຈະບໍ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນພ້້ອມກັັນໃນການ
ສືືບສວນ-ສອບສວນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ຕອບອີີກຄົົນກ່່ າວວ່່ າ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີຄວາມຜິິດ, ອົົງປະກອບຂອງມັັນຈະຕ້້ອງ
ັ ການປະຕິິບັດ
ັ ເຊິ່່�ງກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກະທໍໍາຄວາມຜິິດພາຍໃຕ້້ການຂົ່່�ມຂູ່່� , ມັັນຈະບໍ່່�ເປັັນແບບນັ້້�ນ.
ໄດ້້ຮັບ
ັ ຄໍໍາຕອບວ່່ າມັັນ
ມີີຄຳຳ�ຖາມເກີີດຂຶ້້�ນກ່່ ຽວກັັບວ່່ າຄຳຳ�ຕອບຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ເມື່່�ອໃດ ແລະ ແນວໃດນັ້້�ນ ໄດ້້ຮັບ
ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ. ບົົນພື້້�ນຖານຂອງການສົົນທະນານີ້້�, ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກອີີກຄັ້້�ງວ່່ າ ມີີ
ັ ຄໍໍາແນະນໍໍາ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ.
ຄວາມຕ້້ອງການສຳຳ�ລັບ
ບົົດບາດຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ໃນການປຶຶກສາຫາລືືກ່່ ຽວກັັບບົົດບາດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະບວນຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ, ມາດຕາ 18 ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ເປັັນການດໍໍາເນີີນການ,
ຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ິ າທາງອາຍາ ນັັບແຕ່່ຈຸຸດທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ພົົບ
ຢ່່ າງນ້ ້ອຍກໍໍໃນທິິດສະດີີ, ໃນທຸຸກຂັ້້�ນຕອນຂອງຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
່
ກັັບຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ສາມາດປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນ
ັ ມາດຕາ 18 ໃນການສັ່່�ງຟ້້ອງ
ກໍໍລະນີີທີ່່�ໄດ້້ຮູ້້�ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ດ້້ວຍການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ໂດຍມີີຫຼັັ�ກຖານທີ່່�ຢັ້້�ງຢືືນວ່່ າພວກເຂົົາເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍການຈັັດປະເພດບຸຸ ກຄົົນ ໃນ
ຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແທນທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດ ຕັ້້�ງແຕ່່ ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມີີ
ຄວາມເປັັນຫ່່ ວງກ່່ ຽວກັັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ
ທີ່່�ຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບຄວາມຜິິດໃນປະມວນກົົດໝາຍ
່ ອມຈະຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາບຸຸ ກຄົົນ ພາຍໃຕ້້
ອາຍາ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ຄວາມຜິິດໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້ມະນຸຸດ, ແລະ ຜູ້້�ທີ່� ພ້້
�
�
ກົົດໝາຍທີ່່ຕົົນເອງມີີຄວາມຄຸ້້�ນເຄີີຍ ຫຼຼາຍກວ່່ າຈະທີ່່ຫຼີີ�ກລ້້ຽງ ການຕັ້້�ງຂ້ໍໍ�ຫາບຸຸ ກຄົົນ ໃນກົົດໝາຍທີ່່�ຕົົນເອງບໍ່່�ຄຸ້້�ນເຄີີຍ
ຈາກນັ້້�ນ ກໍໍສົ່່�ງການຕັັດສິິນໃຈຂອງຕົົນໄປຫາສານ.
ບົົດບາດຂອງໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມຜູ້້�ປົົກປ້້ອງ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ເວັ້້�ນແຕ່່ ພວກ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ ນັັບແຕ່່ ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສານ. ໃນ
ເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ລະຫວ່່ າງການດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ທະນາຍຄວາມຜູ້້�ປົົກປ້້ອງ ສາມາດນໍໍາສະເໜີີຫຼັັ�ກຖານວ່່ າບຸຸ ກຄົົນນັ້້�ນ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ແລະ ໄອຍະການ ອາດຈະຍັັງຄົ້້�ນພົົບອົົງປະກອບທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�
ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຊະຍາກໍໍາ. ຂໍ້້�ສັັງເກດຕໍ່່�ກັັບສິ່່�ງທ້້າທາຍນີ້້� ແມ່່ ນຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່�ວ່່ າ ບົົດບາດຂອງໄອຍະການ
ັ ຕົົວຈິິງ, ມາດຕາ 18 ອາດຈະຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້
ແມ່່ ນເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ໃນເວລາທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ
ຖືືກປະຕິິບັດ
ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ.
່
ບົົດບາດຂອງສະມາຊິິກຕຸຸລາການໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ໃນກໍໍລະນີີທີ່່� ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດນັ້້�ນ, ຜູ້້�ພິິພາກສານ ສາມາດພິິຈາລະນາວ່່ າຈະຍົົກເລີີກ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ຫຼືື� ຕັັດສິິນຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດ. ຜູ້້�ພິິພາກສາ ສາມາດດໍໍາເນີີນການບົົນພື້້�ນຖານ
ິ ຳ�ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າວ່່ າບຸຸ ກຄົົນນັ້້�ນ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ. ໜ່່ວຍງານການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກ
ຄວາມສໍໍານຶຶກຄິິດໃນຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ພະຍານ (LPSK) ຍັັງສາມາດລາຍງານ ຄໍໍາເຫັັນທາງດ້້ານກົົດໝາຍເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນໃຫ້້ແກ່່
ສານໄດ້້ ໂດຍນໍໍາໃຊ້້ມາດຕາ 10 ຂອງກົົດໝາຍເລກທີີ 10 ປີີ 2014 ແລະ ມາດຕາ 18 ຂອງກົົດໝາຍ ເລກທີີ 21 ປີີ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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2007. ມັັນຍັັງບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າ ການປຶຶກສາຫາລືື ໂອກາດເຫຼົ່່��ານີ້້� ເພື່່�ອຢືືນຢັັນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້
ັ ຕົົວຈິິງ ຫຼືື� ບໍ່່�.
ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງບາງທ່່ ານ ໄດ້້ຊີ້້�
ການຟື້້�ນຟູູຫຼັັ�ກການຄວາມຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ິ າ ເປັັນທາງເລືືອກສຸຸ ດທ້້າຍໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການຟື້້�ນຟູູຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
�
ິ າ ຖືືເປັັນສິ່່ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ໂດຍສະເພາະ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບອາຊະຍາກໍໍາບາງປະເພດ (ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການ
ການຟື້້�ນຟູູຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຕັັດສິິນລົົງໂທດຫຼຼາຍກວ່່ າ 5 ປີີ) ແລະ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດບາງປະເພດ (ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ). ການພິິຈາລະນາການຟື້້�ນຟູູ
ິ າ ສາມາດເຮັັດໄດ້້ໂດຍຜູ້້�ພິິພາກສາ ໃນການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດໃນການຕັັດສິິນ; ໄດ້້ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ທີ່່�ສານ
ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດໃນຄໍໍາຕັັດສິິນ ຍ້ ້ອນວ່່ າຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເຖິິງວ່່ າພວກເຂົົາຈະບໍ່່�ໄດ້້
ຮັັບຍົົກເລີີກຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາກໍໍຕາມ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ
ການຮ່່ວມມືືທີ່່�ບໍ່່�ສະໝໍ່່�າສະເໝີີໃນເສັ້້�ນທາງການຄ້້າມະນຸຸດຂ້້າມຊາດ: ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງດ້້ານກົົດໝາຍ
ັ ໂດຍໜ່່ວຍງານຂອງອິິນໂດເນເຊຍ ດ້້ວຍການຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ໃນປະເທດອື່່�ນ ເພື່່�ອກັ່່�ນ
ອາດຈະໄດ້້ຮັບ
ກອງ ແລະ ປົົກປ້້ອງພົົນລະເມືືອງອິິນໂດເນເຊຍ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງປະເທດ
ນັ້້�ນ. ມີີຄວາມເປັັນກັັງວົົນວ່່ າ ບາງປະເທດໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ ທີ່່�ໃຫ້້ຄວາມຮ່່ ວມມືືນ້ ້ອຍກວ່່ າປະເທດອື່່�ນໆ ຕໍ່່�ກັັບ
ບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດ ລວມທັັງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການມີີການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອເຊິ່່�ງກັັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍການສົ່່�ງຜູ້້�ຮ້້າຍຂ້້າມແດນ ເປັັນເຄື່່�ອງໝາຍທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ທີ່່�ເປັັນຫົົວໃຈຫຼັັ�ກ ຄວບຄູ່່�
ແລະ ກັັນ ແລະ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາ ACTIP. ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ຊີ້້�ໃຫ້້
ກັັບການເຮັັດໃຫ້້ສອດຄ່່ ອງກັັບກົົດໝາຍພາຍໃນ ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບສົົນທິິສັນ
�
�
ເຫັັນວ່່ າ ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່ເປັັນເອກະພາບກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນທົ່່ວເຂດອໍໍານາດຂອງສານ
ິ າທາງອາຍາທີ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັນ. ມີີຄວາມເປັັນກັັງວົົນດຽວກັັນນີ້້� ໃນສະຖານະການທີ່່�ຄົົນ
ແລະ ຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ອິິນໂດເນເຊຍໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໄປນອກເໜືືອພາກພື້້�ນອາຊຽນ ຕົົວຢ່່ າງ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໄປປະເທດຕາເວັັນອອກ
ກາງ. ສິ່່�ງທ້້າທາຍນີ້້� ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນສະຖານະການດັ່່�ງກ່່ າວ, ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າ
ມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກສືືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນອິິນໂດເນເຊຍ ແຕ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຍັັງຢູ່່�ປະເທດອື່່�ນ ຕົົວຢ່່ າງ:
ປະເທດອີີຣັັກ ບ່່ ອນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຫຼືື� ຖືືກປັັບໃໝ ໂດຍເຈົ້້�າ ໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ. charged or fined by
police.
ການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ ມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນເພື່່�ອແກ້້ໄຂການຄ້້າມະນຸຸດຂ້້າມຊາດ ໃນບໍໍລິບົ
ິ ດ
ົ ທາງ
�
ທະເລ ທັັງພາຍໃນ ແລະ ນອກເໜືືອພາກພື້້�ນອາຊຽນ: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນຕົົວຢ່່ າງທີ່່ຄົົນອິິນໂດເນເຊຍ
ໄດ້້ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດຢູ່່�ນອກເໜືືອພາກພື້້�ນອາຊຽນ, ລວມທັັງ ການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານໃນເຮືືອປະມົົງ ລວມທັັງ ໃນ
ປາຊີີຟິິກ. ການຈັັດຫາເຂົົາເຈົ້້�າເພື່່�ອຂຶ້້�ນເຮືືອໂດຍຜ່່ ານປະເທດທາງຜ່່ ານ (ເຊັ່່�ນປະເທດສິິງກະໂປ) ເຊິ່່�ງຕໍ່່�ມາໄດ້້ຖືືກລ່່ ວງ
ັ ການຮ່່ ວມມືືລະຫວ່່ າງປະເທດ ເພື່່�ອຕ້້ານການ
ລະເມີີດໃນບ່່ ອນອື່່�ນໆ ເຊິ່່�ງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນສຳຳ�ລັບ
ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນໃນບໍໍລິິບົົດນີ້້� ທີ່່�ລູູກເຮືືອກໍໍາປັ່່� ນ
ຄ້້າມະນຸຸດໃນບໍໍລິິບົົດທາງທະເລ. ການປະຕິິບັດ
ັ ຄືືນປະເທດ
ໄດ້້ຖືືກຮັັບຮູ້້�ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍໜ່່ວຍງານຂອງຟີີລິິບປິິນ ແລະ ໄດ້້ກັບ
ັ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນ
ອິິນໂດເນເຊຍຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິຜົົນ ໂດຍປາສະຈາກການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
�
ການກະທໍໍາຜິິດໃດໜຶ່່ງ.
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ: ຄວາມສະຫຼັັ�ບຊັັບຊ້້ອນ ໄດ້້
ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນໃນກໍໍລະນີີຂອງ Mary Jane Veloso (ເບິ່່�ງໃນຫ້້ອງທີີ 5 ດ້້ານລຸ່່� ມ) ທີ່່�ຄຸຸ ມຂັັງຄົົນອິິນໂດເນເຊຍ ທີ່່�
ລາວໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ, ໃນຂະນະທີ່່�ຖືືກຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ການ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�
ິ ປິິນ. ການດໍໍາເນີີນການນີ້້� ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນ
ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາວ່່ າຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການພິິຈາລະນາຄະດີີທີ່່�ຟິິລິບ
ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າຟີີລິິປິິນ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ພະຍານຕ້້ອງໃຫ້້ການດ້້ວຍຕົົນເອງໃນຟີີລິິບປິິນ. ໃນກໍໍລະນີີນີ້້�, ອິິນໂດເນເຊຍບໍ່່�ໄດ້້
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ Mary Jane Veloso ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເຖິິງວ່່ າການພິິຈາລະນາຄະດີີໃນຟີີລິິປິິນ
ຢືືນຢັັນວ່່ າລາວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ອີີກຄະດີີໜຶ່່�ງ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກກ່່ າວເຖິິງແມ່່ ນ ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ
ຄົົນອິິນໂດເນເຊຍ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນຄຸຸ ກເປັັນເວລາ 7 ປີີ ເຊິ່່�ງຕໍ່່�ມາໄດ້້ຖືືກປ່່ ອຍຕົົວ ດ້້ວຍເຫດຜົົນຕ່່ າງໆ ລວມທັັງ ຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່�
ວ່່ າ ລາວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເປັັນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຢືືນຢັັນວ່່ າສິ່່�ງທ້້າທາຍ
ທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນການກໍໍານົົດຕົົວທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ມີີຫຼຼາຍຄົົນທີ່່�
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ດັ່່�ງນັ້້�ນ ຈິ່່�ງຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບ ດ້້ວຍການຖືືກປະຕິິບັດ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແທນ
ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ທີ່່� ຈະເປັັນການປົົກປ້້ອງ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2020
ຍັັງຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາການຄ້້າມະນຸຸດ ຢ່່ າງບໍ່່�ພຽງພໍໍ ເປັັນສາເຫດເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກ
ລົົງໂທດ, ລວມທັັງ ໃນບໍໍລິິບົົດທີ່່�ມີີການກວດຄົ້້�ນການການບໍໍລິິການທາງເພດ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງທາງການຄ້້າ ແລະ ການ
ຕ້້ານການປະມົົງທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ.87 ຂໍ້້�ກັັງວົົນນີ້້� ຍັັງໄດ້້ຖືືກເໜັ້້�ນໜັັກອີີກໃນປີີຕໍ່່�ມາ ໃນບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ
ຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ໃນປີີ 2021 ທີ່່�ກ່່ າວວ່່ າ ເຈົ້້�າຫນ້ ້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ບາງຄັ້້�ງ ບໍ່່�ຕອບສະໜອງໃນເວລາທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍພະຍາຍາມ ທີ່່�ຈະລາຍງານສະຖານະການ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.88
ໂອກາດໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ທີ່່�ຜິິດພາດໃນທົ່່�ວຂະບວນການດໍໍາເນີີນຄະດີີດ້າ້ ນຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ: ໃນ
�
�
ັ ການກໍໍານົົດຢ່່ າງເປັັນທາງການໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຖືືກປະຕິິບັດ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�
ກໍໍລະນີີທີ່່ບຸຸ ກຄົົນ ບໍ່່ໄດ້້ຮັບ
�
�
�
ິ າທາງອາຍາຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ.
ກະທໍໍາຜິິດ, ມີີລາຍງານວ່່ າ ເປັັນສິ່່ງທີ່່ຍາກທີ່່ຈະນໍໍາເອົົາເຂົົາເຈົ້້�າອອກຈາກຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
�
�
�
�
ຄວາມກັັງວົົນທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນ ກ່່ ຽວກັັບພາສາທີ່່ສື່່ເຖິິງການຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່ນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ
ທີ່່�ຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າຖືືກຕໍໍານິິ ໃນການເຂົ້້�າເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ໂດຍບໍ່່�ຄໍໍານຶຶງວ່່ າມັັນເກີີດຂຶ້້�ນໄດ້້ແນວໃດ. ມີີການລາຍງານວ່່ າ
ັ ປະເພດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ (ຕົົວຢ່່ າງ ການປອມແປງ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້້ຈັດ
�
ເອກະສານ) ແທນທີ່່ຈະຈັັດໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເນ່ືື�ອງຈາກວ່່ າ ຄວາມຜິິດທີ່່�ປາກົົດຂຶ້້�ນ
ນັ້້�ນ, ໃນເວລາທີ່່�ພວກເຂົົາຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໃນບາງກໍໍລະນີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວໄດ້້ ກໍໍຕໍ່່�ເມື່່�ອ
ຂະບວນການທາງກົົດໝາຍ ທີ່່�ດໍໍາເນີີນຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�ານັ້້�ນ ໄດ້້ເຮັັດສໍໍາເລັັດແລ້້ວ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາຈະຖືືກລົົງໂທດໃນການດໍໍາ
ເນີີນຄະດີີ ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນອີີກ. ຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນນີ້້� ລວມມີີ ກໍໍລະນີີຂອງ Merry Utami ແລະ Mary
Jane Veloso (ເບິ່່�ງຫ້້ອງທີີ 5 ດ້້ານລຸ່່� ມ), ເຊິ່່�ງທັັງສອງຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດສໍໍາລັັບ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາ
ເສບຕິິດ ແລະ ຂໍໍຄວາມເມດຕາ ບົົນພື້້�ນຖານວ່່ າພວກເຂົົາເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ມິິຕິດ້
ິ າ້ ນເພດ ທີ່່�ບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມອ່່ອນໄຫວຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຕໍ່່�
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງ
ກັັບການລົົງໂທດ: ໄດ້້ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມເປັັນກັັງວົົນຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
�
ອາຍາ - ຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ຕໍໍາຫຼຼວດ ເຖິິງສະມາຊິິກຝ່່າຍຕຸຸ ລາການ - ອາດມີີການຕອບສະໜອງດ້້ານລົົບຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
່ � ງຜົົນຕໍ່່�ການບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ການລົົງໂທດທີ່່�ຕາມມາ. ໂຄງສ້້າງທາງ
ຮ້້າຍ, ເຊິ່່�ງມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ຈະສົ່່
ັ ຕົົວຈິິງດ້້ານຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ຮັັບຮູ້້� ແລະ
ສັັງຄົົມ ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ອາດຈະສົ່່�ງຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບວິິທີີການທີ່່�ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
�
ັ ຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່ມີີຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍທາງເພດແນວໃດ (LGBTIQ+). ມິິຕິທ
ິ າງດ້້ານເພດມີີຄວາມສໍໍາ
ປະຕິິບັດ
�
ຄັັນ ທີ່່ເຫັັນໄດ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນສົົມມຸຸ ດຕິິຖານດ້້ານລົົບ ກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຍິິງວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�ານຸ່່�ງຖືືແນວໃດ, ພາບລັັກ ຫຼືື� ການຍ່່ າງ,
່
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ. ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ສະແດງໃຫ້້
ຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ຈະນໍໍາໄປສູ່່�
ການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
ິ າ້ ນເພດ ສົ່່�ງຜົົນກະທົົບ
ເຫັັນເຖິິງທັັດສະນະຄະຕິິດ້າ້ ນລົົບ ຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ຍິິງ ທີ່່ເຕັັມໃຈເຮັັດວຽກການບໍໍລິິການທາງເພດ. ມິິຕິດ້
ຕໍ່່�ການບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເພດຊາຍເຊັ່່�ນກັັນ. ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�
ັ ການກັ່່�ນກອງ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງ, ຄົົນຕ່່ າງປະເທດທີ່່�
ເປັັນຜູ້້�ຍິິງ ທີ່່�ພົົບໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາບັັນເທີີງ ອາດຈະໄດ້້ຮັບ
87	ບົົດລາຍກງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ອິິນໂດເນເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2020)
88	ບົົດລາຍກງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ອິິນໂດເນເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ເປັັນຜູ້້�ຊາຍ (ຕົົວຢ່່ າງ ຂະແໜງການທາງທະເລ) ອາດຈະຖືືກສົ່່�ງໄປສະຖານທີີກັັກຂັັງ ໂດບໍ່່�ມີີການກັ່່�ນກອງ ທີ່່�ອາດຈະ
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ເປັັນການຄ້້າມະນຸຸດ. ຄົົນອື່່�ນໆ ທີ່່�ເຫັັນພ້້ອມພຽງກັັນວ່່ າ ບໍ່່�ມີີການບໍໍລິິການ ການປົົກປ້້ອງສຳຳ�ລັບ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນເພດຊາຍ ເມື່່�ອທຽບກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພດຍິິງ.
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດແບບຂ້້າມຊາດ:
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດແບບຂ້້າມຊາດ ໄດ້້ຖືືກລາຍງານວ່່ າມີີຄວາມສ່່ ຽງເປັັນພິິເສດ ທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ສະກັັດ
ກັ້້�ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນລະຫວ່່ າງການເດີີນທາງຜ່່ ານນັ້້�ນ ອາດຈະບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດຕົົວພວກເຂົົາໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຍ້ ້ອນວ່່ າພວກເຂົົາຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ ແລະ ພຽງແຕ່່ນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງເທົ່່�ານັ້້�ນ. ໃນ
ຂັ້້�ນຕອນນີ້້�ກໍໍເຊັ່່�ນກັັນ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະບໍ່່�ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າພວກເຂົົາເອງ ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ແລະ ບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວເອງຕໍ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�. ຄວາມສາມາດທີ່່�ຈໍໍາກັັດຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໃນພາກພື້້�ນຊາຍແດນ ໄດ້້ຖືືກຍົົກ
ຂຶ້້�ນວ່່ າເປັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍຕໍ່່�ການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ປະກອບກັັບຄວາມສະຫຼັັ�ບຊັັບຊ້້ອນໃນການຈໍໍາແນກຄວາມແຕກຕ່່ າງຂອງ
ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຈາກຜູ້້�ລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ. ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ ອາດຈະ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບອາຊະຍາກໍໍາທັັງສອງປະເພດ. ຄວາມທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວມີີສູູງຂຶ້້�ນ ໃນບໍໍລິິບົົດ ແລະ ສະຖານທີ່່�
ທີ່່�ມີີຈໍໍານວນແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ບໍ່່�ມີີເອກະສານຈໍໍານວນຫຼຼວງຫຼຼາຍ. ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ແນະນໍໍາວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈໍໍາເປັັນ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ເຊິ່່�ງເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່�ງໃນການເພີ່່�ມທະວີີຄວາມ
ຕ້້ອງຮັັບຮູ້້�ສິິດຂອງຕົົນເອງ ທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
ເປັັນໄປໄດ້້ໃນການກໍໍານົົດຕົົວເຂົົາເຈົ້້�າໂດຍໄວ.
ຄວາມສ່່ຽງໃນການລົົງໂທດບຸຸກຄົົນທີ່່�ສາມ ທີ່່�ພາໃຫ້້ເກີີດສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານ (ໂດຍສະເພາະ ໄປປະເທດຈີີນ) ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ມີີຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກສັັບສົົນ
ັ ເງິ ິນຈໍໍານວນຫຼຼາຍ ບົົນພື້້�ນຖານຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາວ່່ າລູູກສາວຂອງພວກເຂົົາ ຈະມີີ
ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພໍ່່�ແມ່່ ໄດ້້ຮັບ
ຊີີວິິດທີ່່�ດີີຂຶ້້�ນ, ພວກເຂົົາ ຢູ່່�ໃນຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະມີີຄວາມລັັງເລທີ່່�ຈະດໍໍາ
ເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເນື່່�ອງຈາກຢ້້ານວ່່ າພໍ່່�ແມ່່ ຂອງຕົົນເອງຈະຖືືກລົົງໂທດ. ສິ່່�ງທ້້າທາຍແບບດຽວກັັນນີ້້� ອາດຈະ
ເກີີດຂຶ້້�ນກັັບສະຖານະການຄ້້າມະນຸຸດ ອື່່�ນໆ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍປົົກປ້້ອງບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນໆທີ່່�ຢູ່່�ອ້້ອມຂ້້າງ ຫຼືື� ຜູ້້�ທີ່� ່
ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໂດຍກົົງ ຕໍ່່�ກັັບສິ່່�ງທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນກັັບພວກເຂົົາ.

ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ
ັ ຕົົວຈິິງ ໄດ້້ຍົົກຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຖືືກລົົງໂທດໃນຄວາມຜິິດສະຖານຕ່່າງໆ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດຕ່່ າງໆ ລວມທັັງ ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ຄວາມຜິິດທີ່່�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ, ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ, ການຄ້້າຂາຍສິິນຄ້້າທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ການເຮັັດ
ວຽກທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ (ໂສເພນີີ) ສັັງເກດເຫັັນວ່່ າ ເດັັກມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ ລວມທັັງການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງ
່ ນ
ເຂົົາເຈົ້້�າໃນການຄ້້າເດັັກຜູ້້�ອື່່�ນໆ, ຫຼືື� ໃນກໍໍລະນີີທີ່່� ພວກເຂົົາຖືືກຈັັດຫາຈາກຕ່່ າງປະເທດ ມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ເປັັ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ. ມີີຄະດີີ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຖືືກປະຕິິບັດ
ໜຶ່່�ງທີ່່�ສະເໜີີໃຫ້້ບຸຸກຄົົນທີ່່�ຖືືກຫາວ່່ າຄາດຕະກໍໍາ ຫຼົົ�ບໜີີຈາກໂທດປະຫານຊີີວິິດ ເພາະວ່່ າ ລາວໄດ້້ຖືືກຄົ້້�ນພົົບວ່່ າເປັັນ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຄົົນອິິນໂດເນເຊຍ
ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາໃນການປ້້ອງກັັນຕົົນເອງໃນສະຖານນະການທີ່່�ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດໃນຕ່່ າງປະເທດ;
ສິິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດຕາເວັັນອອກກາງ ລວມທັັງ ອີີຣັັກ ໄດ້້ຖືືກກ່່ າວເຖິິງໃນປະເດັັນນີ້້�.
ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນອຸຸດສາຫະກໍໍາທາງເພດ: ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ
ຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2021 ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ເຖິິງຈະບໍ່່�ມີີການລາຍງານກໍໍລະນີີສະເພາະ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ັ ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດບັັງຄັັບໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າກະທໍໍາ, ແຕ່່ຜູ້້�ໃຫຍ່່ ໃນທຸຸລະກິິດບໍໍລິິການທາງເພດ ໄດ້້ຖືືກ
ລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຂັັດກັັບສິິນທໍໍາ ແລະ ຄວາມເປັັນລະບຽບຮຽບຮ້້ອຍ; ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດການລົົງໂທດ
ທາງດ້້ານຮ່່ າງກາຍດ້້ວຍການຕີີດ້້ວຍໄມ້ ້ແສ້້ຕໍ່່�ໜ້້າສາທາລະນະ
ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍອິິດສະລາມໃນແຂວງອາເຈາະ.89
ໃນລະຫວ່່ າງການປຶຶກສາຫາລືື, ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຍົົກຕົົວຢ່່ າງເດັັກທີ່່�ເຮັັດວຽກໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາທາງເພດ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກການຖືືກລົົງໂທດ ໃນຂະນະທີ່່�ຜູ້້�ໃຫຍ່່ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຖານະການດຽວກັັນ
ໂດຍອົົງການ NGO ໄດ້້ຮັບ
ັ ຫາ/ຊອກຫາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອື່່�ນ
ອາດຈະບໍ່່�ເປັັນເຊັ່່�ນນັ້້�ນ. ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງກໍໍລະນີີ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຈັດ
ັ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນສະຖານການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ.
ອາດຈະຖືືກລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັັບການລະເມີີດກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ: ມີີການລາຍງານ
ັ ຕໍ່່�ກັັບກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກ
ວ່່ າ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບທາງບໍໍລິິຫານ ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ບໍ່່�ໄດ້້ນໍໍາມາປະຕິິບັດ
ັ ການປະຕິິບັດ
ັ ເປັັນ
ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ (ລວມທັັງແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ລັັກລອບເຂົ້້�າເມືືອງ), ເຊິ່່�ງໄດ້້ຮັບ
ກໍໍລະນີີພິິເສດໃນກົົດ ໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກັັກຕົົວຢູ່່�ສະຖານທີ່່�ກັັກຕົົວໃນດ່່ ານການ
ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແຕ່່ ໃຫ້້ໄປຢູ່່�ບ່່ ອນອື່່�ນແທນ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ໄດ້້ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ, ໂດຍຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີຄວາມເຕັັມໃຈຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຈະກະທໍໍາຄວາມຜິິດ
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ ແລະ ເລືືອກທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ
ແຮງງານທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ, ພວກເຂົົາຈະຖືືກຕັ້້�ງຂ້ໍໍ�ຫາ.
ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການກໍ່່�ການຮ້້າຍ: ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຈຸຸດ
ິ ການຈັັດຫາທີ່່�ຄ້້າຍຄືື
ຕັັດທີ່່�ສະຫຼັັ�ບຊັັບ ຊ້້ອນກັັນລະຫວ່່ າງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການກໍ່່�ການຮ້້າຍ. ທັັງສອງຢ່່ າງໃຊ້້ວິທີີ
ກັັນ ເພື່່�ອທີ່່�ຈະລ່່ ວງລະເມີີດ ຫຼືື� ຂູູດຮີີດບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ - ລວມທັັງ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ - ໂດຍຜ່່ ານການປຸຸ ກລະດົົມດ້້ານ
ອຸຸ ດົົມການ ແລະ ສາສະໜາ ເພື່່�ອກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາ. ໃນກໍໍລະນີີຂອງເດັັກ, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງເດັັກ ຮັັບປະກັັນ
ວ່່ າເດັັກ ໃນລະບົົບອາຊະຍາກໍໍາ ຖືືກຮັັບຮູ້້�ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຕໍ່່�ວິິທີີການທີ່່�ຈັັດການກັັບພວກເຂົົາ. ແມ່່ຍິິງ ແລະ
ັ ການຟື້້�ນຟູູ ແທນທີ່່� ທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ.
ເດັັກຍິິງ ທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານກັັບຜູ້້�ກໍ່່�ການຮ້້າຍ ອາດໄດ້້ຮັບ
ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມີີສິ່່�ງທ້້າທາຍເກີີດຂຶ້້�ນໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ເຕັັມໃຈເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໃນ
ັ ທິິສັ່່�ງສອນ ແລະ ການສວຍໃຊ້້
ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ເຖິິງວ່່ າຈະມີີມຸຸ ມມອງຂອງການນໍໍາໃຊ້້ລັດ
ຄວາມອ່່ ອນແອ ມາເປັັນເຄື່່�ອງມືື ທີ່່�ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດ
ັ ການຟື້້�ນຟູູ, ອາດຈະເປັັນການ
ເຫັັນວ່່ າ ໃນກໍໍລະນີີບຸຸ ກຄົົນຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອເຄືືອຂ່່ າຍການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ແລະ ບໍ່່�ຕ້້ອງການໄດ້້ຮັບ
ເໝາະສົົມກວ່່ າທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີພວກເຂົົາ ໃນຖານະຜູ້້�ກໍ່່�ການຮ້້າຍ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະປົົກປ້້ອງພວກເຂົົາໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນອຸຸດສາຫະກໍໍາການປະມົົງ: ໃນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ຖືືກ
ເປີີດເຜີີຍໃນປີີ 2015 ທີ່່�ເບັັນຈີີນາ ໃນແຂວງມາລູູກູູ, ມີີການລາຍງານວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນຖືືກສົົງໄສວ່່ າ
່ ດວຽກຢູ່່�ເທິິງເຮືືອ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີເອກະສານ
ນໍໍາໃຊ້້ເອກະສານປອມ ຫຼືື� ໜັັງສືືເດີີນທາງປອມ ແລະ ປຶ້້�ມປະຈໍໍາຕົົວຂອງຜູ້້�ທີ່� ເຮັັ
ທັັງໝົົດເຫຼົ່່��ານີ້້�. ແທນທີ່່� ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ໃນສະຖານການເຮັັດປະມົົງ ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງໂດຍບໍ່່�
ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ແຕ່່ ພວກເຂົົາຖືືກພິິຈາລະນາວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຖືືກຍົົກເວັ້້�ນຈາກການຖືືກລົົງໂທດ
ແລະ ກັັບຄືືນປະເທດຕົ້້�ນກໍໍາເນີີດຂອງພວກເຂົົາ (ມຽນມາ, ກໍໍາປູູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ). ມາດຕາ 18 ຂອງກົົດໝາຍ
ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກນໍໍາມາໃຊ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນໃນການຍົົກເວັ້້�ນພວກເຂົົາຈາກການລົົງໂທດ. ເຖິິງ
ຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມີີການກ່່ າວເຖິິງກໍໍລະນີີອື່່�ນໆ ທີ່່�ຄົົນຕ່່ າງປະເທດຖືືກຈັັບໃນການເຮັັດການປະມົົງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ໃນ
89 ບົົດລາຍກງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ອິິນໂດເນເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2020)
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ນ່່ ານນ້ຳຳ ��ຂອງອິິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກກັັກຂັັງໃນສະຖານທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ເຊິ່່�ງບາງຄັ້້�ງກໍໍແກ່່ ຍາວ
່
ເວລາອອກໄປ ໂດຍບໍ່່�ມີີການກັ່່�ນກອງຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນການຄ້້າມະນຸຸດ. ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດຂອງສະຫະລັັດ
�
່
ອາເມລິິກາ ຍັັງລະບຸຸ ວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່ຖືືກຂູູດຮີີດໃນອຸຸ
ດສາຫະກໍໍາປະມົົງ (ລວມທັັງ ຊາວປະມົົງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຈາກກໍໍາປູູເຈຍ,
່
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເປັັນຜູ້້�ທີ່� ມີີຄວາມສ່່
ຽງສູູງທີ່່�ຈະຖືືກໂທດທາງອາຍາ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ
ິ ໂດເນເຊຍ ແລະ ໃນບ່່ ອນອື່່�ນໆ ລວມທັັງ ການເຮັັດປະມົົງທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ, ການລ່່ ວງລ້ຳຳ ��, ການລັັກ
ໃນນ່່ ານນ້ຳຳ ��ອິນ
ລອບເຂົ້້�າ-ອອກ ອານາເຂດຂອງລັັດອື່່�ນໆຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ.90
ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ: ມີີການປຶຶກສາຫາລືືທີ່່�ສໍໍາຄັັນ
ກ່່ ຽວກັັບຄວາມສ່່ ຽງຂອງການລົົງໂທດ ທີ່່�ຕ້້ອງປະເຊີີນໜ້້າໂດຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ ໃນ
່
ຖານະຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຫຼຼອກລວງໃຫ້້
ຂົົນຢາເສບຕິິດໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ. ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນສາມເຫດຜົົນຫຼັັ�ກ
ທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ວ່່ າເປັັນຫຍັັງບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ອາດຈະຖືືກລົົງໂທດພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍຢາເສບຕິິດ ປີີ 2009 ແທນ
ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຫດຜົົນທໍໍາອິິດ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້
ກົົດໝາຍ ມີີຄວາມຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍຢາເສບຕິິດ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.
ເຫດຜົົນທີີສອງ ການຕັັດສິິນແມ່່ ນມີີຂ້້ອນຂ້້າງງ່່າຍທີ່່�ຈະບັັນລຸຸ ພາຍໃຕ້້ອະດີີດ ໂດຍບໍ່ໍໍ��ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງມີີອົົງປະກອບຂອງ
� ງວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ໃນຄັ້້�ງທໍໍາອິິດ ອາດຈະບໍ່່�ຖືືກເບິ່່�ງເຫັັນໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
່
ເຈດຕະນາ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກເບິ່່
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ການກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາ ຕ້້ອງໃຊ້້ເວລາຫຼຼາຍ, ພະລັັງງານ ແລະ ທັັກສະໃນການສືືບສວນ-ສອບສວນ
ແລະ ໂອກາດທີ່່�ຈະສໍໍາເລັັດບໍ່່�ແນ່່ ນອນ. ເຫດຜົົນທີີສາມ, ຜົົນກະທົົບຂອງ ‘ສົົງຄາມຕໍ່່�ຕ້້ານຢາເສບຕິິດ’ ເພີ່່�ມຄວາມ
ສ່່ ຽງສູູງໃນການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ໃນການນປະນີີປານອມການປົົກປ້້ອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ຜູ້້�
່ ການສະໜັັບສະໜູູນ ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�
ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ໃຫ້້
ຖືືກຂູູດຮູູດຈາກການຖືືກຫຼຼອກລວງໃຫ້້ຂົົນສົ່່�ງຢາເສບຕິິດ, ອາດຈະຖືືກສັັງຄົົມປະນາມ ຫຼືື� ຖືືກວິິຈານ ທີ່່�ຂັັດກັັບຜົົນ
ປະໂຫຍດຂອງຊາດ ດ້້ວຍການບໍ່່�ສະໜັັບສະໜູູນ ສົົງຄາມຕໍ່່�ຕ້້ານຢາເສບຕິິດ.
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ຫ້້ອງທີີ 5: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ປະເຊີີນກັັບ
ຄວາມຕາຍ ຍ້້ອນການລັັກລອບຂົົນສົ່່�ງຢາເສບຕິິດ - ແມຣີີ ເຈນ
ເວໂລໂຊ (Mary Jane Veloso)
ໃນປີີ 2010, ແມຣີີ ເຈນ ເວໂລໂຊ, ແຮງງານຕ່່ າງປະເທດຄົົນຟີີລິິບປິິນ (OFW), ໄດ້້ຖືືກຈັັບ
ຕົົວທີ່່�ສະໜາມບິິນ ຢ໊໊ ອກຢາກາຕາ, ຖືືກຕັັດສິິນ ແລະ ລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ໃນສະຖານການ
ລັັກລອບຂົົນສົ່່�ງເຮໂລອິິນ ຫຼຼາຍກວ່່ າ 2 ກິິໂລກຣາມ ເຂົ້້�າປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ. ນາງ ເວໂລໂຊ
ກ່່ າວສະເໝີີວ່່ າ ລາວຖືືກຫຼຼອກໃຫ້້ເອົົາກະເປົົາເດີີນທາງໄປ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ລາວສູູນເສຍວຽກເຮັັດງານ
ທໍໍາທີ່່�ປະເທດມາເລເຊຍ.
ມີີຄວາມເປັັນກັັງວົົນເກີີດຂຶ້້�ນກ່່ ຽວກັັບການດໍໍາເນີີນການພິິຈາລະນາ
ຄະດີີ ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ ເວໂລໂຊ ຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດ ເຊິ່່�ງມີີການກ່່ າວວ່່ າ ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການຍຶຶດໝັ້້�ນຕໍ່່�ກັັບ
ສິິດຂອງລາວໃນການພິິຈາລະນາຄະດີີຢ່່ າງເປັັນທໍໍາ.91 ໂທດປະຫານຊີີວິິດດ້້ວຍການຍິິງເປົ້້�າ ໄດ້້
ຖືືກເລື່່�ອນໄປໃນວັັນີີ 29 ເມສາ 2015 ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຟີີລິິບປິິນ ສະເໜີີໃຫ້້ມີີການດໍໍາ
ເນີີນຄະດີີຕໍ່່� ເພື່່�ອໃຫ້້ນາງ ເວໂລໂຊ ສາມາດໃຫ້້ການ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບ ຄຣິິດຕິິນ່່ າ ເຊີີຈິິ
ໂອ (Cristina Sergio) ແລະ ຈູູລຽດ ລາຄານິິເລົົາ (Julius Lacanilao) ທີ່່�ຖືືກຫາວ່່ າຄ້້າ
ມະນຸຸດ
ນາງ ເວໂລໂຊ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນເວລາທີ່່�
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍໄດ້້ພົົບລາວ.92 ແຕ່່ສະຖານະການຂອງລາວ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເກີີດຂຶ້້�ນ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ຖືືກຕັັດສິິນ ແລະ ລົົງໂທດ, ເນື່່�ອງມາຈາກ
ກຸ່່� ມຜູ້້�ສະໜັັບສະໜູູນຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ແລະ ບົົນພື້້�ນຖານຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່�ປະກົົດ
ຂຶ້້�ນໃນການພິິຈາລະນາຄະດີີຕໍ່່�ກັັບ ຄຣິິດຕິິນ່່ າ ເຊີີຈິິໂອ ແລະ ຈູູລຽດ ລາຄານິິເລົົາ ໃນການຈັັດ
ຫາງານໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ແລະ ຖືືວ່່ າເປັັນການຄ້້າມະນຸຸດ.
ເຖິິງວ່່ າຈະມີີການດໍໍາເນີີນຄະດີີຂອງສານ ໃນຟີີລິິປິິນ, ໃນເວລາທີ່່�ກໍໍາລັັງຂຽນນີ້້�, ນາງ ເວໂລ
ໂຊ ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຮັັບຮູ້້�ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນອິິນໂດເນເຊຍ ແລະ
ມາດຕາ 18 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງອາຊະຍາກໍໍາອາຍາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
(2007) ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງລາວຈາກການຖືືກລົົງໂທດ. ຄວາມຊັັກຊ້້າໃນການ
ຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍ ລະຫວ່່ າງ ຟີີລິິບປິິນ ແລະ ມາເລເຊຍ ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ນາງ ເວໂລໂຊ ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ໃຫ້້
ການ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ໃນເດືືອນທັັນວາ 2021 ລາວຍັັງຢູ່່�ໃນຄຸຸ ກໃນ
ອິິນໂດເນເຊຍ. ການຕັັດສິິນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບກໍໍລະນີີຂອງລາວ ຈະສະທ້້ອນເຖິິງການຮ່່ ວມມືື
ສອງຝ່່າຍລະຫວ່່ າງ ຟີີລິິປິິນ ແລະ ອິິນໂດເນເຊຍ ລວມທັັງຄວາມສາມາດຂອງອິິນໂດເນເຊຍ
ໃນການເຂົ້້�າໃຈ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນມາດຕາ 14(2) ຂອງ
ັ ຍາ ACTIP ແລະ ມາດຕາ 18 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການລຶຶບລ້້າງອາຊະຍາກໍໍາ
ສົົນທິິສັນ
ອາຍາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (2007).

91 ເບິ່່�ງຕົົວຢ່່າງ: Wahyu Susilo, Aspek-aspek Ketidakadilan Dalam Proses Peradilan Terhadap
Mary Jane Fiesta Veloso (Perspektif Perbandingan) ໃນ Tim Penyusun, ການພິິຈາລະນາທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນທໍໍາ:
ການວິິເຄາະ Kasus Terpidana Mati di ອິິນໂດເນເຊຍ (Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati, 2016) ໜ້້າ
ທີີ.107-114.
92 Felicity Gerry ແລະ Narelle Sherwill, ”ການຄ້້າມະນຸຸດ, ການຄ້້າຢາເສບຕິິດ ແລະ ໂທດປະຫານຊີີວິິດ” ການທົົບ
ທວນກົົດໝາຍອິິນໂດເນເຊຍ (2016) 3: 265-282, 271.
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ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນອິິນໂດເນເຊຍໃນເຂດອໍໍານາດຂອງສານອື່່�ນ: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງສິ່່�ງ
ທ້້າທາຍທີ່່�ເກີີດ ຂຶ້້�ນ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຄົົນອິິນໂດເນເຊຍ ໄດ້້ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍໄປຕ່່ າງປະເທດໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ
ແລະ ຕໍ່່�ມາຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຄົົນອິິນໂດເນເຊຍ ລວມທັັງ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດຂອງບັັນດາປະເທດໃນ
ເດັັກນ້ ້ອຍ ໄດ້້ມີີການລາຍງານວ່່ າ ຖືືກປະຕິິບັດ
�
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ການປອມແປງເອກະສານ,
ອາຊຽນ ແລະ ໃນບ່່ ອນອື່່�ນໆ ສຳຳ�ລັບ
ຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບຢາເສບຕິິດ ແລະ ແມ້ ້ກະທັັງ ການຄາດຕະກໍໍາ. ໄດ້້ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນ
ອິິນໂດເນເຊຍ ທີ່່�ຊອກຫາການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕຳຳ�ຫຼຼວດທ້້ອງຖິ່່�ນ ແຕ່່ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີແທນ ໃນຂໍ້້�ຫາບໍ່່�ມີີ
ເອກະສານ. ໄດ້້ມີີການລາຍງານຄະດີີດັ່່�ງກ່່ າວຂຶ້້�ນ ໃນກໍໍລະນີີ ທີ່່�ສະຖານທູູດອິິນໂດເນເຊຍ ຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ ບໍ່່�ມີີຄວາມ
ິ າທາງອາຍາ ໃນເຂດອໍໍານາດສານເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ບໍ່່�ໄດ້້ດໍໍາເນີີນການ
ຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ສືືບສວນ-ສອບສວນວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່�.
ການນໍໍາໃຊ້້ການລົົງໂທດ ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ: ໄດ້້ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ຜູ້້�ໃຊ້້ແຮງງານທີ່່�ຂູູດຮີີດຜູ້້�ຖືືກ
ັ ອາຊະຍາກໍໍາ ເຊັ່່�ນ ການສໍ້້�ໂກງ, ການບໍ່່�
ເຄາະຮ້້າຍນັ້້�ນ ລາຍງານກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
ັ . ສິ່່�ງນີ້້� ເປັັນຍຸຸ ດທະສາດທີ່່�ຫັັນປ່່ ຽນຄວາມສົົນໃຈຂອງຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າ
ຊື່່�ສັັດ ແລະ ບໍ່່�ເຊື່່�ອຟັັງກົົດລະບຽບຂອງບໍໍລິິສັດ
�
ທາງອາຍາ ໄປສູ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່ມີີຄວາມສ່່ ຽງ. ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກ ປີີ 2021 ໄດ້້
ັ ຈັັດຫາງານ ໄດ້້ມີີການຟ້້ອງຂໍ້້�ຫາມິ່່�ນປະໝາດ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ພະຍາຍາມລາຍງານການ
ລະບຸຸ ວ່່ າ ບໍໍລິິສັດ
ຂູູດຮີີດ ເຊິ່່�ງຫຼຼາຍຄົົນຂາດວິິທີີການດ້້ານການເງິ ິນໃນການເຂົ້້�າຮ່່ ວມການພິິຈາລະນາຄະດີີ.
ການນໍໍາໃຊ້້ການລົົງໂທດໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລັັດ: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ລາຍງານວ່່ າ ໂດຍສະເພາະໃນພື້້�ນທີ່່�ຊາຍແດນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ທີ່່�ສໍ້້� ລາດບັັງຫຼຼວງ ສາມາດໃຊ້້ອໍໍານາດຂົ່່�ມຂູ່່� ເພື່່�ອໃຫ້້ຈ່່ າຍສິິນບົົນໃນການອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂ້້າມ
ຊາຍແດນ, ຂົ່່�ມຂູ່່� ທີ່່�ຈະຈັັບຕົົວຖ້້າຫາກປະຕິິເສດບໍ່່�ຈ່່ າຍເງິ ິນ.93
ການລົົງໂທດອາດຈະຖືືກໃຊ້້ ເພື່່�ອຕອບໂຕ້້ການ
ັ ຕົົວຈິິງ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນພາກປະຕິິບັດ
ໃນອິິນໂດເນເຊຍ ອາດຈະຖືືກກັັກຂັັງເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງໃນການກໍໍານົົດວ່່ າພວກເຂົົາເປັັນຜູ້້�ລັັກລອບເຂົ້້�າເມືືອງ ຫຼືື� ຜູ້້�ຖືືກ
ຄ້້າມະນຸຸດ, ຫຼືື� ຜູ້້�ຂໍໍລີ້້�ໄພ ຫຼືື� ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ. ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດ ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ການນໍໍາເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍກັັບມາ
ອິິນໂດເນເຊຍ ເພື່່�ອໃຫ້້ການ ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກສົ່່�ງກັັບປະເທດເຂົົາເຈົ້້�າແລ້້ວນັ້້�ນ ເປັັນຂະບວນການທີ່່�ມີີຄ່່ າໃຊ້້
ຈ່່ າຍສູູງ ເຊິ່່�ງຕ້້ອງໃຊ້້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່່ າງສູູງ, ເຊິ່່�ງສາມາດຫຼີີ�ກລ້້ຽງໄດ້້ ຖ້້າຫາກພວກເຂົົາຖືືກຈັັບຕົົວໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ
ັ ປະຈໍໍາຕົົວປອມ) ໃນອິິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່່�ງ
(ຕົົວຢ່່ າງ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການໃຊ້້ເອກະສານປອມ/ການໃຊ້້ບັດ
ິ າ.
ພວກເຂົົາສາມາດເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໃນຖານະພະຍານ ໃນຂະບວນຍຸຸ ຕິທໍໍ

93 ເບິ່່�ງທີ່່�: ການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ ໃນຖານະຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ແກ່່ ການລັັກລອບການເຄື່່�ອນຍ້້າຍແຮງງານ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນພາກພືືນຂະບວນການ
ບາຫຼີີ� ໂດຍສຸຸ ມໃສ່່ ອາຊີີຕາເວັັນອອກສຽງໃຕ້້ (UNODC ແລະ RSO, 2021) ໜ້້າທີີ 26-27
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

2.4. ສປປ ລາວ
ມີີການຈັັດກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນສອງຄັ້້�ງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�, ໂດຍມີີ
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ 27 ທ່່ ານ ທີ່່�ຕາງໜ້້າມາຈາກທັັງຝ່່າຍລັັດ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການ
ຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນພາກນີ້້� ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຂໍ້້�ມູູນດ້້ານເລິິກ ລວມທັັງ ເອກະສານ/ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ເປີີດກວ້້າງ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ຊັັດເຈນ
ໃນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງ
�
�
ສປປ ລາວ: ກົົດໝາຍລາວມີີສອງຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່ຊັັດເຈນ ທີ່່ກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ອີີງຕາມມາດຕາ 39(7) ຂອງ
ັ ການຍົົກເວັ້້�ນ
ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (2015), ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດມີີສິິດ ‘ໄດ້້ຮັບ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຄະດີີອາຍາ ແລະ ຈະບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງໃນສະຖານການເປັັນໂສເພນີີ ແລະ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງ
ຜິິດກົົດໝາຍ.’ ນອກນັ້້�ນ, ມາດຕາ 25(6) ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການພັັດທະນາ ແລະ ປົົກປ້້ອງແມ່່ຍິິງ (2004)
ິ ແກ່່ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ ‘ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ກັັກຂັັງໃນຂໍ້້�ຫາການຄ້້າແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ, ການ
ຍັັງໃຫ້້ສິດ
ເປັັນໂສເພນີີ ຫຼືື� ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ.’ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດເຫຼົ່່��ານີ້້�ຈໍໍາກັັດຂອບເຂດຂອງການປົົກປ້້ອງສະເພາະ
ບາງການກະທໍໍາຜິິດເທົ່່�ານັ້້�ນ (ການເປັັນໂສເພນີີ, ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ການຄ້້າແມ່່ຍິິງ ແລະ
່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງກຸ່່� ມເທົ່່�ານັ້້�ນ (ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກ).94 ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ
ເດັັກ) ແລະ ສະເພາະຜູ້້�ທີ່� ເປັັ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2016 ກ່່ ອນທີ່່�ລາວຈະເຂົ້້�າເປັັນ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນປີີ 2017. ສິ່່�ງນີ້້�ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມໝັ້້�ນໝາຍ
ພາຄີີຂອງສົົນທິິສັນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຂອງປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ປະມວນກົົດໝາຍ
ອາຍາ (2017) ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການພື້້�ນຖານໃນມາດຕາ 5: (1) ເມື່່�ອມີີການກະທໍໍາຜິິດຕ້້ອງມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງ
ອາຍາ; (2) ມີີແຕ່່ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດເທົ່່�ານັ້້�ນ ເປັັນຜູ້້�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ການກະທໍໍາຜິິດຂອງຕົົນ; (3) ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຕາມລັັກສະນະ ແລະ ລະດັັບຄວາມເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ສັັງຄົົມຂອງການກະທໍໍາຜິິດ, ບຸຸ ກຄະລິິກ
ກະພາບຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ສາເຫດທີ່່�ພາໃຫ້້ມີີການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດ ຫຼືື� ການເພີ່່�ມຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ.
ມາດຕາ 33 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ໄດ້້ກໍໍານົົດສະຖານະການຕ່່ າງໆ ທີ່່�ອາດຈະນໍໍາໄປສູ່່� ການພົ້້�ນຈາກຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ລວມທັັງ ການຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ເຊິ່່�ງອາດຈະຖືືກນໍໍາໄປໃຊ້້ໃນບໍໍລິິບົົດຂອງການ
ຄ້້າມະນຸຸດ. ອີີງຕາມມາດຕາ 35 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນໃດຫາກໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດດ້້ວຍການ
ຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ຂົ່່�ມຂູ່່� ເຊິ່່�ງການຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ການຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ນັ້້�ນ ບໍ່່�ສາມາດຫຼີີ�ກລ້້ຽງໄດ້້, ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວຈະບໍ່່�ມີີຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ການກະທໍໍາຜິິດນັ້້�ນ ເປັັນອາຊະຍາກໍໍາ, ການຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ການຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ນັ້້�ນ
ເປັັນພຽງສາເຫດທີ່່�ພາໃຫ້້ຫຼຸ� ຸດຜ່່ ອນໂທດທາງອາຍາເທົ່່�ານັ້້�ນ. ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຍັັງກ່່ າວເຖິິງມາດຕາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ມາດຕາ 12
ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ, ທີ່່�ກໍໍານົົດອົົງປະກອບຂອງການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ.
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດອື່່�ນໆທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງໃນກົົດໝາຍລາວ: ລັັດຖະທໍໍາມະນູູນແຫ່່ ງ ສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນ
ລາວ (2015) ໄດ້້ລວມເອົົາບາງຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ທີ່່�ອາດຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງໃນກໍໍລະນີີທີ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນລາວ ທີ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກະທໍໍາຜິິດ.95 ມາດຕາ 41 ແລະ 42 ຂອງລັັດຖະທໍໍາມະນູູນ ປົົກປ້້ອງພົົນລະເມືືອງລາວຈາກ
ການຖືືກຈັັບຕົົວ ຫຼືື� ຈໍໍາຄຸຸ ກໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ. ການປະກາດໃຊ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ
ສະບັັບປັັບປຸຸ ງ (2017), ມາດຕາ 14 (ປັັບປຸຸ ງ) ຮັັບປະກັັນສິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກຫາໃນການປົົກປ້້ອງຕົົນເອງ ແລະ ຮັັບປະກັັນ
94 ການຄ້້າເດັັກ ໄດ້້ຖືືກພິິຈາລະນາວ່່າ ”ເດັັກ ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບການປົົກປ້້ອງພິິເສດ” ໃນມາດຕາ 2(2) ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງສິິດ ແລະ ຜົົນ
ປະໂຫຍດຂອງເດັັກ, ໝາຍຄວາມວ່່າມາດຕະການປົົກປ້້ອງພິິເສດ ນໍໍາໃຊ້້ພາຍໃຕ້້ພາກທີີ 2 ຂອງກົົດໝາຍ.
95 ເບິ່່�ງຕົົວຢ່່າງ ມາດຕາ 41 (ປັັບປຸຸງ), ມາດຕາ (42) ປັັບປຸຸງ ແລະ ມາດຕາ 46.

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ສິິດໃນການປົົກປ້້ອງ ແລະ ຜົົນປະໂຫຍດອັັນຊອບທໍໍາຕາມກົົດໝາຍຂອງຜູ້້�ຖືືກຫາ. ມັັນຍັັງກໍໍານົົດອີີກວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກຫາ
‘ຈະບໍ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ຊອກຫາຫຼັັ�ກຖານມາຢັ້້�ງຢືືນຄວາມບໍໍລິິສຸຸດຂອງຕົົນເອງ.’ ຜູ້້�ຕອບ ຍັັງກ່່ າວເຖິິງມາດຕາ 6 ຂອງ
ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາສະບັັບປັັບປຸຸ ງ ທີ່່�ກ່່ າວເຖິິງ 9 ສາເຫດທີ່່�ພາໃຫ້້ຄະດີີອາຍາຕົົກໄປ.96 ເຊິ່່�ງ
ຕ່່ າງຈາກການປົົກປ້້ອງ ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການພັັດທະນາ ແລະ ປົົກປ້້ອງແມ່່ຍິິງ (2004) ທີ່່�ປົົກປ້້ອງ
ັ ຄວາມຜິິດບາງຢ່່ າງ, ການປົົກປ້້ອງທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນເຄື່່�ອງມືື
ສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກເທົ່່�ານັ້້�ນ ຈາກການລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ເຫຼົ່່��ານີ້້� ນໍໍາໃຊ້້ສໍໍາລັັບຜູ້້�ຖືືກຫາທຸຸກຄົົນ ລວມທັັງ ຜູ້້�ຊາຍທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ .
ບໍ່່�ມີີນະໂຍບາຍສະເພາະ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ໃນລະດັັບນະໂຍບາຍ, ຄູ່່� ມືືການປົົກປ້້ອງ, ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ
ແລະ ການສົ່່�ງຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ກອງເລຂາຄະນະກໍໍາມະການ
ຕ້້ານການຄ້້າມະ ນຸຸດລະດັັບຊາດ, 2020) ບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດຢ່່ າງຊັັດເຈນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ຄູ່່� ມືື
ໄດ້້ຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການ ດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດ, ສິິດທິິຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນການປົົກປ້້ອງ ແລະ ການປົົກປ້້ອງ, ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ
ແລະ ສົ່່�ງຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໂດຍອີີງໃສ່່ສິິດ ແລະ ຜົົນປະໂຫຍດສູູງສຸຸ ດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບົົນພື້້�ນຖານການ
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດຂອງລາວ ແລະ ຄູ່່� ມືືການປົົກປ້້ອງລະດັັບຊາດ ໄດ້້ຮັບ
ັ ການພິິຈາລະນາວ່່ າ
ຍິິນຍອມ. ແຜນປະຕິິບັດ
�
�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ ເຖິິງວ່່ າຈະບໍ່່ມີີການອະທິິບາຍວ່່ າກ່່ ຽວຂ້້ອງແນວໃດກໍໍຕາມ.

ການຕີີຄວາມໝາຍຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ທັັດນະສະທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນວ່່າ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຢ່່າງມີີປະສິິດທີີພາບ ຫຼືື� ບໍ່່�: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້
ເນັ້້�ນເໜັັກເຖິິງການສະໜັັບສະໜູູນຢ່່ າງຫ້້າວຫັັນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມີີຫຼຼາຍທັັດສະນະ
ທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ ວ່່ າຫຼັັ�ກການ ວ່່ າຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນໃນ ສປປ ລາວ ຫຼືື� ບໍ່່�. ຜູ້້�
ຕອບຝ່່າຍລັັດ ພິິຈາລະນາວ່່ າ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ແລະ ເລິິກເຊິ່່�ງ ບວກກັັບກົົດໝາຍທີ່່�ພຽງພໍໍ ໃນການ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິທຳ
ິ �ທ
ຳ າງອາຍາ. ພວກ
ສະໜັັບສະໜູູນການຕີີຄວາມໝາຍຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ໂດຍຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ການສົ່່�ງເສີີມຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງໃນຂັ້້�ນສູູນກາງ, ຂັ້້�ນແຂວງ ແລະ ຂັ້້�ນເມືືອງ
ເຂົົາພິິຈາລະນາວ່່ າ ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ຮັບ
ຜ່່ ານໂຄງສ້້າງຂອງຄະນະກໍໍາມະການແຫ່່ ງຊາດ ໂດຍມີີຄູ່່� ມືືແນະນໍໍາ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າທຸຸກໜ່່ວຍງານທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງມີີ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈເປັັນອັັນດຽວກັັນກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງ ໂທດ. ຜູ້້�ຕອບ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນໜ່່ວຍງານຂອງລັັດ ໄດ້້ສະແດງຄວາມ
ເຫັັນໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ ເຊິ່່�ງຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນ ແລະ ມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຕ້້ອງໃຊ້້
ັ ຮູ້້� ແລະ ເຂົ້້�າໃຈຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ. ໃນທັັດສະນະຂອງ
ຄວາມພະຍາຍາມສູູງໃນການເຜີີຍແຜ່່ ເພື່່�ອສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງ ໃຫ້້ຮັບ
�
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ເຂົົາເຈົ້້�າ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ຕໍໍາຫຼຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ ຜູ້້�ພິິພາກສາ ບໍ່່ມີີຄວາມ ເຂົ້້�າໃຈຢ່່ າງເຕັັມສ່່ ວນ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດຢ່່ າງເປັັນເອກະພາບກັັນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້້�ນທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະ ຂັ້້�ນເມືືອງ. ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກ
ເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນຕໍ່່�ກັັບຄວາມພະຍາຍາມຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອປ່່ ຽນແປງທັັດສະນະຄະດີີ ແລະ ປ່່ ຽນແປງທິິດທາງ ເພື່່�ອເອົົາ
ຊະນະຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ງ່່າຍດາຍ ວ່່ າໃຜເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ໃຜເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ.

96	ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ວັັນທີີ 15 ພຶຶດສະພາ 2004, ມາດຕາ 4 ສາເຫດທີ່່�ພາໃຫ້້ການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາຕົົກໄປ. ສາຫາດທີ່່�ບໍ່່�ພາໃຫ້້ເປີີດ
ການສືືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼືື� ບໍ່່�ໃຫ້້ສືືບຕໍ່່�ການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ປະກອບມີີ: 1. ຂາດເຫດການຂອງການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ; 2. ຂາດອົົງປະກອບຂອງການກະ
ທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ; 3. ໝົົດອາຍຸຸຄວາມໃນການຮ້້ອງຟ້້ອງທາງອາຍາ; 4. ມີີການນິິລະໂທດກໍໍາ; 5. ເດັັກທີ່່�ມີີອາຍາບໍ່່�ເຖິິງສິິບຫ້້າປີີ ມີີການກະທໍໍາທີ່່�ເປັັນອັັນຕະລາຍ
ຕໍ່່�ສັັງຄົົມ. ໃນກໍໍລະນີີນີ້້� ເດັັກຈະຖືືກນໍໍາໄປສຶຶກສາອົົບຮົົມ; 6. ມີີການຕົົກລົົງໄກ່່ເກ່່ຍລະຫວ່່າງຜູ້້�ຖືືກເສຍຫາຍ ແລະ ຜູ້້�ຖືືກຫາໃນຄະດີີ ທີ່່�ການກະທໍໍາຜິິດບໍ່່�ເປັັນ
ອັັນຕະລາຍຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�ສັັງຄົົມ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົົດໝາຍອາຍາ; 7. ຂາດການຮ້້ອງຟ້້ອງຂອງຜູ້້�ຖືືກເສຍຫາຍ ຫຼືື� ຜູ້້�ຖືືກເສຍຫາຍຖອນຄໍໍາຕ້້ອງ
ຟ້້ອງໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ແມ່່ນການກະທໍໍາຜິິດ ຕາມທີ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົົດໝາຍອາຍາ; 8. ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດໄດ້້ເສຍຊີີວິິດ; 9. ມີີຄໍໍາສັ່່�ງຊັັດມ້້ຽນ ຫຼືື� ມີີຄໍໍາຕັັດສິິນ
ຂອງສານປະຊາຊົົນທີ່່�ໃຊ້້ໄດ້້ຢ່່າງເດັັດຂາດແລ້້ວ ກ່່ຽວກັັບຄະດີີດຽວກັັນ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ: ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການນໍໍາສະເໜີີຂໍ້້�ມູູນແບບລົົງ
ເລິິກ ວ່່ າການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່ າງການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�ານັ້້�ນ ມັັນ
ັ ຕົົວຈິິງ. ເຖິິງວ່່ າຈະບໍ່່�ມີີການກ່່ າວເຖິິງຢ່່ າງ
ເກີີດຂຶ້້�ນ ຫຼືື� ຕັັດຂາດກັັນແນວໃດ ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນພາກປະຕິິບັດ
ຊັັດເຈນ, ແຕ່່ມີີການອ້້າງອີີງເຖິິງມາດຕາ 12 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ, ເຊິ່່�ງໄດ້້ກໍໍານົົດສີ່່�ອົົງປະກອບຂອງການ
ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ໃນລາວ (ວັັດຖຸຸກໍໍາ, ພາວະວິິໄສ, ອັັດຕະວິິໄສ ແລະ ເຈົ້້�າກໍໍາ). ສັັນນິິຖານວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດ ຈະພົ້້�ນຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່� ບໍ່່�ຄົົບອົົງປະກອບ ອັັດຕະວິິໄສ ດ້້ວຍ
ັ
‘ວິິທີີການ’ ທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດນໍໍາໃຊ້້. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ບໍ່່�ມີີການປຶຶກສາຫາລືືກັັນວ່່ າ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ກັບ
ຄວາມຜິິດບາງປະເທດ (ສາເຫດ) ມີີຄວາມສອດຄ່່ ອງກັັບຂໍ້້�ກໍໍານົົດທົ່່�ວໄປທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ
ກ່່ ຽວກັັບການບັັງຄັັບ ຫຼືື� ຂົ່່�ມຂູ່່� (ບັັງຄັັບ) ແນວໃດ.

ຂອບເຂດທີ່່�ຈໍໍາກັັດຂອງການປົົກປ້້ອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນກົົດໝາຍລາວ: ສັັງເກດເຫັັນວ່່ າກົົດໝາຍວ່່ າ
ດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີພຽງແຕ່່ ຄວາມຜິິດສອງປະເພດເທົ່່�ານັ້້�ນ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ, ບາງຄົົນຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າ ມັັນ
ຕ້້ອງຂະຫຍາຍໃຫ້້ຄວບຄຸຸ ມອາຊະຍາກໍໍາອື່່�ນໆ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະກະທໍໍາໃນເວລາທີ່່�ຖືືກ
ຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງສອດຄ່່ ອງກັັບທ່່ າແຮງຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ. ຕົົວຢ່່ າງ ການຂາຍຢາເສບຕິິດ ການຕັັດອະໄວຍະວະຂອງ
ັ ຕົົວຈິິງ ທ່່ ານໜຶ່່�ງໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ
ຮ່່ າງກາຍອອກ, ການບັັງຄັັບໃຫ້້ເປັັນຂໍໍທານ ຫຼືື� ການເປັັນນັັກສູ້້�ຕ່່ າງປະເທດ. ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ການປົົກປ້້ອງຄວນຈະຂະຫຍາຍ ເພື່່�ອໃຫ້້ຄວບຄຸຸ ມເຖິິງການກະທໍໍາຜິິດອື່່�ນໆ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະກະທໍໍາ ເຊິ່່�ງ
ັ ມາຈາກ ‘ວິິທີີການ’ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນຄໍໍານິິຍາມຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການ
ເປັັນຜົົນໄດ້້ຮັບ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ທ່່ ານອື່່�ນໆ ບໍ່່�ສະໜັັບສະໜູູນການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການປົົກປ້້ອງ, ໂດຍສະແດງຄວາມເປັັນ
ກັັງວົົນວ່່ າ ຫຼັັ�ກການນີ້້� ສາມາດນໍໍາໄປໃຊ້້ເປັັນຜົົນປະໂຫຍດ ເພື່່�ອຫຼີີ�ກລ້້ຽງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ແລະ ບໍ່່�ຄວນ
ຈະປົົກປ້້ອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດເປັັນອາຈິິນ ຈາກການລົົງໂທດ.
ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ສໍໍາລັັບຄໍໍາແນະນໍໍາທີ່່�ຈະອະທິິບາຍຢ່່າງລະອຽດ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຕອບ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນ
ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ບໍ່່�ມີີເຄື່່�ອງມືືສໍໍາຮອງທີ່່�ຈະສະໜັັບສະໜູູນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ກົົດໝາຍຂອງລາວ. ບາງຄົົນພິິຈາລະນາວ່່ າ ຄໍໍາແນະນຳຳ�ທີ່່�ລະອຽດໃຫ້້ກາຍເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດ ແລະ ຫັັນປ່່ ຽນຈາກຂອບເຂດລະດັັບພາກພື້້�ນ ແລະ ສາກົົນເຂົ້້�າມາສູ່່� ບໍໍລິິບົົດຂອງລາວ. ຜູ້້�ຕອບຈາກຝ່່າຍລັັດ
ັ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິ ິ
ແລະ ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີ ເຄື່່�ອງມືື ແລະ ຄໍໍາແນະນໍໍາທີ່່�ລະອຽດສຳຳ�ລັບ
�
ທໍໍາທາງອາຍາ ເພື່່ອໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈບົົດບາດຂອງຕົົນ ເອງໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນກົົດໝາຍທີ່່�ມີີຢູ່່�. ມີີການຍົົກ
ັ ໄອຍະການ, ທະນາຍຄວາມຜູ້້�ປົົກປ້້ອງ, ທະນາຍຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ
ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ ຄວາມຈໍໍາເປັັນຂອງຄໍໍາແນະນໍໍາ ສຳຳ�ລັບ
ທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມ ແມ່່ ນຍົົກໃຫ້້ເຫັັນຄວາມຈໍໍາເປັັນໃນການເອົົາຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເປັັນ
ສ່່ ວນໜຶ່່�ງຂອງວິິທີີການເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ບໍ່່�ມີີການກ່່ າວເຖິິງຂໍ້້�ມູູນແບບລົົງ
ັ ຫຼັັ�ກການບບໍ່່�
ເລິິກ ກ່່ ຽວກັັບບົົດບາດຂອງຄໍໍາແນະນໍໍາຂອງອາຊຽນ ແລະ COMMIT ທີ່່�ມີີຢູ່່� ໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ລົົງໂທດ.
ັ ຕົົວຈິິງທ່່ ານໜຶ່່�ງ ໄດ້້
ທັັດສະນະກ່່ຽວກັັບຄວນສະເໜີີຄໍາໍ ແນະນຳຳ�ອັັນໃດ ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ແຕ່່ ເວລາທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ
ສະເໜີີວ່່ າ ຄໍໍາແນະນຳຳ�ຄວນຊີ້້�ແຈງວ່່ າຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ນັບ
ວ່່ າອາດຈະເປັັນຜູ້້� ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກວ້້າງຂວາງກວ່່ າ ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນຂໍ້້�ກໍໍາ
ັ . ທ່່ ານອື່່�ນໆ ກ່່ າວວ່່ າ ຄໍໍາແນະນຳຳ�ຄວນສອດຄ່່ ອງກັັບວິິທີີການທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ ລະຫວ່່ າງ
ນົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດປັັດຈຸຸບັນ
ກົົດໝາຍສາກົົນ ທີ່່�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ແລະ ກົົດໝາຍຂອງລາວ ທີ່່�ກໍໍານົົດການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ
ບໍ່່�ລົົງໂທດສະເພາະບາງອາຊະຍາກໍໍາເທົ່່�ານັ້້�ນ. ຍັັງມີີການແນະນຳຳ�ໃຫ້້ມີີການສ້້າງຄໍໍາແນະນຳຳ� ທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນຄວາມ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ເຂົ້້�າໃຈຮ່່ ວມກັັນລະຫວ່່ າງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຕໍໍາຫຼຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສານກ່່ ຽວກັັບວິິທີີການຈັັດການສິ່່�ງທ້້າທາຍຂອງການ
ກະທໍໍາຜິິດຊ້ຳຳ �� ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ມີີການຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ໃນສະຖານະການທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສືືບຕໍ່່�ຊອກ
ຫາ/ຈັັດຫາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອື່່�ນໆ ເປັັນຄໍໍາຖາມວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດນັ້້�ນ ຄວນສືືບຕໍ່່�ນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ໄປຫຼືື� ບໍ່່�.

ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ: ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກຫຼຼາຍຄັ້້�ງວ່່ າ ບໍ່່�ມີີ
ກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກ ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກລົົງໂທດໃນລາວ. ມີີການຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້
�
ຈັັດຫາ/ຊອກຫາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຜູ້້�ອື່່່�ນ ໃຫ້້ກາຍມາເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ສະຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຈະຖືືວ່່ າກາຍມາເປັັນສະຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ມັັນບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສາມາດ
ັ ການກະທໍໍາ ຜິິດອື່່�ນໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ບາງທ່່ ານຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າ ແນວຄວາມຄິິດທີ່່�ຈະບໍ່່�ຕັ້້�ງຂໍ້້�
ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
ຫາ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ ຈະຖືືກຕໍ່່�ຕ້້ານ ແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈະຖືືກປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດໃນ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງມີີແນວໂນ້ ້ມວ່່ າຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
ຢາເສບຕິິດ. ຂໍ້້�ສັັງເກດນີ້້� ກ່່ າວເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ຕ້້ອງມີີຄວາມສອດຄ່່ ອງກັັນ ຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ
ວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ກົົດໝາຍອື່່�ນໆ.97
ບົົດບາດຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນຂະແໜງຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ ໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
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ລົົງໂທດ: ມີີການອະທິິບາຍວ່່ າຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ ອີີງໃສ່່ທັັກສະຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນໃນການຮວບ
ຮວມຫຼັັ�ກການທີ່່�ສະແດງ ຕໍ່່�ໄອຍະການ ແລະ ໄອຍະການສະແດງຕໍ່່�ຜູ້້�ພິິພາກສາວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ. ຖ້້າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຄົ້້�ນພົົບຕົົນເອງຢູ່່�ຕໍ່່�ໜ້້າສານ ກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ
ດັ່່�ງກ່່ າວ, ສານສາມາດສົ່່�ງຄະດີີດັ່່�ງ ກ່່ າວກັັບຄືືນຫາໄອຍະການ ເພື່່�ອສອບສວນ-ສອບສວນເພີ່່�ມເຕີີມ. ໄອຍະການ ສາ
ມາດດໍໍາເນີີນການສືືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼືື� ສັ່່�ງໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດດໍໍາເນີີນການສືືບສວນ-ສອບສວນ ຜ່່ ານການສື່່�
ສານຢ່່ າງເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ. ຜູ້້�ພິິພາກສາ ຍັັງສາມາດມີີໂອກາດນໍໍາໃຊ້້ມາດຕາ 6 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການດໍໍາ
ເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ກໍໍານົົດ 9 ສາເຫດທີ່່�ພາໃຫ້້ຄະດີີອາຍາຕົົກໄປ. ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຍັັງກ່່ າວວ່່ າ ຄວາມຈໍໍາເປັັນໃນການຝຶຶກ
ອົົບຮົົມ ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍເທົ່່�າ ນັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງລວມໄປເຖິິງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຝ່່າຍລັັດອື່່�ນໆ, ນັັກສັັງຄົົມ
ສົົງເຄາະ, ຜູ້້�ສະໜອງການບໍໍລິິການ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ ບຸຸ ກ ຄົົນອື່່�ນໆທີ່່�ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ຂັ້້�ນສູູນກາງ ແຕ່່ຍັັງລວມເອົົາຂັ້້�ນແຂວງ ແລະ ຂັ້້�ນເມືືອງດ້້ວຍ.
ບົົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ໄດ້້ມີີການເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າ ທະນາຍຄວາມຕ້້ອງ
ິ າທາງອາຍານັັບແຕ່່ ເລີ່່�ມຕົ້້�ນ ເພື່່�ອຍຶຶດໝັ້້�ນ ແລະ ປົົກປ້້ອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ມີີສ່່ ວນ ຮ່່ ວມໃນຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຕົົວຢ່່ າງໃນກໍໍລະ ນີີຂອງການຄ້້າຢາເສບຕິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກຫາຕ້້ອງປະເຊີີນໜ້້າກັັບໂທດປະຫານຊີີວິິດ. ໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ
ນັ້້�ນ, ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ມີີການຄົ້້�ນຄວ້້າ ເພື່່�ອທີ່່�ຈະນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ເຊິ່່�ງເນັ້້�ນໜັັກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຕ້້ອງ
ແຕ່່ ງຕັ້້�ງທະນາຍຄວາມ ແຕ່່ ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ໃນຂະບວນການດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ ແລະ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈວິິທີີການທີ່່�ຈະ
ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງບົົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມ ໃນການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທັັງຈໍໍາ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ.
ເລີີຍ ແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນສ່່ ວນ ສໍໍາຄັັນໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ພວກເຂົົາ ຍັັງຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງບົົດບາດຂອງສະຫະ ພັັນແມ່່ຍິິງລາວ ໃນການສະໜັັບສະໜູູນວິິທີີການທີ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ໃນທົ່່�ວຂະບວນການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ທາງອາຍາ. ຜູ້້�ຕອບທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດ ກໍໍໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງບົົດບາດ
ຂອງທະນາຍຄວາມ ໃນການສົ່່�ງເສີີມວີີທີີການທີ່່�ເອົົາຜູ້້� ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງ
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ເອົົາຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່າວເຂົ້້�າໃນວຽກງານຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ັ ຕົົວຈິິງ, ເຖິິງວ່່ າຈະ
ກ່່ າວ ໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງລໍໍຖ້້າຄໍໍາສັ່່�ງຈາກຜູ້້�ຊີ້້�ນໍໍາ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມັັນຍັັງມີີສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ເຈນວ່່ າບໍ່່�ມີີທຶຶນຢ່່ າງພຽງພໍໍ ສຳຳ�ລັບ
ັ ວຽກງານ
ມີີສິິດໃນການເຂົ້້�າເຖິິງການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ມັັນຍັັງເຫັັນໄດ້້ຊັດ
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ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ເພື່່ອທີ່່ຈະຊ່່ ວຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ-ຈໍໍາເລີີຍ ໃນການເຂົ້້�າເຖິິງໄດ້້.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ
ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການຮ່່ວມມືືສອງຝ່່າຍ ໃນການຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ອ້າ້ ງເຖິິງການ
ຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍ ທີ່່�ມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຈາກປະເທດໜຶ່່�ງ ໄປອີີກປະເທດ
ໜຶ່່�ງ ແລະ ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ (ຕົົວຢ່່ າງ: ການລັັກລອບຄ້້າຂາຍຢາເສບຕິິດ) ໄດ້້ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຖືືກປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດໃນເຂດອໍໍານາດສານທັັງສອງປະເທດ. ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງ
ຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການກະກຽມການຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍລະຫວ່່ າງ ຕົົວຢ່່ າງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ
ຈີີນ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການປຶຶກສາຫາລືືການຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍທີ່່�ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ. ສປປ ລາວ ມີີບົົດບັັນທຶຶກຄວາມ
ເຂົ້້�າໃຈກ່່ ຽວກັັບການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດກັັບ ຫວຽດນາມ (2010), ຈີີນ (2014) ແລະ ໄທ (2017) (ເບິ່່�ງຫ້້ອງທີີ
3 ຂ້້າງເທິິງ). MOU ສະບັັບປີີ 2010 ກັັບຫວຽດນາມ ໄດ້້ໃຫ້້ຄໍໍາໝັ້້�ນໝາຍວ່່ າຄູ່່� ພາຄີີຈະບໍ່່�ກັັກຂັັງ ແລະ/ຫຼືື� ລົົງໂທດ
ັ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ຄວາມຜິິດໃດໜຶ່່�ງທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ‘ສຳຳ�ລັບ
ກັັບທາງບໍໍລິິຫານ’ (ມາດຕາ 4(1)(a)). MOU ສະບັັບປີີ 2014 ກັັບຈີີນ ໄດ້້ກໍໍານົົດວ່່ າຄູ່່� ພາຄີີ ‘ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກ
ັ ການເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກຈາກອານາເຂດຂອງຕົົນເອງ ຫຼືື� ສຳຳ�ລັບ
ັ ຄວາມຜິິດໃດໜຶ່່�ງທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງຈາກ
ເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັບ
ການຄ້້າມະນຸຸດ’ (ມາດຕາ 4(1)).99 MOU ສະບັັບປີີ 2017 ກັັບປະເທດໄທ ບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດສະເພາະເຈາະຈົົງຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ິ າ, ການປົົກປ້້ອງທາງກົົດ ໝາຍ (ມາດຕາ 6) ແລະ ຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຈະບໍ່່�ເຮັັດ
ລົົງໂທດ ແຕ່່ ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເພີ່່�ມເຕີີມອີີກ ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງກົົດໝາຍອີີກ
ັ ຍາຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍນີ້້� ຫຼືື� ການນໍໍາໃຊ້້ຂໍ້້�ກໍໍານົົດການບໍ່່�
(ມາດຕາ 17).100 ບໍ່່�ມີີການປຶຶກສາຫາລືືກ່່ ຽວກັັບການນໍໍາໃຊ້້ສັນ
ັ ໃຫ້້ສອດຄ່່ ອງກັັບກົົດໝາຍລາວຄືືແນວໃດ. ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວໄດ້້ແນະນຳຳ�ວ່່ າ MOU ແລະ
ລົົງໂທດທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນປັັດຈຸຸບັນ
ັ ຕາມມາດຕະຖານ ຄວນຮັັບປະກັັນວ່່ າໜ່່ວຍງານທີ່່�ຈັັດຕັ້້�ງ ປະຕິິບັດ
ັ ຂອງທັັງສອງປະເທດ ມີີ
ຂັ້້�ນຕອນການປະຕິິບັດ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ເປັັນເອກະພາບກັັນກ່່ ຽວກັັບວິິທີີການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດ.
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດໃນຂະແໜງຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ: ມີີການລາຍງານກ່່ ຽວກັັບສິ່່�ງ
ທ້້າທາຍໃນການ ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ກົົດໝາຍພາຍໃນຂອງສອງປະເທດ
ກ່່ ຽວກັັບກັັບຄະດີີຄ້້າມະ ນຸຸດຂ້້າມຊາດ ບໍ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັນ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນຂອງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນພົົນລະເມືືອງໃນລາວ ບໍ່່�
ັ ການແບ່່ ງປັັນ. ການຮ່່ ວມ ມືືເພື່່�ອກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ສົ່່�ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນລາວ ກັັບລາວ ກໍໍໄດ້້ຮັບ
ັ ການລາຍ
ໄດ້້ຮັບ
ງານວ່່ າມີີການຂັັດຂວາງເກີີດຂຶ້້�ນ ເນື່່�ອງຈາກບໍ່່�ເຫັັນດີີກ່່ ຽວກັັບສະຖານະຂອງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໃນບາງ
ັ ຄືືນ ມາລາວ (ຕົົວຢ່່ າງ ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໄປຈີີນ ດ້້ວຍການບັັງຄັັບໃຫ້້
ກໍໍລະນີີ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະໄດ້້ກັບ
ແຕ່່ ງງານ) ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ, ແຕ່່ບໍ່່�ມີີການພົົວພັັນກັັນເພີ່່�ມເຕີີມໃນການນຳຳ�ເອົົາຕົົວຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດເຂົ້້�າສູ່່� ຂະບວນການ
ິ າ. ໄດ້້ມີີຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາຕໍ່່�ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ເຊິ່່�ງເປັັນໜ່່ວຍງານທີ່່�ພົົວພັັນກັັບອາຊຽນ, ອົົງການສະຫະ
ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ປະຊາຊາດເພື່່�ອຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາ ແລະ ຢາເສບຕິິດ (UNODC) ແລະ ຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານ ໃຫ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຕໍ່່�ກັັບຄວາມ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ພະຍາຍາມໃນການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງການຮ່່ ວມມືືລະ ຫວ່່ າງປະເທດ ເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ

98 ໄດ້້ມີີການຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່າ ມາດຕາ 90 ແລະ 96 ຂອງ ລັັດຖະທໍໍາມະນູູນ ແລະ ມາດາ 19 ແລະ 21 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍທະນາຍຄວາມ ລວມທັັງ ມາດຕາ
71 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດສິິໃນການມີີຜູ້້�ຕາງໜ້້າທາງດ້້ານກົົດ ໝາຍ
99 ສັັນຍາລະຫວ່່ າງລັັດຖະບານຂອງສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນລາວ ແລະ ລັັດຖະບານຂອງ ສາທາລະນະລັັດ ປະຊາຊົົນຈີີນ ວ່່ າດ້້ວຍການຮ່່ ວມມືື
ໃນການປ້້ອງກັັນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (2014)
100 ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈລະຫວ່່ າງລັັດຖະບານຂອງຣາຊະອານາຈັັກໄທ ແລະ ລັັດຖະບານຂອງສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນລາວ ວ່່ າດ້້ວຍການ
ຮ່່ ວມມືື ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (2017)

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ສົ່່�ງຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າ
ການກໍໍານົົດ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແມ່່ ນເປັັນຈຸຸດເລີ່່�ມຕົ້້�ນຂອງການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ເປັັນການກໍໍານົົດວ່່ າບຸຸ ກຄົົນ
ດັ່່�ງກ່່ າວ ຈະຖືືກ ເບິ່່�ງເຫັັນວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານຮູ້້�ສຶຶກວ່່ ານິິຍາມຂອງການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ພຽງພໍໍແລ້້ວທີ່່�ຈະ ບັັນລຸຸ ຜົົນໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ປົົກປ້້ອງເຂົົາເຈົ້້�າຈາກການ
ຖືືກລົົງໂທດ, ແຕ່່ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ. ບົົດບາດການຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ຖືືວ່່ າເປັັນສິ່່�ງຂີີດຂວາງ ໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ປົົກປ້້ອງເຂົົາເຈົ້້�າຈາກການຖືືກລົົງໂທດ. ໄດ້້ມີີການແນະ
�
ນໍໍາວ່່ າພາກສ່່ ວນຕ່່ າງໆທີ່່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ນອກ ເໜືືອຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ສະຫະພັັນແມ່່ຍິິງລາວແລ້້ວ ກໍໍສາມາດມີີ
ິ ການແບບຫຼຼາຍພາກສ່່ ວນ ໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ສ່່ ວນຮ່່ ວມໄດ້້ເຊັ່່�ນກັັນ ເພື່່�ອນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
'ການບຸຸກກວດຄົ້້�ນ' ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ກັັບການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງ
ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2021 ໄດ້້ລະບຸຸ ວ່່ າ ການນໍໍາໃຊ້້ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຂະບວນການກັ່່�ນກ່່ ອງ
ັ ການ
ຍັັງບໍ່່�ສອດຄ່່ ອງ ແລະ ສະໝໍ່່�າສະເໝີີກັັນໃນລາວ, ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕຳຳ�ຫຼຼວດລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
ກໍໍານົົດຕົົວຈາກການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການລະເມີີດການຄ້້າປະເວນີີ ທີ່່ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດບັັງຄັັບໃຫ້້
່
ພວກເຂົົາກະທໍໍາ. ໃນບໍໍລິິບົົດນີ້້� ໄດ້້ມີີການສະເໜີີແນະນໍໍາໃຫ້້ມີີການກັ່່�ນກອງ ແລະ ກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກ
່
ເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າ, ລວມທັັງ ຜູ້້�ທີ່� ພົົບເຫັັ
ນໃນເວລາ ທີ່່�ມີີ ‘ການບຸຸ ກກວດຄົ້້�ນ’ ສະຖານທີ່່� ທີ່່�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້້ແກ່່ ການບໍໍລິິການທາງເພດ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງທາງການຄ້້າ. ນອກນີ້້� ຍັັງມີີການລະບຸຸ ອີີກວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວ ຂ້້ອງກັັບການຄ້້າປະເວນີີ ເນື່່�ອງຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ເດັັກນ້ ້ອຍ ແລະ ຜູ້້�ໃຫຍ່່ ອາດຈະຖືືກຈັັບຕົົວ ສຳຳ�ລັບ
ບໍ່່�ສາມາດກໍໍານົົດອາຍຸຸ ໄດ້້.101 ຜູ້້�ຕອບ ຍັັງສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນອີີກວ່່ າ ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສາມາດປັັບປຸຸ ງ
ໄດ້້, ໂດຍສັັງເກດເຫັັນວ່່ າບາງຄັ້້�ງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງຄົົນ ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວຜິິດພາດວ່່ າເປັັນ ‘ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດ
ກົົດໝາຍ’ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ. ຍັັງມີີບົົດບາດຂອງການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ
ເຊິ່່�ງມີີຄົົນຖືືກ ‘ປັັບໃໝ’ ຫຼືື� ຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ວ່່ າຈະປັັບໃໝ ຖ້້າຫາກເດີີນທາງໂດຍບໍ່່�ມີີເອກະສານທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ແທນທີ່່�ຈະຖືືກ
ັ ການຄ້້າມະນຸຸດ.
ກັ່່�ນກອງ ສຳຳ�ລັບ
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ໜ່່ວຍງານຂອງລັັດໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດແມ່່ ນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ປິິດບັັງຂໍ້້�ມູູນຈາກເຈົ້້�າ
ສັັງເກດວ່່ າ ສິ່່�ງທ້້າ ທາຍຫຼັັ�ກໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງໝູ່່�ສະນິິດ ແລະ ຄອບຄົົວຂອງເຂົົາເຈົ້້�າຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດ
ໄດ້້ລາຍງານວ່່ າບາງຄັ້້�ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ານກົົວທີ່່�ຈະຖືືກຈັັບຕົົວ ແລະ ບໍ່່�ຂໍໍການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາ
ັ ຂໍ້້�ມູູນກ່່ ຽວກັັບສິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ລວມທັັງ ການ
ຫຼຼວດ. ໄດ້້ມີີການໃຫ້້ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ ເພື່່�ອໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຮັບ
�ບໍ່່ຖືືກລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ເຮັັດ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ສົ່່�ງເສີີມ
ພວກເຂົົາໃຫ້້ມີີການສື່່�ສານກັັບໜ່່ວຍງານຂອງລັັດ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ການສະໜອງການ
ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ເໝາະສົົມ ຍັັງຈໍໍາເປັັນໃນຂັ້້�ນຕອນການກໍໍານົົດຕົົວ ລວມທັັງ ການນໍໍາໃຊ້້ທີີມສະຫະວິິຊາຊີີບ ທີ່່�ປະກອບ
ດ້້ວຍນັັກສັັງຄົົມສົົງເຄາະ, ຜູ້້�ສະໜອງການບໍໍລິິການ, ທະນາຍຄວາມ, ຜູ້້�ພິິພາກສາ ແລະ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເໝາະສົົມ ມີີຜູ້້�
ປົົກຄອງຂອງເດັັກທີ່່�ຕ້້ອງມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມນັັບແຕ່່ ເລີ່່�ມຕົ້້�ນ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກລົົງໂທດໃນສະຖານການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ: ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດບາງຄົົນໄດ້້ກ່່ າວ
ວ່່ າບໍ່່�ມີີກໍໍລະນີີ ໃດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກລົົງໂທດ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຈະມີີການສະແດງ
ຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່� ແຕກຕ່່ າງກັັນໃນປະເດັັນນີ້້�; ບາງທ່່ ານໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ເຖິິງວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງ
ເປັັນທາງການ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ກໍໍອາດຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໄດ້້. ມີີຄວາມກັັງວົົນເກີີດຂຶ້້�ນວ່່ າ
ັ ຕົົວຈິິງ ໃນຂະແໜງຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ອາດຈະຮັັບຮູ້້�ກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ການເປັັນໂສເພນີີ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງ
ຈະແຈ້ ້ງໃນກົົດ ໝາຍ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກສະກັັດກັ້້�ນໃນເວລາເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແຮງງານ ອາດຈະພົົບ
ກັັບການຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້� ຫາໃນສະຖານການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ, ໃນເວລາທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກພົົບເຫັັນໃນສະຖານທີ່່�
ເຮັັດວຽກ ກໍໍອາດຈະຖືືກຈັັບຕົົວ ແລະ ດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສະຖານການເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກລົົງໂທດໃນສະຖານການເປັັນໂສເພນີີ ແລະ ການໃຫ້້ຖືກ
ື ພາແທນ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
�
�
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�
ຈາກການຄ້້າມະ ນຸຸດທີ່່ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ມີີຄວາມສ່່ ຽງສະເພາະທີ່່ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເປັັນໂສ ເພນີີ. ຄຸຸ ນສົົມບັັດ-ສິິນທໍໍາຂອງພາກສ່່ ວນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ທີ່່�ພົົບເຫັັນບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວນັ້້�ນ
ສັັງເກດເຫັັນວ່່ າເປັັນປັັດໄຈໃນການກໍໍານົົດວ່່ າບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ການຈໍໍາແນກ
ັ ການພິິຈາລະນາວ່່ າເປັັນບັັນຫາຢູ່່�ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່່ກໍໍມີີ
ພື້້�ນຖານທາງເພດ ຫຼືື� ບົົດບາດດ້້ານເພດຍິິງ-ຊາຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
ຄວາມກັັງວົົນວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ
ອາດຈະມີີອັັກຄະຕິິຕໍ່່�ກັັບບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ເຮັັດວຽກໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການ
ບໍໍລິິການທາງເພດ, ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າຍັັງຍຶຶດຕິິດກັັນແນວຄິິດດັ້້�ງ ເດີີມ ແລະ ບັັນຖັັດຖານຂອງສັັງຄົົມ. ອັັກຄະຕິິດັ່່�ງກ່່ າວ
ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ບໍ່່�ສາມາດກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຢ່່ າງມີີປະ ສິິດທິິພາບ ເຊິ່່�ງຕໍ່່�ມາອາດຈະມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເປັັນໂສເພນີີ. ການຄ້້າແມ່່ຍິິງ ເພື່່�ອໃຫ້້ຖືືກພາແທນ ຍັັງເຮັັດໃຫ້້ມີີຄໍໍາ
ດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
ຖາມເກີີດຂຶ້້�ນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກລົົງໂທດໃນສະຖານການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່າງຜິິດກົົດໝາຍ: ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ
ສິ່່�ງທ້້າທາຍ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກສະກັັດກັ້້�ນຢູ່່�ທີ່່�ຊາຍແດນ ກ່່ ອນທີ່່�ພວກເຂົົາຈະໄປຮອດປະເທດປາຍທາງ ເຊິ່່�ງບໍ່່�
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແຕ່່ ອາດຈະຖືືກຜັັກດັັນໃຫ້້ກັບ
ັ ຫຼືື� ເນລະເທດກັັບຈາກປະເທດ ໂດຍ
ໄດ້້ຮັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ
ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ລາວ ໄດ້້ຖືືກກັ່່�ນກອງໂດຍຜ່່ ານຂັ້້�ນຕອນການກໍໍານົົດຕົົວ ແຕ່່ກໍ່່�
ຫຼືື� ອາຊະຍາກໍໍາອື່່�ນ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບາງຄົົນທີ່່�ໄດ້້ກັບ
ັ ການກັ່່�ນກອງ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າບໍ່່�ມີີກົົນໄກການກັ່່�ນກອງທີ່່�ເປັັນຮູູບປະທໍໍາ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຜູ້້�ທີ່� ກັັ
່ ບ
ມີີລາຍງານວ່່ າ ບາງຄົົນບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຄືືນມາປະເທດ. ຄວາມສະຫຼັັ�ບສັັບຊ້້ອນຂອງສະຖານະການເຫຼົ່່��ານີ້້� ມີີຄໍໍາຖາມເກີີດຂຶ້້�ນທັັນທີີວ່່ າຈະນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດແນວໃດ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກສົ່່�ງກັັບ ຫຼືື� ເນລະເທດກັັບ, ເຂດອໍໍານາດສານໃດທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ໃນກໍໍລະນີີ
ຂ້້າມຊາຍແດນ ແລະ ບົົດບາດຂອງບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈສອງຝ່່າຍໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ.
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືກ
ື ເຄາະຮ້້າຍຄົົນລາວຢູ່່�ຕ່່າງປະເທດ: ຜູ້້�ຕອບບາງທ່່ ານ ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າມີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
�
ຈາກການຄ້້າມະ ນຸຸດທີ່່ເປັັນຄົົນລາວ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສະຖານການເປັັນແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍຢູ່່�
ຕ່່ າງປະເທດ. ມີີກໍໍລະນີີສະເພາະ ທີ່່�ພົົນລະເມືືອງລາວຖືືກຄ້້າມະນຸຸດເພື່່�ອໃຫ້້ແຕ່່ ງງານ ເຊິ່່�ງເປັັນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ໄດ້້ເຂົ້້�າເມືືອງ ຫຼືື� ອາໄສຢູ່່�ເກີີນກໍໍານົົດໃນປະເທດປາຍທາງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ເຊິ່່�ງມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນ
່ ບປະເທດ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເຖິິງ
ຄະດີີ. ໃນກໍໍໍ�ລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ, ລາວໄດ້້ມີີການລາຍງານວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ກັັ
�
ແມ່່ ນວ່່ າພວກເຂົົາຖືືກພິິຈາລະນາວ່່ າເປັັນ ແຮງງານເຄື່່ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍໃນຕ່່ າງປະເທດ. ຕົົວຢ່່ າງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ັ ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຮ້້າຍແຮງກວ່່ ານັ້້�ນ ລວມທັັງ ການຄາດຕະກໍໍາຢູ່່�ເທິິງເຮືືອ, ການຕັັດອະໄວຍະວະ
ທີ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂ້ໍໍ�ຫາສຳຳ�ລັບ
ຂອງຮ່່ າງກາຍ, ການຄ້້າປະເວນີີ ແລະ ການໃຫ້້ຖືືພາແທນ. ມີີການລາຍງານວ່່ າຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດໃນຄະດີີເຫຼົ່່��ານີ້້� ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກດໍໍາ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�
ເນີີນຄະດີີພາຍຫຼັັ�ງກັັບຄືືນມາລາວ ເພາະວ່່ າພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ເປັັນເອກະພາບກັັນ ໃນເວລາທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າເປັັນຫົົວໃຈ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ສໍໍາຄັັນໃນການສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຂ້້າມຊາດ.
ັ ຕົົວຈິິງບາງທ່່ ານ ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມ
ຄ
S ວາມສ່່ຽງໃນການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
ສ່່ ຽງຂອງການລົົງໂທດທີ່່ເດັັກຕ້້ອງປະເຊີີນໜ້້າ ລວມທັັງ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມພົົວພັັນໃນຄະດີີທີ່່�ສັັບສົົນ ຂອງການຄ້້າ
່
ຢາເສບຕິິດ. ໃນກໍໍລະ ນີີດັ່່�ງກ່່ າວ, ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເປັັນຜູ້້�ທີ່� ມີີອໍໍານາດ
ທີ່່�ທ້້າທາຍຕໍ່່�ກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໃນການສືືບສວນ-ສອບ
ສວນ. ປະເດັັນນີ້້�ສະແດງໃຫ້້ ເຫັັນວ່່ າບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ຈະຖືືກກໍໍານົົດວ່່ າມີີອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າ ຫຼືື� ສູູງກວ່່ າ 18 ປີີ ຫຼືື� ບໍ່່� ເແລະ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່� ແລະ
ອາດຈະສົ່່�ງຜົົນຕໍ່່�ມາວ່່ າພວກເຂົົາຈະໄດ້້ຮັບ
ມີີຜົົນຕາມມາວ່່ າພວກເຂົົາຈະຖືືກລົົງໂທດ ຫຼືື� ບໍ່່�. ຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການນໍໍາໃຊ້້ການສັັນນິິຖານວ່່ າເປັັນເດັັກ ໄດ້້ຖືືກ
ເນັ້້�ນໜັັກ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດຢືືນຢັັນອາຍຸຸ ໄດ້້.

2.5. ມາເລເຊຍ
ັ ຈຸຸດປະສົົງຂອງການ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງມາເລເຊຍ ເລືືອກທີ່່�ຈະບໍ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ ສຳຳ�ລັບ
�
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ ສາມາດໄດ້້ຮັບ
ັ ມາຈາກແຫຼ່່�ງຂ້ໍໍ�ມູູນ
ຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�, ໝາຍຄວາມວ່່ າ ຂໍ້້�ມູູນກ່່ ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�
ແບບເປີີດກວ້້າງ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນແບບລົົງເລິິກຈາກຊ່່ ຽວຊານເທົ່່ານັ້້�ນ.
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ພາຍໃນປະເທດ:
ພາກທີີ 25 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ (2007) ໄດ້້ກໍໍາ
ນົົດວ່່ າຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າອອກ-ເມືືອງ
ຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ, ການອາໄສຢູ່່�ໃນປະເທດຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ, ການຈັັດຫາ ຫຼືື� ຄອບຄອງເອກະສານເດີີນທາງປອມ ຫຼືື�
ເອກະສານລະບຸຸ ຕົົວຕົົນປອມ ເພື່່�ອເຂົ້້�າມາປະເທດ ເຊິ່່�ງການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວ ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກການຖືືກ
ຄ້້າມະນຸຸດ.

ພາກທີີ 25. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການ
ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ຖ້້າຫາກວ່່ າ—
ັ ແລະ ປະເທດທາງຜ່່ ານໂດຍຜິິດກົົດໝາຍ;
(a) ການເຂົ້້�າປະເທດຜູ້້�ຮັບ
ັ ຫຼືື� ປະເທດທາງຜານໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມ
(b) ໄລຍະເວລາທີ່່�ອາໄສຢູ່່�ປະເທດຜູ້້�ຮັບ
ກົົດໝາຍ; ຫຼືື�
(c) ການຈັັດຫາ ຫຼືື� ການຄອບຄອງເອກະສານໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື�
ັ ຫຼືື� ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ັ ການສະໜອງໃຫ້້, ເພື່່�ອ
ເອກະສານລະບຸຸ ຕົົວຕົົນ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ັ ຫຼືື� ປະເທດທາງຜ່່ ານ ເຊິ່່�ງວ່່ າກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນ
ຈຸຸດປະສົົງຂອງການເຂົ້້�າປະເທດຜູ້້�ຮັບ
ຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການກະທໍໍາຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາວ່່ າ ໄດ້້ກະທໍໍາ
ຫຼືື� ໄດ້້ຖືືກກະທໍໍາ.
້ ງກັັນຈາກການຖືືກເປັັນຄະດີີອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຄວາມຜິິດທັັງໝົົດທີ່່�ກະທໍໍາໂດຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນ
ມາດຕານີ້້� ບໍ່່�ໄດ້້ປ້ອ
ຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.102 ມັັນບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ມາເລເຊຍ ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດ ຫຼືື� ກົົດໝາຍທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ຫຼືື� ບໍ່່� ຫຼືື� ແນວໃດ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາໃນພາກ
ັ ຕົົວຈິິງ.
ປະຕິິບັດ
102 ມາດຕາ 44(1) ຂອງກົົດໝາຍມາເລເຊຍ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການການລັັກລອບຂອງແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້້າຍ 2007 ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃຫ້້ຢູ່່�ໃນ ”ການຄຸ້້�ມຄອງຊົ່່�ວຄາວ” ໃນໄລຍະການສືືບສວນ-ສອບສວນ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງໃນປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ: ຂໍ້້�ຍົົກເວັ້້�ນທົ່່�ວໄປທີ່່�ກໍໍານົົດໃນ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ອາດ
ັ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບສຳຳ�ລັບ
ັ ຄວາມຜິິດອື່່�ນ ລວມທັັງ ໂດຍຜ່່ ານພາກທີີ 94 ເຊິ່່�ງກໍໍານົົດຂໍ້້�
ສະເໜີີທາງເລືືອກສຳຳ�ລັບ
ຍົົກເວັ້້�ນທົ່່�ວໄປ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ບກຄົົນຖືືກບັັງຄັັບດ້້ວຍການຂົ່່�ມຂູ່່� :

ການກະທໍໍາ ທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນຖືືກບັັງຄັັບດ້້ວຍການຂົ່່�ມຂູ່່�
94. ຍົົກເວັ້້�ນການຄາດຕະກໍໍາ, ຄວາມຜິິດທີ່່�ລວມຢູ່່�ໃນພາກທີີ VI ການລົົງໂທດປະຫານ
ຊີີວິິດ ແລະ ຄວາມຜິິດທີ່່�ລວມໃນພາກທີີ VIA ບໍ່່�ມີີສິ່່�ງໃດທີ່່�ເປັັນຄວາມຜິິດ ຊຶ່່�ງກະທໍໍາ
ໂດຍບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາດ້້ວຍການຂົ່່�ມຂູ່່� ໂດຍວ່່ າໃນເວລາກະທໍໍານັ້້�ນ, ເປັັນ
ສາເຫດທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ຢ້້ານກົົວ ທີ່່�ຈະກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດຄວາມຕາຍໃນທັັນທີີ ຕໍ່່�ກັັບ
ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ເຊິ່່�ງຈະເປັັນຜົົນຕາມມາ:
ໂດຍວ່່ າບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ກະທໍໍານັ້້�ນ ບໍ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາຕາມຄວາມຍິິນຍອມຂອງຕົົນ ຫຼືື� ຈາກຄວາມ
ຢ້້າ ນກົົວທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນຕໍ່່� ກັັບ ໄພອັັນ ຕະລາຍທີ່່�ຈະກໍ່່� ໃຫ້້ເ ກີີດຄວາມຕາຍແກ່່ຕົົນ
ທັັນທີີ, ເຮັັດໃຫ້້ບຸຸກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ຕົົກຢູ່່�ໃນສະຖານະການ ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການບັັງຄັັບນັ້້�ນ.103

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນເອກະສານດ້້ານນະໂຍບາຍ: ບໍ່່�ມີີຄໍໍາແນະນຳຳ�ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ເພື່່�ອໃຫ້້ເກີີດ
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ 2016-2020
ຜົົນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ໃນລະດັັບທົ່່�ວໄປ, ແຜນປະຕິິບັດ
ັ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກ
ຢືືນຢັັນຄໍໍາ ໝັ້້�ນໝາຍວິິທີີການທີ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ແລະ ອີີງໃສ່່ສິິດທິິມະນຸຸດ ໃນການປະຕິິບັດ
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງມາເລເຊຍ ປີີ 2021-2025 ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການອ້້າງອີີງ
ຄ້້າມະນຸຸດ. ແຜນປະຕິິບັດ
ຢ່່ າງຊັັດເຈນກ່່ ຽວ ກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແຕ່່ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ວິິທີີການທີ່່�ຕອບສະໜອງບົົດບາດດ້້ານ
ເພດຍິິງ-ຊາຍ ໂດຍສອດຄ່່ ອງກັັບມາດຕະຖານສິິດທິິມະນຸຸດສາກົົນ ໃນການສົ່່�ງເສີີມ ແລະ ປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດ
ໂດຍສະເພາະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໃນບໍໍລິິບົົດນີ້້�, ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ກການ ການບໍ່່�ຈໍໍາແນກໂດຍສະເພາະ ບົົນພື້້�ນຖານໃດ
ໜຶ່່�ງ ລວມທັັງ ສະຖານະການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ສະຖານະອື່່�ນໆ.104 NAP ຍັັງໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງຄໍໍາໝັ້້�ນໝາຍຂອງ
ັ ຍາ ACTIP ທີ່່�ມີີຜົົນບັັງຄັັບໃຊ້້ໃນປີີ 2017.
ມາເລເຊຍ ຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັນ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຖືືກຮັັບຮູ້້�ໃນການຝຶຶກອົົບຮົົມ: ໃນປີີ 2021, ອົົງການ ILO ໂດຍການຮ່່ ວມມືືກັັບສໍໍານັັກງານ
ຍຸຸ ດທະ ສາດແຫ່່ ງຊາດ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ (NSO MAPO) ໄດ້້ເຜີີຍແຜ່່
ັ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນຖານະ
ຄູ່່� ມືືການຝຶຶກ ອົົບຮົົມສໍໍາລັັບມາເລເຊຍ ໂດຍເນັ້້�ນໜັັກຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຈະບໍ່່�ປະຕິິບັດ
ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ.

ໃນເວລາເຮັັດວຽກກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ແລະ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ສິ່່�ງໜຶ່່�ງທີ່່�ຕ້້ອງຄໍໍານຶຶງຕະຫຼຼອດເວລາວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນເຫຼົ່່��ານີ້້�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ອາຊະຍາກໍໍາ, ພວກເຂົົາບໍ່່�ແມ່່ ນອາຊະຍາກອນເອງ ເຖິິງວ່່ າພວກເຂົົາຈະກະທໍໍາຄວາມ
ຜິິດ ເຊັ່່�ນ ການເຂົ້້�າເມືືອງຢ່່ າງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ອາດຈະບໍ່່�ມີີເອກະສານທີ່່�ຈໍໍາເປັັນໃນການ
ເຂົ້້�າປະເທດ. ສິ່່�ງນີ້້�ອາດເປັັນສະຖານະການທີ່່�ທ້້າທາຍ ເນື່່�ອງຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງໜ່່ ວຍ
ິ ະສິິດທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ ຕົົວຢ່່ າງ: ເນື່່�ອງຈາກຕົົວ
ງານບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ອາດຈະມີີບຸຸ ລິມ
ັ ງານທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ຫຼືື� ການດໍໍາເນີີນການກວດຄົ້້�ນ, ພວກເຂົົາຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງ
ຊີ້້�ວັັດການປະຕິິບັດ
103 ໝາຍເຫດຕໍ່່�ກັັບຄໍໍາອະທິິບາຍ ຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້� ຄືືກັັບກັັບທີ່່�ສະເໜີີໃນພາກທີີ 94 ຂອງກົົດໝາຍອາຍາສິິງກະໂປ (ເບິ່່�ງ 2.8 ທາງລຸ່່�ມນີ້້�).
104 ແຜນປະຕິິບັັດງານແຫ່່ງຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ມາເລເຊຍ, 2021) 4.2.3. ໜ້້າທີີ 18.

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ດໍໍາເນີີນການຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເຂົ້້�າປະເທດຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ອື່່�ນໆ. ວິິທີີການທີ່່�
ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແຕ່່ ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ແລະ ສຸຸ ມໃສ່່
ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ແລະ ສິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ແລະ ການ
ຄ້້າມະນຸຸດ.[…] 105
ບົົດບາດຂອງການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົດ
ົ ໝາຍໃນການຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ງລົົງໂທດ:
ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ
�
ຂອງກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2020 ໄດ້້ເຊື່່ອມໂຍງການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດກັັບການຂາດການສືືບສວນ-ສອບສວນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າ,
ເຊິ່່�ງສັັງເກດເຫັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ອາດຈະຖືືກອ້້າງວ່່ າລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼຼາຍກ່່ າທີ່່�ຈະມີີການສືືບສວນ-ສອບສວນຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ສົ່່�ງ
ຜົົນເຮັັດໃຫ້້ໜ່່ວຍງານຕ່່ າງໆຂອງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ບໍ່່�ເຕັັມໃຈທີ່່�ຈະລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດໃຫ້້ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ.106
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ກ
S ານບຸຸກກວດຄົ້້�ນS ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີກ
ີ ານລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ຂັ້້�ນ
ັ ຕາມມາດຕະຖານ (SOP) ໄດ້້ຮັບ
ັ ການພັັດທະນາໂດຍສະພາ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ
ຕອນການປະຕິິບັດ
ການລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ (MAPO) ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ແກ່່ ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດ
ກໍໍຕາມ, ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2021 ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ
ລັັດຖະບານສືືບຕໍ່່�ຄາດຫວັັງໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການກໍໍານົົດຕົົວເອງ ແລະ ບໍ່່�ນໍໍາໃຊ້້ມາດຕະຖານ SOP ເພື່່�ອເປັັນ
ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າ ໃນເວລາທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ‘ບຸຸ ກກວດຄົ້້�ນ’ ພົົນລະເມືືອງ
ທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ເຊິ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ເອື້້�ອອໍໍານວຍໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ເວົ້້�າຕໍ່່�ກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຫຼືື� ການກໍໍານົົດ
ັ ການລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
ຕົົວຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງສຳຳ�ລັບ
107
ແລະ ການເປັັນໂສເພນີີ. ຄວາມກັັງວົົນອັັນດຽວກັັບກ່່ ຽວກັັນການ ‘ບຸຸ ກກວດຄົ້້�ນ’ ຢ່່ າງບໍ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບ ໃນການກໍໍາ
ັ ຄືືກັັບອາຊະຍາກອນ ກໍໍໄດ້້ມີີການລາຍງານໃນບົົດລາຍງານ
ນົົດຕົົວ ແລະ ຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈະຖືືກປະຕິິບັດ
108
ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2020.
ຄວາມເປັັນກັັງວົົນກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ບໍ່່�ມີີຄວາມເອົົາໃຈໃສ່່ຢ່່ າງ
ັ ການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ເຖິິງວ່່ າຈະເປັັນບັັນຫາ
ພຽງພໍໍຕໍ່່�ກັັບການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່ເກີີດຂຶ້້�ນຫຼຼາຍກວ່່ າການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່ອການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດໃນມາເລເຊຍ.109 ມາເລເຊຍ ບໍ່່�
່
ສາມາດກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຫຼຼອກໃຫ້້
ຂົົນຢາເສບຕິິດ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໄດ້້, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດ
ັ ການປົົກປ້້ອງໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກ
ໃຫ້້ພວກເຂົົາຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບຢາເສບຕິິດ ແທນທີ່່� ຈະໄດ້້ຮັບ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຕົົວຢ່່ າງ, ມີີການລາຍງານວ່່ າ ມີີແມ່່ຍິິງຈາກຈີີນແຜ່່ ນດິິນໃຫຍ່່ ໄດ້້ຖືືກຫຼຼອກໃຫ້້ຄ້າ້ ຢາ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ເສບຕິິດມາປະເທດມາເລເຊຍ. ໃນທຸຸກກໍໍລະນີີເຫຼົ່່��ານີ້້�, ກຸ່່� ມຄົົນນີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ແຕ່່ ພວກເຂົົາຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສະຖານການຄ້້າຢາເສບຕິິດແທນ.110
ການຖືືເປັັນຄະດີີອາຍາຕໍ່່�ກັັບການເຄື່່�ອນຍ້້າຍແຮງງານທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ
ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງທີ່່�ຈະຖືືກ
�
ລົົງໂທດ: ຕໍ່່ກັັບສະພາບການຂອງການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຢ່່ າງບໍ່່�ພຽງພໍໍນັ້້�ນ, ມີີການ
ສະແດງຄວາມເປັັນກັັງວົົນກ່່ ຽວກັັບຜົົນສະທ້້ອນດ້້ານລົົບ ໃນການຖືືເປັັນຄະດີີອາຍາຕໍ່່�ກັັບການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແຮງງານທີ່່�
ເປັັນຜິິດກົົດໝາຍ ມີີການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນມາເລເຊຍ. ສັັງເກດເຫັັນວ່່ າມີີການກັ່່�ນກອງຢ່່ າງບໍ່່�ພຽງພໍໍຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�
ັ ຕົົວຊີ້້�ວັັດຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ຄວບຄູ່່� ກັັບການເພີ່່�ມອໍໍານາດໃຫ້້ແກ່່ກໍໍາລັັງປະກອບ
ຂໍໍລີ້້�ໄພ ແລະ ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ສຳຳ�ລັບ
່
ອາວຸຸ ດ ໃນການຈັັບຕົົວຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແຮງງານທີ່່�ບໍ່່�ມີີເອກະສານ, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ັ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍຂອງມາເລເຊຍ: (ILO, 2021) ໜ້້າທີີ 73
105 ການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ: ຄູ່່� ມືືການຝຶຶກອົົບຮົົມສຳຳ�ລັບ
106 ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2020)
107	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)
108	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2020)
109	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)
110	ສູູນຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາຮົົງກົົງ, ສົ່່�ງໃຫ້້ແກ່່ ຄະນະເຮັັດວຽກທີ່່�ເຮັັດການສຶຶກສາຄົ້້�ນຄວ້້າການກັັກຂັັງແບບຕາາໃຈ ກ່່ ຽວກັັບການກັັກຂັັງແບບຕາມໃຈ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບນະ
ໂຍບານດ້້ານຢາເສບຕິິດ (ມີີນາ 2020)
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ັ ໃນຖານະ ‘ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ’.111 ໄດ້້ມີີການລາຍງານກ່່ ຽວກັັບການ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກປະຕິິບັດ
ຖືືເປັັນຄະດີີອາຍາຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ເນື່່�ອງ
ມາຈາກທັັດສະນະຄະຕິິດ້າ້ ນລົົບຕໍ່່�ກັັບແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.112 ພາຍຫຼັັ�ງ
ັ ພາລະກິິດໃນມາເລເຊຍ ປີີ 2015 ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່່ ຽວກັັບການ
ການປະຕິິບັດ
ຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ ກໍໍໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ

…ແນວໂນ້ ້ມທາງດ້້ານການເມືືອງທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງຕໍ່່�ກັັບການລົົງໂທດທາງອາຍາ ແລະ ການ
ດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ອາດຈະມີີຜົົນກະທົົບດ້້ານລົົບ
ໂດຍບໍ່່�ຕັ້້�ງໃຈຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຈະມີີການປົົກປ້້ອງ
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາກ່່ ຽວກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໃນກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານ
ການຄ້້າມະນຸຸດ (2007).
ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດຍັັງກ່່ າວອີີກວ່່ າ ປະຊາຊົົນທີ່່�ຕ້້ອງການລາຍງານກ່່ ຽວກັັບການຂູູດຮີີດ, ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ຫຼຼາຍຄົົນຫຼີີ�ກລ້້ຽງທີ່່�ຈະຕິິດຕໍ່່�ກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ັ ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາ ໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງ
ແລະ ຄົົນອື່່�ນໆທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາຢ່່ າງບໍ່່�ເໝາະສົົມ ສຳຳ�ລັບ
ພວກເຂົົາ ບໍ່່�ຄວນຈະຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ກັັບອາຊະຍາກໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວ.113 ມີີຂໍ້້�ມູູນພຽງເລັັກນ້ ້ອຍທີ່່�ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ສະຖານະການ
ໄດ້້ມີີການປັັບປຸຸ ງໃນຫົົກປີີຜ່່ ານມາ ນັັບແຕ່່ມີີການອອກບົົດລາຍງານຜ່່ ານມາ. ໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ, ບົົດລາຍງການການ
ຄ້້າມະນຸຸດສະ ບັັບຫຼ້້�າສຸຸ ດ, ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ:

ລັັດຖະບານຍັັງສືືບຕໍ່່�ເພິ່່�ງພາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນການ ‘ກໍໍານົົດຕົົວເອງ’ ແລະ ບໍ່່�ນໍໍາໃຊ້້ມາດ
ຕະການ SOP ໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າ ໃນເວລາທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ມີີການບຸຸ ກກວດຄົ້້�ນ ຫຼືື� ໃນກຸ່່� ມປະຊາກອນທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າມາຕິິດຕໍ່່�ພົົວພັັນ; ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຍັັງສືືບຕໍ່່�ລົົງໂທດທາງອາຍາ
ັ ການລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ
ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງບໍ່່�ເໝາະສົົມ ສຳຳ�ລັບ
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ການເປັັນໂສເພນີີ.

2.6. ມຽນມາ
ບໍ່່�ມີີການຈັັດກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນໃນມຽນມາ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້� ເນື່່�ອງຈາກການ
ລັັດຖະປະຫານຂອງທະຫານ ທີ່່�ເລີ່່�ມຂຶ້້�ນໃນວັັນທີີ 1 ກຸຸ ມພາ 2021. ສະນັ້້�ນ, ຂໍ້້�ມູູນກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ສາມາດໄດ້້ມາຈາກແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນເປີີດກ້ ້ວາງ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນແບບລົົງເລິິກຈາກຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານເທົ່່�ານັ້້�ນ. ຂໍ້້�ມູູນສະເພາະທີ່່�ຈໍໍາກັັດ
ັ ການກໍໍານົົດໄວ້້.
ຫຼຼາຍ ກ່່ ຽກັັບການຈັັດຕັ້້�ງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເຊິ່່�ງກໍໍໄດ້້ຮັບ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ: ໃນໝວດທີີ V ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການ
ຄ້້າມະນຸຸດ (2005) ປົົກປ້້ອງສິິດທິິຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ເຊິ່່�ງກໍໍານົົດວ່່ າໜ່່ວຍງານຂັ້້�ນສູູນກາງຈະ
ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນການກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດໃດໜຶ່່�ງ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານ
ັ ຄວາມຜິິດໃດໜຶ່່�ງທີ່່�
ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຈະກໍໍານົົດວ່່ າມັັນເໝາະສົົມ ຫຼືື� ບໍ່່� ໃນການດໍໍາເນີີນການຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ສຳຳ�ລັບ
ເກີີດຂຶ້້�ນ ອັັນເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ອີີງຕາມພາກທີີ 13 ຂອງກົົດໝາຍ:
111	ມີີການບັັນທຶຶກຮູູບແບບອື່່�ນຂອງການລົົງໂທດ ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກນໍໍາໄປສານໂດຍການໃສ່່ກະແຈຂໍ້້�ມືື ເພື່່�ອໃຫ້້ການຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ທີ່່�ຄ້້າມະນຸຸດ. ບົົດ
ລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)
112 ເບິ່່�ງທີີ:
http://www.tenaganita.net/news-and-press-releases/press-releases/tenaganita-press-statement-malaysia-needs-to-wakeup-to-its-human-trafficking-problem/ ໄດ້້ເຂົ້້�າໃນວັັນທີີ 6 ເມສາ 2021.
113	ທີ່່�ມາ: ບົົດລາຍງານຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ Maria Grazia Giammarinaro, Addendum,
ທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບທີ່່�ມາເລເຊຍ, ເອກະສານ UN A/HRC/29/38/Add.1, ວັັັ�ນທີີ 1 ມິິຖຸຸນາ 2015 [25]
114 ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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13. ໜ່່ ວຍງານຂັ້້�ນສູູນກາງ:
(a) ຈະບໍ່່�ດໍໍາເນີີນການໃດ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດ
ໃດໜຶ່່�ງ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້�.
(b) ຈະກໍໍານົົດວ່່ າ ມັັນເໝາະສົົມ ຫຼືື� ບໍ່່� ທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນການຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ໃນຂະນະທີ່່�ໜ່່ວຍງານຂັ້້�ນສູູນກາງ ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນການຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກໍໍາ
ນົົດໄວ້້ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ອີີງຕາມພາກທີີ 13(a), ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຍັັງອາດຈະຖືືກ
ັ ຄວາມຜິິດອື່່�ນທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ໂດຍອີີງຕາມພາກທີີ 13(b).
ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
ິ າ ໄດ້້ກໍໍານົົດການປົົກປ້້ອງບາງຢ່່ າງສໍໍາລັັບຜູ້້�
ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກຈາກການລົົງໂທດ: ນິິຕິກໍໍ
�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່ເປັັນເດັັກ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິເດັັກ ກໍໍານົົດອາຍຸຸ ຕໍ່່�າສຸຸ ດ ສໍໍາລັັບການເກນ
ທະຫານດດ້້ວຍ ຄວາມສະໝັັກໃຈ ທີ່່�ອາຍຸຸ 18 ປີີ ແລະ ສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ ການປົົກປ້້ອງເດັັກ ທີ່່�ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້
ການຈັັດຫາ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ໂດຍກອງກໍໍາລັັງປະກອບອາວຸຸ ດຂອງລັັດ ແລະ ບໍ່່�ແມ່່ ນຂອງລັັດ. ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງ
ສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ຊີິ້້��ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການປົົກປ້້ອງ ລວມທັັງ ການຍົົກເລີີກການຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາແບບອັັດຕະໂນມັັດ
ແລະ ສົ່່�ງຕໍ່່�ເພື່່�ອໃຫ້້ປົົກປ້້ອງ ເບິ່່�ງແຍງ ສໍໍາລັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນ
ສະທ້້ອນຈາກການຈັັດຫາ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ດັ່່�ງກ່່ າວ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່່�ມີີການຊົົມເຊີີຍຕໍ່່�ກັັບການປົົກປ້້ອງນີ້້�,
ຍັັງສັັງເກດເຫັັນວ່່ າ ອາຍຸຸ ຄວາມຮັັບຜິິດ ຊອບທາງອາຍາແມ່່ ນ 10 ປີີ (ເພີ່່�ມຂຶ້້�ນຈາກ 7 ປີີ) ເຊິ່່�ງເຫັັນວ່່ າຍັັງຕໍ່່�າເກີີນໄປ
ໃນການປົົກປ້້ອງເດັັກຈາກການລົົງໂທດຈາກອາຊະຍາກໍໍາອື່່�ນ.115

ັ ງານແຫ່່ ງຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ 5
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນນະໂຍບາຍ: ໃນລະດັັບນະໂຍບາຍ ແຜນປະຕິິບັດ
ປີີ ປີີທີີສາມ ຂອງມຽນມາ (2017-2021) ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ການບໍ່່�ລົົງໂທດສະເພາະ ແຕ່່ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງວິິທິີີ�
ການເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ມີີການລາຍງານວ່່ າ ນະໂຍບາຍຂອງລັັດຖະບານ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໄດ້້ຖືືກລຶຶບລ້້າງຖິ້້�ມ ໂດຍ
ທີ່່�ບໍ່່�ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຕໍ່່�ກັັບຄົົນໂຣຮິິງຢາ ສຳຳ�ລັບ
ລັັດຖະບານທະຫານ ທີ່່�ມີີການລັັດຖະປະຫານໃນເດືືອນ ກຸຸ ມພາ 2021, ໂດຍທີ່່�ທະຫານ ໄດ້້ມີີການດໍໍາເນີີນການຕໍ່່�ກັັບ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ.116
ຄົົນໂຣຮິິງຢາ ສຳຳ�ລັບ
ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດແກ່່ຜູ້້�ຖືກ
ື ເຄາະຮ້້າຍໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ:
ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ
ຂອງກະຊວງການ ຕ່່ າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2021 ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງຄົົນຖືືກລົົງໂທດທາງ
ັ ການກະທໍໍາ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດບັັງຄັັບໃຫ້້ພວກເຂົົາກະທໍໍາ, ສ່່ ວນໜຶ່່�ງແມ່່ ນເນື່່�ອງມາຈາກຂາດ
ອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
ັ ການກັ່່�ນກອງ ໃນລະຫວ່່ າງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ຕຸຸ ລາການ ລວມທັັງ
ຄວາມຮັັບຮູ້້� ຫຼືື� ຂັ້້�ນຕອນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຢ່່ າງທີ່່�ໜຶ່່�ງກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກ ເຄາະຮ້້າຍຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາລັັກຊັັບ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ປະທານຂອງໜ່່ວຍງານຂັ້້�ນ
ສູູນກາງເພື່່�ອປາບປາມ ການຄ້້າມະນຸຸດ (CBTIP) ຊັັດມ້ ້ຽນຄະດີີອາຍາ ເມື່່�ອເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ມັັນຍັັງບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າເຫດການທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນນີ້້� ແມ່່ ນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງ
ຈາກການນໍໍາໃຊ້້ ພາກທີ່່� 13 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ 2005 ຫຼືື� ບໍ່່�.117
ບົົດບາດໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ການບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນເປັັນ
ອຸຸ ປະສັັກອັັນ ທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນການປົົກປ້້ອງພວກເຂົົາຈາກການຖືືກລົົງໂທດໃນມຽນມາ. ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງ
115	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2020)
116	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)
117	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2021)

73

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2020 ໄດ້້ລະບຸຸ ກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ບົົກຜ່່ ອງໃນການກໍໍານົົດຕົົວ. ມັັນ
່
ໄດ້້ກໍໍານົົດວ່່ າການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແບບຕັ້້�ງໜ້້າຈາກມຽນມາ ‘ລະຫວ່່ າງທາງໄປປະເທດຈີີນ
ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການແຕ່່ ງງານ ມີີແນວໂນ້ ້ມວ່່ າຈະສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ເກີີດການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ແລະ ແຮງງານ ແລະ
ໃນປະເທດໄທ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງການຄ້້າທາງເພດທີ່່�ອາດຈະເກີີດຂຶ້້�ນ’, ເຖິິງວ່່ າຈະມີີການສະແດງຄວາມກັັງວົົນວ່່ າໜ່່ວຍ
ງານຂອງລັັດ ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າໃນທຸຸກຂະແໜງການກໍໍຕາມ.118
ການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ມຽນມາມີີບົົດບັັນທຶຶກ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ໂດຍຄູ່່� ພາຄີີຢືືນຢັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈະຖືືກປະຕິິບັດ
ແລະ ເຫັັນດີີວ່່ າຈະບໍ່່� ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນສະຖານການເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກຈາກອານາເຂດຂອງຕົົນ, ຫຼືື� ການກະທໍໍາ
ຜິິດໃດໜຶ່່�ງທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍ ກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ສັັນຍາຮ່່ ວມມືືດັ່່�ງກ່່ າວມີີກັັບ ປະເທດໄທ (2009 ມາດຕາ 8(a))
ັ
ແລະ ຈີີນ (2009, ມາດຕາ 5(1)). ຍັັງບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າສັັນຍາຮ່່ ວມມືືສອງຝ່່າຍເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ມີີການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�
�
ັ ຕົົວຈິິງ ເພື່່ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດ ຫຼືື� ບໍ່່.
ໃນພາກປະຕິິບັດ

2.7. ຟີລບ
ິ ປິນ
ໄດ້້ມີີການຈັັດກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນສອງຄັ້້�ງທີ່່�ຟີີລິິບປິິນ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�, ໂດຍມີີຜູ້້�
ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ 20 ທ່່ ານ ທີ່່�ຕາງໜ້້າມາຈາກທັັງຝ່່າຍລັັດ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດ ທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານ
ການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນພາກນີ້້� ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຂໍ້້�ມູູນດ້້ານເລິິກ ລວມທັັງ ເອກະສານ/ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ເປີີດກວ້້າງທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ: ພາກທີີ 17 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າ
ດ້້ວຍສາທາລະນະ ເລກທີີ 9208 (2003) ທີ່່�ປັັບປຸຸ ງໂດຍ RA 10364 (2012) (ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປັັບປຸຸ ງ) ກໍໍານົົດວ່່ າຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເປັັນຜົົນ
ັ ຕາມຄໍໍາສັ່່�ງຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.
ໂດຍກົົງຈາກ ຫຼືື� ເປັັນເຫດການ ຫຼືື� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ການປະຕິິບັດ
ໃນພາກດັ່່�ງກ່່ າວຍັັງໃຫ້້ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄ້້າປະເວນີີຈາກການ
ດໍໍາເນີີນດຄະດີີ, ປັັບໃໝ ຫຼືື� ການລົົງໂທດອື່່�ນ ພາຍໃຕ້້ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາສະບັັບປັັບປຸຸ ງ.

ພາກ 17. ການປົົກປ້້ອງທາງກົົດໝາຍຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.
----- ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ຖືືກຮັັບຮູ້້� ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງການກະທໍໍາ ຫຼືື� ການ
ັ ການ
ກະທໍໍາຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ສຳຳ�ລັບ
ກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງຈາກ ຫຼືື� ເປັັນເຫດການ ຫຼືື� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ອີີງຕາມການກະທໍໍາຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ
ສະບັັບນີ້້� ຫຼືື� ຕາມຄໍໍາສັ່່�ງຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄໍໍາ ສັ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວ. ທັັງນີ້້�, ຄວາມ
ຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຕໍ່່�ກັັບການຖືືກຂູູດຮີີດໂດຍເຈດຕະນາ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້
ໃນກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້� ແມ່່ ນບໍ່່�ມີີຄວາມກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄ້້າປະເວນີີ ຕາມທີ່່�ກໍໍາ
ນົົດໄວ້້ໃນພາກທີີ 4 ຂອງກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້� ຈະບໍ່່�ຖືືກຄອບຄຸຸ ມໃນມາດຕາ 202 ຂອງ
118	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, 2020)

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ສະບັັບປັັບປຸຸ ງ ແລະ ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນ, ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ,
ປັັບໃໝ ຫຼືື� ລົົງໂທດອື່່�ນໆ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍສະບັັບດັ່່�ງກ່່ າວ.
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດເພີ່່�ມເຕີີມທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຂໍ້້�ກໍໍານົົດເພີ່່�ມເຕີີມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນ ກົົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບ
ັ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍສາທາລະນະ ສະບັັບປັັບປຸຸ ງ ເລກທີີ 9208 ທີ່່�ປັັບປຸຸ ງໂດຍກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍ
ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�
ສາທາລະນະ ເລກທີີ 10364. ພາກທີີ 88 ‘ການປົົກປ້້ອງການຮ້້ອງຟ້້ອງ ສຳຳ�ລັບ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ຕາມຄໍໍາສັ່່�ງຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດໂດຍກົົງ’ ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ‘ຄວາມຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າ
ັ ການກະທໍໍາ
ມະນຸຸດ ຕໍ່່�ກັັບການຖືືກຂູູດຮີີດໂດຍເຈດຕະນາ ບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ. ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ັ ຕາມຄໍໍາສັ່່�ງ
ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງຈາກ, ຫຼືື� ເປັັນເຫດການ ຫຼືື� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ປະຕິິບັດ
ຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄໍໍາສັ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວ.’ ນອກນັ້້�ນ, ພາກທີີ 89 ຍັັງກໍໍານົົດວ່່ າ ‘ການປົົກປ້້ອງການຮ້້ອງຟ້້ອງ
ພາຍໃຕ້້ ມາດຕາ 202 ຂອງປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ສະບັັບປັັບປຸຸ ງ’ ທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ‘ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຄ້້າ
ປະວີີນີີ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະ ດີີ, ປັັບໃໝ ຫຼືື� ລົົງໂທດ ພາຍໃຕ້້ຂ້ໍໍ�ກໍໍານົົດຂອງມາດຕາ 202 ຂອງປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ
ສະບັັບປັັບປຸຸ ງ.’ ພາກທີີ 94 ຍັັງເຮັັດໃຫ້້ພຶຶດຕິິກໍໍາທາງເພດໃນອາດີີດ ຫຼືື� ຄວາມຄິິດອັັກຄະຕິິທາງເພດຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າ
ມະນຸຸດ ບໍ່່�ສາມາດຍອມຮັັບໄດ້້ ສໍໍາ ລັັບຈຸຸດປະສົົງການໃຫ້້ຄວາມຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ
ໃນກິິດຈະກໍໍາທາງເພດ ຫຼືື� ເພື່່�ອພິິສູູດກ່່ ຽວກັັບທາງເພດ ຫຼືື� ອັັກຄະຕິິທາງເພດຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.
ັ ການປົົກປ້້ອງ
ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກຈາກການລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ ໄດ້້ຮັບ
�
ິ າເດັັກ, ພາກທີີ 58 ເຊິ່່ງຫ້້າມດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ຈາກ ຄວາມຜິິດບາງປະເພດ ລວມທັັງ ໂດຍຜ່່ ານ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍຍຸຸ ຕິທໍໍ
ກັັບການເປັັນພະເນຈອນ (ບໍ່່�ມີີທີ່່�ຢູ່່�) ແລະ ການເປັັນໂສເພນີີ. ນອກນັ້້�ນ, ພາກທີີ 5 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານ
ການລ່່ ວງລະເມີີດເດັັກ ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ເດັັກທີ່່�ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນກິິດຈະກໍໍາທາງເພດ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງທາງການຄ້້າ ‘ຖືືວ່່ າ
ເປັັນເດັັກທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດໃນການປະເວນີີ ແລະ ການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດອື່່�ນໆ.’
ເຄື່່�ອງມືື ດ້້ າ ນນິິ ຕິິ ກໍໍ າ ອື່່�ນໆທີ່່�ກ່່ ຽ ວຂ້້ ອ ງກັັ ບ ການບໍ່່�ລົົ ງ ໂທດຜູ້້�ຖືື ກ ເຄາະຮ້້ າ ຍຈາກການຄ້້ າ ມະນຸຸ ດ :
ັ ການ ຍົົກເວັ້້�ນໃນ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາສະບັັບປັັບປຸຸ ງ ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ໃນ
ສະຖານະການທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
ການເພີ່່ມການປ້້ອງກັັນ, ໂດຍຮັັບຮູ້້� ວ່່ າການກະຕຸ້້�ນການປ້້ອງກັັນແມ່່ ນບໍ່່�ຄືືກັັນກັັບການຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄະຮ້້າຍຈາກການຖືືກ ດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນຕອນຕົ້້�ນ. ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍອາຊະຍາກໍໍາທາງອິິນເຕີີເນັັດ
ປີີ 2012 ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ມີີຄວາມກ່່ ຽວຂ້້ອງບາງຢ່່ າງ ທີ່່�ອາດຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນກໍໍລະນີີທີີ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ຄວນເຂົ້້�າມາມີີບົົດບາດ. ໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ ບຸຸ ກຄົົນອາດຈະຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍອາຊະຍາ
ກໍໍາທາງອິິນເຕີີເນັັດ ແທນທີ່່�ຈະເປັັນການປົົກປ້້ອງຈາກ ການລົົງໂທດຕາມ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,
ໂດຍກ່່ າວເຖິິງຄວາມສໍໍາຄັັນຂອງການນໍໍາເອົົາຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງ ໂທດ ມາມີີບົົດບາດ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີອົົງປະກອບຂອງການ
ຂູູດຮີີດ.
ນະໂຍບາຍທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ຄູ່່� ມືືວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງ
ສິິດທິິຂອງແມ່່ຍິິງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ (ຄະນະກໍໍາມາທິິການແມ່່ຍິິງຂອງຟີີລິິບປິິນ ໃນການປະສານງານກັັບສະພາລະຫວ່່ າງ
ັ
ໜ່່ວຍງານ ເພື່່�ອຮ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (IACAT) 2013) ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າ ‘ແມ່່ຍິິງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຄວນຖືືກປະຕິິບັດ
�
ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ’ (5.3.8.1.1) ນອກນັ້້�ນ, ຄູ່່� ມືືວ່່ າດ້້ວຍລະບົົບການສົ່່�ງຕໍ່່� ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຮັັບ ຮອງໂດຍສະພາລະຫວ່່ າງໜ່່ວຍງານເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (IACAT) ຄັ້້�ງວັັນທີີ 02 ມີີນາ
2017 ໂດຍຜ່່ ານມະຕິິ ເລກທີີ 006, ປະຈໍໍາປີີ 2017 ລະບຸຸ ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ມີີສິິດທີ່່�ຈະ: ‘ບໍ່່�ຖືືເປັັນຄະດີີອາຍາ (ຫຼືື�
ັ ການ ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການກະທໍໍາ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍໃນລະຫວ່່ າງປະສົົບການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ
ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຫຼືື� ລົົງໂທດ) ສຳຳ�ລັບ
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.’ ບໍ່່�ມີີການກ່່ າວເຖິິງນະໂຍບາຍເຫຼົ່່��ານີ້້� ໃນລະຫວ່່ າງກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ.
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ການຕີີຄວາມໝາຍຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ວິິວັດ
ັ ທະນາການຂອງການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍສາທາລະນະ 9208: ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດ
ວ່່ າ ກົົດໝາຍໄດ້້ມີີການຂະຫຍາຍ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດ ບໍ່່�ສະເພາະແຕ່່ ອາຊະຍາກໍໍາ ແຕ່່ຍັັງ
ປົົກປ້້ອງຈາກການລະເມີີດກົົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາໃນທາງບໍໍລິິຫານ. ຜູ້້�ຕອບທ່່ ານໜຶ່່�ງກ່່ າວວ່່ າ ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກະທໍໍາ ‘ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງໂດຍກົົງ’ ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ແຕ່່ຕໍ່່�ມາໄດ້້ແກ້ ້ໄຂທີ່່�ອ້້າງເຖິິງ
‘ທີ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ’ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ໄດ້້ມີີການປຶຶກສາຫາລືືກ່່ ຽວກັັບວ່່ າສິ່່�ງນີ້້� ຄວນຈະມີີການຕີີຄວາມໝາຍຢ່່ າງ
ເຄັ່່�ງຄັັດ ໃນການອ້້າງເຖິິງ ‘ບໍ່່�ຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດ’ ຫຼືື� ບໍ່່� ໂດຍໄດ້້ຂໍ້້�ສະຫຼຸຸ�ບເຖິິງເຈດຕະນາລົົມຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�
ິ າທາງອາຍາ, ທີ່່�ໝາຍເຖິິງ
ກ່່ າວເຖິິງການຕີີຄວາມໝາຍຢ່່ າງມີີເສລີີ ເພື່່�ອໃຫ້້ຄວບຄຸຸ ມເຖິິງທຸຸກຂັ້້�ນຕອນໃນຂະບວນຍຸຸ ຕິທໍໍ
ການບໍ່່�ຖືືກຈັັບຕົົວ, ບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ ແລະ ບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ມັັນຍັັງບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າຫຼັັ�ກການຈະມີີການຕີີຄວາມ
ິ າທາງອາຍາ.
ໝາຍແນວໃດ ໃນຂັ້້�ນຕອນຕ່່ າງໆຂອງຂະບວນຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຂາດຄວາມຊັັດເຈນກ່່ຽວກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ນອກເໜືືອຈາກຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ: ຜູ້້�
ິ າ ລະນາວ່່ າກົົດໝາຍໄດ້້ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ແລະ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບໃນ
ສົົນທະນາ ໄດ້້ພິຈ
ບໍໍລິິບົົດຂອງຄວາມຜິິດທີ່່� ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ກໍໍມີີຄວາມກັັງວົົນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມຜິິດ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດຈາກການປົົກປ້້ອງຢ່່ າງທັັນທີີ. ຕົົວຢ່່ າງ ຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ຜູ້້�
່
ອື່່�ນ ເຊິ່່�ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ (ບໍ່່�ວ່່ າຈະໄດ້້ມາດ້້ວຍ
ການສໍ້້�ໂກງ ຫຼືື� ດັັດແກ້ ້/ປ່່ ຽນແປງ). ມີີການສະແດງຄວາມກັັງວົົນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດອາດຈະຖືືກ
ສັ່່�ງຟ້້ອງຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ ແລະ ປະປ່່ ອຍໃຫ້້ສະຖານະການຂອງເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນການປ້້ອງກັັນ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກການຖືືກດໍໍາ ເນີີນຄະດີີໃນແຕ່່ ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ. ການຂາດຄວາມຊັັດເຈນກ່່ ຽວກັັບ
ແທນທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
ຂອບເຂດການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະມີີການຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຖ້້າ
ິ າໃນປະເດັັນດັ່່�ງກ່່ າວ
ຫາກພວກເຂົົາຫາກຄ້້າມະນຸຸດຜູ້້�ອື່່�ນ ເປັັນຕົ້້�ນ. ມີີຄວາມຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງມີີຄໍໍາແນະນຳຳ�ກ່່ ຽວກັັບນິິຕິກໍໍ
ນີ້້�.
ການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມຜິິດ: ນອກເໜືືອຈາກສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນພາກ
ັ ໃນການໄດ້້ຮັບ
ັ ຂໍ້້�ມູູນຈາກຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍກ່່ ຽວກັັບປະສົົບການຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ຄວາມຈໍໍາເປັັນ
ປະຕິິບັດ
�ທີ່່ຕ້້ອງຄົ້້�ນຫາຄໍໍາໃຫ້້ການໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່່�ງແລ້້ວ, ຍັັງມີີການປຶຶກສາຫາລືືກັັນເລັັກນ້ ້ອຍລະຫວ່່ າງຄວາມຜິິດ ແລະ
ັ ຮອງ
ການຄ້້າມະນຸຸດນັ້້�ນ ມີີການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນແນວໃດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດ, ເຖິິງວ່່ າກົົດໝາຍຂອງຟີີລິິປິິນ ໄດ້້ຮັບ
ເອົົາຮູູບແບບຂອງສາເຫດ ທີ່່�ມີີກອບຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງກໍໍຕາມ, ແຕ່່ມີີຕົົວຊີ້້�ບອກບາງຢ່່ າງວ່່ າການກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາເປັັນສິ່່�ງທີ່່�
ເຂົ້້�າໃຈວ່່ າເກີີດຂຶ້້�ນຈາກການບັັງຄັັບໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່ າງອໍໍານາດຂອງພວກເຂົົາ.
ັ ຕົົວຈິິງ ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງ
ຄວາມຈໍໍາເປັັນຂອງນະໂຍບາຍກ່່ຽວກັັບຄວາມໝາຍຂອງການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
�
�
ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ຂອງນະໂຍບາຍທີ່່ຊັັດເຈນ ເພື່່ອສົ່່ງເສີີມກົົດໝາຍ, ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງການນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດ
ທີ່່�ນອກເໜືືອກຈາກ ໂສເພນີີ. ມີີການຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການຊີ້້�ແຈງເຖິິງຂໍ້້�ກໍໍານົົດດ້້ານກົົດໝາຍທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ‘ບໍ່່�
ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ’. ໂດຍ ສະເພາະຢ່່ າງຍິ່່�ງ ໄດ້້ມີີຄໍໍາຖາມເກີີດຂຶ້້�ນ ໝາຍວ່່ າຄວາມບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວຈະບໍ່່�ຖືືກຕັັດສິິນ
ລົົງໂທດ ແຕ່່ຍັັງສາມາດຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້� ຫາ ແລະ ດໍໍາເນີີນຄະດີີສໍໍາລັັບການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ບໍ່່� ຫຼືື�ວ່່ າ ການປົົກປ້້ອງ
ັ ຄໍໍາແນະນໍໍາດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະ
ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງເປັັນການຄາດຄະເນ. ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນສຳຳ�ລັບ
�
�
ັ ຕົົວຈິິງ ຕໍ່່�ກັັບການຕີີຄວາມໝາຍ
ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນຳຳ�ທີ່່ອີີງໃສ່່ບັັນທັັດຖານ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົົນ ເພື່່ອແຈ້ ້ງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ຂອງພາກທີີ 17 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຢ່່ າງ ‘ຖືືກຕ້້ອງ’, ສະໜັັບສະໜູູນດ້້ວຍການເຜີີຍແຜ່່ ,
່
ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືື ແບບໂຕະມົົນ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ທີ່� ມີີໜ້້
າທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບມີີຄວາມຕື່່�ນຕົົວ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ໄວ ຕໍ່່�ກັັບການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນພາກປະຕິິ ບັັດ, ລວມທັັງ ໂດຍຜ່່ ານການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
່
ການຄ້້າມະນຸຸດ ຕັ້້�ງແຕ່່ທໍໍາອິິດ ໂດຍຜູ້້�ທີ່� ພົົບເຫັັ
ນເຂົົາເຈົ້້�າ.
ຄວາມຈໍໍາເປັັນຕໍ່່�ກັັບຄໍໍາແນະນຳຳ� ເພື່່�ອແກ້້ໄຂຄວາມບໍ່່�ສອດຄ່່ອງທາງດ້້ານກົົດໝາຍ: ໄດ້້ມີີການເນັ້້�ນຢ້ຳຳ ��ເຖິິງ
ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ຕໍ່່�ກັັບຄໍໍາແນະນຳຳ�ວ່່ າຈະເອົົາຊະນະຄວາມຂັັດແຍ່່ ງລະຫວ່່ າງເຄື່່�ອງມືືທາງດ້້ານກົົດໝາຍຕ່່ າງໆໄດ້້ແນວໃດ.
ິ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ
ໄດ້້ມີີການສະເໜີີ ທັັດສະນະຄະດີີໃນການຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນຂອບເຂດຂອງດຸຸ ນພິິນິດ
ຮັັບປະກັັນວ່່ າ ມັັນສາມາດນໍໍາໃຊ້້ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ລວມທັັງ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ໜ່່ວຍງານ
ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດຖະບານ ໄດ້້ເນັ້້�ນວ່່ າຄໍໍາແນະນໍໍາຈະຕ້້ອງບໍ່່�ແກ້ ້ໄຂສະເພາະແຕ່່ ໜ່່ວຍງານບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງ
ລວມເຖິິງ ໜ່່ວຍງານດ້້ານ ແຮງງານ ແລະ ໜ່່ວຍງານອື່່�ນໆ ລວມທັັງ ໜ່່ວຍງານຂອງລັັດຖະບານຂັ້້�ນທ້້ອງຖິ່່�ນ (LGU),
ເພື່່�ອສ້້າງຄວາມຮັັບຮູ້້�ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ແລະ ຮັັບປະກັັນວ່່ າໃຫ້້ມີີຫຼຼາຍກໍໍລະນີີທີ່່�ອ້້າງເຖິິງໜ່່ວຍງານຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ. ນອກນີ້້� ສີ່່�ງສໍໍາຄັັນຂອງການລົົງທຶຶນ ໃນກົົມສະຫວັັດດີີການສັັງຄົົມ ແລະ ການພັັດທະນາ (DSWD) ເພື່່�ອ
ໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຢ່່ າງກວ້້າງຂຶ້້�ນອີີກໃນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.

ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ປະໂຫຍດຂອງນິິຕິກໍ
ິ າໍ ໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດຈາກຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ
ໂສເພນີີ: ມີີຄວາມເປັັນເອກະພາບກັັນວ່່ າ ພາກທີີ 17 ມີີພື້້�ນຖານດ້້ານກົົດໝາຍທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງໃນການປົົກປ້້ອງຈາກການ
ັ ຕົົວຈິິງ ຈະມີີປະສິິດທິິພາບ
ລົົງໂທດ ເຖິິງວ່່ າ ຈະມີີຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນວ່່ າການນໍໍາໄປໃຊ້້ໃນພາກປະຕິິບັດ
ແນວໃດ. ຜູ້້�ຕອບຝ່່າຍລັັດ ພິິຈາລະນາວ່່ າມັັນມີີປະສິິດທິິພາບໃນການນໍໍາໃຊ້້ ໂດຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ັ ຕົົວ
ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາກະທໍໍາຄວາມຜິິດໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຍົົກເວັ້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ. ພວກເຂົົາເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າ ກົົດໝາຍສາມາດເຮັັດໃຫ້້ຈັບ
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ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່, ໄອຍະການ ແລະ ຜູ້້�ພິິພາກສາ ເພື່່ອບໍ່່ໃຫ້້ວາງ ຫຼືື� ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ນີ້້�
ແມ່່ ນຄຸຸ ນລັັກສະນະທີ່່�ຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບບັັນດາ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼຼາຍກວ່່ າຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ມີີການຍຶຶດໝັ້້�ນນັ້້�ນ.
ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນອຸຸດສາຫະກໍໍາທາງເພດ: ກົົດໝາຍ
ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດ ວ່່ າມີີຄຸຸ ນຄ່່ າສະເພາະໃນການຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈະບໍ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການດໍໍາ
ເນີີນຄະດີີ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ. ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການຍົົກເວັ້້�ນບາງປະເພດ ເຊັ່່�ນ
ກໍໍລະນີີທີ່່�ອະດີີດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າະນຸຸດ ທີ່່�ຈັັດຫາເດັັກເຂົ້້�າສູ່່� ການຂູູດຮີີດ. ໃນກໍໍລະນີີນີ້້�, ພິິຈາລະນາວ່່ າບໍ່່�ມີີ
ັ ຕົົວຈິິງທ່່ ານໜຶ່່�ງ ພິິຈາລະນາວ່່ າ ມັັນສົົມເຫດ
ທາງເລືືອກ ແຕ່່ຕ້້ອງຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກ ເຄາະຮ້້າຍ-ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ສົົມຜົົນແລ້້ວທີ່່�ຈະປະຖິ້້�ມຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນຈຸຸດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສິ້້�ນສຸຸ ດການເປັັນຜຸ້້�ຖືືກເຄະຮ້້າຍ ແລະ ໄດ້້
ກາຍມາເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດເອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີການຈັັດຫາເດັັກ. ຈຸຸດນີ້້� ໄດ້້ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງສິ່່�ງ
ັ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໄດ້້ມີີການຍົົກໃຫ້້
ທ້້າທາຍຕໍ່່�ກັັບຄວາມດຸ່່� ນດ່່ ຽງດ້້ານຜົົນປະໂຫຍດຂອງ ອະດີີດ ແລະ ປັັດຈຸຸບັນ
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ິ າ້ ນບົົດບາດຍິິງ-ຊາຍເຊັ່່ນກັັນ ຈາກຄວາມອ່່ ອນແອຂອງແມ່່ຍິິງ ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�
ເຫັັນເຖິິງມິິຕິດ້
ັ ຜົົນ
ຄ້້າຜູ້້�ອື່່�ນເຂົ້້�າໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາທາງເພດ ໃນບ່່ ອນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເລີ່່�ມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເອງ ເນື່່�ອງຈາກແມ່່ຍິິງໄດ້້ຮັບ
ກະທົົບຈາກການຄ້້າມະນຸຸດປະເພດນີ້້�ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ.
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ັ ຕົົວ
ບົົດບາດຂອງຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົດ
ົ ໝາຍ ແລະ ໄອຍະການ ໃນການຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ິ າທາງອາຍາ ມີີບົົດບາດສໍໍາຄັັນໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ
ຈິິງໃນຂະແໜງ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ແນະນໍໍາວ່່ າ ຂໍ້້�ຫາໃດ,ຖ້້າມີີ ເພື່່�ອວາງຂໍ້້�ຫາ ແລະ ອາດຈະລວມເອົົາຂໍ້້�ມູູນກ່່ ຽວກັັບສະຖານະພາບຂອງບຸຸ ກຄົົນ ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະ ນຸຸດ ເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ໄອຍະການກໍໍານົົດວ່່ າມີີເຫດຜົົນທີ່່�
ເປັັນໄປໄດ້້ ຫຼືື� ເຫດຜົົນທີ່່�ເປັັນໄປ ບໍ່່�ໄດ້້ ຫຼືື� ຊັັດມ້ ້ຽນ ຫຼືື� ຂໍໍໃຫ້້ມີີການສືືບສວນ-ສອບສວນ. ຜູ້້�ຕອບໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ
ິ ຂອງໄອຍະການ. ມີີການຍົົກຄວາມກັັງວົົນຂຶ້້�ນວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ການບໍ່່�ລົົງໂທດແມ່່ ນສິິດ ທີ່່�ບໍ່່�ຄວນຈະຂຶ້້�ນ ກັັບດຸຸ ນພິິນິດ
ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ, ໄອຍະການ ແລະ ຜູ້້�ພິິພາກ ສາຫຼຼາຍທ່່ ານ ບໍ່່�ມີີຄວາມຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ໄອຍະການ
ທ່່ ານໜຶ່່�ງໄດ້້ຍົົກຕົົວຢ່່ າງວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດ ໝາຍ ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາການເປັັນໂສເພນີີຕໍ່່�ກັັບບຸຸ ກຄົົນສອງຄົົນ
(ຍິິງໜຶ່່�ງຄົົນ ແລະ ຊາຍໜຶ່່�ງຄົົນ); ໄອຍະການ ໃນຄະດີີດັ່່�ງກ່່ າວ ໄດ້້ບອກໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ອ່່ ານພາກທີີ
17 ຢ່່ າງດັັງ ແລະ ຈາກນັ້້�ນ ປ່່ ຽນຄໍໍາແນະນຳຳ�ຂອງລາວ.
ບົົດບາດຂອງຜູ້້�ພິິພາກສາໃນການຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ພິິພາກສາ ມີີອໍໍານາດໃນການຕັັດສິິນບົົນ
ັ ການຊີ້້�ນໍໍາໂດຍຫຼັັ�ກການ ແລະ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດກົົດໝາຍ ລວມທັັງພາກທີີ 17 ທີ່່�ກໍໍານົົດວ່່ າ
ພື້້�ນຖານຂໍ້້�ເທັັດ ຈິິງ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ‘ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ’. ໃນປະເດັັນນີ້້�, ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າພວກເຂົົາບໍ່່�ເຄີີຍເຫັັນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�
ິ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດ ຫຼືື� ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດ.
ພິິພາກສາ ບໍ່່�ຕັັດສິິນລົົງໂທດ,ເຖິິງວ່່ າໃນພາກທິິດສະດີີແລ້້ວ ພວກເຂົົາມີີດຸຸ ນພິິນິດ
ມັັນບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າ ສາມາດ ປະທັັບຕາບັັນທຶຶກໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຕັັດສິິນລົົງໂທດຜູ້້�ໃຫຍ່່ ຄືືກັັບທີ່່�ພວກເຂົົາສາມາດ
ິ າກສາປ່່ ອຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ກໍໍາລັັງປະສົົບກັັບຂໍ້້�ຫາ
ເຮັັດໄດ້້ໃນກໍໍລະນີີຂອງເດັັກ ຫຼືື� ບໍ່່�. ທາງເລືືອກໃນການຂໍໍໃຫ້້ຜູ້້�ພິພ
ກໍໍໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນມາ ວ່່ າເປັັນທາງເລືືອກເຊັ່່�ນກັັນ ໂດຍຜູ້້�ຕອບທ່່ ານໜຶ່່�ງ ໄດ້້ປະສົົບຜົົນສໍໍາເລັັດໃນການຂໍໍໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາໃນການ ຂົົນສົ່່�ງຢາເສບຕິິດ ເພື່່�ອໃຫ້້ສານຍົົກເລີີກຂໍ້້�ຫາດັ່່�ງກ່່ າວ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ
ັ ຕົົວຈິິງກ່່ າວ
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນເຂດອໍໍານາດຂອງສານ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດຂ້້າມຊາດ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
ິ ປິິນຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດທີ່່ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ (OFW) ມັັກຈະຖືືກລົົງໂທດກ່່ ອນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ - ລວມທັັງ
ວ່່ າ ແຮງງານຟິິລິບ
ັ ຈັັດຫາງານ ຫຼືື� ຈະຖືືກນໍໍາຕົົວເຂົ້້�າສູ່່� ຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າ. ໄດ້້ມີີການຍົົກປະເດັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍຂຶ້້�ນ ໂດຍສະເພາະ
ບໍໍລິິສັດ
ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໄປປະເທດປາຍທາງ (ຊີີເຣຍ, ຊາອຸຸ ດີີ ອາຣະເບຍ ຫຼືື� UAE ເປັັນຕົ້້�ນ) ເຖິິງ
ແມ່່ ນວ່່ າພວກເຂົົາອາດຈະຖືືກຈັັດຫາໂດຍຄົົນຟີີລິິບປິິນກໍໍຕາມ. ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນ
ເຂດອໍໍານາດສານຕ່່ າງໆໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນ ໃນບໍໍລິິບົົດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຄົົນຟີີລິິປິິນ ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາ
ການປະມົົງ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີນອກປະເທດຟີີລິິບ ປິິນ, ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ເກີີດສິ່່�ງທ້້າທາຍຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ
ັ ທີ່່� ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ກໍໍໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນ ໃນຂະບວນການທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກ
ໄອຍະການທ້້ອງຖິ່່�ນ. ຄຽງຄູ່່� ກັັນນັ້້�ນ, ການປະຕິິບັດ
ເຄາະຮ້້າຍຄົົນຟີີລິິບປິິນໃນປະເທດຊີີເຣຍ ທີ່່�ກັັບບ້້ານພ້້ອມກັັບ ຄໍໍາໃຫ້້ການທີ່່�ໄດ້້ກະກຽມໄວ້້, ເຊິ່່�ງມັັນຊ່່ ວຍໃນການ
ຫຼຸຸ�ດພາລະຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນເວລາກັັບຄືືນບ້້ານ. ໄດ້້ມີີການເນັ້້�ນໜັັກຕໍ່່� ກັັບການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ ການຮ່່ ວມມືື
- ລວມທັັງໃນລະດັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ-ຕໍ່່�-ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ລະຫວ່່ າງ ຟີີລິິບປິິນ ແລະ ບັັນດາປະເທດທີ່່�ສໍໍາຄັັນເຊັ່່�ນ
ມາເລເຊຍ ແລະ ສິິງກະໂປ ເພື່່�ອຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ມີີການຍອມຮັັບຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່�ວ່່ າ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດ ໂດຍການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ ຮ້້າຍທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການ
ຮ້້າຍໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນຕໍ່່�ກັັບສິ່່�ງນີ້້�. ໄດ້້ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນສອງສາມຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
ກໍໍານົົດຕົົວ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສໍໍາຄັັບຄວາມຜິິດ ແຕ່່ມີີຄວາມກັັງວົົນ (ໂດຍສະເພາະໜ່່ວຍງານທີ່່ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດຖະບານ)
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ.
ກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຄວາມຈໍໍາເປັັນໃນການເອົົາຊະນະສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ:
ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນສິ່່�ງ
ທ້້າທາຍ ຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່�ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມັັກຈະບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົນເອງໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ອາດຈະກໍໍາ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາໃນເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ຕໍ່່�ກັັບປະເດັັນນີ້້�, ຜູ້້�
ນົົດໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຕົົວຈິິງ ຕ້້ອງມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ຢ່່ າງເລິິກເຊິ່່�ງວ່່ າ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ມີີການລ່່ ວງລະເມີີດຄວາມສ່່ ຽງ ຫຼືື� ຄວາມ
ປະຕິິບັດ
່
ອ່່ ອນແອຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແນວໃດ, ເພື່່�ອໃຫ້້ ພວກເຂົົາສາມາດກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຄ້້
າມະນຸຸດ
ດ້້ວຍວິິທີີການທີ່່�ລະອຽດອ່່ ອນທີ່່�ບໍ່່�ມີີການນໍໍາໃຊ້້ການບັັງຄັັບ ຫຼືື� ຄວາມຮຸຸ ນແຮງໄດ້້ດີີຂຶ້້�ນ. ຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການແນະ
ນໍໍາ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ທັັນທີີ ໄດ້້ຖືືກເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າເປັັນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນຂອງ
່
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຄຽງຄູ່່� ກັັບຄວາມຈໍໍາເປັັນຂອງຜູ້້�ທີ່� ມີີໜ້້
າທີ່່�ຮັັບຜິິດ ຊອບໃນການສື່່�ສານກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງມີີ
ປະສິິດທິິພາບກ່່ ຽວກັັບການປົົກປ້້ອງທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ລວມທັັງ ການບໍ່່� ລົົງໂທດ. ໄດ້້ມີີການກ່່ າວເຖິິງສິ່່�ງທ້້າທາຍທີ່່�
ສໍໍາຄັັນໃນການກັ່່�ນກອງຄົົນຕ່່ າງປະເທດທີ່່�ລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ; ບົົດ ບາດຫຼັັ�ກຂອງໜ່່ວຍງານກວດຄົົນເຂົ້້�າ່
ອອກເມືືອງ ແມ່່ ນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ທີ່� ລະເມີີດການເຂົ້້�
າ-ອອກເມືືອງ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ເຮັັດ
່
ໃຫ້້ບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າຈຸຸດໃດທີ່່�ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດໃນການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຖືືກສົ່່�ງຕໍ່່�ໄປຫາໜ່່ວຍງານ
່
ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ເພື່່�ອກ່ັັ�ນກອງຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນໄລຍະຂະບວນການຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ ແລະ ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດ: ໄດ້້ມີີຄໍໍາ ຖາມຈຸຸດໃດທີ່່�ມີີການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ໃຜມີີໜ້້າທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບໃນການກໍໍານົົດຕົົວ
ເຂົົາເຈົ້້�າຢ່່ າງເປັັນທາງການ. ຕົົວຢ່່ າງ ມີີສະຖານະການເກີີດຂຶ້້�ນໃນບໍໍລິິບົົດທີ່່�ມີີການໄຕ່່ສວນຄະດີີ ທີ່່�ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າມີີບາງ
ອົົງປະກອບຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ, ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກໄຕ່່ສວນໃນທີ່່�ປະຊຸຸມສານ ພິິຈາລະນາວ່່ າ ‘ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ’ ແລ້້ວບໍ່່�
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ
ໃນຈຸຸດນີ້້�? ຕົົວຢ່່ າງ ກໍໍລະນີີເດັັກ ທີ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ ເຊິ່່�ງຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ໃນຖານະຜູ້້�ຄ້້າ ແຕ່່ວ່່ າໃນລະຫວ່່ າງໄຕ່່ ສວນເຂົົາເຈົ້້�ານັ້້�ນ ປາກົົດວ່່ າພວກເຂົົາເຄີີຍຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກໂຈະ
ການລົົງໂທດ ແຕ່່ມີີຄວາມຢ້້ານກົົວຫຼຼາຍ ທີ່່�ຈະຍື່່�ນຟ້້ອງ ແລະ ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ. ມີີການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມກ່່ ຽວກັັບ
ັ ການ
ສິ່່�ງທ້້າທາຍ
ຂອງຄວາມສົົມດູູນຂອງສົົມມຸຸ ດຕິິຖານວ່່ າບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກມຸຸ ມມອງທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
ປົົກປ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ແລະ ການຊອກຫາສາເຫດທີ່່ ເປັັນໄປໄດ້້ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດຈາກມູູນມອງຂອງໄອຍະການ
ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ມີີຄວາມ
ແລະ ໃຜເປັັນຜູ້້�ຕັັດສິິນເຫຼົ່່��ານີ້້�. ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການປະຕິິບັດ
ຜິິດພາດໃນການນໍໍາໃຊ້້ສົົມມຸຸ ດຕິິຖານທີ່່�ວ່່ າບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອບໍ່່�ໃຫ້້ລົົງໂທດພວກເຂົົາ ໂດຍບໍ່່�
ເຮັັດໃຫ້້ການລົົງໂທດເຂົົາເຈົ້້�ານັ້້�ນ ຂຶ້້�ນກັັບການລົົງໂທດຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.

ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ: ມີີການສະເໜີີໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າບາງກໍໍລະນີີທີ່່�
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນປະຊາຊົົນ
ຜູ້້�ທີ່� ່ ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
ທຽບໃສ່່ ຣູູດ ເດລາ ໂຣຊາ ວາຍ ລິິກິໂິ ນ (Ruth Dela Rosa y Likino) ທີ່່�ຮ້້ອງວ່່ າ “ແຊລລີີ (Sally)”, ຄະດີີອາຍາ
ເລກທີີ 13-9820 ແລະ 13-9821 ປີີ 2013, ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ມີີການນໍໍາສະເໜີີຫຼັັ�ກຖານທີ່່�ຈໍໍາກັັດສະເພາະ ຄໍໍາໃຫ້້
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ິ ທ
ິ ະຍາວ່່ າການມີີເພດສໍໍາພັັນເກີີດຂຶ້້�ນ ແຕ່່ກັັບບໍ່່�ມີີນໍໍາເອົົາຫຼັັ�ກຖານ
ການຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຫຼັັ�ກຖານທາງນິິຕິວິ
ທີ່່�ອາດຈະຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງຈໍໍາເລີີຍ ລວມທັັງ ຫຼັັ�ກຖານຂອງການຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ ຫຼືື� ບັັງຄັັບ ຫຼືື� ການບັັງ
ຄັັບອື່່�ນໆ ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີການພົົວພັັນກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ-ຈໍໍາເລີີຍ.119 ໃນປະຊາຊົົນ ທຽບໃສ່່ ເຈເນັັດ ຈາວາ ໂອໄນດາ
(Janet Java Onida) ຄະດີີອາຍາເລກທີີ Q-08-151971, 2013 ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດຈາກຟີີລິິບປິິນ
ໄປສິິງກະໂປ, ສານຮັັບຮູ້້�ການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງຈໍໍາເລີີຍ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບລາວ. ໃນຄະດີີດັ່່�ງກ່່ າວ,
ັ ສິິນໃຫ້້ຈໍໍາ
ຈໍໍາເລີີຍທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຄ້າ້ ເດັັກຍິິງອີີກຄົົນ ໃນຂະນະທີ່່�ລາວກໍໍຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ. ສານໄດ້້ຕັດ
�
ເລີີຍຕິິດຄຸຸ ກ 20 ປີີ ເຖິິງຈະມີີການກ່່ າວ: “ເຖິິງວ່່ າສານຈະຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າຜູ້້�ຖືືກຫາເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ,
ຫຼັັ�ກຖານທີ່່�ຖືືກນໍໍາສະເໜີີສະແດງໃຫ້້ເຫັັນຊັັດເຈນວ່່ າ ໃນສ່່ ວນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຜູ້້�ຮ້້ອງຟ້້ອງ [ບໍ່່�ລະບຸຸ ຊື່� ]່ ຜູ້້�ຖືືກຫາ ເຈ
ເນັັດ ຈາວາ ໂອໄນດາ ເປັັນໜຶ່່�ງໃນຜູ້້�ລ່່ ວງລະເມີີດ ແລະ ເປັັນການກະທໍໍາທີ່່�ລະເມີີດກົົດໝາຍ.”120
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືກ
ື ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຜູ້້�ອື່່�ນໆໃນອຸຸດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິກ
ິ ານທາງ
ເພດ: ມີີຫຼຼາຍຄວາມຄິິດເຫັັນກ່່ ຽວກັັບປະໂຫຍດຂອງກົົດໝາຍໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາທີີກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ. ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດຖະບານ ໄດ້້ຊົົມເຊີີຍຕໍ່່�ກັັບພາກທີີ 17 ແຕ່່ກໍໍຊີ້້�
ັ ຕົົວຈິິງທີ່່�ຍັັງບໍ່່�ພຽງພໍໍໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ
ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
ແລະ ຕໍໍານິິການດໍໍາເນີີນຄະດີີກັັບແມ່່ຍິິງທີ່່ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ. ການຂາດການຮັັບຮູ້້�
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືືກພິິຈາລະນາ ໂດຍຜູ້້�ຕອບທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດບາງທ່່ ານ ເຊິ່່�ງເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ແຜ່່ຫຼຼາຍ ໂດຍມີີການ
ິ ກເຄາະຮ້້າຍ’ ຢ່່ າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ. ມີີການຕໍໍານິິແນວຄວາມຄິິດຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຜູ້້�ທີ່� ກະ
່
ກ່່ າວ ‘ຕຳຳ�ນິຜູ້້�ຖືື
�
ທໍໍາຄວາມຜິິດເອງ ຕໍ່່ກັັບແມ່່ຍິິງໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ໃນລະຫວ່່ າງກຸ່່� ມຄົົນຂອງເຂົົາເຈົ້້�ານຳຳ�. ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກພິິຈາລະນາວ່່ າ ເປັັນການ
ຫຼຸຸ�ດຈໍໍານວນເຫດການຂອງແມ່່ຍິິງໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາການເປັັນໂສເພນີີ; ມີີການ
ລາຍງານອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຮຸຸ ນແຮງ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນກ່່ ອນປີີ 2015 ທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ຈະກະທໍໍາຕໍ່່�ກັັບແມ່່ຍິິງໃນອຸຸ ດສາຫະ
ກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ ລວມທັັງການຂົ່່�ມຂູ່່� ເຂົົາເຈົ້້�າດ້້ວຍການຈໍໍາຄຸຸ ກ ເວັ້້�ນແຕ່່ ພວກເຂົົາຈະຍອມມີີເພດສໍໍາພັັນ. ເຖິິງ
ຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ ມີີຄວາມກັັງວົົນວ່່ າຍັັງມີີວັັດທະນະທໍໍາ ການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາແມ່່ຍິິງໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ, ຖ້້າ
ັ ການເປັັນໂສເພນີີ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ຄວາມຜິິດໃນສະຖານອື່່�ນໆ.
ບໍ່່�ແມ່່ ນສຳຳ�ລັບ
ການລົົງໂທດແຮງງານຟິິລິບ
ິ ປິິນຢູ່່�ຕ່່າງປະເທດ (S)S ທີ່່�ກັັບຄືືນປະເທດ: ມີີການລາຍງານວ່່ າ OFW ທີ່່�ກັັບຄືືນ
ປະເທດ ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາການລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໃນເວລາທີ່່�ພວກເຂົົາກັັບຄືືນປະເທດ
ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາຄວາມຜິິດພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍໜັັງສືືເດີີນທາງ ປີີ 1996 ເຖິິງວ່່ າຈະມີີຂໍ້້�ຍົົກເວັ້້�ນ.
ຍັັງມີີຄວາມ ຄິິດເຫັັນວ່່ າມີີເຈົ້້�າຫນ້ ້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍທີ່່�ໃຈຮ້້ອນບາງທ່່ ານນັ້້�ນ ອາດໃຊ້້ອໍໍານາດໃນການຂົ່່�ມຂູ່່� ການ
ວາງຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໜັັງສືືເດີີນທາງຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນການຮ່່ ວມມືື
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ເປັັນການຂົ່່�ມຂູ່່� ຂອງການລົົງໂທດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ຫຼຼາຍກວ່່ າການລົົງໂທດຕົົວຈິິງ. ແຕ່່ວ່່ າ ນອກຈາກບັັນດາ
ຂໍ້້�ຍົົກເວັ້້�ນເຫຼົ່່��ານີ້້�ແລ້້ວ ຍັັງມີີຄວາມເປັັນເອກະພາບທົ່່�ວໄປທີ່່�ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ກັັບຄືືນປະເທດ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ,
ຈະບໍ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາສຳຳ�ລັບ
ເຖິິງວ່່ າບາງຄົົນເຄີີຍຖືືກລົົງໂທດໃນເຂດອໍໍານາດສານຕ່່ າງປະເທດກ່່ ອນກັັບຄືືນບ້້ານກໍໍຕາມ.
ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຄົົນຟີີລິບ
ິ ປິິນໃນຕ່່າງປະເທດ: ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງໃນ
�
�
ກໍໍລະນີີທີ່່ແຮງງານຟີີລິິນປິິນຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ OFW ທີ່່ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນປະເທດຕາເວັັນອອກກາງ, ລວມທັັງ ຄວາມ
ັ ການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ໃນຖານະຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະ
119	ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແມ່່ຍິິງ ສຳຳ�ລັບ
ກໍໍລະນີີທາງດ້້ານກົົດໝາຍ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ 2020) 15.
ັ ການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ໃນຖານະຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະ
120	ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແມ່່ຍິິງ ສຳຳ�ລັບ
ກໍໍລະນີີທາງດ້້ານກົົດໝາຍ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ 2020) 96.

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ສັັນຍາ ຫຼືື� ການລະເມີີດຄວາມເປັັນສ່່ ວນຕົົວ, ການຫຼົົ�ບໜີີ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການ
ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ລວມທັັງ ການຄ້້າມະນຸຸດ. ແຮງງານຟີີລິິນປິິນຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ OFW ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາການຄ້້າມະນຸຸດ
ແລະ ຖືືກກັັກຂັັງໃນຟີີລິິບປິິນ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ ານາຍຈ້ ້າງຂອງລາວໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ຮູູ ບໂປຟາຍ ໃນສັັງຄົົມອອນລາຍຂອງລາວ ເພື່່�ອ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການ
ຈັັດຫາ/ຊອກຫາ ຜູ້້�ອື່່�ນໆຈາກຟີີ ລິິບປິິນ. ຄວາມສ່່ ຽງຂອງການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສຳຳ�ລັບ
ິ
ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່� OFW ຕົົກຢູ່່�ໃນສະຖານະທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ (ດັ່່�ງທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໃນຊ່່ ວງວິິກິດ
ຂອງໂຄວິິດ) ແລະ ບໍ່່�ສາມາດໄປຫາເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໄດ້້ ເນື່່�ອງຈາກຢ້້ານກົົວທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ. ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ນາຍຈ້ ້າງໄດ້້
ໃຊ້້ການຄຸຸ ກຄາມຂອງຂໍ້້�ຫາເຫຼົ່່��ານີ້້� ລວມທັັງ ໜີ້້�ສິິນຈໍໍານວນຫຼຼາຍທີ່່� OFW ຕ້້ອງແບກຫາບ ເພື່່�ອຄວບຄຸຸ ມເຂົົາເຈົ້້�າ.
ຄະດີີຍັັງມີີການກ່່ າວເຖິິງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການປະມົົງ ທີ່່�ອິິນໂດເນເຊຍ ທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ຖືືກ
ເນລະເທດກັັບປະເທດຟີີລິິບປິິນ; ບຸຸ ກຄົົນຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ ໃນຖານະທີ່່�ຖືືກຫຼຼອກໃຫ້້ຂົົນສົ່່�ງຢາເສບຕິິດ ເຊິ່່�ງປະເຊີີນ
ໜ້້າກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ ດ້້ວຍການກໍໍານົົດ ຕົົວໃນທາງບວກຂອງບຸຸ ກຄົົນໜຶ່່�ງ ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີີການ
ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດເທົ່່�ານັ້້�ນແຕ່່ບໍ່່�ແມ່່ ນການພົ້້�ນຜິິດ. ກໍໍລະນີີທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ແມ່່ ນກໍໍລະນີີຂອງ ແມຣີີ ເຈນ ເວໂລໂຊ ທີ່່�ຖືືກຕັັດສິິນ
ັ ຄວາມຜິິດໃນການລັັກລອບນໍໍາເຂົ້້�າຢາເຮໂລອິິນ ເຂົ້້�າປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ (ເບິ່່�ງຕາຕະລາງ
ໂທດປະຫານຊີີວິິດ ສຳຳ�ລັບ
ທີີ 5 ຂ້້າງເທິິງ). OFW ຍັັງຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ຕ້້ອງປະເຊີີນໜ້້າກັັບການຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາໝິ່່�ນປະໝາດໃນຕ່່ າງປະເທດ
ັ ການລະເມີີດ
ໃນບາງປະເທດ ແລະ ມີີບັັນຫາກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດສາສະໜາ ໃນປະເທດຕາເວັັນ ອອກກາງ ສຳຳ�ລັບ
�
�
�
�
ບັັນຖັັດຖານທາງສາສະໜາ ເຖິິງວ່່ າມັັນຍັັງບໍ່່ມີີຄວາມຊັັດເຈນ ທີ່່ OFW ໃນກໍໍລະນີີເຫຼົ່່�ານີ້້� ທີ່່ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ ເປັັນກຸ່່�ມສ່່ຽງທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ: ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ອາດຈະ
ເກີີດຂຶ້້�ນໃນການລົົງໂທດ ໂດຍສະເພາະທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຂູູດຮີີດທາງເພດຂອງເດັັກ ທາງອອນລາຍ (OSEC) ເຊິ່່�ງ
ເປັັນການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງເດັັກ ໃນການຈັັດຫາ/ຊອກຫາ ເດັັກຄົົນອື່່�ນ ເພື່່�ອເຮັັດກິິດຈະກໍໍາທາງເພດໃນທາງອອນ
່ � ຮູ້້�ວ່່ າເປັັນເດັັກ ຈົົນກວ່່ າພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ.121 ເຊັ່່�ນດຽວກັັບເດັັກ ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ລະຫວ່່ າງ 15 ຫາ 18 ປີີ ທີ່່�
ລາຍ, ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມກັັບ ການຄ້້າຢາເສບຕິິດ ກໍໍຖືືກລະບຸຸ ວ່່ າມີີຄວາມສ່່ ຽງສະເພາະ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າກົົດໝາຍໄດ້້ຍົົກເວັ້້�ນເດັັກທີ່່�
ອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າ 15 ປີີ ຈາກຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ເຊິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເດັັກທີ່່�ອາຍຸຸ ລະຫວ່່ າງ 15 ຫາ 18 ປີີ ມີີຄວາມສ່່ ຽງ
ທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ. ຄວາມ ສ່່ ຽງນີ້້�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າມັັນຮຸຸ ນແຮງຂຶ້້�ນຈາກ ‘ສົົງຄາມຢາເສບຕິິດ’ ຂອງລັັດຖະບານ ທີ່່�
ອາດເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ແຂງກະດ້້າງ ຕໍ່່�ກັັບແນວຄວາມຄິິດທີ່່�ວ່່ າຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ໃນຂໍ້້�ເທັັດຈິິງວ່່ າທີ່່�ເປັັນ ‘ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ’
ມີີສິິດທີ່່�ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ. ໃນຈຸຸດນີ້້�, ຜູ້້�ຕອບ ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍສາທາລະນະ 9344 ວ່່ າດ້້ວຍເດັັກ
ມີີທ່່ າແຮງບົົນພື້້�ນຖານທີ່່�ຈະບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່�ກັັບເດັັກ.
ເດັັກທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປະຕິິບັດ
ັ ທີ່່�ຂັັດແຍ່່ງກັັບກົົດໝາຍ ຫຼຼາຍກວ່່າ ທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
�
ັ ການຂູູດຮີີດແຮງງານ ທີ່່�ກະທໍໍາຄວາມຜິິດ
ມະນຸຸດ: ຜູ້້�ຕອບທ່່ ານໜຶ່່ງ ໄດ້້ປະສົົບກັັບຄະດີີເດັັກທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດສຳຳ�ລັບ
ໃນສະຖານການລັັກຊັັບ ເນື່່�ອງຈາກຄວາມຫິິວໂຫຍຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ເຊິ່່�ງຕໍ່່�ມາໄດ້້ຖືືກພິິຈາລະນາວ່່ າ ເດັັກນັ້້�ນມີີຄວາມ
ຂັັດແຍ່່ ງໃນກົົດໝາຍ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຄວາມແຕກຕ່່ າງນີ້້�ເກີີດຂຶ້້�ນຈາກຜູ້້�
ສະໜອງການດ້້ານສະຫວັັດດີີການສັັງຄົົມ ຂັ້້�ນທ້້ອງຖິ່່�ນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ໄອຍະການ ບໍ່່�ຮູ້້�ວິິທີີ
ການເຊື່່�ອມໂຍງກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍສາທາລະນະ 9208) ແລະ ກົົດໝາຍ
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເດັັກ (ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍສາທາລະນະ 9344) ເພື່່�ອນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຢ່່ າງມີີ
ັ ດາເຄື່່�ອງມືືເຫຼົ່່��ານີ້້� ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງເດັັກທີ່່�ຖືືກຄ້້າ
ປະສິິດທິິພາບ. ຍັັງມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການນໍໍາໃຊ້້ບັນ
ມະນຸຸດ ເຂົ້້�າໃນຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງດ້້ານອາວຸຸ ດ/ກໍໍາລັັງປະກອບອາວຸຸ ດໃນພາກໃຕ້້ ໂດຍມີີເດັັກບາງຄົົນຖືືກຈໍໍາຄຸຸ ກໃນຖານະຜູ້້�ກະ
ທໍໍາຜິິດ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະຖືືກປົົກປ້້ອງ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
121 ໄດ້້ມີີການສັັງເກດເຖິິງຄວາມສະລັັບຊັັບຊ້້ອນໃນບໍໍລິິບົົດຂອງ OSEC ໃນສະຖານະການທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ ທີ່່�ສ້້າງຮູູບພາບດ້້ວຍຕົົນເອງ ແລະ
ແຈກຢາຍດ້້ວຍຕົົນເອງ. ໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່າວ ມັັນງ່່າຍກວ່່າໃນການພິິຈາລະວ່່າຜູ້້�ທີ່່�ອາຍຸຸ 15 ປີີ ເປັັນເດັັກ, ໃນຂະນະທີ່່�ຜູ້້�ທີ່່�ອາຍຸຸແກ່່ ຕົົກຢູ່່�ໃນພື້້�ນທີ່່�ສີີເທົົາ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�
ວ່່າພວກເຂົົາຄວນຈະຖືືກຍົົກເວັ້້�ນຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�.
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ຫ້້ອງທີີ 6: ຄວາມສ່່ຽງທີ່່�ຈະຖືືກໂທດປະຫານຊີີວິດ
ິ ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເຫັັນປ່່ຽນຕົົນເອງເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຟີີລິບ
ິ ປິິນ
ັ ໂທດປະຫານຊີີວິິດ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນຟີີລິິບປິິ ນ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ປັັ ດຈຸຸບັນ
ການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ສະພາທະນາຍຄວາມລະຫວ່່ າງປະເທດ (IBA) ໄດ້້ຍົົກ
ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມກັັງວົົນກ່່ ຽວກັັບຮ່່ າງກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍສະເພາະ (House Bill) ເລກທີີ
1239 ທີ່່�ສະເໜີີໃຫ້້ມີີການປັັ ບປຸຸ ງກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍສາທາລະນະ ເລກທີີ 9208 ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີ
ັ ຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນພາກທີີ 6. IBA ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນ
ໂທດປະຫານຊີີວິິດສຳຳ�ລັບ
ັ ຍາ
ວ່່ າການສະເໜີີດັ່່�ງກ່່ າວຂັັດກັັບຄໍໍາໝັ້້�ນໝາຍຂອງລັັດຖະບານຟີີລິິບປິິ ນ ພາຍໃຕ້້ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິທາງການເມືືອງ ແລະ ພົົນລະເມືືອງ
ສະບັັບທີີສອງ ຕໍ່່�ກັັບສົົນທິິສັນ
(ICCPR) ທີ່່�ຈະບໍ່່�ນໍໍາເອົົາໂທດປະຫານຊີີວິິດມານໍໍາໃຊ້້ອີີກ. ພວກເຂົົາຍັັງລະບຸຸ ອີີກວ່່ າຮ່່ າງ
ກົົດໝາຍ ບໍ່່�ໄດ້້ສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມສະຫຼັັ�ບຊັັບຊ້້ອນໃນການຄ້້າມະນຸຸດ. ເປັັ ນທີ່່�ໜ້້າ
ສັັງເກດວ່່ າ ມາດຕະການໃນຟີີລິິບປິິ ນ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດ ມີີ
ຄວາມສ່່ ຽງຈາກການນໍໍາສະເໜີີຮ່່ າງກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້� ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່່ຍິິງ ທີ່່�ກາຍມາເປັັ ນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດໃນສະຖານການຄ້້າມະນຸຸດ. ນອກນັ້້�ນ ມັັນຍັັງ
່ � ກະທຳຳ�ຜິິດຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງດ້້ວຍຕົົວເຂົົາເຈົ້້�າເອງນັ້້�ນ ແຕ່່
ເປັັ ນການເປີີດເຜີີຍ ຕໍ່່�ກັັບບຸຸ ກຄົົນຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
່
ເປັັ ນພຽງຜູ້້�ທີ່� ມີີບົົດບາດເລັັ
ກນ້ອ້ ຍເທົ່່�ານັ້້�ນ ມີີຄວາມສ່່ ຽງຕໍ່່�ກັັບໂທດປະຫານຊີີວິິດ. ສະຫຼຸຸ�ບ
ແລ້້ວ, ການປະກາດໃຊ້້ຮ່່ າງກົົດໝາຍ ຈະເປັັ ນການຕໍ່່�ຕ້້ານ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່່ າງກວ້້າງ
ຂວາງໃນຟີີລິິປິິນ ໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.122

122 Gerry QC, Felicity., Karen Gomez Dumpit, Sara Kowal, Courtney Keefe, ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ
ການນໍໍາສະເໜີີໂທດປະຫານຊີີວິິດອີີກຄັ້້�ງ, ວັັນທີີ 3 ເມສາ 2020, ສະພາທະນາຍຄວາມສາກົົນ, ວັັນທີີ 3 ເມສາ 2020. www.
ibanet.org ໄດ້້ເຂົ້້�າໃນວັັນທີີ 30 ກັັນຍາ 2021

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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2.8. ສິງກະໂປ
ັ ຈຸຸດປະສົົງຂອງການ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງສິິງກະໂປ ເລືືອກທີ່່�ຈະບໍ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ສາມາດໄດ້້ຮັບ
ັ ມາຈາກແຫຼ່່�ງຂ້ໍໍ�ມູູນ
ຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�, ໝາຍຄວາມວ່່ າ ຂໍ້້�ມູູນກ່່ ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ແບບເປີີດກວ້້າງ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນແບບລົົງເລິິກຈາກຊ່່ ຽວຊານເທົ່່�ານັ້້�ນ.

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍາໍ ນົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນກົົດໝາຍ: ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2014
(ເລກທີີ 45 ຂອງປີີ 2014) ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ສະເພາະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດ ຫຼືື� ການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີ. ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍເດັັກ ແລະ ໄວໜຸ່່�ມ (ເຊິ່່�ງກໍໍານົົດໃຫ້້ການຄ້້າເດັັກເປັັນອາຊະຍາກໍໍາ ໃນມາດຕາ 12) ເຊິ່່�ງບໍ່່�ມີີຂໍ້້�
ກໍໍານົົດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ. ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2020 ໄດ້້ແນະ
ນໍໍາວ່່ າສິິງກະໂປຕ້້ອງສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ ກອບກົົດໝາຍຂອງຕົົນ ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ັ ການກະທໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ.123
ການລົົງໂທດສຳຳ�ລັບ
ການປ້້ອງກັັນຕາມກົົດໝາຍທີ່່�ອາດຈະເກີີດຂຶ້້�ນ ແລະ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ຽວກັັບການບັັງຄັັບ: ປະມວນ
່
ກົົດໝາຍອາຍາ ປີີ 2008 ກໍໍານົົດຂໍ້້�ຍົົກເວັ້້�ນທົ່່�ວໄປໃນພາກທີີ IV ລວມທັັງບາງກໍໍລະນີີີ�ທີ່� ອາດຈະກ່່
ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມ
�
ຜິິດ ທີ່່ໄດ້້ກະທໍໍາໂດຍ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ລວງທັັງ ກໍໍລະນີີມີີຄວາມຢ້້ານກົົວກ່່ ຽວຂ້້ອງ (ມາດຕາ 90) ຫຼືື� ກໍໍລະນີີມີີການ
ບັັງຄັັບ (ມາດຕາ 94).

ການໃຫ້້ຄວາມຍິິນຍອມ ພາຍໃຕ້້ຄວາມຢ້້ານກົົວ ຫຼືື� ໂດຍຄວາມເຂົ້້�າໃຈຜິິດ ໂດຍບຸຸ ກຄົົນ
ທີ່່�ມີີສະພາບ ຈິິດໃຈທີ່່�ບໍ່່�ປົົກກະຕິິ ແລະ ອື່່�ນໆ; ແລະ ໃຫ້້ໂດຍເດັັກ
90. ຄວາມຍິິນຍອມ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນການຍິິນຍອມ ຕາມເຈດຈໍໍານົົງ ໃນພາກໃດໜຶ່່�ງຂອງ
ປະມວນກົົດ ໝາຍນີ້້�------(a) ຖ້້າຫາກຄວາມຍິິນຍອມ ໄດ້້ມອບໃຫ້້ໂດຍບຸຸ ກຄົົນ —
(i) ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ຄວາມຢ້້ານກົົວຕໍ່່�ການບາດເຈັັບ ຫຼືື� ໃນສະພາວະຄວບຄຸຸ ມຕົົນເອງແບບ
ຜິິດພາດ ຕໍ່່�ກັັບບຸຸ ກຄົົນ ຫຼືື� ບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ ຫຼືື�
(ii) ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ຄວາມເຂົ້້�າໃຈຜິິດຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ເທັັດຈິິງ ແລະ ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ກະທໍໍາຮູ້້� ຫຼືື� ມີີເຫດຜົົນ
ທີ່່�ເຊື່່�ອໄດ້້ວ່່ າ ການໃຫ້້ຄວາມຍິິນຍອມດັ່່�ງກ່່ າວ ເນື່່�ອງຈາກຄວາມຢ້້ານກົົວ ຫຼືື� ຄວາມ
ເຂົ້້�າໃຈຜິິດ;
່
(b) ຖ້້າຫາກການໃຫ້້ຄວາມຍິິນຍອມໂດຍບຸຸ ກຄົົນ ຜູ້້�ທີ່� ມີີສະພາວະຈິິ
ດໃຈທີ່່�ບໍ່່�ປົົກກະຕິິ,
ຄວາມບົົກຜ່່ ອງທາງດ້້ານຈິິດໃຈ, ມຶຶນເມົົາ ຫຼືື� ອິິດທິິພົົນມາຈາກຢາເສບຕິິດ ຫຼືື� ສານກະຕຸ້້�ນ
ອື່່�ນ, ບໍ່່�ສາມາດເຂົ້້�າໃຈລັັກສະນະ ແລະ ຜົົນສະທ້້ອນຂອງການໃຫ້້ຄວາມຍິິນຍອມ ຫຼືື�
(c) ເວັ້້�ນແຕ່່ສິ່່�ງທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນນັ້້�ນກົົງກັັນຂ້້າມກັັບບໍໍລິິບົົດ ຖ້້າຫາກການໃຫ້້ຄວາມຍິິນຍອມ
ໂດຍບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າ 12 ປີີ.
ການກະທໍໍາທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນຖືືກບັັງຄັັບດ້້ວຍການຂົ່່�ມຂູ່່�
94. ຍົົກເວັ້້�ນການຄາດຕະກໍໍາ ແລະ ຄວາມຜິິດຕໍ່່�ລັັດທີ່່�ມີີໂທດປະຫານຊີີວິິດ, ບໍ່່�ມີີສິ່່�ງໃດ
ທີ່່�ແມ່່ ນຄວາມຜິິດ ທີ່່�ກະທໍໍາໂດຍບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ໂດຍການຂົ່່�ມຂູ່່� , ເຊິ່່�ງ
ໃນເວລາກະທໍໍານັ້້�ນ ມີີສາເຫດອັັນສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຄວາມເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ຈະ
123 ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ສິິງກະໂປ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ 2020)
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ມີີຄວາມຕາຍເກີີດຂຶ້້�ນທັັນທີ່່�ແກ່່ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ຫຼືື� ບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນໃດທີ່່�ຈະເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
ທີ່່�ຕາມມາ;
ໂດຍວ່່ າບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ກະທໍໍານັ້້�ນ ບໍ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາຕາມຄວາມຍິິນຍອມຂອງຕົົນເອງ ຫຼືື� ຈາກ
ເຫດຜົົນທີ່່�ເຮັັດ ໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈເຖິິງອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ຕົົນເອງຢ່່ າງສົົມເຫດສົົມຜົົນ ຈົົນເຖິິງແກ່່
ຄວາມຕາຍທັັນທີີ, ເຮັັດໃຫ້້ບຸຸກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວຢູ່່�ໃນສະຖານະການ ທິ່່�ຕົົກຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການ
ບັັງຄັັບດັ່່�ງກ່່ າວ.
ສິິດໃນການປ້້ອງກັັນສ່່ ວນຕົົວຂອງຮ່່ າງກາຍ ແລະ ຊັັບສິິນ
97. ແຕ່່ ລະຄົົນ ມີີສິິດພາຍໃຕ້້ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດທີ່່�ກໍໍານົົດໃນພາກທີີ 99 ໃນການປ້້ອງກັັນຕົົວ —
(a) ຮ່່ າງກາຍຂອງຕົົນເອງ ແລະ ຂອງບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຄວາມຜິິດໃດ ໜຶ່່�ງທີ່່�
ມີີຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບຮ່່ າງກາຍມະນຸຸດ;
(b) ຕໍ່່�ຊັັບສິິນ ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນສັັງຫາລິິມະຊັັບ ຫຼືື� ອະສັັງຫາລິິມະຊັັບຂອງຕົົນເອງ ຫຼືື� ຂອງ
ບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາ ເຊິ່່�ງເປັັນຄວາມຜິິດຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນນິິຍາມຂອງການ
ລັັກຊັັບ, ການຍາດຍິິງຊັັບ, ການກໍ່່�ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືື� ການລ່່ ວງລະເມີີດທາງອາຍາ ຫຼືື�
ທີ່່�ເປັັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການລັັກຊັັບ, ຍາດຊິິງຊັັບ, ກໍ່່�ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືື� ການລ່່ ວງ
ລະເມີີດທາງອາຍາ.

ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ໄດ້້ໃຫ້້ຄໍໍາອະທິິບາຍຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ກໍໍານົົດຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ກໍໍານົົດກ່່ ຽວກັັບການບັັງຄັັບ ເຊິ່່�ງເອົົາມາຈາກ
ປະມວນກົົດໝາຍຂອງອິິນເດຍ 1860, ພາກທີີ 94.
ຄໍໍາອະທິິບາຍ 1. — ບຸຸ ກຄົົນທີ່່� ຕາມການຍິິນຍອມຂອງຕົົນເອງ ຫຼືື� ໂດຍເຫດຜົົນຂອງ
ການຂົ່່�ມຂູ່່� ທີ່່�ຖືືກທຸຸບຕີີ, ການເຂົ້້�າຮ່່ ວມກຸ່່� ມແກ້ ້ງໂຈນ ໂດຍຮູ້້�ລັັກສະນະຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ,
ັ ຜົົນປະ ໂຫຍດຈາກການຍົົກເວັ້້�ນນີ້້� ເນື່່�ອງຈາກການຖືືກບັັງຄັັບໂດຍ
ບໍ່່�ມີີສິິດໄດ້້ຮັບ
ກຸ່່� ມຄົົນຂອງຕົົນເອງ ໃຫ້້ກະທໍໍາສິ່່�ງໃດໜຶ່່�ງ ອັັນເປັັນຄວາມຜິິດຕາມກົົດໝາຍ.
ຄໍໍາອະທິິບາຍ 2. — ບຸຸ ກຄົົນທີ່່� ທີ່່�ຖືືກໂດຍກຸ່່� ມແກ້ ້ງໂຈນ ແລະ ຖືືກບັັງຄັັບດ້້ວຍການ
ຂົ່່�ມຂູ່່� ເຖິິງແກ່່ ຄວາມຕາຍ ເພື່່�ອໃຫ້້ກະທໍໍາສິ່່�ງທີ່່�ເປັັນຄວາມຜິິດຕາມກົົດໝາຍ — ຕົົວຢ່່ າງ
ຊ່່ າງຕີີເຫຼັັ�ກ ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ນໍໍາເອົົາເຄື່່�ອງມືືຂອງລາວ ແລະ ທຸຸບປະຕູູເຮືືອນໃຫ້້ແກ່່ກຸ່່� ມແກ້ ້ງ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດຈາກການ
ໂຈນ ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົ້້�າໄປເຮືືອນ ແລະ ປຸ້້�ນຈີ້້�ຊັັບ — ມີີສິິດໄດ້້ຮັບ
ຍົົກເວັ້້�ນນີ້້�.
[ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາຂອງອິິນເດຍ 1860, s. 94]
ບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນນະໂຍບາຍ:
ເຖິິງວ່່ າຈະບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ຊັັດເຈນໃນກົົດໝາຍ,
ວິິທີີການແຫ່່ ງຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2016-2026 (ຄະນະສະເພາະກິິດລະຫວ່່ າງໜ່່ວຍງານຂອງສິິງກະໂປ
ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ) ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນພາກທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ‘ພວກເຂົົາບໍ່່�ຄວນຈະ
ັ ການລະເມີີດກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍແຮງງານ/ຫຼືື� ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າອອກ-ເມືືອງ ຫຼືື� ການ
ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
�
�
ກະທໍໍາໃດໜຶ່່ງທີ່່ພວກເຂົົາ ໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຂອງການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.’124 ບົົດຖະແຫຼຼງ
ດ້້ານນະໂຍບາຍນີ້້� ໄດ້້ສະທ້້ອນເຖິິງວິິທີີການທີ່່�ອີີງໃສ່່ສາເຫດ ຕໍ່່�ກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນຂະນະທີ່່�ໃນ
ກົົດໝາຍໄດ້້ເອື່່�ອຍອີີງເຖິິງຮູູບແບບຂອງການບັັງຄັັບ.

124 ວິິທີີການແຫ່່ ງຊາດເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ 2016-2026 (ຄະນະເຮັັດວຽກລະຫວ່່າງໜ່່ວຍງານຂອງສິິງກະໂປເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ) 14. ສາມາດດາວ
ໂຫຼຼດໄດ້້ທີ່່�: https://www.mha.gov.sg/what-we-do/combating-trafficking-in-persons

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ການຕີີຄວາມໝາຍຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ເຖິິງວ່່ າ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2014
ຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນໃນການປົົກປ້້ອງຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແຕ່່ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈບາງປະການຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທີ່່�ວ່່ າ
ບຸຸ ກຄົົນບໍ່່�ສາມາດ ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ກັັບຄວາມຜິິດ ຖ້້າຂາດອົົງປະກອບທາງດ້້ານຈິິດໃຈທີ່່�ຈໍໍາເປັັນ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�
ພວກເຂົົາ ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຄວາມຜິິດນັ້້�ນ. ໃນການຄົ້້�ນຄວ້້າໃນປີີ 2017 ອົົງການເສລີີພາບແຫ່່ ງອາຊີີ (Liberty
Asia) ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງການໂຕ້້ວາທີີຂອງລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ນໍໍາໄປສູ່່� ການຜ່່ ານກົົດໝາຍ, ຄວາມຄິິດເຫັັນຂອງທານ ຄຣິິດ
່
ໂຕເຟີີ ເດິິ ສູູຊາ (Christopher de Souza, (ຜູ້້�ທີ່� ວາງກົົດໝາຍ
ໃຫ້້ເປັັນຮ່່ າງກົົດໝາຍ)), ໃນການຕອບສະໜອງ
�
ຂອງຄໍໍາແນະນໍໍາ ທີ່່ເປັັນຄວນໃຫ້້ມີີການຍົົກເວັ້້�ນຈາກການດໍໍາເນີີຄະດີີ:

ັ ຕົົວຈິິງ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າ ເຂົ້້�າໃຈວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງພວກເຮົົາ ປົົກກະຕິິແລ້້ວ
ໃນພາກປະຕິິບັດ
ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�
ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຂ້້ອນ
ຂ້້າງງ່່າຍດາຍ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າພວກເຂົົາ ບໍ່່�ໄດ້້ ຍອມຮັັບ ຫຼືື� ຍິິນຍອມ ແລະ ພວກເຂົົາ
ອາດຈະບໍ່່�ມີີອົົງປະກອບທາງດ້້ານຈິິດໃຈທີ່່�ຈໍໍາເປັັນ ຫຼືື� ການກະທໍໍາທີ່່�ເປັັນເຈດຕະນາຮ້້າຍ
(mens rea) ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາພາຍໃຕ້້ການຖືືກບັັງຄັັບ. ສະນັ້້�ນ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າ ຄິິດວ່່ າຄວາມ
ສະດວກສະບາຍບາງຢ່່ າງ ສາມາດໄດ້້ມາຈາກບັັນດາຫຼັັ�ກການທາງກົົດໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້�. ພະ
ນັັກງານໄອຍະການໄດ້້ເຮັັດການປະເມີີນໂດຍລະອຽດ ໂດຍອີີງໃສ່່ຂໍ້້�ເທັັດຈິິງທັັງໝົົດຂອງ
ແຕ່່ ລະຄະດີີ ຢ່່ າງນ້ ້ອຍກໍໍລະດັັບຂອງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ. ຂະບວນການ
ນີ້້�ນໍໍາໃຊ້້ໃນອາຊະຍາກໍໍາທຸຸກ ປະເພດຢ່່ າງສະເໝີີພາບ ແລະ ຮ່່ າງກົົດໝາຍບໍ່່�ຄວນຈະ
ິ ແລະ ການຕັັດສິິນໃຈຂອງໄອຍະການ.125
ຜູູກມັັດການນໍໍາໃຊ້້ດຸຸນພິິນິດ
ການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງ ຄວາມຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ: ດັ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ກ່່ າວໄວ້້
ແລ້້ວ, ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທາງກົົດໝາຍ ທີ່່�ອາດນໍໍາໄປໃຊ້້ໃນການປ້້ອງກັັນຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການກະທໍໍາຄວາມຜິິດ ນໍໍາໃຊ້້
ໃນຮູູບແບບຂອງການບັັງຄັັບ ເຊິ່່�ງກົົງກັັນຂ້້າມຕໍ່່�ວິິທີີການຂອງສາເຫດທີ່່�ກວ້້າງກວ່່ າ ທີ່່�ນໍໍາມາໃຊ້້ໃນ ວິິທີີການແຫ່່ ງຊາດ
ິ ການທີ່່�ລະອຽດອ່່ ອນກວ່່ ານີ້້�
ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2016-2026. ບໍ່່�ມີີຄວາມຊັັດເຈນວ່່ າຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໃຊ້້ວິທີີ
ັ ຈຸຸດປະສົົງຂອງການປ້້ອງກັັນເຫຼົ່່��ານີ້້� ຫຼືື� ບໍ່່�.
ຈະພຽງພໍໍທີ່່�ຈະພິິສູູດວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກ ‘ບັັງຄັັບ’ ສຳຳ�ລັບ
ມີີການປ້້ອງກັັນສໍໍາລັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຄວາມຜິິດ: ສາມາດ
ພິິຈາລະນາວ່່ າ ພາກທີີ 94 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ຈະຖືືກຕີີຄວາມໄດ້້ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ເພື່່�ອຄອບຄຸຸ ມເຖິິງການ
ນໍໍາໃຊ້້ວິິທີີການ ທີ່່�ລະອຽດອ່່ ອນກວ່່ າ ທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່� ລວມ
ທັັງ ໃນສະຖານະ ການທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມຍິິນຍອມໃນການຂູູດຮີີດຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເອງ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດໄດ້້ຮັັບການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອເພື່່�ອປ້້ອງກັັນ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ການກະທໍໍາ ຖືືກບັັງຄັັບດ້້ວຍການຂົ່່�ມຂູ່່� ໂດຍມີີ
ເຫດອັັນສົົມຄວນທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈວ່່ າການຂົ່່�ມຂູ່່� ຈະເຖິິງແກ່່ ຄວາມຕາຍຕໍ່່�ກັັບເຂົົາເຈົ້້�າ ຫຼືື� ບຸຸ ກອື່່�ນ. ການປ້້ອງກັັນນີ້້� ບໍ່່�ໄດ້້
ນໍໍາໃຊ້້ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ມີີໂທດປະຫານຊີີວິິດ ເຊັ່່�ນ ການຄາດຕະກໍໍາ, ການໃຫ້້ການເທັັດ ແລະ ການປຸ້້�ນຊັັບທາງທະເລ
ໃນ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ຕະຫຼຼອດເຖິິງຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນ ກົົດໝາຍວ່່ າ
ິ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ
ດ້້ວຍ ການນໍໍາໃຊ້້ຢາເສບຕິິດໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ. ໃນກໍໍລະນີີຫຼັັ�ງ, ສານຈະນໍໍາໃຊ້້ດຸຸ ນພິິນິດ
ໃນບາງກໍໍລະນີີ ໂດຍອາໄສພາກທີີ 33B. ພາກທີີ 97 ຍັັງກໍໍານົົດສິິດໃນການປ້້ອງກັັນສ່່ ວນຕົົວ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາ ເພື່່�ອ
ປົົກປ້້ອງຮ່່ າງກາຍ ຫຼືື� ຊັັບສິິນຂອງຕົົນ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ບໍ່່�ມີີສິິດໃນການປ້້ອງກັັນສ່່ ວນຕົົວ ຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາ ທີ່່�ບໍ່່�ມີີ
125 ASEAN & ACTIP: ການນໍໍາໃຊ້້ກອບກົົດໝາຍໃນພາກພື້້�ນ ເພື່່�ອຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບອາຊະຍາກໍໍາໂລກ (Liberty Asia, 2017) 1139. ເບິ່່�ງໄດ້້ທີ່່� https://www.
todayonline.com/singapore/anti-human-trafficking-laws-passed-parliament
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ສາເຫດອັັນສົົມຄວນທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈວ່່ າມີີເຫດແກ່່ ຄວາມຕາຍ ຫຼືື� ໄພອັັນຕະລາຍຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງ, ຫຼືື� ຖ້້າຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດມີີ
��້ , ການນໍໍາໃຊ້້ການປ້້ອງກັັນດັ່່�ງກ່່ າວ ຈີ່່�ງມີີຄວາມ
ເວລາທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັັບການປົົກປ້້ອງຈາກໜ່່ວຍງານຂອງລັັດ. ດ້້ວຍເຫດນ້ັ້ນ
ສະເພາະເຈາະຈົົງຫຼຼາຍຕໍ່່�ກັັບກໍໍລະນີີຂອງແຕ່່ ລະບຸຸ ກຄົົນ ແລະ ມີີທ່່ າອ່່ ຽງທີ່່�ຈະໃຊ້້ສະເພາະກັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກະທໍໍາໂດຍຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ຮຸຸ ນແຮງທີ່່�ສຸຸ ດເທົ່່�ານັ້້�ນ.

ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ຂັ້້�ນຕອນທາງອາຍາ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ນະໂຍບາຍການດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສິິງກະໂປ ບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍາ
່ � ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນການກະທໍໍາທີ່່�ພວກເຂົົາ ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ. ແທນ
ນົົດສະຖານະພາບຂອງບຸຸ ກຄົົນ ຜູ້້�ທີ່� ຈະບໍ່່
ັ ການພິິຈາລະນາຕາມດຸຸ ນພິິນິດ
ິ ຂອງໄອຍະການ ໂດຍມີີ
ທີ່່�ຂໍ້້�ເທັັດຈິິງ ແລະ ສະຖານະການທັັງໝົົດຂອງຄະດີີ ໄດ້້ຮັບ
�
�
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ສືືບສວນ-ສອບສວນກວດສອບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່ໄດ້້ກະທໍໍາ ໂດຍໃຫ້້ຄວາມເປັັນມາຂອງການພິິຈາລະນາ
ິ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງ, ປະຕິິບັດ
ັ ຫຼືື� ຍຸຸ ດຕິິການດໍໍາ
ວ່່ າຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�. ສະພາຂອງໄອຍະການສູູງສຸຸ ດ ມີີດຸຸ ນພິິນິດ
ເນີີນຄະດີີໃດໜຶ່່�ງທາງອາຍາ. ໃນການຕັັດສິິນໃຈດັ່່�ງກ່່ າວ ການປະເມີີນຢ່່ າງລະອຽດ ຄວນເຮັັດຂຶ້້�ນບົົນພື້້�ນຖານຂອງຂໍ້້�
ເທັັດຈິິງຂອງຄະດີີ ລວມທັັງ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ຂອງຄູ່່� ກໍໍລະນີີກ່່ ຽວຂ້້ອງ. ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນ, ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກກໍໍານົົດໂດຍ
ຂະບວນການເຫຼົ່່��ານີ້້�ວ່່ າຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ
ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ ແລະ ເຂດອໍໍານາດຂອງສານ: ມີີການລະບຸຸ ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນກຸ່່� ມ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວໃນຖານະຜູ້້�
ຜຸ້້�ຊ່່ ຽວຊານ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຂ້້າມຊາດໃນສິິງກະໂປ ອາດຈະໄດ້້ຮັບ
�
�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໂດຍປະ ເທດຕົ້້�ນທາງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ (ບໍ່່ວ່່ າຈະໂດຍສະຖານທູູດ ຫຼືື� ເມື່່ອມີີການສົ່່�ງກັັບປະເທດ) ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້
ຖືືກຮັັບຮູ້້�ໂດຍໜ່່ວຍງານຂອງສິິງກະໂປ ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ພວກເຂົົາອາດຈະຖືືກລົົງໂທດໃນສິິງກະໂປ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຄວາມຈໍໍາເປັັນໃນການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃນການກໍໍານົົດຕົົວ
ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
�
ລົົງໂທດ: ໄດ້້ມີີການກ່່ າວເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນໃນການສົ່່ງເສີີມຄວາມຮັັບຮູ້້�ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມ
ແຂງໃຫ້້ແກ່່ ຂະບວນການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ເພື່່�ອແກ້ ້ໄຂອຸຸ ປະສັັກທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ເຂົ້້�າໄປຫາເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ເພື່່�ອຂໍໍການ
ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ. ຂໍ້້�ກັັງວົົນເຊັ່່�ນດຽວກັັນນີ້້�ກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ບົົກຜ່່ ອງໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ກໍໍຍັັງໄດ້້ຖືືກລະບຸຸ ໃນບົົດລາຍງານການຄ້້າ
ມະນຸຸດຂອງກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ປີີ 2020 ເຊິ່່�ງຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມກັັງວົົນຂອງອົົງການ
NGO ທີ່່�ເຈົ້້�າ ໜ້້າທີ່່�ບໍ່່�ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຢ່່ າງພຽງພໍໍຕໍ່່�ກັັບຜົົນກະທົົບຂອງໜີ້້�ສິິນ ແລະ ການບັັງຄັັບດ້້ານຈິິດໃຈຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ.
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ອາດຈະມີີການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
126
ັ ນີ້້� ກໍໍໄດ້້ສະແດງອອກອີີກຄັ້້�ງໃນບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດປີີ 2021 ທີ່່�ກ່່ າວເຖິິງຄວາມເປັັນກັັງວົົນຂອງ
ຜົົນໄດ້້ຮັບ
ອົົງການ NGO ທີ່່�ເຈົ້້�າ ໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດບໍ່່�ໄດ້້ກັ່່�ນກອງຢ່່ າງສະໝໍ່່�າສະເໝີີກ່່ ຽວກັັບຕົົວຊີ້້�ວິິດການຄ້້າມະນຸຸດໃນລະຫວ່່ າງ
ັ ອະນຸຸຍາດ, ອາດຈະສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ ມີີການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້
ການ ‘ບຸຸ ກກວດຄົ້້�ນ’ ຊ້້ອງໂສເພນີີທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຮັັບການກໍໍານົົດຕົົວ ຈາກການລະເມີີດການເຂົ້້�າ-ອອກ ເມືືອງ ຫຼືື� ຈາກການຊັັກຊວນຂອງປະຊາຊົົນ.127

126 ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2020: ສິິງກະໂປ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ 2020)
127 ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2021: ສິິງກະໂປ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ 2021)

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ
ການບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວຜຸ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ລົງົ ໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນພາກ
�
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງ
ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ: ມີີການລາຍງານເຫດການທີ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
ັ ການເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່�ມີີເອກະສານ
ເປັັນທາງການ ຖືືກຄະດີີອາຍາ ສຳຳ�ລັບ
ຢ່່ າງເໝາະສົົມ.
ສະຖານະການດັ່່�ງກ່່ າວພົົບເຫັັນໃນກຸ່່� ມແມ່່ຍິິງທີ່່�ເຮັັດວຽກໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ
່
ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ຜູ້້�ທີ່� ຊອກຫາການຊ່່
ວຍເຫຼືື�ອຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ພາຍຫຼັັ�ງການຖືືກທໍໍາຮ້້າຍ
ັ ການເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່�ມີີວິິຊາ. ມີີການຍົົກ
ຮ່່ າງກາຍ, ລ່່ ວງລະເມີີດ ຫຼືື� ຂູູດຮີີດ, ເຊິ່່�ງຕໍ່່�ມາຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາສຳຳ�ລັບ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໄປຍັັງການກໍ່່�ສ້້າງ ແລະ ການຂົົນສົ່່�ງ ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາການ
ຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຊາຍທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ.
ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເພື່່�ອລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ແລະ ຜູ້້�ອື່່�ນໆ: ລັັກສະນະການລົົງໂທດທີ່່�ຮຸຸ ນແຮງໃນເຄື່່�ອງມືືດ້້ານກົົດໝາຍບາງສະບັັບ ອາດຈະມີີຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບ
ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະ ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຕົົວຢ່່ າງ: ອໍໍານາດບັັງຄັັບທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນພາກທີີ 8 ຂອງ ກົົດໝາຍ
ວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນການຄ້້າມະນຸຸດ ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດເຂົ້້�າໄປໃນສະຖານທີ່່�ໃດໆ ໂດຍບໍ່່�ມີີຄໍໍາສັ່່�ງຈັັບ
ຕົົວ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີເຫດອັັນສົົມ ຄວນ ທີ່່�ເຊື່່�ອໄດ້້ວ່່ າມີີການກະທໍໍາຜິິດພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍສະບັັບນີ້້� ແລະ ເພື່່�ອກັັກຂັັງ
ຫຼືື� ກວດສອບບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ. ພາກທີີ 8 ໄດ້້ໃຫ້້ອໍໍານາດໃນການຈັັບຕົົວໂດຍບໍ່່�ຄໍໍາສັ່່�ງຈັັບຕົົວ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
່
ມີີເຫດຜົົນອັັນສົົມຄວນ ທີ່່�ສົົງໄສບຸຸ ກຄົົນກະທໍໍາ ຄວາມຜິິດ ຫຼືື� ຜູ້້�ທີ່� ກະທໍໍາຄວາມຜິິ
ດ ຕາມທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນພາກທີີ 2
ຂອງກົົດໝາຍ. ບຸຸ ກຄົົນໃດທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຖານທີ່່� ທີ່່�ຂັັດຂວາງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ຫຼືື� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຕໍ່່�ກັັບ
ເຫດການນີ້້� ຖືືວ່່ າມີີເຈດຕະນາຂັັດຂວາງພວກເຂົົາ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງໃນພາກທີີ 17. ພາກທີີ 20 ຍັັງຫ້້າມບໍ່່�ໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນ ຫຼືື�
ຂໍ້້�ຄວາມທີ່່�ເປັັນເທັັດ. ທັັງສອງການກະທໍໍາຜິິດນີ້້� ມີີໂທດປັັບໃໝບໍ່່�ເກີີນ 10,000 ໂດລາສະຫະລັັດ ຫຼືື� ຈໍໍາຄຸຸ ກບໍ່່�ເກີີນ 12
ັ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ, ເຊິ່່�ງ
ເດືືອນ ຫຼືື� ທັັງສອງ. ຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້�ຈະຖືືກນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແທນທີ່່�ຈະໃຊ້້ກັບ
ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການຝຶຶກອົົບຮົົມສະເພາະດ້້ານໃຫ້້ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງໃນການບັັງຄັັບໃຊ້້ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ
ເຫຼົ່່��ານີ້້�.
ຄວາມສ່່ຽງທີ່່�ຈະລົົງໂທດແມ່່ຍິງິ
ແລະ ເດັັກຍິິງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດສຳຳ�ລັັບການຂູູດຮີີດທາງເພດ: ມີີການ
�
ັ ທີ່່ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີໃນສິິງກະໂປ ລວມທັັງ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ກ່່ າວເຖິິງການປະຕິິບັດ
ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການ ທາງເພດ ທີ່່�ຖືືກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງເປັັນທາງການໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງຂ້ໍໍ�
່
ຫາໃນສະຖານການເຮັັດວຽກນອກ ເໜືືອຈາກເງື່� ອນໄຂຂອງວີີຊາໃນການເຮັັ
ດວຽກຂອງລາວ. ແທນທີ່່�ທີ່່�ຈະຖືືກຕັ້້�ງ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ໃຫ້້ໂອກາດໃນການເຮັັດວຽກຢູ່່�ນອກສູູນພັັກເຊົົາທີ່່�ລາວອາໄສຢູ່່�. ເຖິິງຢ່່ າງໃດ
ຂໍ້້�ຫາ, ລາວໄດ້້ຮັບ
ັ ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ກໍໍຕາມ, ຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານຍັັງໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຄວາມສ່່ ຽງຂອງການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສຳຳ�ລັບ
່ ລາຍງານເຫດການຂອງແມ່່ຍິິງຈາກ ຟີີລິິບປິິນ, ໄທ ແລະ ອິິນໂດເນເຊຍ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ
ໂສເພນີີ; ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ຂໍໍຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ. ກົົດບັັດຂອງແມ່່ຍິິງສິິງກະໂປ ປີີ 1997 ກ່່ ຽວກັັບຄວາມຜິິດຕໍ່່�
ກັັບແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກຍິິງ ລວມທັັງຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼຼາຍອັັນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ ແລະ ອໍໍານາດໃນການກັັກຂັັງແມ່່ຍິິງ ແລະ
ເດັັກຍິິງໃນສະຖານທີ່່�ປອດໄພ ເຊິ່່�ງຢູ່່�ໃນໄລຍະການພິິຈາລະນາຄະດີີ (ມາດຕາ 155); ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະ ກັັກຂັັງໃນ
່ ຮັບ
ັ ‘ການຝຶຶກອົົມຮົົມ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງ
ສະຖານທີ່່�ປອດໄພ ຂອງແມ່່ຍິິງ ຫຼືື� ເດັັກຍິິງທີ່່�ອາຍຸຸ ຕໍ່່�ກວ່່ າ 21 ປີີ ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
ທີ່່�ຜິິດສິິນລະທໍໍາ’ (ມາດຕາ 159) ແລະ ຄະດີີອື່່�ນໆ (ມາດຕາ 160); ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍເຂົົາເຈົ້້�າໄປມາເລເຊຍ, ບຣູູໄນ້ ້ ດາຣູູຊາ
ັ ຈາກສະຖານທີ່່� ແລະ ການກັັກຂັັງໃນສິິງກະໂປ (ມາດຕາ 167) ແລະ ຖືືກ
ລໍໍາ ຫຼືື� ຮົົງກົົງ (ມາດຕາ 165) ຫຼືື� ໄດ້້ຮັບ
ຈັັບຕົົວໃນຂໍ້້�ຫາການໜີີຈາກສະຖານທີ່່�ກັັກຂັັງ (ມາດຕາ 169).
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ຄວາມສ່່ຽງໃນການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັັບການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ: ນອກຈາກ
ການຂູູດຮີີດແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກຍິິງໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ, ໄດ້້ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຜູ້້�ຊາຍທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໃນສະຖານທີ່່�ກໍ່່�ສ້້າງ ແລະ ອູ່່� ບ່່ ອນຈອດເຮືືອ ໄດ້້ຖືືກກັັກຂັັງໃນສະຖານການເຮັັດວຽກໂດຍ
ັ ການໃຫ້້ການເທັັດ. ສິິງກະໂປ ຍັັງຖືືກ
ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື� ໂດຍບໍ່່�ມີີວິິຊາທີ່່�ເໝາະສົົມ ຫຼືື� ໃນບາງກໍໍລະນີີ ສຳຳ�ລັບ
ັ ທາງຜ່່ ານ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກບັັນດາປະເທດອາຊຽນ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດໃນອຸຸ ດ
ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າເປັັນສະ ຖານທີ່່�ສຳຳ�ລັບ
ສາຫະກໍໍາການປະມົົງ.
ຄວາມສ່່ຽງໃນການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນພົົນລະເມືືອງຕົົນ:
ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກ
ເມືືອງ ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງ ‘ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແຮງງານທີ່່�ຖືືກຫ້້າມ’ ລວມທັັງ ‘ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ເປັັນສະມາຊິິກໃນຊົົນຊັ້້�ນທີ່່�ຖືືກຫ້້າມ’
່ � ສາມາດສະແດງວ່່ າຕົົນເອງມີີວິິທີີການໃນການສະໜັັບສະໜູູນຕົົນເອງ’, ແລະ ‘ໂສເພນີີ
ລວມທັັງ ‘ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
່
� ຫຼືື� ຮັັບເອົົາ ຫຼືື� ບຸຸ ກຄົົນ, ກ່່ ອນທີ່່�ຈະເຂົ້້�າມາສິິງກະໂປ, ໄດ້້ອາໄສຢູ່່� ຫຼືື� ໄດ້້ຮັບ
ັ ລາຍໄດ້້ຈາກ
ຫຼືື� ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ຜູ້້�ທີ່� ອາໄສຢູ່່
� ໄດ້້ຄອບຄອງ [ເອກະສານເດີີນທາງ] ທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ຫຼືື� ຄອບຄອງ
່
ໂສເພນີີ’ ຫຼືື� ‘ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ຜູ້້�ທີ່� .....ບໍ່່
ເອກະສານປອມ ຫຼືື� ເອກະສານທີ່່�ມີີການດັັດແກ້ ້;’128 ພາລະໜ້້າທີ່່�ໃນການພິິສູູດໃນກໍໍລະນີີນີ້້� ຂຶ້້�ນກັັບບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຈະ
່
ພິິສູູດວ່່ າ ເຂົົາບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແຮງງານທີ່່�ຖືືກຫ້້າມ. ມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ມີີຄວາມສ່່
ຽງຫຼຼາຍ ທີ່່�ຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້�ສາມາດ
ຄວບຄຸຸ ມຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸ ດ ຖ້້າຫາກບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທັັງໝົົດ ໂດຍເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງຄວາມສໍໍາຄັັນຂະບວນການກໍໍານົົດ
ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ມີີປະສິິດທິິ ພາບອີີກຄັ້້�ງ.129

128 ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ c. 133 (M. Ordinance 12 ຂອງ 1959, rev”d ed. ວັັນທີີ 1 ມັັງກອນ 2008) pt. II
129 Marija Jovanovi”, ກົົດໝາຍລະຫວ່່າງປະເທດ ແລະ ບັັນຖັັດຖານລະດັັບພາກພື້້�ນໃນການລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ: ສະຫະພາບເອີີລົົບ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້້
ມີີການກໍໍານົົດນິິຍາມຄືືນໃໝ່່ກ່່ຽວກັັບການປົົກຄອງທົ່່�ວໂລກກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ວາລະສານກົົດໝາຍລະຫວ່່ າງປະເທດຂອງອາເມລິິກາ, Vol. XX, 1, 20

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

88

2.9. ປະເທດໄທ
ມີີການຈັັດກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນສອງຄັ້້�ງ ໃນປະເທດໄທ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�, ໂດຍມີີ
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ 38 ທ່່ ານ ທີ່່�ຕາງໜ້້າມາຈາກທັັງຝ່່າຍລັັດ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຝ່່າຍລັັດທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານການ
ຄ້້າມະ ນຸຸດ. ໃນພາກນີ້້� ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຂໍ້້�ມູູນດ້້ານເລິິກ ລວມທັັງ ເອກະສານ/ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ເປີີດກວ້້າງ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.

ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຊັັດເຈນກ່່ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ:
ອີີງຕາມ
�
�
ພາກທີີ 41 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ B.E. 2551 (2008), ເຊິ່່ງຕໍ່່ມາໄດ້້ມີີການປັັບປຸຸ ງໃນ
ັ ການເຂົ້້�າປີີ 2015 (BE 2558) ແລະ 2017 (BE 2560), ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ສາມາດຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີສຳຳ�ລັບ
ອອກເມືືອງທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ຢູ່່�ອາໄສ, ໂດຍໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ, ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ, ຄວາມ
ິ າ ໄດ້້
ຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ ຫຼືື� ຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຮັັດວຽກ ເວັ້້�ນແຕ່່ ລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ:

ິ າ ອະນຸຸຍາດຢ່່ າງເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ, ຫ້້າມ
ເວັ້້�ນແຕ່່ ລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
�
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ສືືບສວນ - ສອບສວນ ດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ັ ຄວາມຜິິດໃນການເຂົ້້�າມາ, ອອກໄປ ຫຼືື� ອາໄສຢູ່່�ໃນຣາຊະອານາຈັັກ
ຄ້້າມະນຸຸດ ສຳຳ�ລັບ
ັ ອະນຸຸຍາດ ຕາມກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ການໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນ
ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ການປອມແປງ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ເອກະສານເດີີນທາງປອມ
ພາຍໃຕ້້ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ,
ຄວາມຜິິດພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ
ແລະ ປາບປາມການຄ້້າປະເວນີີ ໂດຍສະເພາະການຕິິດຕໍ່່�, ການຊັັກຊວນ, ການແນະນໍໍາ
ແລະ ຊັັກຊວນບຸຸ ກຄົົນເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄ້້າປະເວນີີ ແລະ ການລວມກຸ່່� ມກັັນໃນ
ສະຖານທີ່່�ຄ້້າປະເວນີີ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄ້້າປະເວນີີ ຫຼືື� ຄວາມຜິິດໃນສະຖານການ
ັ ອະນຸຸຍາດ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍການເຮັັດວຽກ
ເປັັນຄົົນຕ່່ າງດ້້າວ ທີ່່�ເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ຂອງຄົົນຕ່່ າງດ້້າວ.
ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດຂອງການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງໄດ້້ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ມີກ
ີ ານປັັບປຸຸງ: ອີີງຕາມພາກທີີ 41 ຂອງ
ິ າທາງອາຍາ ສາມາດ ດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍມີີການ
ກົົດໝາຍ, ການດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງດ້້ານຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າ ໂດຍມີີຄວາມເປັັນກັັງວົົນວ່່ າຂໍ້້�ກໍໍານົົດດັ່່�ງ
ອະນຸຸຍາດຢ່່ າງເປັັນ ລາຍລັັກອັັກສອນຂອງລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງເປັັນທາງການ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ທີ່່�ມີີໜ້້າທີ່່�
ກ່່ າວວນີ້້�ຈະຖືືກນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
່ � ມີີພັັນທະໃນການກໍໍານົົດ ແລະ ຂາດທາງເລືືອກ ທີ່່�ທ້້າທາຍຕໍ່່�ການຕັັດສິິນໃຈນີ້້�, ຊຶ່່�ງຊ່່ ວຍໃຫ້້ສາມາດ
ຮັັບຜິິດຊອບ ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ິ ທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນການປົົກປ້້ອງ.130 ນອກນັ້້�ນ, ມັັນຍັັງນໍໍາໃຊ້້ຈໍໍາກັັດສະເພາະບາງປະເພດຂອງການກະທໍໍາຜິິດເທົ່່�າ
ໃຊ້້ດຸຸນພິິນິດ
ນັ້້�ນ. ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ຖືືກກ່່ າວໂດຍ ຜູ້້�ປຶຶກສາຫາລືືໃນກອງປະຊຸຸມໂຕະມົົນ ແລະ ບາງທ່່ ານກໍໍໄດ້້ແນະນຳຳ�ວ່່ າຂໍ້້�ກໍໍານົົດ
ດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ຄວນຈະເຮັັດໃຫ້້ກວ້້າງຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອໃຫ້້ສາມາດຄວບຄຸຸ ມຕໍ່່�ການກະທໍໍາຜິິດເພີ່່�ມເຕີີມ ເຊັ່່�ນ ການປອມແປງຂໍ້້�ມູູນ
ປະຈໍໍາຕົົວ. ບາງທ່່ ານຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າຄວນຮ່່ າງ ກົົດໝາຍ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ມີີຄວາມຊັັດເຈນຕໍ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ ຕໍ່່�
ັ ການ ປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ. ນອກນັ້້�ນ ຍັັງມີີການແນະນໍໍາອີີກວ່່ າ ກົົດໝາຍ
ກັັບຂອບເຂດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຮັບ
ດັ່່�ງກ່່ າວສາມາດຮັັບປະກັັນຢ່່ າງຊັັດເຈນວ່່ າກະຊວງມະຫາດໄທ ສາມາດປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນບັັນຊີີດໍໍາ ຫຼືື� ຢູ່່�
ັ ຄວາມຜິິດນັ້້�ນ.
ພາຍໃຕ້້ການບັັນທຶຶກໃນໜັັງສືືເດີີນທາງສຳຳ�ລັບ
130 Marija Jovanovi”, ກົົດໝາຍລະຫວ່່າງປະເທດ ແລະ ບັັນຖັັດຖານລະດັັບພາກພື້້�ນໃນການລັັກລອບເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ: ສະຫະພາບເອີີລົົບ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້້
ມີີການກໍໍານົົດນິິຍາມຄືືນໃໝ່່ກ່່ຽວກັັບການປົົກຄອງທົ່່�ວໂລກກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ວາລະສານກົົດໝາຍລະຫວ່່ າງປະເທດຂອງອາເມລິິກາ, Vol. XX, 1, 20
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຄໍໍາໝັ້້�ນໝາຍຕໍ່່�ກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ-ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ແຮງງານແບບບັັງຄັັບ:
ັ ຍາ ILO ປີີ 2017 ຂອງສົົນທິິສັນ
ັ ຍາວ່່ າດ້້ວຍແຮງງານແບບບັັງຄັັບ, ໂດຍໃຫ້້ລັດ
ັ
ປະເທດໄທໄດ້້ ລົົງນາມໃນສົົນທິິສັນ
�
�
�
�
�
ພາຄີີ “ໃຊ້້ມາດຕະ ການທີ່່ຈໍໍາເປັັນເພື່່ອຮັັບປະກັັນວ່່ າໜ່່ວຍງານທີ່່ມີີສິິດອໍໍານາດມີີສິິດທີ່່ຈະບໍ່່ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ກໍໍານົົດ
ັ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການກະທໍໍາທີ່່�
ການລົົງໂທດຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ເປັັນແຮງງານບັັງຄັັບສຳຳ�ລັບ
ຜິິດກົົດໝາຍ ເຊິ່່�ງພວກເຂົົາຖືືກ ບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ເປັັນແຮງງານ
ັ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້�ໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການກ່່ າວເຖິິງ.
ບັັງຄັັບ.” ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດອື່່�ນໆທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງໃນກົົດໝາຍ: ນອກຈາກພາກທີີ 41 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
B.E. 2551 (2008), ພາກທີີ 31 ຂອງກົົດໝາຍສະບັັບດຽວກັັນ ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຄວາມກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ; ໂດຍອະນຸຸຍາດ
ໃຫ້້ໄອຍະການ ນຳຳ�ເອົົາຕົົວບຸຸ ກຄົົນໃດກໍໍໄດ້້ ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດມາຂຶ້້�ນສານເພື່່�ອໃຫ້້ການ, ເຊິ່່�ງຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າຄວາມ
ສ່່ ຽງຂອງຜູ້້�ຖືືກ ເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດນັ້້�ນຫຼຸຸ�ດລົົງ, ສັັນນິິຖານໄດ້້ດ້ວ້ ຍການອະນຸຸຍາດໃຫ້້ສະພາບການທັັງໝົົດ
ຂອງຄວາມຜິິດທາງ ອາຍາທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ເພື່່�ອນໍໍາມາເປີີດເຜີີຍ ແລະ ພິິຈາລະນາ.
ການລຶຶບລ້້າງປະຫວັັດອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດເຮັັດໄດ້້ທາງກົົດໝາຍ: ນອກຈາກບໍໍລິິບົົດທີ່່�ຈໍໍາກັັດ ຂອງ
ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍ ການໃຫ້້ອະໄພຍະໂທດ ແລະ ການຟື້້�ນຟູູຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ສາມາດລຶຶບປະຫວັັດອາຊະຍາກໍໍາຂອງຜູ້້�ກະ
ັ ປະຫວັັດອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
ັ ການລຶຶບລ້້າງ. ເຖິິງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ມີີການ
ທໍໍາຜິິດ, ບໍ່່�ມີີໂອກາດໃນກົົດໝາຍສຳຳ�ລັບ
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ອ້້າງເຖິິງກໍໍລະນີີທີ່່ອົົງການໄອຍະການສູູງສຸຸ ດ ທີ່່ເຮັັດວຽກຮ່່ ວມກັັບກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ແລະ UNHCR ໃນ
ການລຶຶບລ້້າງປະຫວັັດອາຊະຍາກໍໍາ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກສົ່່�ງໄປປະເທດທີີສາມ.
ບໍ່່�ມີີຖະແຫຼຼງການ ການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນນະໂຍບາຍ: ໃນພາກນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍແຫ່່ ງຊາດຄັ້້�ງທີີສອງ,
ຍຸຸ ດທະສາດ ແລະ ມາດຕະການໃນການປ້້ອງກັັນ ແລະ ປາບປາມການຄ້້າມະນຸຸດ (2017-2021) ຂອງກະຊວງສະ
ຫວັັດດີີການສັັງຄົົມ ແລະ ການພັັດທະນາ (MSDHS) ແມ່່ ນບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແຕ່່ ໄດ້້ກໍໍານົົດ ການເສີີມສ້້າງ
ຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.

ການຕີີຄວາມໝາຍຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ັ ຕົົວຈິິງໄດ້້ສະເໜີີສອງເຫດຜົົນໃນການ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ຽວກັັບຈຸຸດປະສົົງຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ:
ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຄວາມຜິິດ ແມ່່ ນເພື່່�ອສ້້າງແຮງ
ຍຶຶດໝັ້້�ນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຫດຜົົນທີີໜຶ່່�ງ, ບໍ່່�ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສຳຳ�ລັບ
ິ າທາງ
ຈູູງໃຈໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ແລະ ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນຂະບວນການດໍໍາເນີີີ�ນຄະດີີຍຸຸ ຕິທໍໍ
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�
ອາຍາ ໃນຖານະພະຍານ. ເຫດຜົົນທີີສອງ, ຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່ງຂອງວິິທີີການທີ່່ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນ
ໃຈກາງໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ຄວາມເຂົ້້�າໃຈທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນສອງປະການ ກ່່ ຽວກັັບຈຸຸດປະສົົງຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດສົ່່�ງຜົົນກັັນໃຫ້້ມີີການຕີີຄວາມໝາຍແນວໃດ.
ຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນວ່່າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ໃຫ້້ການຮ່່ວມມືື ຄວນຖືືກປົົກປ້້ອງຈາກການ
ລົົງໂທດ ຫຼືື� ບໍ່່�: ຜູ້້�ຕອບໄດ້້ຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່� ບໍ່່� ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຄວນ
ັ ການປົົກປ້້ອງພາຍໃຕ້້ພາກທີີ 41 ຫຼືື� ບໍ່່�. ຄວາມຄິິດເຫັັນໃນຈຸຸດນີ້້�ມີີຄວາມແຕກຕ່່ າງກັັນ. ບາງທ່່ ານກ່່ າວວ່່ າ
ຈະໄດ້້ຮັບ
ວິິທີີການທີ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະ ຮ້້າຍເປັັນໃຈກາງ ຢືືນຢັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກລົົງໂທດ ເຖິິງວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
່ ວິທີີ
ິ ການເຫຼົ່່��ານີ້້�ຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າການລົົງໂທດຜູ້້�
ຮ້້າຍເລືືອກທີ່່�ຈະບໍ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ. ບັັນດາຜູ້້�ທີ່� ໃຊ້້
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຍ້ ້ອນອາຊະຍາກໍໍາຍ້ ້ອນຫຼັັ�ງ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າພວກເຂົົາຖອນຕົົວຈາກການຮ່່ ວມມືືນັ້້�ນ ຈະບໍ່່�ເປັັນໄປຕາມ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ເຈດຈໍໍານົົງຂອງຂໍ້້�ກໍໍານົົດນີ້້�, ແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຄວນທີ່່�ຈະສາມາດປະຕິິເສດການຮ່່ ວມມືືໂດຍບໍ່່�ມີີການລົົງໂທດສໍໍາ
ລັັບທາງເລືືອກນັ້້�ນ. ຄົົນອື່່�ນໆໄດ້້ສະແດງຄວາມ ຄິິດເຫັັນໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ, ເຈດຈໍໍານົົງຂອງພາກທີີ 41 ແມ່່ ນເພື່່�ອ
ິ າ ທາງອາຍາ ແລະ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງເຂົ້້�າຫາ
ສົ່່�ງເສີີມຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃຫ້້ຮ່່ ວມມືືໃນຂະບວນຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນຖານະພະຍານຫຼຼາຍກວ່່ າໃນຖານະຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ດ້້ວຍເຫດຜົົນນີ້້�, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ໃຫ້້ການ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ການລົົງທຶຶນດ້້ານຊັັບພະຍາກອນຄືືກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ່່ ວມມືືໃນຖານະພະຍານ ບໍ່່�ຄວນທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
ຮ້້າຍຄົົນອື່່�ນໆ. ມີີຄວາມກັັງວົົນວ່່ າ ການໃຫ້້ການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົ້້�າເຖິິງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທຸຸກຄົົນ
ບໍ່່�ວ່່ າພວກເຂົົາຈະໃຫ້້ຄວາມຮ່່ ວມມືື ຫຼືື� ບໍ່່�ກໍໍຕາມ, ອາດຈະເປັັນຜົົນປະໂຫຍດທາງອ້້ອມຕໍ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ດ້້ວຍການໃຫ້້
ໂອກາດພວກເຂົົາໃນການຈ່່ າຍເງິ ິນ ຫຼືື� ແຮງຈູູງໃຈອື່່�ນແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ໃຫ້້ການຮ່່ ວມມືື.
ການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງຄວາມຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ: ອີີງຕາມກົົດໝາຍໄທ, ຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ຈະຜູູກພັັນສະເພາະກໍໍລະນີີທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນໄດ້້ກະທໍໍາ ໂດຍເຈດຕະນາເທົ່່�ານັ້້�ນ (ພາກທີີ 59). ບຸຸ ກຄົົນ
ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ໃນກໍໍລະນີີ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ເພາະຄວາມຈໍໍາເປັັນ, ລວມທັັງ ‘ກໍໍລະນີີທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການ
ບັັງຄັັບ ຫຼືື� ພາຍໃຕ້້ການອິິດດທິິພົົນ ຂອງການບັັງຄັັບ ໂດຍທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວບໍ່່�ສາມາດຫຼີີ�ກລ້້ຽງ ຫຼືື� ຕໍ່່�ຕ້້ານໄດ້້’ (ພາກ
ທີີ 67(1)) ຫຼືື� ‘ໃນເວລາທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ກະທໍໍາ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ຕົົນເອງ ແລະ ບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ ຫຼົົ�ບຫຼີີ�ກຈາກໄພອັັນຕະລາຍ
ເຊິ່່�ງບໍ່່�ສາມາດຫຼີີ�ກລ້້ຽງໄດ້້ດ້ວ້ ຍວິິທີີການອື່່�ນໃດ, ແລະ ບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ບໍ່່�ໄດ້້ເປັັນສາເຫດເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຂຶ້້�ນ ເພາະຄວາມ
ຜິິດຂອງຕົົນເອງ. ໂດຍວ່່ າຈະຕ້້ອງບໍ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາ ເກີີນກວ່່ າຄວາມຈໍໍາເປັັນຢ່່ າງສົົມເຫດສົົມຜົົນ ພາຍໃຕ້້ສະພາບການນັ້້�ນ’
(ພາກທີີ 67(2)).
ັ ຕົົວຈິິງບາງທ່່ ານ ໄດ້້ອະທິິບາຍກວ່່ າ ຖ້້າຫາກບໍ່່�ສາມາດພິິສູູດໄດ້້ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກະທໍໍາຄວາມຜິິດ
ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ເຊັ່່�ນການປ້້ອງກັັນຕົົນເອງ ພາກທີີ 41 ບໍ່່�ສາມາດນໍໍາໃຊ້້ໄດ້້. ທ່່ ານອື່່�ນໆ ໄດ້້ເບິ່່�ງໃນມຸຸ ມມອງທີ່່�ແຕກຕ່່ າງອອກໄປ ໂດຍ
ແນະນໍໍາວ່່ າການຍົົກເວັ້້�ນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງນີ້້�ກວ້້າງຂວາງຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ຄວາມຜິິດນັ້້�ນ ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກະ
ທໍໍາຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ. ມັັນໄດ້້ມີີການອະທິິບາຍວ່່ າ ກໍໍລະນີີທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນສະໝັັກໃຈເຂົ້້�າປະເທດໄທໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມ
ກົົດໝາຍ ໄດ້້ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນການເປັັນໂສເພນີີ, ປອມແປງເອກະສານຂອງຕົົນເອງເພື່່�ອກະທໍໍາສິ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວ, ພາກທີີ 41
ບໍ່່� ນໍໍາໃຊ້້ ຍ້ ້ອນວ່່ າຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດບໍ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາສິ່່�ງໃດ ເພື່່�ອໃຫ້້ຜູ້້�ກ່່ ຽວກະທໍໍາຄວາມຜິິດ. ມີີການຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ສືືບສວນ-ສອບສວນ ປະເຊີີນໜ້້າກັັບສິ່່�ງທ້້າທາຍທີ່່�ໜັັກໜ່່ວງ ກໍໍລະນີີທີ່່�ບຸຸ ກຄົົນສະໝັັກໃຈເຂົ້້�າມາປະເທດໄທ ໂດຍບໍ່່�
ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ແລະ ຕໍ່່�ມາໄດ້້ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເຊິ່່�ງມີີຄໍໍາຖາມເກີີດຂຶ້້�ນວ່່ າ ພາກ
ທີີ 41 ປົົກປ້້ອງການດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ ຫຼືື� ບໍ່່�.
ັ ຕົົວຈິິງບາງທ່່ ານ ໄດ້້ເບິ່່�ງມຸຸ ມມອງ
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູູກມັັດກັັບສະຖານະພາບຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ຂອງຂອບເຂດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດກວ້້າງຂຶ້້�ນ, ໂດຍຍຶຶດຕິິດກັັບສະຖານະພາບຂອງບຸຸ ກຄົົນ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະກໍໍານົົດວ່່ າຄວາມຜິິດນັ້້�ນ ກ່່ ຽວຂ້້ອງໂດຍກົົງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. ໄດ້້ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຕົົວຢ່່ າງ
ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ (ລວມທັັງເດັັກນ້ ້ອຍ) ໃນສະຖານທີ່່�ກັັກຂັັງຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ໃນສູູນພັັກເຊົົາທີ່່�ຂັັດກັັບເຈດ
່
ຈໍໍານົົງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ຜູ້້�ທີ່� ທໍໍາລາຍຊັັ
ບສິິນ, ລັັກຊັັບ ແລະ ທໍໍາຮ້້າຍພະນັັກງານ. ຕາມລາຍງານ ເຫັັນວ່່ າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບ
ັ ຄວາມຜິິດເຫຼົ່່��ານີ້້�ໃນບາງກໍໍລະນີີ ແຕ່່ບໍ່່�ແມ່່ ນກໍໍລະນີີອື່່�ນ. ສະຫຼຸຸ�ບແລ້້ວ,
ໃຊ້້ກົົດໝາຍ ໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຜູ້້� ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສຳຳ�ລັບ
ັ ຕົົວຈິິງ.
ຂອບເຂດຂອງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈເປັັນເອກະພາບກັັນ ໂດຍຜູ້້�ປະຕິິບັດ
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ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ຄຸຸນຄ່່າຂອງຂໍ້້�ກໍໍານົົດການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍໄທ: ໄດ້້ມີີການລາຍງານວ່່ າ ຍັັງບໍ່່�ມີີການຂໍໍອະນຸຸຍາດ ພາຍໃຕ້້
ພາກທີີ 41 ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນສໍໍານັັກງານຕໍໍາຫຼຼວດແຫ່່ ງຊາດ ຫຼືື� ໜ່່ວຍງານກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກ
ັ ຕົົວຈິິງຊີີ້້��ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ເປັັນຫົົວໃຈສໍໍາຄັັນໃນການປັັບປຸຸ ງການຈັັດຕັ້້�ງ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນປະເທດໄທ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ, ໂດຍໄດ້້ມີີການລາຍງານຕົົວຢ່່ າງໃນການດໍໍາເນີີນ
ປະຕິິບັດ
ຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ກ່່ ອນການອອກກົົດໝາຍ. ໄດ້້ມີີການຍົົກໃຫ້້ເຫັັນຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາ
ການປະມົົງ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນ ຄະດີີ ໃນສະຖານການປອມແປງເອກະສານ ລວມທັັງ ປຶ້້�ມຂອງພະນັັກງານເທິິງເຮືືອໄທ.
ັ ການຍົົກເວັ້້�ນ ການຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດ ຜ່່ ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່່ ວມມືືໂດຍໜ່່ວຍງານຂອງ
ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັບ
ລັັດຖະບານ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດຖະບານ, ແລະ ຕໍ່່�ມາ SOP ກໍໍໄດ້້ຖືືກແນະນໍໍາໃນການກອບກູ້້� ແລະ ສົ່່�ງ
ກັັບ ຄົົນລາວ, ມຽນມາ ຫຼືື� ກໍໍາປູູເຈຍ ແລະ ນໍໍາເອົົາພວກເຂົົາອອກຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ນໍໍາເຂົ້້�າສູ່່� ການປົົກປ້້ອງ.

ຫ້້ອງທີີ 7: ກໍໍລະນີີສຶກ
ຶ ສາ: ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນເອກະພາບ
ກັັນໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ
ເຖິິງວ່່ າ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ອາດຈະກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ, ມັັນອາດຈະບໍ່່�ມີີການນໍໍາໃຊ້້ເປັັນ
ັ ຕົົວຈິິງ. ສິ່່�ງນີ້້�ອາດຈະເປັັນຈິິງໄດ້້ ລະຫວ່່ າງລັັດ ໃນເສັ້້�ນທາງ
ເອກະພາບກັັນໃນພາກປະຕິິບັດ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ພາຍໃນລັັດດຽວ. ໃນສະຖານະການໜຶ່່�ງ, ແມ່່ຍິິງໄວໜຸ່່� ມສອງຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າ
ັ ຍາທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນຈິິງວ່່ າຈະໃຫ້້ເຮັັດວຽກເປັັນພະນັັກ
ມະນຸຸດຈາກປະເທດອຸຸ ສເບກິິສຖານ ໂດຍໃຫ້້ສັນ
ງານເສີີບໃນປະເທດໄທ. ເມື່່�ອມາຮອດ ພວກເຂົົາຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ເປັັນໂສເພນີີ ເປັັນເວລາຫົົກ
ເດືືອນ ກ່່ ອນທີ່່�ຈະຖືືກຂາຍໃຫ້້ແກ່່ ແກ້ ້ງຊາວຈີີນ ທີ່່�ສັັນຍາວ່່ າຈະປ່່ ອຍເຂົົາເຈົ້້�າຖ້້າຫາກພວກ
ເຂົົານໍໍາເອົົາ ‘ສິິນຄ້້າ’ ເຂົ້້�າໄປ. ພວກເຂົົາທັັງສອງ ຕົົກລົົງຕໍ່່�ກັັບຂໍ້້�ສະເໜີີນັ້້�ນ ແລະ ເດີີນທາງຈາກ
ປາກິິດສະຖານ ໄປປະເທດໄທເພື່່�ອລັັກລອບຂົົນຢາເສບຕິິດໃນກະເປົົາເດີີນທາງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.
ພວກເຂົົາໄດ້້ຖືືກຈັັບຕົົວໃນບາງກອກ, ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ຖືືກຕັັດສິິນ ແລະ ລົົງໂທດຈໍໍາຄຸຸ ກ 32
ັ ການອະໄພຍະໂທດ ແລະ ຖືືກສົ່່�ງກັັບປະເທດດ້້ວຍການ
ປີີ ແລະ 25 ປີີ. ຕໍ່່�ມາ ຄົົນໜຶ່່�ງໄດ້້ຮັບ
ສະໜັັບສະໜູູນຈາກອົົງການ NGO, ໃນຂະນະທີ່່�ອີີກຄົົນໜຶ່່�ງຍັັງຢູ່່�ໃນຄຸຸ ກ. ຕົົວຢ່່ າງນີ້້�ສະແດງ
ັ ທີ່່�
ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ອາດຈະບໍ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ເປັັນ ເອກະພາບກັັນ ແລະ ສົ່່�ງຜົົນໄດ້້ຮັບ
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ແຕກຕ່່ າງກັັນ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຢ່່ າງມີີ
ແຫຼ່່�ງທີ່່�ມາ: ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົດໝາຍ ຕໍ່່�ກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ປະສິິດທິິພາບ ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸ ດ (OSCE, ວຽນນາ 2013) 25

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ບົົດບັັນຍັັດວ່່າດ້້ວຍ ການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນ
ຂັ້້�ນຕອນການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ: ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວ, ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ມີີທັັດສະນະວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໄທ ນໍໍາໃຊ້້
ມາດຕາ 41 ຂອງ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ປີີ ພ.ສ. 2551 (2008) ຢ່່ າງເຄັ່່�ງຄັັດ. ບາງຄົົນ ຮູ້້�ສຶຶກ
ວ່່ າ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ສໍໍາລັັບຂໍໍອະນຸຸຍາດ ຈາກ ກະຊວງ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຂໍ້້�ຫາການ
ັ ຍາອາຊຽນ. ອີີງ
ເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ການຂາຍໂສເພນີີ, ກໍໍານົົດ ມາດຕະຖານການປົົກປ້້ອງທີ່່�ສູູງກວ່່ າ ສົົນທິິສັນ
ຕາມທັັດສະນະນີ້້�, ມັັນເປັັນໄປບໍ່່�ໄດ້້ ຖ້້າອິີີ�ງຕາມຂັ້້�ນຕອນ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ຖືືກລະບຸຸ ຕົົວມາແລ້້ວ ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນ
ິ ທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ;
ຄະດີີ, ເມື່່�ອເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສອບ-ສອບສວນ, ໄອຍະການ ແລະ ສານ ບໍ່່�ມີີດູູນພິິນິດ
ມີີພຽງແຕ່່ລັັດຖະມົົນຕີີເທົ່່�ານັ້້�ນ ທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດ ໃນການອະນຸຸຍາດໃຫ້້ມີີການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ.
ັ
ເມື່່�ອໃດ ຄວນຈະນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
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ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່ລົົງໂທດ ບໍ່່ຄວນຂຶ້້�ນກັັບຂະບວນການທີ່່ຍືືດເຍື້້�ອ
ກົົດໝາຍໜື່່ງທ່່ ານໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ການປະຕິິບັດ
�
ຍາວນານ ທີ່່ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຢ່່ າງເປັັນທາງການ. ຄໍໍາແນະນໍໍາ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ການກໍໍານົົດ
ັ
ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ຜົົນຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດເປັັນພື້້�ນຖານສໍໍາຄັັນ ສໍໍາລັັບນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ, ໄດ້້ຮັບ
�
ການພິິຈາລະນາ ໂດຍຂັັດກັັບ ຈຸຸດປະສົົງຂອງມັັນ, ທີ່່ເປັັນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ສໍໍາລັັບ
ທັັດສະນະຂອງບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ, ມັັນຄວນຈະພຽງພໍໍແລ້້ວ ສໍໍາລັັບການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.
ບົົດບາດຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນສອບສວນ ໃນການປະຕິີີ�ບັັດໃຫ້້ສອດຄ່່ອງກັັບຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ:
ມາດຕາ 41 ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ ເປັັນຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້; ບໍ່່�ແມ່່ ນໄອຍະການ ຫຼືື� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງ
ັ ເກີີດຂຶ້້�ນ ເມື່່�ອຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ບໍ່່�ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ແລະ
ສານ. ສັັງເກດເຫັັນວ່່ າ ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຄວາມອາດສາມາດເທົ່່�າທີ່່�ຄວນ ໃນການເຂົ້້�າໃຈວ່່ າເປັັນຫຍັັງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈື່່�ງອາດຈະຕົົວະ ຫຼືື� ບໍ່່�ສະໜອງຂໍ້້�ມູູນ
ຄວາມຈິິງ ກ່່ ຽວກັັບການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ຊື່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ຄວາມຜິິດທີ່່�ຕົົນ
ໄດ້້ກະທໍໍາ.131 ແຕ່່ ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ໄດ້້ສະແດງຄວາມເຊື່່�ອໝັ້້�ນວ່່ າ ຕຳຳ�ຫຼຼວດໄດ້້ປັັບປຸຸ ງການນຳຳ�ໃຊ້້
ຫຼັັ�ກການຂອງຕົົນ, ຊື່່�ງບໍ່່�ພຽງແຕ່່ຫຼີີ�ກລ້້ຽງການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາແກ່່ ການກະທຳຳ�ຜິິດທີ່່�ເກີີດຂື້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງບໍ່່�ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາແກ່່ຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ນອນຢູ່່�ໃນປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ, ຊື່່�ງກວມເອົົາ ແມ້ ້ກະທັ້້�ງ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ບໍ່່�
ິ
ໄດ້້ຖືືກຍົົກເວັ້້�ນ ຈາກມາດຕາ 41 ຢ່່ າງເຫັັນໄດ້້ແຈ້ ້ງ. ຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຖືືກສະເໜີີ ແມ່່ ນຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ນໍໍາໃຊ້້ດູູນພິິນິດ
�
�
�
ເພື່່ອບໍ່່ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ ຫຼືື� ການປອມແປງເອກະສານ,
ການຕົົວະກ່່ ຽວກັັບຕົົວຕົົນ, ວີີຊາທີ່່�ຢູ່່�ເກີີນກໍໍານົົດ, ຫຼືື� ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ກໍໍໄດ້້
ສັັງເກດເຫັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍຢູ່່�ໃນນີ້້�ເຊັ່່�ນກັັນ. ຄວາມຈິິງທີ່່�ວ່່ າ ຕໍໍາຫຼຼວດຖືືກວັັດແທກຜົົນງານ ດ້້ວຍການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຕັ້້�ງຂໍ້້�
ຫາ ແລະ ຈັັບກຸຸ ມຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ອາດຈະຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ການລະເລີີຍ ໜ້້າທີ່່�ຂອງຕົົນ ຖ້້າເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ,
ສັັງເກດເຫັັນວ່່ າອາດຈະບໍ່່�ເປັັນສິ່່�ງຈູູງໃຈ ໃຫ້້ນຳ�ຳ ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ (ໃຫ້້ເບິ່່�ງຂ້້າງລຸ່່� ມນີ້້� ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການລະບຸຸ
ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ).
ບົົດບາດຂອງໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມຝ່່າຍຈໍໍາເລີີຍ ໃນການສະໜັັບສະໜູູນຫຼັັ�ກການການບໍ່່�
ລົົງໂທດ: ຖ້້າຜູ້້�ສືືບສວນ ກ່່ າວຫາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈົົນເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ກາຍເປັັນຜູ້້�ຖືືກກ່່ າວຫາກ່່ ອນຂື້້�ນສານ, ໄດ້້
ມີີການອະທິິບາຍວ່່ າ ໄອຍະການຄວນດໍໍາເນີີນຄະດີີ ກໍໍຕໍ່່�ເມື່່�ອເຂົົາເຈົ້້�າແນ່່ ໃຈວ່່ າ ຜູ້້�ຕ້້ອງສົົງໄສບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ຍັັງໄດ້້ລະບຸຸ ຢູ່� ່ໃນນີ້້�ວ່່ າ ໄອຍະການມີີໂອກາດທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີເຂົົາເຈົ້້�າ ຢູ່່�ໃນ
ລະດັັບທີ່່�ໜ້້ອຍສຸຸ ດເທົ່່�ານັ້້�ນ. ຕົົວຢ່່ າງໜຶ່່�ງທີ່່�ສະເໜີີແມ່່ ນ ຄະດີີກ່່ ຽວກັັບການຖືືພາແທນຜູ້້�ອື່່�ນ, ຊື່່�ງວ່່ າໃນນັ້້�ນ ແມ່່ຖືື
ພາແທນຜູ້້�ອື່່�ນ ຢ້້ານການຖືືກໃສ່່ ຄວາມວ່່ າເປັັນອາຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເທັັກໂນໂລຍີີການຈະເລີີນພັັນ, ຖ້້າມີີ
ຂໍ້້�ມູູນບໍ່່�ພຽງພໍໍ ໃນການຈັັດປະເພດຜູ້້�ກ່່ ຽວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ຈະບໍ່່�ມີີການກ່່ າວຫາໃດໆຕໍ່່�
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

� ຂູູດຮີີດລາວ. ໃນນີ້້�,
່
ຜູ້້�ກ່່ ຽວ, ຊື່່�ງວ່່ າໄອຍະການ ມີີທາງເລືືອກທີ່່�ຈະປົົກປ້້ອງຜູ້້�ກ່່ ຽວ ໃຫ້້ເປັັນພະຍານຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບຜູ້້�ທີ່� ກົົດຂີ່່
ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນ ຢູ່່�ໃນຄະດີີດັ່່�ງກ່່ າວວ່່ າ ເມື່່�ອຜູ້້�ເປັັນແມ່່ບໍ່່�ແມ່່ ນເຈົ້້�າຂອງໄຂ່່ , ອາດຈະມີີການລະເມີີດຂອງອາຊະຍາກໍໍາ
່
ັ
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເຕັັກໂນໂລຢີີການຈະເລີີນພັັນ, ແຕ່່ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີກັັບຜູ້້�ທີ່� ຖືືພາແທນຈະມີີຄວາມສ່່
ຽງຕໍ່່�ການໄດ້້ຮັບ
�
ຄວາມຮ່່ ວມມືືຈາກເຂົົາເຈົ້້�າ. ທະນາຍຄວາມຝ່່າຍຈໍໍາເລີີຍ ຍັັງມີີບົົດບາດຢູ່່�ໃນເລື່່ອງນີ້້� ໂດຍໃຫ້້ການປົົກປ້້ອງຢ່່ າງເຕັັມທີ່່�
ແກ່່ຜູ້້�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສານ, ລວມທັັງການດຶຶງເອົົາມາດຕະການ 41 ຂື້້�ນມານໍໍາໃຊ້້ ຖ້້າຫາກວ່່ າມັັນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ
ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກກ່່ າວຫາ.
ບົົດບາດຂອງສານ ໃນການຢືືນຍັັນທີ່່�ຈະສືືບຕໍ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຕອບຄຳຳ�ຖາມ ໄດ້້ອະທິິບາຍ
ວ່່ າ, ໃນທາງຂອງວິິຊາການ, ສານບໍ່່�ມີີອຳຳ�ນາດທີ່່�ຈະຍົົກຟ້້ອງຄະດີີ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖ້້າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ສືືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ໄອຍະການ ເລືືອກທີ່່�ຈະດຳຳ�ເນີີນຄະດີີເຂົົາເຈົ້້�າ. ຂໍ້້�ຍົົກເວັ້້�ນ ແມ່່ ນມີີຢູ່່�ໃນ ປະມວນກົົດໝາຍ
ອາຍາ ຊື່່�ງແມ່່ ນຢູ່່�ໃນກໍໍລະນີີເປັັນເຫດສຸຸ ດວິິໄສ, ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກສະຖານະການທີ່່�ຜິິດປົົກກະຕິິບີີບບັັງຄັັບ
ໃຫ້້ປົົກປ້້ອງຕົົນເອງ, ເຊັ່່�ນວ່່ າ, ຈາກການທໍໍາຮ້້າຍຮ່່ າງກາຍທີ່່�ກໍໍາລັັງຈະເກີີດຂຶ້້�ນ. ຖ້້າບໍ່່�ແມ່່ ນໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ, ສານ
ອາດສາມາດເຮັັດວຽກກັັບໄອຍະການເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາຫຼຸຸ�ດລົົງ. ມີີການລາຍງານວ່່ າ ມີີຄະດີີທີ່່�ຖືືກຍົົກຟ້້ອງ ເມື່່�ອ
ຄົ້້�ນພົົບວ່່ າ ຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຄະນະລູູກຂຸຸ ນ ຫລືື ບັັນດາຜູ້້�ພິິພາກສາທີ່່�ຕັັດສິິນ
ິ ທີ່່�ຈະລົົມກັັບຄູ່່� ກໍໍລະນີີໂດຍກົົງໃນເວລາໄຕ່່ສ່່ ວນຄະດີີ, ແຕ່່ ເຂົົາເລືືອກທີ່່�ຈະບໍ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ເຊັ່່�ນນັ້້�ນ ຫລືື
ຄະດີີ ມີີດູູນພິິນິດ
ບໍ່່�ຖາມຄຳຳ�ຖາມໃດໆ ທີ່່�ອາດເປີີດເຜີີຍວ່່ າ ຜູ້້�ຕ້້ອງຫາກະທຳຳ�ຜິິດ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍ ໃນການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດ
ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນຂໍ້້�ຕົົກລົົງລະຫວ່່າງສອງຝ່່າຍ: ໄທ ມີີ MOU ທີ່່�ຢືືນຍັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈະ
ັ ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, ແລະ ຕົົກລົົງທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຕ້້ອງຖືືກປະຕິິບັດ
ໃນການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ເຂົ້້�າ-ອອກຈາກປະເທດຂອງຕົົນແບບຜິິດກົົດໝາຍ, ຫຼືື� ທຸຸກການກະທຳຳ�ຜິິດອື່່�ນໆ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍ
ກົົງ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ລວມທັັງກັັບປະເທດມຽນມາ (ປີີ 2009) (ມາດຕາ 8(a)); ກັັບປະເທດຈີີນ (ປີີ 2018)
ັ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍເທົ່່�ານັ້້�ນ, ກັັບປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ (ປີີ 2014) (ມາດຕາ 6) ແລະ
(ມາດຕາ 5); ແລະ ສຳຳ�ລັບ
ກັັບປະເທດຫວຽດນາມ (2008) (ມາດຕາ 6). ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈ (MOU) ປີີ 2017 ລະຫວ່່ າງ ລາວ ແລະ
ໄທ ບໍ່່�ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແບບສະເພາະເຈາະຈົົງ ແຕ່່ ເວົ້້�າເຖິິງການປົົກປ້້ອງທາງກົົດໝາຍ (ມາດຕາ 6) ແລະ
ຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຈະບໍ່່�ເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄືືນອີີກ ຢູ່່�ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງກົົດໝາຍ
ັ ດາຂໍ້້�ຕົົກລົົງເຫຼົ່່��ານີ້້� ໃນທາງປະຕິິບັດ
ັ ນອກເໜືືອຈາກ
(ມາດຕາ 17). ບໍ່່�ໄດ້້ມີີການປຶຶກສາຫາລືື ກ່່ ຽວກັັບການນໍໍາໃຊ້້ບັນ
�
�
ັ ຕາມຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ປະເທດທີ່່ໃຫ້້ການສໍໍາພາດ ໂດຍສັັງເກດວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ຝ່່າຍໄທໄດ້້ປະຕິິບັດ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍປະສານສົົມທົົບກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງປະເທດອື່່�ນໆ ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງໄວ້້ ຢູ່່�ໃນ
ຂໍ້້�ຕົົກລົົງການຮ່່ ວມມືືຕ່່ າງໆ.
ວິິທີກ
ີ ານທີ່່�ບໍ່່�ສອດຄ່່ອງກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນປະເທດທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ: ຜູ້້�ຕອບຄຳຳ�ຖາມ ໄດ້້
ັ ຂອງວິິທີີການທີ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັນໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ເນັ້້�ນໜັັກໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມສຳຳ�ຄັນ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດໃນປະເທດຕ່່ າງໆ. ຈຸຸດນີ້້�ໄດ້້
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ລະຫວ່່ າງປະເທດ ໄດ້້ຮັບ
ັ ບັັນດາປະເທດອາຊຽນເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງສໍໍາລັັບນອກເໜືືອບັັນດາປະເທດ ທີ່່�ມີີ
ຮັັບການເນັ້້�ນໜັັກ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ສຳຳ�ລັບ
ພົົນລະເມືືອງໄທຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຈະຕ້້ອງຍອມນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນສະພາບການຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.
ປະເທດທີ່່�ໃຫ້້ການສໍໍາພາດໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໄທ ເຮັັດວຽກຮ່່ ວມກັັບບັັນດາປະເທດຕົ້້�ນທາງ ໃນການແລກປ່່ ຽນ
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ແລະ ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມສຳຳ�ຄັນ
ັ ຂອງ ວຽກງານຂອງ
ຂໍ້້�ມູູນຂ່່ າວສານ ເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�
�
ແຜນງານ ASEAN-ACT ແລະ ບັັນດາອົົງການຈັັດຕັ້້�ງອື່່ນໆທີ່່ບໍ່່�ຂຶ້້�ນກັັບລັັດຖະບານ ໃນການສື່່�ສານຫຼັັ�ກການ
ັ ທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດ.
ປະຕິິບັດ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ສິ່່�ງທ້້າທາຍໃນການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນ ຕໍ່່�ການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ:
່
ັ ການທີ່່�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຈະມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ໄດ້້, ກ່່ ອນອື່່�ນ
ບັັນດາຜູ້້�ທີ່� ປຶຶກສາຫາລືືໃນໂຕະມົົນໄດ້້
ເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າ: ສຳຳ�ລັບ
ໝົົດ ຕ້້ອງກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃຫ້້ໄດ້້ເສຍກ່່ ອນ. ຖ້້າບໍ່່�ສາມາດເຮັັດເຊັ່່�ນນັ້້�ນໄດ້້, ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ໃນຄວາມເປັັນ
ິ າ
ຈິິງຈະມີີຫຼັັ�ກຖານທີ່່�ສາມາດລະບຸຸ ວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍກໍໍຕາມ, ແຕ່່ ເມື່່�ອໃດທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ເຂົ້້�າສູ່່� ລະບົົບຍຸຸ ຕິທໍໍ
�
�
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ ທີ່່ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ມີີສ່່ ວນພົົວພັັນຢູ່່�ໃນນັ້້�ນແລ້້ວ.
ທາງອາຍາ, ເຂົົາເຈົ້້�າຈະບໍ່່ສາມາດໄດ້້ຮັບ
ໄດ້້ມີີການຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ຂະບວນການລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມີີຄວາມໂປ່່ ງໃສ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ເຫດຜົົນທີ່່�ວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກ
ິ ພາດ. ບົົດລາຍງານ
ກຳຳ�ນົົດຕົົວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຫຼືື�ບໍ່່�ນັ້້�ນ ຈະສາມາດເຂົ້້�າໃຈໄດ້້ດີີຂຶ້້�ນ ແລະ ມີີການແກ້ ້ໄຂທຸຸກຂໍ້້�ຜິດ
ປະຈໍໍາປີີ 2020 ວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດຂອງກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ແຫ່່ ງປະເທດສະຫາລັັດອາເມລິິກາ ໄດ້້ເວົ້້�າ
ັ ນິິຕິກໍໍ
ິ າວ່່ າດ້້ວຍການ
ເຖີີງ ຄວາມຜິິດພາດຢູ່່�ໃນຂະບວນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຕົົນ ຊື່່�ງເປັັນຜົົນເສຍແກ່່ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�ບໍ່່ລົົງໂທດຂອງໄທ, ແລະ ເປັັນການເພີ່່�ມຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈະຖືືກລົົງໂທດ ລວມທັັງ ຕໍ່່�ການລັັກລອບເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ແລະ ການຄ້້າປະເພນີີ.132
ການທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມັັກທີ່່�ຈະເລືືອກຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ຫຼຼາຍກວ່່າທີ່່�ຈະຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວ ແລະ ໄດ້້
ຮັັບການປົົກປ້້ອງ: ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ໄດ້້ມີີການລາຍງານວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມັັກຈະຍອມຮັັບວ່່ າ ຕົົນໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ
ແລະ ຈ່່ າຍຄ່່ າປັັບໄຫມ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື� ການເປັັນໂສເພນີີ, ຫຼຼາຍກວ່່ າ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.133 ຕົົວຢ່່ າງ
ທີ່່�ຈະຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວຕົົນ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ແມ່່ ນການສະເໜີີໃຫ້້ແມ່່ຍິິງ ທີ່່�ຖືືກຈັັບໃນຂໍ້້�ຫາຊັັກຊວນຄ້້າປະເວນີີ ທີ່່�ຈ່່ າຍຄ່່ າປັັບໃໝ 500 ບາດ ແລະ ຍອມຮັັບວ່່ າ
ມີີຄວາມຜິິດຍ້ ້ອນເຫດໃຫ້້ຄວາມສະດວກ, ແລະ ຕໍ່່�ມາໄດ້້ຖືືກກັັກຕົົວເພື່່�ອເນລະເທດອອກປະເທດ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ນາງ
ັ ການປົົກປ້້ອງຈາກກົົດໝາຍກໍໍຕາມ ຖ້້າຫາກນາງຖືືກກຳຳ�ນົົດໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຈະໄດ້້ຮັບ
ຄ້້າມະນຸຸດ. ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນວ່່ າ ປະເພດການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ‘ລະດັັບຕໍ່່�າ’ ນີ້້� ແມ່່ ນເປັັນເລື່່�ອງປົົກກະຕິິ, ຊື່່�ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍບາງຄົົນຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວ ກໍໍຕໍ່່�ເມື່່�ອເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ໃຊ້້ເວລາເພີ່່�ມ ຢູ່່�ໃນການກັັກຂັັງ ທີ່່�ລໍໍຖ້້າການເນລະເທດອອກປະເທດ.
ບົົດບາດຂອງນາຍພາສາ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວ ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ: ການເຂົ້້�າເຖິິງນາຍພາສາທີ່່�ໄດ້້ຜ່່ ານການຝຶຶກອົົບຮົົມຢ່່ າງເໝາະສົົມ ຖືືວ່່ າເປັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍຕົ້້�ນຕໍໍ ໃນ
ການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດ ໄດ້້ລາຍງານວ່່ າ ນາຍພາສາທີ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າຮ່່ ວມການສໍໍາພາດ
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ຢ່່ າງເໝາະສົົມສະເໝີີໄປ,
ການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຂອງສານ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
ແລະ ແມ້ ້ກະທັ້້�ງ ບາງຄັ້້�ງ ກໍ່່ພະຍາຍາມຊັັກຊວນໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສາລະພາບການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າ
ມະນຸຸດບັັງຄັັບໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າເຮັັດ.134
ບົົດບາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕຳຳ�ຫຼຼວດ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ດູນ
ູ
�
ພິິນິດ
ິ ເພື່່�ອທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດເຂົົາເຈົ້້�າ: ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ດ່່ ານໜ້້າອາດຈະມີີຄວາມ
ພ້້ອມໃນການລະບຸຸ ຕົົວຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນຄະດີີທີ່່�ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງເດັັກນ້ ້ອຍ ຫຼືື� ມີີການໃຊ້້ຄວາມຮຸຸ ນແຮງ,
ິ ການອັັນລະອຽດ
ແຕ່່ນັ້້�ນກໍໍຍັັງຂາດຄວາມອາດສາມາດ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ເມື່່�ອມີີການນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
�
ອ່່ ອນ. ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ຜົົນງານຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ອາດຈະຖືືກວັັດແທກດ້້ວຍຈໍໍາ
ັ ແລະ ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຍື່� ນ.
່ ສີ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ໄດ້້ຖືືກແນະນໍໍາວ່່ າ ເປັັນສີ່່�ງ
ນວນການຈັັບກຸຸ ມ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ປະຕິິບັດ
ທີ່່�ບໍ່່�ສ້້າງແຮງຈູູງໃຈ ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນບັັນດາຄົົນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້
ປະເຊີີນໜ້້າທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, ຊຶ່່�ງ ໝາຍຄວາມວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະຕົົກຢູ່່�ໃນ ‘ພື້້�ນທີ່່�ສີີຂີ້້�ເທົົາ’ ແລະ ຈະ
132	ບົົດລາຍງານ ປະຈໍໍາປີີ 2020 ວ່່າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ: ປະເທດໄທ (ການຊວງການຕ່່າງປະເທດ ແຫ່່ງປະເທດສະຫາລັັດອາເມລິິກາ, 2020).
133	ສໍໍາລັັບຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມຕື່່�ມ ກ່່ຽວກັັບສີ່່�ງທ້້າທ້້າຍທີ່່�ວ່່າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢູ່່�ໃນການໄດ້້ຮັັບ ”ການປົົກປ້້ອງ” ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ, ໃຫ້້ເບີ່່�ງ:
ບົົດຂຽນ ຂອງທ່່ານ McAdam, Marika., ຫົົວຂໍ້້�: ສິິດເສລີີພາບໃນການເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ຂອງບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກລະບຸຸ ຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ:
ັ ໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ (ASEAN-ACT, 2021)
ການວິິເຄາະກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
134	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປະຈໍໍາປີີ 2021: ປະເທດໄທ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ແຫ່່ງ ປະເທດສະຫາລັັດອາເມລິິກາ, ປີີ 2021). ກະຊວງການຕ່່າງ
ປະເທດ ລາຍງານວ່່າ ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການໝີ່່�ນປະໝາດທາງອາຍາ ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ໂດຍບໍໍລິິສັັດຕ່່າງໆ ໃນທາງຍຸຸດທະສາດ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນການກ່່າວຫາ
ແກ່່ຜູ້້�ທີ່່�ອາດຈະເປັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຜູ້້�ສະໜັັບສະໜູູນ.

95

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ບໍ່່�ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວເລີີຍ, ແລະ ກໍໍຈະບໍ່່�ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແກ່່ ເຂົົາເຈົ້້�າ. ການປ່່ ຽນແປງວິິທີີທາງ ໃນການ
ວັັດແທກຜົົນງານຂອງຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ການດໍໍາເນີີນການຝຶຶກອົົບຮົົມ ກ່່ ຽວກັັບການກວດກາໄດ້້ຖືືກເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າ ເປັັນ
ັ ເພື່່�ອນໍໍາໄປສູ່່� ການຮັັບປະກັັນວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ສິິດອຳຳ�ນາດ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ມາດຕະການທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
�
�
ັ ແຮງຈູູງໃຈ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ດູູນພິິນິດ
ິ ຂອງຕົົນ ເພື່່ອບໍ່່ກ່່ າວຫາເຂົົາເຈົ້້�າວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດ.
ຮ້້າຍ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ບົົດບາດຂອງ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດ (NGO) ໃນການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ແລະ ການປົົກປ້້ອງຈາກການລົົງໂທດ: ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ອົົງການ NGO ຢູ່່�ໃນຂະບວນການ
ັ ທີ່່�ດີີໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວ. ມີີການລາຍງານວ່່ າ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງອົົງການ
ກຳຳ�ນົົດຕົົວ ຖືືວ່່ າເປັັນຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
່
NGO ຢູ່່�ໃນຂະບວນການກວດກາໄດ້້ສົ່� ງຜົົນເຮັັ
ດໃຫ້້ການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ, ໂດຍ
�
ມີີການສະຫນັັບສະຫນູູນ ການສ້້າງຄວາມເຊື່່ອຫມັ້້�ນກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ເຫັັນວ່່ າຕົົນເອງເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ັ ການ ເພື່່�ອ
ແລະ ບໍ່່�ໄວ້້ວາງໃຈຕໍໍາຫຼຼວດ. ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ທີ່່�ເປັັນອົົງການ NGO ຍັັງໄດ້້ອ້າ້ ງເຖິິງກໍໍລະນີີ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຈັດ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ໃຫ້້ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຕາມຄວາມເປັັນ
ໃຫ້້ຄົົນທີ່່�ຢູ່່�ໃນລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
ຈີີງ.
ຄວາມສຳຳ�ຄັັນ ຂອງການກຳຳ�ນົົດຕົົວ ແລະ ການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້້ອຍ: ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໄດ້້
ໃຫ້້ການສັັງເກດວ່່ າ ອາຍຸຸ ຂອງຄົົນໆໜື່່�ງ ມັັກຈະເປັັນຄວາມແຕກຕ່່ າງກັັນລະຫວ່່ າງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນການຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວ
ັ ການປົົກປ້້ອງໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ຖືືກຈັັດປະເພດ ແລະ ດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນນາມເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາ
ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ຜິິດ. ມີີຕົົວຢ່່ າງໜື່່�ງກໍໍຄືືວ່່ າ, ບຸຸ ກຄົົນໜື່່�ງ ທີ່່�ຖືືກຈັັບກຸຸ ມ ຍ້ ້ອນຜະລິິດ ແລະ ຂາຍ ຮູູບພາບການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ
ເດັັກນ້ ້ອຍ ຕໍ່່�ມາໄດ້້ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວວ່່ າ ເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕ່ໍໍ�າກວ່່ າ 15 ປີີ. ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າ ຜູ້້�ກ່່ ຽວຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວ
ັ ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ, ລວມທັັງການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ນອນຢູ່່�ໃນມາດຕາ 41. ອີີກຄະດີີ
ວ່່ າເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ, ຜູ້້�ກ່່ ຽວຈື່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ໜຶ່່�ງ ແມ່່ ນພົົວພັັນກັັບກຸ່່� ມຄົົນຈໍໍານວນ 14 ຄົົນ ທີ່່�ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວວ່່ າ ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ;
ໃນຈໍໍານວນດັ່່�ງກ່່ າວ, ຜູ້້�ໃຫຍ່່ໄດ້້ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໃນຂໍ້້�ຫາຄ້້າປະເວນີີ ແລະ ຖືືກເນລະເທດ ຍ້ ້ອນເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ຍອມໃຫ້້
ັ ເດັັກນ້ ້ອຍ, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງເດັັກ ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ຕ້້ອງການ
ຄວາມຮ່່ ວມມືື. ສຳຳ�ລັບ
ັ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍກໍໍຕາມ.
ໃຫ້້ຄວາມຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຫຼືື� ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
�
�
�
ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນວ່່ າ ຜູ້້�ເຄື່່ອນຍ້ ້າຍທີ່່ເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່ຕົົກເປັັນເຫຍື່່�ອຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຂູູດຮີີດທາງເພດມີີ
ຄວາມສ່່ ຽທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ ເມື່່�ອເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່ າເອກະສານມີີການປອມແປງອາຍຸຸ . ໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ, ເຂົົາເຈົ້້�າ
ອາດຈະຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວຜິິດວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບການຄ້້າປະເວນີີ ແທນທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ຳ ດໄວ້້ນະທີ່່�ນີ້້�ກໍໍຄືື ການກຳຳ�ນົົດອາຍຸຸ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ການຄ້້າມະນຸຸດ. ບົົດຮຽນທີ່່�ດີີທີ່່�ໄດ້້ກຳ�ນົົ
ແມ່່ ນໄດ້້ອີີງໃສ່່ວິິທີີການທາງວິິທະຍາສາດ ແລະ ສັັງຄົົມທິ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນຈຸຸດໃຈກາງ.
ການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜິິດວ່່າ ຜູ້້�ທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ນອກເໜືືອຈາກການທີ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ຖືືກ
ກຳຳ�ນົົດຕົົວ ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບແລ້້ວ, ກໍໍຍັັງມີີຄວາມເປັັນຫ່່ ວງ ທີ່່�ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນມາ ຊື່່�ງກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບວ່່ າ ຜູ້້�ບໍ່່�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວຜິິດວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຕົົວຢ່່ າງໜຶ່່�ງ ແມ່່ ນການສະເໜີີບຸຸ ກຄົົນໜື່່�ງ ທີ່່�ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ຊື່່�ງຕໍ່່�ມາ ກໍໍຖືືກສານກໍໍານົົດວ່່ າບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ໃນກໍໍລະນີີນີ້້�, ໄອຍະການ ໄດ້້ຖາມສານ
ວ່່ າ ຜູ້້�ກ່່ ຽວຈະຖືືກລົົງໂທດ ຫຼືື�ບໍໍ ສໍໍາລັັບການເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ຈະຖືືກຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ທົົດແທນຄືືນຄ່່ າໃຊ້້ຈ່່ າຍ
ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກະຊວງພັັດທະນາສັັງຄົົມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸຸດ (MSDHS) ບໍໍ ສໍໍາລັັບການສະຫນັັບສະຫ
ນູູນຜູ້້�ກ່່ ຽວ ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນເວລາຕອນທີ່່�ໄດ້້ຂຽນ, ກໍໍລະນີີນີ້້� ຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ຮັັບການ
ແກ້ ້ໄຂເທື່່�ອ. ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມບາງຄົົນ ໄດ້້ຊີ້້�ແຈງຢູ່່�ໃນຈຸຸດນີ້້�ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຮັັບການປົົກປ້້ອງ
່ ແລະ ຢູ່່�ໃນສະຖານະພາບອື່່�ນ (ເຊັ່່�ນ ຊາວອົົບພະຍົົບ ແລະ
ໃນລັັກສະນະທີ່່�ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກອາດຊະຍາກຳຳ�ອື່� ນ
ຄົົນທີ່່�ລັັກລອບເຂົ້້�າເມືືອງ) ບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບການປົົກປ້້ອງແບບນີ້້�, ແລະ ການທີ່່�ນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນທາງທີ່່�ຜິິດຈະຕ້້ອງໄດ້້
ປ້້ອງກັັນ.

ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນທາງປະຕິິບັັດ
ຄວາມສ່່ຽງອັັນສະເພາະຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່າງປະເທດ ຕໍ່່�ກັັບການລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ຊື່່�ງວ່່ າມີີເດັັກນ້ ້ອຍລວມຢູ່່�ໃນນັ້້�ນ – ໄດ້້ຖືືກລະບຸຸ ວ່່ າ ມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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່
ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ, ປັັບໃໝ, ຖືືກກັັກຂັັງ ແລະ ສົ່່�ງອອກນອກປະເທດ. ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຂູູດຮີີດ
ຢູ່່�ໃນຮູູບແບບຂອງແຮງງານ
�ທີ່່ບໍ່່�ແມ່່ ນການຂູູດຮີີດທາງເພດ
ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາເປັັນການກະທໍໍາຜິິດໃນການເຂົ້້�າເມືືອງແບບຜິິດປົົກກະຕິິ,
ການ
�
�
ກະທຳຳ�ຜິິດທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ (ຊື່່ງກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫນັັງສືືຜ່່ ານແດນ, ໃບອະນຸຸຍາດ ຫຼືື� ປື້້�ມປະຈໍໍາຕົົວຄົົນເຮັັດ
່
� ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາ
ວຽກຢູ່່�ເທິິງເຮືືອ) ແລະ ການເຮັັດວຽກ ໂດຍບໍ່່�ມີີໃບອະນຸຸຍາດ. ໃນຂະນະດຽວກັັນ, ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຂູູດຮີີດຢູ່່
ິ ານທາງເພດ ປະເຊີີນກັັບຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາເພີ່່�ມຕື່່�ມ ຢູ່່�ໃນປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ສະບັັບປີີ ພ.ສ.
ໃຫ້້ບໍໍລິກ
2499 ແລະ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ ແລະ ປາບປາມການຄ້້າປະເວນີີ ສະບັັບປີີ ພ.ສ. 2539. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາວ່່ າກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ກັັບການຄ້້າປະເວນີີ ແລະ ການເຂົ້້�າເມືືອງແບບຜິິດປົົກກະຕິິ. ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຖືືກເນລະເທດອອກປະເທດ ເປັັນ
ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍຜິິດກົົດໝາຍ, ການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ອາດຈະມີີຫຼັັ�ກຖານພຽງພໍໍ ກໍໍຕໍ່່�ເມື່່�ອຫຼັັ�ງຈາກ
ັ ຄືືນບ້້ານ.
ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ກັບ
ຄວາມສ່່ຽງອັັນສະເພາະຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງຂອງການຂູູດຮີີດທາງ
ເພດ: ຫົົວຂໍ້້�ກ່່ ຽວກັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ນອນຢູ່່�ໃນປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ສະບັັບປີີ ພ.ສ. 2499 (ປີີ ຄ.ສ. 1956)
ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອຂູູດຮີີດທາງເພດອາດຈະຂື້້�ນກັັບ, ປະກອບມີີ ‘ການກະ
ທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ’ (ມາດຕາ 276 ຫາ ມາດຕາ 287); ການກະທໍໍາຜິິດຕໍ່່�ຊີີວິິດ ແລະ
ຮ່່ າງກາຍ (ມາດຕາ 288-300) ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດ ຕໍ່່�ສິີີ�ດເສລີີພາບ (ມາດຕາ 309-321). ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອການຂູູດຮີີດທາງເພດ ລວມທັັງເດັັກນ້ ້ອຍ ສາມາດ ແລະ ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ
ໂດຍກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ ແລະ ປາບປາມການຄ້້າປະເວນີີ ສະບັັບປີີ ພ.ສ. 2539, ໂດຍສະເພາະ, ມາດຕາ
5 ແລະ 6:
ມາດຕາ 5. ບຸຸ ກຄົົນໃດ ທີ່່�ຂໍໍຮ້້ອງ, ຊັັກນໍໍາ, ແນະນຳຳ�ຕົົນເອງ ເພື່່�ອຕິິດຕາມ ຫຼືື� ຊັັກຊວນ
ບຸຸ ກຄົົນໃດ ໜື່່�ງຕາມທ້້ອງຖະໜົົນ, ສະຖານທີ່່�ສາທາລະນະ ຫຼືື� ສະຖານທີ່່�ອື່່�ນໆ ໃນ
ລັັກສະນະທີ່່�ເປີີດເຜີີຍ ແລະ ບໍ່່�ອາຍ ຫຼືື� ສ້້າງຄວາມວຸ້້�ນວາຍແກ່່ສາທາລະນະຊົົນ ເພື່່�ອ
ຈຸຸດປະສົົງໃນການຄ້້າປະເວນີີ ຈະຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ຄ່່ າປັັບໃໝ ຊື່່�ງບໍ່່�ເກີີນໜຶ່່�ງພັັນບາດ.

ມາດຕາ 6. ບຸຸ ກຄົົນໃດທີ່່�ພົົວພັັນກັັບຜູ້້�ອື່່�ນ ຢູ່່�ໃນສະຖານປະກອບອາຊີີບໂສເພນີີ ເພື່່�ອ
ຈຸຸດປະສົົງໃນການຂາຍໂສເພນີີຂອງຕົົນເອງ ຫຼືື� ຂອງຜູ້້�ອື່່�ນ ຈະຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບ ຕໍ່່�ການ
ຖືືກຕັັດອິິດສະລະພາບໃນໄລຍະທີ່່�ບໍ່່�ເກີີນໜຶ່່�ງເດືືອນ ຫຼືື� ປັັບໄໝບໍ່່�ເກີີນໜຶ່່�ງພັັນບາດ ຫຼືື�
ທັັງຖືືກຕັັດອິິດສະຫຼຼະພາບ ແລະ ທັັງເສຍຄ່່ າປັັບໄໝ.
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ຄົົນທີ່່�ຢູ່່�ໃນອຸຸດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ ຊື່່�ງເປັັນຜົົນມາຈາກຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ: ກົົດໝາຍໄທ ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ຊື່່�ງ
່ � ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ. ມີີການອະທິິບາຍວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ່
ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ັ , ຊື່່�ງຈະ
ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມຢູ່່�ໃນອຸຸ ດສະຫາກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ ອາດຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີໃນຂໍ້້�ຫາຂໍໍຮ້້ອງໃຫ້້ມີີເພດສຳຳ�ພັນ
່ � ໃນສະພາບການ ທີ່່�ບໍ່່�ປົົກກະຕິິອາດຈະຖືືກ
ຖືືກປັັບໃໝ 1500 ບາດ ແລະ ຖືືກກັັກຂັັງໄວ້້ໃນຄຸຸ ກ 48 ຊົ່່�ວໂມງ. ຜູ້້�ທີ່� ຢູ່່
ສົ່່�ງໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແລະ ຖືືກເນລະເທດອອກນອກປະເທດ. ແມ້ ້ກະທັັງຄວາມຜິິດເລັັກໆນ້ ້ອຍ
ໆ ກໍໍສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີີການບັັນທຶຶກຄະດີີອາຍາ. ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຄົົນນຶ່່�ງ ໄດ້້ສະແດງຄວາມບໍ່່�ສະບາຍໃຈ ຢ່່ າງເລິິກເຊິ່່�ງກ່່ ຽວກັັບ
່ � ຖືືກ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກອບກູ້້�ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຂອງຕົົນ ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມີີການລົົງໂທດທາງອາຍາ ແກ່່ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
່
ກຳຳ�ນົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ຊຶ່່�ງເປັັນຜູ້້�ທີ່� ຖາມລາວວ່່
າ ເປັັນຫຍັັງ ເຂົົາເຈົ້້�າຈື່່�ງຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າ
ຄຸຸ ກ ຍ້ ້ອນບາງສີ່່�ງບາງຢ່່ າງທີ່່�ແຜ່່ ລາມໄປທົ່່�ວປະເທດໄທ, ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່ າ ມັັນເປັັນເລື່່�ອງຜິິດກົົດໝາຍ. ລາວໄດ້້ສັງັ ເກດ
ເຫັັນວ່່ າ ລາວບໍ່່�ມີີຄໍໍາຕອບ ທີ່່�ໜ້້າພໍໍໃຈຕໍ່່�ຄຳຳ�ຖາມນີ້້� ແລະ ໄດ້້ແນະນໍໍາວ່່ າ ຄວນແນະນໍໍາກົົດໝາຍມາຄວບຄຸຸ ມວຽກງານ
ການບໍໍລິິການທາງເພດຂອງຜູ້້�ໃຫຍ່່ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກອບກູ້້�ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມີີການຕິິດຄຸຸ ກ ແລະ ການດູູຖູູກຄົົນທີ່່�ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນວຽກງານການ
ບໍໍລິິການທາງເພດ. ດ້້ວຍວິິທີີນີ້້�, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ອາດສາມາດສຸຸ ມໃສ່່ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົົນໃນການ
່ ດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ.
ແກ້ ້ໄຂການຄ້້າມະນຸຸດ, ດີີກວ່່ າຈະລົົງໂທດທາງອາຍາ ຜູ້້�ທີ່� ເຮັັ
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ຫ້້ອງທີີ 8: ການບຸຸກກວດຄົ້້�ນ ແລະ ກ
S ານກອບກູ້້� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ຜູ້້�ບໍລິ
ໍ ກ
ິ ານທາງເພດມີີ ໂທດທາງອາຍາ
‘ຮູູບແບບ ການບຸຸ ກ ແລະ ການເຂົ້້�າໄປກອບກູ້້�ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ’ ການກຳຳ�ນົົດຕົົວ ແລະ ການປົົກປ້້ອງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກວິິພາກວິິຈານຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ແລະ ໜັັກໜ່່ວງ. ມັັນອາດຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ກັັບການດຳຳ�ເນີີນງານທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນ ເພື່່�ອດັັກຈັັບຕົົວຜູ້້�ທີ່� ກ່່່ ຽວຂ້້ອງກັັບອຸຸ ດສາຫະກຳຳ�ການບໍໍລິິການ
ທາງເພດ, ຊື່່�ງວ່່ າໃນນັ້້�ນ, ຕຳຳ�ຫຼຼວດ ແລະ ບັັນດາຜູ້້�ຕາງໜ້້າຈາກອົົງການ NGO ທີ່່�ເຮັັດວຽກຕ້້ານ
ັ ການບໍໍລິິການທາງເພດຈາກຜູ້້�ທີ່� ່
ການຄ້້າມະນຸຸດທໍໍາຕົົວເປັັນລູູກຄ້້າ ແລະ ໃນບາງກໍໍລະນີີ ໄດ້້ຮັບ
ສົົງໃສວ່່ າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າປະເວນີີ. ເມື່່�ອເຊື່່�ອວ່່ າມີີຫຼັັ�ກຖານ
ພຽງພໍໍ ກ່່ ຽວກັັບສະຖານະການໃດໜື່່�ງ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຈາກຫຼຼາຍອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ, ບາງຄັ້້�ງກໍ່່�ປະກອບ
ອາວຸຸ ດ, ແລະ ແມ້ ້ກະທັັງ ບາງຄັ້້�ງກໍ່່�ມີີຜູ້້�ຕ່່ າງໜ້້າສື່່�ມວນຊົົນເຂົ້້�າຮ່່ ວມ, ຈະໄດ້້ ‘ເຂົ້້�າໄປກອບກູ້້�
່ �ນົົດຕົົນ
ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ’ ຜູ້້�ເຮັັດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ ທີ່່�ເຊື່່�ອວ່່ າມີີອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າ 18 ປີີ ແລະ ຜູ້້�ທີ່� ກຳຳ
່
ເອງວ່່ າຖຶຶກຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ເກີີນ 18 ປີີ. ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວ, ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກກຳຳ
�ນົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
�
�
ເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນຈະຖືືກສົ່່ງໄປທີ່່ພັັກ (ບາງຄັ້້�ງກໍໍຂັັດກັັບຄວາມຕ້້ອງການຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ) ຊື່່�ງມັັກ
ຈະມີີໄລຍະເວລາທີ່່�ບໍ່່�ມີີກໍໍານົົດ ແລະ ບໍ່່�ສາມາດເຮັັດວຽກໄດ້້ ແລະ ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີການຕິິດຕໍ່່�
່ � ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ
ກັັບຄອບຄົົວຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ອາດຈະຖືືກຈັັບ, ກັັກຂັັງ ແລະ ສົ່່�ງອອກນອກປະເທດ ຖ້້າເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ມີີເອກະສານ, ແລະ ຈໍ້້�າກາ
ໜັັງສືືຜ່່ ານແດນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ເພື່່�ອລະບຸຸ ຕົົວວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ລະເມີີດກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍ ການຫ້້າມ
ຄ້້າປະເວນີີ.135

ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືກ
ື ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້້ອຍ: ອາຍຸຸ ທີ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງ
ອາຍາ ໃນປະເທດໄທ ແມ່່ ນ 10 ປີີ, ອີີງຕາມມາດຕາ 73 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ສະບັັບປີີ ພ.ສ. 2499
(ຄ.ສ. 1956). ໃນເດືືອນມິິຖຸຸນາ ປີີ 2020, ຄະນະລັັດຖະມົົນຕີີໄທ ໄດ້້ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນໂດຍທົ່່�ວໄປ ເພື່່�ອ
ເພີ່່�ມອາຍຸຸ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາໄປເປັັນ 12 ປີີ. ຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ສະເໜີີ ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
່
ທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນຂໍ້້�ຫາກະທຳຳ�ຜິິທີ່� ພົົວພັັ
ນກັັບການຄ້້າປະເວນີີ, ການຂູູດຮີີດທາງເພດຜ່່ ານລະບົົບ
�
ັ ຜົົນ
ອອນລາຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ຊື່່ງເຂົົາເຈົ້້�າມີີບົົດບາດໃນການຈ້ ້າງຄົົນອື່່�ນໆ. ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຮັບ
�
ປະໂຫຍດທາງການເງິ ິນຈາກການຈ້ ້າງໝູ່່�ເພື່່ອນຂອງຕົົນ, ແຕ່່ ເດັັກນ້ ້ອຍໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້
ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດກໍໍຕາມ. ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ແມ່່ ນພະຍານ, ເດັັກນ້ ້ອຍ ຄວນໄດ້້
ຮັັບການປົົກປ້້ອງທັັງພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງເດັັກນ້້ອຍ. ຍັັງມີີ
ທັັດສະນະກົົງກັັນຂ້້າມ ທີ່່�ໄດ້້ສະແດງອອກມາ ກໍໍຄືືວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ມີີຜົົນປະໂຫຍດຈາກການ
ັ ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາຕໍ່່�ການກະທໍໍາຜິິດ ເພື່່�ອຢຸຸ ດຕິິບໍ່່�ໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າສືືບຕໍ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ເຊັ່່�ນນີ້້�ອີີກຕໍ່່�ໄປ.
ຈ້ ້າງຄົົນອື່່�ນໆ ຄວນໄດ້້ຮັບ

່
135 ການຈັັດຕັ້້�ງ ຜູ້້�ເຮັັດວຽກໃຫ້້ການບໍໍລິິການທາງເພດ ສໍໍາລັັບການປ່່ ຽນແປງ: ພາບພັັດຂອງຕົົນເອງ, ການປຸຸ ກລະດົົມຊຸຸມຊົົນ, ແລະ ສະພາບເງື່� ອນໄຂການເຮັັ
ດວຽກ
(ກຸຸມພັັນທະມິິດໂລກ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນເພດຍີີງ (GAATW, 2018) 50; ນອກຈາກນັ້້�ນ ຍັັງໃຫ້້ເບີ່່�ງ ຊົົນ ແລະ ແລ່່ ນ: ຜົົນ ຂອງນະໂຍບາຍຕ້້ານການຄ້້າ
ັ ວ່່ າດ້້ວຍ ສິິດທິິມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ເຮັັດວຽກໃຫ້້ບໍໍລິກ
ິ ານທາງເພດ ຢູ່່� ປະເທດໄທ (ທິິມງານ RATS-W, Empower, ປີີ 2012).
ມະນຸຸດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ຍຸຸດທະສາດ ການເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ
/ ຜູ້້�ຂູູດຮີີດ: ຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ສະເໜີີ ແມ່່ ນນາຍຈ້ ້າງຮ້້ອງຟ້້ອງຄືືນຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຍື່່�ນຄໍໍາຮ້້ອງຟ້້ອງຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ, ຊື່່�ງ
ກ່່ າວຫາພວກເຂົົາເຈົ້້�າໃນຂໍ້້�ຫາອາດຊະຍາກໍໍາ ເຊັ່່�ນ ການເປັັນຂີ້້�ລັັກ, ທີ່່�ບໍ່່�ນອນຢູ່່�ໃນການປົົກປ້້ອງ ຂອງມາດຕາ 41. ອີີກ
່
່ ງຄົົມອອນ
ຕົົວຢ່່ າງໜຶ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ສະເໜີີ ແມ່່ ນວ່່ າ ຢູ່່�ໃນນັ້້�ນຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ໃຊ້້ສື່� ສັັ
�
�
�
�
ລາຍເພື່່ອເຕືືອນຜູ້້�ອື່່ນກ່່ ຽວກັັບບຸຸ ກຄົົນໃດໜື່່ງ, ແມ່່ ນເປັັນຜູ້້�ຖືືກຟ້້ອງຮ້້ອງໃນຂໍ້້�ຫາໝິ່່ນປະໝາດ. ກົົນລະຍຸຸ ດເຫຼົ່່��ານີ້້� ຖືືກ
ສັັງເກດວ່່ າເປັັນຍຸຸ ດທະສາດ ທີ່່�ນາຍຈ້ ້າງໃຊ້້ ເພື່່�ອຂົ່່�ມຂູ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ເພື່່�ອຫຼີີ�ກລ້້ຽງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ. ບົົດ
ລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດປະຈໍໍາປີີ 2020 ຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິກາ ຍັັງໄດ້້ນໍໍາສະເໜີີທັັງສອງຕົົວຢ່່ າງເຫຼົ່່��ານີ້້� ກ່່ ຽວກັັບ
ນາຍຈ້ ້າງທີ່່�ກົົດຂີ່່�ຂູູດຮີີດ ທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາວ່່ າເປັັນຂີ້້�ລັັກຕໍ່່�ຄົົນງານທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ ທີ່່�ໄດ້້
ພະຍາຍາມໜີີອອກຈາກວຽກ ຫຼືື� ປ່່ ຽນວຽກ, ພ້້ອມທັັງໃຊ້້ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການໝີ່່�ນປະໝາດທາງອາຍາ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້
່
ຜູ້້�ສະໜັັບສະໜູູນສິິດ ຂອງຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຄົົນງານມິິດງຽບລົົງ.136
ຮູູບແບບການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ນອກເຫນືືອຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ: ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໄດ້້ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ກ່່ ຽວ
ັ ເຄາະ
ກັັບມາດຕະການດ້້ານການບໍໍລິິຫານ ແລະ ດ້້ານອື່່�ນໆ ທີ່່�ສາມາດສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າເປັັນການລົົງໂທດ ຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
�
�
ຮ້້າຍ ນອກເຫນືືອຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ. ການກັັກຂັັງຜູ້້�ເຄື່່ອນຍ້ ້າຍ ກ່່ ອນການສົ່່ງກັັບຄືືນປະເທດໄດ້້ຖືືກ
ກ່່ າວເຖິິງວ່່ າ ເປັັນຕົົວຢ່່ າງຂອງການລົົງໂທດທີ່່�ບໍ່່�ມີີການດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ຊື່່�ງຫຼຸຸ�ດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງ
່
ໃນການກໍໍານົົດ ແລະ ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ການຂາດການທົົດແທນຄ່່ າເສຍຫາຍຍັັງສະແດງ
ັ ຈຳຳ�ແນກ ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ເປັັນຮູູບແບບໜຶ່່�ງ ຂອງການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ແລະ ເປັັນການປະຕິິບັດ
ຮ້້າຍຖືືກປະຕິິເສດ ການເຂົ້້�າຫາທຶຶນຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າຢູ່່�ໃນສະຖານະການທີ່່�ບໍ່່�ປົົກກະຕິິ. ອີີກຕົົວຢ່່ າງ
ັ ການບັັນທຶຶກການກະທຳຳ�ຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າປະເວນີີລົົງໃນໜັັງສືືຜ່່ ານແດນ; ຮູູບແບບ
ໜຶ່່�ງ ແມ່່ ນການປະຕິິບັດ
ການລົົງໂທດທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືໜັງັ ສືືຜ່່ ານແດນ ຮູ້້�ສຶຶກອັັບອາຍ ແລະ ກີີດກັັນບໍ່່�ໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າກັັບຄືືນປະເທດໄທໄດ້້. ເຖິິງຈະ
່
ມີີລາຍງານວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກກຳຳ
�ນົົດວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກເນລະເທດອອກນອກປະເທດ ໂດຍ
ມີີການຈໍ້້�າກາລົົງໃນໜັັງສືືຜ່່ ານແດນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ທີ່່�ລະບຸຸ ວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າມີີການພົົວພັັນກັັບການຄ້້າປະເວນີີກໍໍຕາມ, ມັັນກໍໍບໍ່່�
ັ ເຊັ່່�ນນີ້້� ຍັັງສືືບຕໍ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ຫຼືື� ບໍ່່�; ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມບາງຄົົນໄດ້້ມີີທັດ
ັ ສະນະວ່່ າ ທຸຸກການຈໍ້້�າກາ
ຈະແຈ້ ້ງວ່່ າການປະຕິິບັດ
�
ັ
ດັ່່�ງກ່່ າວ ລົົງໃນໜັັງສືືຜ່່ ານແດນຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເບີ່່ງຄືືກັັບວ່່ າ ຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກະທຳຳ�ຜິິດທີ່່�ໄດ້້ລົົງມືືປະຕິິບັດ
ກ່່ ອນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ຫຼືື� ຍ້ ້ອນຄວາມຜິິດພາດຂອງຕຳຳ�ຫຼຼວດ
ຳ ດຕົົວຕົົນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ທ້້ອງຖິ່່�ນ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ກຳ�ນົົ
ັ
ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືກ
ື ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນໄທຢູ່່�ຕ່່າງປະເທດ: ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
�
�
ກົົດໝາຍ ໄດ້້ເນັ້້�ນຫນັັກເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນ ທີ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່ເປັັນຄົົນໄທຈະໄດ້້ຮັັບການປົົກປ້້ອງ
ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ. ຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ສະເໜີີ ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຄົົນໄທ ທີ່່�ໄດ້້ຂ້້າຜູ້້�ຂູູດຮີີດຕົົນ ໃນ
ຊ່່ ວງໄລຍະການຫຼົົ�ບໜີີ. ປະເທດທີ່່�ມີີບັັນຫານີ້້� ບໍ່່�ທັັນໄດ້້ມີີກົົດໝາຍຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຢູ່່�ໃນຂະນະນັ້້�ນ ເພື່່�ອຮັັບຮູ້້�ຜູ້້�
ກ່່ ຽວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຊື່່�ງສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ຜູ້້�ກ່່ ຽວຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີທັັງໃນຂໍ້້�ຫາການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແບບຜິິດປົົກກະຕິິ ແລະ
ການຄາດຕະກຳຳ�. ຕົົວຢ່່ າງເພີ່່�ມຕື່່�ມທີ່່�ໄດ້້ສະເໜີີ ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຄົົນໄທ ທີ່່�ຖືືກກັັກຂັັງຢູ່່�ໃນຕາເວັັນອອກກາງ
ິ
ເພື່່�ອເຂົ້້�າຮ່່ ວມການດໍໍາເນີີນຂະບວນການຍຸຸ ຕິທາໍໍທ
າງອາຍາ ແກ່່ລູູກເຮືືອປະມົົງໄທ ທີ່່�ຖືືກຈັັບຢູ່່�ເຂດນ່່ ານນ້ຳຳ ��ຂອງປະເທດ
ອື່່�ນ ແລະ ໄດ້້ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໂດຍບໍ່່�ມີີການກວດສອບເລື່່�ອງການຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການບັັງຄັັບໃຊ້້
ັ ແມ່່ ນມີີການກໍໍານົົດໄວ້້ຢູ່່�ໃນ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ ພ.ສ. 2551
ແຮງງານ ທີ່່�ໃນປັັດຈຸຸບັນ
ັ
(ຄ.ສ. 2008) – ໄດ້້ຮັັບລາຍງານວ່່ າ ຖຶຶກລົົງໂທດຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ. ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມໄດ້້ແນະນໍໍາວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
�
�
ກົົດໝາຍ ສ່່ ອງແສງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ ການນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນສະພາບການຂອງແຮງງານ ແລະ ກົົດໝາຍອື່່ນໆ
ຂອງປະເທດອື່່�ນໆ, ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ແຮງງານຄົົນງານໄທທີ່່�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍໄປຕ່່ າງປະເທດ.
136	ບົົດລາຍງານປະຈໍໍາປີີ 2020 ວ່່າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ: ປະເທດໄທ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ສະຫາລັັດ ອາເມລິິກາ, ປີີ 2020).
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

2.10. ຫວຽດນາມ
ກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືໂຕະມົົນສອງຄັ້້�ງ ໄດ້້ຖືືກຈັັດຂຶ້້�ນຢູ່່�ຫວຽດນາມ ໂດຍມີີຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ 52 ທ່່ ານ ຊື່່�ງເປັັນຜູ້້�
ຕ່່ າງໜ້້າຈາກອົົງການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຂອງລັັດ ແລະ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດ. ວາລະນີ້້� ໄດ້້ອີີງໃສ່່ ມຸຸ ມມອງຄວາມເຂົ້້�າໃຈຂອງ
ເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງທີ່່�ເປີີດກວ້້າງ.

ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍ
ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍາໍ ນົົດທີ່່�ຈະແຈ້້ງ ກ່່ຽວກັັບ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ິ າ ຂອງຫວຽດນາມ. ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການປ້້ອງກັັນ, ແລະ ປາບປາມການຄ້້າ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນນິິຕິກໍໍ
ມະນຸຸດ ສະບັັບເລກທີີ 66/2011/QH12 ແມ່່ ນບໍ່່�ເວົ້້�າເຖີີງ ບັັນຫາການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລັັດ ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ຂໍ້້�
ກໍໍານົົດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ໄດ້້ນອນຢູ່່�ໃນ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ 2011 ເພາະມັັນ
ັ ການພິິຈາລະນາ ວ່່ າສອດຄ່່ ອງກັັບ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດອື່່�ນໆ. ເຖິິງແນວໃດກໍໍຕາມ, ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນ
ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ິ າອື່່�ນໆ, ລວມທັັງດຳຳ�ລັດ
ັ ວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ວ່່ າ ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວ ແມ່່ ນນອນຢູ່່�ໃນເອກະສານນິິຕິກໍໍ
ັ ສະບັັບເລກທີີ 62/2012/ ND-CP, ລົົງວັັນທີີ 13 ສິິງຫາ 2012, ກຳຳ�ນົົດເຫດຜົົນ ສໍໍາລັັບການກໍໍານົົດຕົົວ ຜູ້້�
ດຳຳ�ລັດ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການປົົກປ້້ອງຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຍາດພີ່່�ນ້ ້ອງ ຂອງ
ັ ສະບັັບເລກທີີ 09/2013/ND-CP ກໍໍານົົດ ລາຍລະອຽດ ແກ່່ ຫຼຼາຍມາດຕາ ຂອງ ກົົດໝາຍ
ເຂົົາເຈົ້້�າ., ແລະ ດຳຳ�ລັດ
ວ່່ າດ້້ວຍຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ໃນທັັດສະນະ ຂອງຜູ້້�ຕອບຄໍໍາ
ຖາມບາງຄົົນ, ການຂາດ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ທີ່່�ເວົ້້�າສະເພາະກ່່ ຽວກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ ແມ່່ ນຖືືກຊົົດເຊີີຍ ດ້້ວຍ
ິ າອື່່�ນ ທີ່່�ຍືືດຖືືຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ລວມທັັງ ຢູ່່�ໃນສະພາບຕົົວຈີີງ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ເຈົ້້�າ
ເອກະສານນິິຕິກໍໍ
ໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແມ່່ ນເຮັັດໜ້້າທີ່່�ປົົກປ້້ອງ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ການປົົກປ້້ອງທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງອື່່�ນໆ ຢູ່່�ໃນນິິຕິກໍ
ິ າໍ : ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ໄດ້້ອ້າ້ ງເຖິິງ ສິິດທິິມະນຸຸດ ທີ່່�ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນ
ັ ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍສະເພາະວ່່ າດ້້ວຍ
ລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ ຊື່່�ງເປັັນພື້້�ນຖານຂັ້້�ນຕ່ຳຳ��ສຸຸ ດ ສຳຳ�ລັບ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ສັັນຍາລະຫວ່່ າງສອງຝ່່າຍ ທີ່່�ປະກອບມີີ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ (ໃຫ້້ເບິ່່�ງຂ້້າງລຸ່່� ມນີ້້� ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້
ການຮ່່ ວມມືືສາກົົນ). ກົົດໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ຖືືກຢໍ້້�າວ່່ າ ມີີຄວາມສອດຄ່່ ອງກັັບ ກົົດໝາຍສາກົົນ, ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ມັັນໄດ້້
ັ ຂອງພວກມັັນ.
ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ອາດສາມາດນໍໍາ ໃຊ້້ຄວາມພະຍາຍາມຕື່່�ມອີີກ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ກົົດໝາຍ ຍັັງໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍຂັ້້�ນຕອນການ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບ ການບັັງຄັັບ ແລະ ປັັດໃຈຜ່່ ອນຜັັນອື່່�ນໆ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ລົົງໂທດ ຕໍ່່� ການກະທໍໍາຜິິດ, ຊື່່�ງບໍ່່�ແມ່່ ນບົົນພື້້�ນຖານ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ແຕ່່ ຢູ່່�ບົົນ
ພື້້�ນຖານ ການບໍ່່�ຮັັບຜິິດຊອບ ຕໍ່່� ການກະທຳຳ� ທີ່່�ບໍ່່�ມີີອົົງປະກອບຂອງຄວາມຜິິດ, ແລະ ການປ້້ອງກັັນ ທີ່່�ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ໃນ
ນັ້້�ນ.
ບັັນດາຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ: ມາດຕາ 46 ຂອງປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ (ສະບັັບ
່
ເລກທີີ 15/1999/QH10) ກໍໍານົົດ ‘ສະພາບເງື່� ອນໄຂ
ທີ່່�ຜ່່ ອນຜັັນ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ’, ສໍໍາລັັບສານ ທີ່່�
ອາດຈະເລືືອກນໍໍາໃຊ້້ ການລົົງໂທດໜ້້ອຍກວ່່ າທີ່່�ກຳຳ�ນົົດໄວ້້. ບາງຢ່່ າງ ສໍໍາລັັບສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້� ອາດຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ອາດຊະ
ຍາກຳຳ� ທີ່່�ກະທຳຳ�ໂດຍ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຊື່່�ງເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ລວມທັັງ: (e)
ັ ການກະຕຸ້້�ນທາງຈິິດໃຈ ໂດຍການກະທຳຳ�ຜິິດກົົດໝາຍ
ອາດຊະຍາກຳຳ� ຖືືກກໍ່່�ຂື້້�ນ ໃນກໍໍລະນີີ ທີ່່�ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ໄດ້້ຮັບ
�
ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ບຸຸ ກຄົົນອື່່ນ; (f) ອາດຊະຍາກຳຳ� ຖືືກກໍ່່�ຂື້້�ນ ຍ້ ້ອນສະພາບການທີ່່�ຫຍຸ້້�ງຍາກໃດໜື່່�ງ ຊື່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ເກີີດ
ຂື້້�ນຈາກມັັນເອງ; (i) ອາດຊະຍາກຳຳ� ຖືືກກໍ່່�ຂຶ້້�ນ ຍ້ ້ອນການຂົ່່�ມຂູ່່� ແລະ/ຫຼືື� ການບີີບບັັງຄັັບ ໂດຍບຸຸ ກຄົົນອື່່�ນ; ແລະ (j)
ອາດຊະຍາກໍໍາ ຖືືກກໍ່່�ຂື້້�ນ ຍ້ ້ອນຄວາມຮູ້້�ເທົ່່�າບໍ່່�ເຖີີງການ.
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ຖືືກຍົົກໃຫ້້ເຫັັນ ຢ່່າງຈະແຈ້້ງ ຢູ່່�ໃນບັັນດານະໂຍບາຍຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ: ມາດຕະຖານ

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ຕ່ຳຳ��ສຸຸ ດ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍໍລິິການ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານ
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປີີ 2016 – 2020 ແມ່່ ນບໍ່່�
ເສຍອົົງຄະ ແລະ ສັັງຄົົມ, ປີີ 2011), ແຜນປະຕິິບັດ
ໄດ້້ເວົ້້�າເຖີີງ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ແຜນງານແຫ່່ ງຊາດ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໄລຍະ ປີີ 2021-2025, ໂດຍມີີວິິໄສ
ທັັດຮອດປີີ 2030 ບໍ່່�ໄດ້້ລວມເອົົາ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງ ແຕ່່ ໄດ້້ກໍໍານົົດລາຍ
ລະອຽດ ໃນການສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢ່່ າງຊັັດເຈນ , ນອກຈາກນັ້້�ນ ຍັັງໄດ້້ກ່່ າວເຖີີງ ກົົນໄກການສົ່່�ງຕໍ່່� ສໍໍາ
່ ງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ລັັບຜູ້້�ທີ່� ຍັັ

ການຕີີຄວາມໝາຍ ຂອງຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ຄວາມບໍ່່�ມັັກ ຕໍ່່�ກັັບ ການນໍໍາໃຊ້້ການລະເວັ້້�ນຈາກຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ໃນທາງທີ່່�ຜິິດ: ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມບາງຄົົນ ໄດ້້
ສະແດງຄວາມບໍ່່�ສະບາຍໃຈ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແບບທົ່່�ວໄປ ແລະ ໄດ້້ເນັ້້�ນຫນັັກເຖິິງ ຄວາມຈໍໍາ
ເປັັນ ທີ່່�ຈະຕ້້ອງເອົົາໃຈໃສ່່ ເບີ່່�ງ ເຈດຕະນາ ຂອງ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ-ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ອົົງປະກອບຂອງການເຮັັດອາ
ັ ການ
ຊະຍາກໍໍາ, ແລະ ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ສໍໍາລັັບປັັດໃຈຜ່່ ອນຜັັນ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍອາຍາ ແລະ ບໍໍລິິຫານ ທີ່່�ຈະຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
�
�
ັ ຂອງ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ພິິຈາລະນາ. ຜູ້້�ມີີບົົດບາດ ທັັງຈາກພາກລັັດ ແລະ ທີ່່ບໍ່່ແມ່່ ນລັັດ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງ ວຽກງານອັັນສຳຳ�ຄັນ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການ. ຄວາມກັັງວົົນ ກ່່ ຽວກັັບການນໍໍາ
ປະຕິິບັດ
�
�
�
ໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່ລົົງໂທດ ໃນທາງທີ່່ຜິິດ ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນຢູ່່�ບ່່ ອນອື່່ນ; ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງ ກະຊວງ
ການຕ່່ າງປະເທດ ຂອງ ສະຫະລັັດ ປີີ 2021 ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຂອງລັັດ ໄດ້້ແນະນຳຳ�ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ເພີ້້�ມທະວີີການລ່່ ວງລະເມີີດ ເພື່່�ອຫຼີີ�ກເວັ້້�ນ ການລະເມີີດການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ.137
ຄວາມກ່່ຽວຂ້້ອງ ກ່່ຽວກັັບ ລະດັັບຄວາມຮຸຸນແຮງ ຂອງການກະທໍໍາຜິິດ ຈາກຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການນໍໍາ
ໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລັັດ ໄດ້້ຢໍ້້�າວ່່ າ ຄວາມຮຸຸ ນແຮງ
ຂອງການກະທຳຳ�ຜິິດ ແມ່່ ນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຕີີຄວາມໝາຍ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ບາງຄົົນ ໄດ້້ສະແດງທັັດສະນະ
ັ ການ
ວ່່ າ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ເຊັ່່�ນ ການຄາດຕະກໍໍາ, ການຄ້້າຢາເສບຕິິດ ຫຼືື� ການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນໄດ້້ຮັບ
�
ິ າວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າ
ຍົົກເວັ້້�ນ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ໄດ້້ມີີຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ວ່່ າ ໃຫ້້ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດໜື່່ງ ນອນຢູ່່�ໃນ ນິິຕິກໍໍ
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ມະນຸຸດ ເພື່່ອກຳຳ�ນົົດມາດຖານເງື່ອນໄຂວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະຖືືກລົົງໂທດ ແລະ ບໍ່່ຖືືກລົົງໂທດ ເມື່່�ອໃດ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ັ ກົົດໝາຍທ່່ ານໜຶ່່�ງ ໄດ້້ສະແດງຄວາມມັັກວ່່ າ ສີ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ບໍ່່�ໄດ້້ເອີ້້�ນວ່່ າເປັັນ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນ
ປະຕິິບັດ
ໂຕຂອງມັັນເອງ, ແຕ່່ ເປັັນ ‘ຫຼັັ�ກການ ສໍໍາລັັບຈັັດການກັັບການກະທໍໍາຜິິດ ໂດຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ’
ັ ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ທາງກົົດໝາຍ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງຖືືກດຳຳ�ເນີີນ
ຫຼຼາຍກວ່່ າ, ເພື່່�ອໃຫ້້ຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ຄະດີີ ເມື່່�ອເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທຳຳ�ຜິິດຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງ.
ການສ້້າງການເຊື່່�ອມໂຍງ ລະຫວ່່າງ ການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງຕົົນ
ໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລັັດ ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ເມື່່�ອກໍໍານົົດອົົງປະກອບຂອງອາຊະຍາກຳຳ�
ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແລ້້ວ, ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ແມ່່ ນຈະຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ທີ່່�ຂຶ້້�ນກັັບ ການນຳຳ�ໃຊ້້ ທຸຸກການ
ປ້້ອງກັັນ ທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ. ໄດ້້ມີີການອະທິິບາຍວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ກາຍເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຄວນຖືືກດໍໍາ
ເນີີນຄະດີີ, ເວັ້້�ນເສຍແຕ່່ວ່່ າ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ບັງັ ຄັັບໃຫ້້ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງໃນການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍ
ກົົງ ມາຈາກການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ເມື່່�ອເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກກັັກຂັັງ, ກົົດດັັນ ແລະ ບັັງຄັັບໃຫ້້ກະ
ທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ. ແຕ່່ຖ້້າວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງມາຈາກ ການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ ມີີທາງເລືືອກ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ກະທໍໍາຜິິດ, ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ຄວນຈະປະເຊີີນກັັບການດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ໂດຍ
ພິິຈາລະນາເຖິິງປັັດໃຈຜ່່ ອນຜັັນ ທີ່່�ມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້.
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລັັດ ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍຂັ້້�ນຕອນການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�
ພົົວພັັນກັັບ ການພິິຈາລະນາ ກ່່ ຽວກັັບການບັັງຄັັບ ແລະ ການຜ່່ ອນຜັັນອື່່�ນໆ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ອີີງ
137	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ປະຈໍໍາປີີ 2020: ປະເທດຫວຽດນາມ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດສະຫາລັັດອາເມລິິກາ, ປີີ 2020)
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ໃສ່່ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ແຕ່່ອີີງໃສ່່ ອົົງປະກອບຂອງຄວາມຜິິດ ແລະ ຄວາມບໍ່່�
ຮັັບຜິິດຊອບ ຕໍ່່� ການກະທຳຳ�ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈເຮັັດ, ແລະ ການປົົກປ້້ອງ ທີ່່�ຖືືກກໍໍານົົດຢູ່່�ໃນນັ້້�ນ. ຫຼືື� ເວົ້້�າອີີກຢ່່ າງໜື່່�ງ
ແມ່່ ນວ່່ າ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ຄວນຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈກະທໍໍາ, ແຕ່່ ຄວນຈະ
ຖືືກລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າສະຫມັັກໃຈເຮັັດ. ການພິິຈາລະນາເວລາ ກ່່ ຽວກັັບຈຸຸດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�
ັ ການປົົກປ້້ອງຕໍ່່�ໄປອີີກ ຈາກການລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນມາ, ໂດຍມີີມຸຸ ມມອງທີ່່�ສະແດງອອກໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ,
ຄວນໄດ້້ຮັບ
່ ອາໃສຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ ແບບບໍ່່�ປົົກກະຕິິ ໃນຊ່່ ວງໄລຍະໜຶ່່�ງ ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ໄດ້້ຫຼົົ�ບໜີີອອກຈາກ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ
ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
ໄດ້້ຢູ່� ່ຄົົງທີ່່�, ບໍ່່�ຄວນຫຼຸຸ�ດພົ້້�ນຈາກ ການລົົງໂທດ ຕໍ່່�ການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທຳຳ�.

ການນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ັ ກົົດໝາຍ ຂອງລັັດບາງຄົົນ ໄດ້້
ການນຳຳ�ໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ອາດຈະບໍ່່�ສອດຄ່່ອງ: ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ັ , ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ເປັັນນິິຕິກໍໍ
ິ າ ຢ່່ າງຈະ
ຮູ້້�ສຶຶກວ່່ າ ຫຼັັ�ກການໄດ້້ຖືືກຍຶຶດຖືື ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ໃນພາກປະຕິິບັດ
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ແຈ້ ້ງ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ອີີກທັັດສະນະອື່່ນ ທີ່່ຜູ້້�ມີີບົົດບາດ ທັັງຈາກພາກລັັດ ແລະ ທີ່່ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດ ໄດ້້ສະແດງອອກ
ມາ ແມ່່ ນວ່່ າ ການທີ່່�ບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກການ ກໍໍານົົດໄວ້້ຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ ຂອງຫວຽດນາມ ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ການ
ນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ ລະຫວ່່ າງ ຂັ້້�ນສູູນກາງ ແລະ ຂັ້້�ນແຂວງບໍ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັບຄວາມຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ຢາກຈະເຮັັດໃຫ້້ກົົດໝາຍ
ັ ຍາຕ່່ າງໆ ມາຊ່່ ວຍອ້້າງອີີງ. ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນ
ແລະ ນະໂຍບາຍ ມີີຄວາມຈະແຈ້ ້ງ, ໂດຍມີີ ບົົດແນະນໍໍາ ແລະ ສົົນທິິສັນ
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ວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ທ້້ອງຖິ່່ນບາງຄົົນ ອາດຈະບໍ່່ຮູ້້�ກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການການບໍ່່ລົົງໂທດ. ໄດ້້ມີີການແນະນໍໍາວ່່ າ ການມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດ
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ຈາກການລົົງໂທດ, ແລະ
ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ, ຍັັງອາດຈະຮັັບປະກັັນຫຼຼາຍຂື້້�ນ ໃຫ້້ຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
�
�
ເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າຮູ້້�ສຶຶກສະບາຍໃຈຂື້້�ນຕື່່ມ ໃນການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່. ເພື່່�ອໃຫ້້ໄດ້້ຕາມຄາດໝາຍ, ບັັນດາຜູ້້�ມີີ
ັ ເຄາະຮ້້າຍຫຼຼາຍຂື້້�ນ ໃນການທໍໍາຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�
ບົົດບາດ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນພາກລັັດ ໄດ້້ສະເໜີີໃຫ້້ຊ່່ ວຍຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ລົົງໂທດ (ລວມທັັງຢູ່່�ບັັນດາປະເທດປາຍທາງ), ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັັບ ແຮງງານຫວຽດນາມ ກ່່ ອນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ຈະຖືືກສົ່່�ງໄປ
ຕ່່ າງປະເທດ.
ການລົົງໂທດ ແບບຜ່່ອນຜັັນ ໃນນາມເປັັນວິິທີກ
ີ ານ ກ້້າວໄປສູ່່� ການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລັັດ ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນ
ເຖີີງ ການນໍໍາໃຊ້້ ການລົົງໂທດແບບຜ່່ ອນຜັັນ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດ. ມາດຕາ 51
ັ ກົົດໝາຍ ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນສະພາບເງື່� ອນໄຂ
່
ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ສໍໍາລັັບການ
ຜ່່ ອນຜັັນ ຊື່່�ງລວມມີີ ທີ່່�ໄປທີ່່�ມາຂອງບຸຸ ກຄົົນ, ການທີ່່�ບໍ່່�ມີີປະຫວັັດການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ແລະ ບຸຸ ກຄົົນນັ້້�ນໆ ໄດ້້
ໃຫ້້ການຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຫຼືື�ບໍ່່�?. ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ມາຈາກພາກລັັດ ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ
ສະຖານະພາບຜ່່ ານມາ ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ອາດຈະທໍໍາໜ້້າທີ່່�
ເປັັນປັັດໄຈຫຼຸຸ�ດພົ້້�ນອອກຈາກຄວາມຜິິດ.
ການຕອບສະໜອງ ຕໍ່່� ສິ່່�ງທ້້າທາຍຕ່່າງໆ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນທາງປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈີີງ:
�
ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ໄດ້້ສະເໜີີສາມຈຸຸດ ທີ່່ຈະນໍໍາໄປສູ່່� ການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງ ແກ່່ ການນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ັ ຕົົວຈີີງ. ກ່່ ອນອື່່�ນໝົົດ, ໃນຂະນະທີ່່� ຫວຽດນາມ ໄດ້້ໃຫ້້ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາທີ່່�ຈະປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງ
ໃນທາງປະຕິິບັດ
ັ ຍາ ແລະ ຂໍ້້�ຕົົກລົົງອື່່�ນໆ, ການລວມເຂົ້້�າໃສໃນນິິຕິກຳ
ິ �ຕ່່
ຳ າງໆພາຍໃນປະເທດ ຂອງຫວຽດນາມ
ກ່່ າວ ຜ່່ ານທາງສົົນທິິສັນ
�
ັ ການພິິຈາລະນາ ໂດຍທີ່່ບາງອັັນຈະເປັັນຈຸຸດສຳຳ�ຄັນ
ັ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ ຂອງຫວຽດນາມ. ອັັນທີີສອງ
ໄດ້້ຮັບ
ແມ່່ ນວ່່ າ ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ ໃນການເສີີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້້�, ສ້້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ
ຮັັດແໜ້້ນສາຍພົົວພັັນ ລະຫວ່່ າງ ອົົງການສືືບສວນ, ໄອຍະການ ແລະ ອົົງການທີ່່�ຕັັດສິິນຄະດີີ ເພື່່�ອນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການການ
ບໍ່່�ລົົງໂທດ, ແລະ ຝຶຶກຝົົນຫຼໍ່່��ຫຼຼອມພະນັັກງານກວດກາແຮງງານ ຕາມຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ຢູ່່�ໃນນີ້້�, ກໍໍຍັັງໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�
ສັັງເກດເຊັ່່�ນດຽວກັັນວ່່ າ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ອົົງການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ຄວນມີີບົົດບາດ
ິ າທາງອາຍາ ເພື່່�ອສ້້າງຄວາມເຂົ້້�າໃຈໃຫ້້ເຂັ້້�ມແຂງ. ອັັນທີີສາມແມ່່ ນ, ຄຸຸ ນຄ່່ າຂອງການປຶຶກສາຫາລືື
ໃນຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອລາຍງານບົົດສຶຶກສານີ້້� - ໄດ້້ຖືືກຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ເປັັນເວທີີສົົນທະນາທີ່່�ເປັັນ
ໂຕະມົົນ - ເຊັ່່�ນ ກອງປະຊຸຸມທີ່່�ໄດ້້ຈັດ
ປະໂຫຍດ ເພື່່�ອສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງ ແກ່່ ວິິທີີການທີ່່�ອີີງໃສ່່ສິິດທິິມະນຸຸດ ຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ສີ່່�ງທ້້າທາຍ ໃນການຮ່່ວມມືືສາກົົນ
ຂໍ້້�ຕົົກລົົງລະຫວ່່າງສອງຝ່່າຍ ທີ່່�ມີີແລ້້ວ ທີ່່�ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນເຖີີງ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ຫວຽດນາມ ໄດ້້ລົົງນາມໃນ
ັ ການປະຕິິບັດ
ັ ໃນ
MOU ກັັບໄທ (ປີີ 2013) ແລະ ກຳຳ�ປູູເຈຍ (ປີີ 2004) ທີ່່�ຢືືນຢັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
�
�
ຖານະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼຼາຍກ່່ ວາເປັັນຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດ, ແລະ ໃນນັ້້�ນ ບັັນດາປະເທດທີ່່ລົົງນາມ ເຫັັນດີີບໍ່່ລົົງໂທດຜູ້້�
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ ສໍໍາລັັບ ການເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກຈາກປະເທດ ຫຼືື� ທຸຸກການກະທຳຳ�ຜິິດອື່່�ນ
ໄດ້້ຮັບ
ໆ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. MOU ລະຫວ່່ າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ປີີ 2010) ໃຫ້້ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາ
ແກ່່ ຝ່່າຍຕ່່ າງໆ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ‘ຈະບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ ແລະ/ຫຼືື� ຖືືກລົົງໂທດ ຍ້ ້ອນການເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດ
ກົົດໝາຍ ຫຼືື� ການກະທຳຳ�ຜິິດອື່່�ນໆທາງດ້້ານບໍໍລິິຫານ’ (ມາດຕາ 4(1)(a)). ຢູ່່�ໃນ MOU ກັັບຈີີນ (ປີີ 2010), ຝ່່າຍ
ຕ່່ າງໆ ຕົົກລົົງເຫັັນດີີ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກຈາກປະເທດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແບບຜິິດກົົດໝາຍ,
ຫຼືື� ການກະທໍໍາອື່່�ນໆທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຊື່່�ງເປັັນຜົົນທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນທັັນທີີ ຈາກ ການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດ (ມາດຕາ 2A). ຜູ້້�ຕອບຄຳຳ�ຖາມ ບໍ່່�ສາມາດສະໜອງຕົົວຢ່່ າງ ແບບສະເພາະເຈາະຈົົງ ກ່່ ຽວກັັບການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ
ັ ການ
ເຊີ່່�ງກັັນແລະກັັນ ທາງກົົດໝາຍ ເພື່່�ອລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກສະໜອງ ຫຼືື� ໄດ້້ຮັບ
ັ ຍາ ລະຫວ່່ າງສອງຝ່່າຍ ຫຼືື� ບົົນພື້້�ນຖານ ຕ່່ າງຝ່່າຍຕ່່ າງມີີຜົົນ
ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ບົົນພື້້�ນຖານ ຂອງທຸຸກຂໍ້້�ຕົົກລົົງ, ສົົນທິິສັນ
ປະໂຫຍດ.
ສີ່່�ງທ້້າທາຍ ໃນການຮ່່ວມມືືສາກົົນ ຕໍ່່�ການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຢູ່່�ຕ່່າງ
ປະເທດ: ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ມາຈາກພາກລັັດ ໄດ້້ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ທີ່່�ບໍ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັນ ລະຫວ່່ າງບັັນດາ
ປະເທດຕ່່ າງໆ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ສິ່່�ງໃດທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ການຄ້້າມະນຸຸດ ເປັັນອຸຸ ປະສັັກ ຕໍ່່� ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຂອງ
ັ ຢູ່່�ໃນປະເທດອື່່�ນ
ລັັດ ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ສໍໍາລັັບເຮັັດໃຫ້້ການບັັນທຶຶກຄໍໍາເວົ້້�າ ສາມາດຮັັບປະກັັນ ການລົົງມືືປະຕິິບັດ
ໄດ້້ປະກອບສ່່ ວນເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ຖືືກລະບຸຸ ຕົົວ ແລະ ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ. ຄວາມເປັັນ
ໄປໄດ້້ ຂອງ ຂະບວນການ COMMIT ໃນນາມເປັັນເສັ້້�ນທາງທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້ ທີ່່�ຈະກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດມີີຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ຢູ່່�ພາຍໃນພາກພື້້�ນ ໄດ້້ຖືືກຍົົກຂຶ້້�ນມາ. ການຮ່່ ວມມືື ທີ່່�ແໜ້້ນແຟ້້ນຂຶ້້�ນ ກັັບ ບັັນດາອົົງການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຢູ່່�ໃນ
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຫວຽດນາມ, ລວມທັັງ
ສະຫະພາບເອີີລົົບ ໄດ້້ຖືືວ່່ າເປັັນຈຸຸດໃຈກາງ ໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ຜ່່ ານທາງ MOU ກ່່ ຽວກັັບ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.

ສິ່່�ງທ້້າທາຍ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈຸຸດສໍໍາຄັັນ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຈາກ ການລົົງໂທດ: ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກໃສ່່
ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ ໃນການເສີີມຂະຫຍາຍ ທັັກສະການລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນນາມເປັັນຈຸຸດໃຈກາງ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການລົົງໂທດ. ມີີທັັດສະນະທົ່່�ວໄປ ທີ່່�ເວົ້້�າວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກລະບຸຸ ຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ັ ໃບຢັ້້�ງຢືືນສະຖານະພາບການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຍົົກເວັ້້�ນເຂົົາເຈົ້້�າ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ຮ້້າຍ - ແລະ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ
ແລະ ການລົົງໂທດ ລວມທັັງການປັັບໄໝດ້້ານການບໍໍລິິຫານ ສໍໍາລັັບການເຂົ້້�າເມືືອງ ແບບຜິິດປົົກກະຕິິ - ແມ່່ ນໄດ້້ຮັບ
�
ການປົົກປ້້ອງ ເປັັນຢ່່ າງດີີ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ຜູ້້�ຕ່່ າງໜ້້າທີ່່ບໍ່່�ແມ່່ ນພາກລັັດ ໄດ້້ຊົົມເຊີີຍ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ
ັ ແລະຈໍໍາເປັັນ ຂອງບັັນດາ
ລັັດຖະບານ ໃນການລະບຸຸ ຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງ ວຽກງານທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
�
�
ັ ເຄາະຮ້້າຍ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ໃນການສືືບສວນ ສະພາບການ ທີ່່ວ່່ າໃນນັ້້�ນ, ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
�
ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທຳຳ�ຄວາມຜິິດທາງອາຍາ,ທັັງຢູ່່� ຫວຽດນາມ ແລະ ຕ່່ າງປະເທດ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່ຕາມ, ໄດ້້ສັງັ ເກດ
ເຫັັນວ່່ າ ບາງຂໍ້້�ບົົກຜ່່ ອງ ໃນຂັ້້�ນຕອນການລະບຸຸ ຕົົວ ອາດຈະສົ່່�ງຜົົນ ເກີີດມີີການລົົງໂທດ ຫຼຼາຍກວ່່ າການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ.
ຂອບເຂດ ໃນການປັັບປຸຸງ ຂັ້້�ນຕອນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ: ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ
2021 ຂອງ ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ແຫ່່ ງປະເທດສະຫາລັັດ ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ຂະບວນການລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ັ ຂັ້້�ນຕອນການລະບຸຸ ຕົົວ ຢ່່ າງເປັັນລະບົົບ ໝາຍ
ຮ້້າຍ ຍັັງ ‘ຫຍຸ້້�ງຍາກ ແລະ ສັັບສົົນເກີີນໄປ’. ການທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດ ປະຕິິບັດ
�
ເຖິີີ�ງວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່ໄດ້້ຖືືກລະບຸຸ ຕົົວ ຢ່່ າງຈິິງຈັັງ - ລວມທັັງບັັນດາການຄ້້າທາງເພດຕໍ່່� ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ
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່
- ໄດ້້ສົ່� ງຜົົນໃຫ້້
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງຄົົນ ອາດຖືືກລົົງໂທດ ຍ້ ້ອນການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�
ໄດ້້ບັງັ ຄັັບໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າກະທຳຳ�. ອີີງຕາມບົົດລາຍງານດັ່່�ງກ່່ າວ, ອົົງການ NGO ໄດ້້ລາຍງານວ່່ າ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນ
ຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ບໍ່່�ມີີທ່່ າທີີ ທີ່່�ຈະອອກມາປະເຊີີນໜ້້າ ຍ້ ້ອນຢ້້ານກົົວເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຈັັບ ໃນຂໍ້້�ຫາການເຂົ້້�າປະເທດ ແບບ
ັ ເຄາະຮ້້າຍຊາວຫວຽດນາມ ຈື່່�ງຢ້້ານກົົວວ່່ າຈະຖືືກລົົງໂທດ ໃນຂໍ້້�ຫາເຂົ້້�າ
ຜິິດປົົກກະຕິິ ແລະ ຍ້ ້ອນແນວນັ້້�ນ ຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ເມືືອງ ແບບຜິິດປົົກກະຕິິ, ຊື່່�ງເປັັນການກະທຳຳ�ຜິິດກົົດໝາຍ ເນື່່�ອງຈາກຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ,
ຫຼືື� ຖືືກວິິພາກວິິຈານ ຈາກ ລັັດຖະບານ.138
ອັັດຕາສ່່ວນ ຂອງ ຍີີງ-ຊາຍ ໃນການທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວ ແລະ ຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່�ການລົົງໂທດ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ທີ່່�ເປັັນເພດຍີີງ ໂດຍສະເພາະການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອການຂູູດຮີີດທາງເພດ ໄດ້້ຖືືກພິິຈາລະນາວ່່ າ ມີີຄວາມສ່່ ຽງສູູງ ຕໍ່່�
ການຖືືກລົົງໂທດ ເພາະເຂົົາເຈົ້້�າກວມອັັດຕາສ່່ ວນໃຫຍ່່ ໃນຈໍໍານວນບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນ
ເພດຍິິງ ໃນຮູູບແບບການຂູູດຮີີດແຮງງານ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນການຂູູດຮີີດທາງເພດ ອາດຈະຖືືກລະບຸຸ ຕົົວ ແບບສະໝັັກໃຈ ທີ່່�
່
ໜ້້ອຍກວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ,
ແລະ ດັ່່�ງນັ້້�ນຈຶ່່�ງມີີຄວາມສ່່ ຽງ ຕໍ່່� ການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບຂໍ້້�ຫາ ການກະ
ທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຂົ້້�າເມືືອງ. ຄວາມຈິິງທີ່່�ວ່່ າ ມີີການຍອມຮັັບຜູ້້�ຍິິງທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໜ້້ອຍກວ່່ າຜູ້້�ຊາຍ
ແມ່່ ນໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນວ່່ າ ອາດເປັັນອຸຸ ປະສັັກ ຕໍ່່� ການລະບຸຸ ຕົົວ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມີີຄວາມສ່່ ຽງ ຕໍ່່� ການ
ລົົງໂທດ.
ບັັນດາສິ່່�ງທ້້າທາຍ ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຫວຽດນາມ ຢູ່່�ຕ່່າງປະເທດ: ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາ
ຖາມ ທັັງຈາກພາກລັັດ ແລະ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນລັັດ ໄດ້້ເວົ້້�າເຖິິງ ສິ່່�ງທ້້າທາຍ ໃນການພິິສູູດໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ພົົນລະເມືືອງຫວຽດນາມ
ແມ່່ ນເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່� ຕ່່ າງປະເທດ. ພົົນລະເມືືອງຫວຽດນາມ ທີ່່�ຕົົກຢູ່່�ໃນສະພາບການ
ຜິິດປົົກກະຕິິນັ້້�ນ ແມ່່ ນປະເຊີີນກັັບອຸຸ ປະສັັກທາງດ້້ານພາສາ ແລະ ໄດ້້ເພີ່່�ມຄວາມສ່່ ຽງ ຕໍ່່� ການຖືືກເນລະເທດອອກ
ັ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ.
ນອກປະເທດ ໂດຍທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກລະບຸຸ ຕົົວ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ

ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນທາງປະຕິິບັັດ
ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຫວຽດນາມ ຢູ່່�ຕ່່າງປະເທດ: ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການບັັງຄັັບໃຫ້້ເປັັນໂສເພນີີ ຫຼືື� ການບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານ ໃນປະເທດຈີີນ ອາດຈະຫລົົບໜີີອອກ
ຈາກ ສະຖານະການຂອງຕົົນ ແລະ ຖືືກຈັັບ ແລະ ຈໍໍາຄຸຸ ກ ໃນຂໍ້້�ຫາ ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການເຂົ້້�າເມືືອງ ຫຼືື�
ັ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
�ສິ່່ງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ອາດຈະເກີີດຂຶ້້�ນໄດ້້ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ຈະມີີຂໍ້້�ມູູນຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຫວຽດນາມ ທີ່່�ຢືືນຢັັນວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ແມ່່ ນເປັັນ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ. ຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ໄດ້້ສະເໜີີ ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນ
ຫວຽດນາມ ທີ່່�ເຂົ້້�າໄປໃນບ່່ ອນປູູກກັັນຊາ ປະເຊີີນໜ້້າກັັບ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ; ອັັນທີ່່�ຈິິງແລ້້ວ, ການຄ້້າມະນຸຸດ
ທີ່່�ເປັັນພົົນລະເມືືອງ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ເຂົ້້�າໄປໃນກິິດຈະກໍໍາທີ່່�ເປັັນອາຊະຍາກຳຳ� ໄດ້້ຖືືກບັັນທຶຶກໄວ້້ ເປັັນຢ່່ າງ
ດີີ.139 ບົົດລາຍງານ ສະບັັບປີີ 2014 ກ່່ ຽວກັັບການຂູູດຮີີດ ຢູ່່�ໃນກິິດຈະກໍໍາ ທີ່່�ເປັັນອາຊະຍາກຳຳ� ໃນ ເອີີຫຼົົ�ບ ເຮັັດ
ັ ສຳຳ�ລັບ
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ,
ໃຫ້້ເຫັັນພາບ ປະເທດຫວຽດນາມ ໃນຖານະເປັັນປະເທດແຫຼ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
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ລວມທັັງເດັັກນ້ ້ອຍ. ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຫວຽດນາມ ໃນປະເທດ
ັ ສິິນທີ່່�ໂດດເດັ່່�ນ ໃນກໍໍລະນີີ ຂອງສານສິິດທິິມະນຸຸດເອີີຣົົບ
ສະຫະລາດຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ ໄດ້້ເປັັນຈຸຸດສຸຸ ມ ຂອງຄຳຳ�ຕັດ
ຂອງ V.C.L ແລະ A.N. v ສະຫະລາດຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ (ໃຫ້້ເບີ່່�ງຫ້້ອງ 4).
138	ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ 2021: ປະເທດຫວຽດນາມ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ສະຫາລັັດອາເມລິິກາ, 2021)
ັ ທີ່່�ດີີ (ອົົງການ
139 ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາທີ່່�ເປັັນອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຫຼົົ�ບ: ການສຶຶກສາຄົ້້�ນຄົ້້�ວ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານການເປັັນທາດ, ປີີ 2014) 50, 57.
140	ອັັນທີ່່�ຈີີງແລ້້ວ, ຫວຽດນາມ ແມ່່ນເປັັນປະເທດດຽວ ທີ່່�ເປັັນແຫຼ່່�ງໃຫຍ່່ທີ່່�ສຸຸດ ສໍໍາລັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້້ອຍ ເຂົ້້�າໄປ ສະຫະລາດຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ,
ໂດຍມີີກຸ່່�ມແກ໋໋ງຄົົນຫວຽດນາມ ທີ່່�ຄ້້າເດັັກນ້້ອຍ ເປັັນແຮງງານທີ່່�ມີີຄ່່າຈ້້າງຕໍ່່�າ. ໄດ້້ມີີການລາຍງານວ່່າ ໃນຈໍໍານວນ ເດັັກນ້້ອຍ 308 ຄົົນ ໄດ້້ຖືືກຈັັບ ຍ້້ອນການປູູກ
ກັັນຊາ ໃນປະເທດສະຫະລາດຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ ລະຫວ່່າງ ປີີ 2011 ແລະ 2014, 245 ຄົົນ ແມ່່ນມີີສັັນຊາດຫວຽດນາມ, ຫຼືື� ເທົ່່�າກັັບ 79.5% ຂອງຈໍໍານວນ
ເດັັກນ້້ອຍຕ່່າງປະເທດທັັງໝົົດ ທີ່່�ຖືືກຈັັບ ສໍໍາລັັບ ການກະທໍໍາຜິິດດັ່່�ງກ່່າວ, ເຂົົາເຈົ້້�າສ່່ວນໃຫຍ່່ ເບີ່່�ງເໝືືອນກັັບວ່່າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ການຄ້້າ
ັ ທີ່່�ດີີ (ອົົງການ ອົົງການສາກົົນ
ມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາທີ່່�ເປັັນອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຫຼົົ�ບ: ການສຶຶກສາຄົ້້�ນຄົ້້�ວ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ຕ້້ານການເປັັນທາດ, ປີີ 2014) 17-19.

2. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ
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ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຫວຽດນາມ ທີ່່�ກັັບຄືືນປະເທດຫວຽດນາມ: ບັັນດາຜູ້້�
�
�
ຕອບຄໍໍາຖາມ ທີ່່ບໍ່່ໄດ້້ມາຈາກພາກລັັດ ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດ ກ່່ ຽວກັັບສິ່່�ງທ້້າທາຍ ທີ່່�ໄດ້້ປະເຊີີນ ໃນການສົ່່�ງພົົນລະເມືືອງ
່ ຖືືກຍອມຮັັບວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢູ່່�ໃນປະເທດປາຍທາງ, ແຕ່່ບໍ່່�
ຫວຽດນາມກັັບຄືືນປະເທດ, ຊື່່�ງເປັັນຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
�
ັ ອອກນອກປະເທດ ແລະ ເຮັັດ
ແມ່່ ນຕອນທີ່່ເຂົົາເຈົ້້�າກັັບຄືືນໄປຫວຽດນາມ ບ່່ ອນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຈະຖືືກປັັບໃໝ ສຳຳ�ລັບ
�
�
ັ ກົົດໝາຍ ໄດ້້ອ້າ້ ງເຖິິງ ກໍໍລະນີີ ທີ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນວຽດນາມ ຖືືກ
ວຽກ ແບບຜິິດກົົດໝາຍ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ປະຕິິບັດ
�
ບັັງຄັັບໃຫ້້ຄ້າ້ ປະເວນີີ ຢູ່່�ປະເທດຈີີນ ຊື່່ງເປັັນຜູ້້�ຄາດຕະກຳຳ� ເຈົ້້�າຂອງຮ້້ານສາວບໍໍລິິການ ບ່່ ອນທີ່່�ຕົົນຖືືກສວຍໃຊ້້, ຕໍ່່�ມາ
ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ກໍໍໄດ້້ຖືືກຈໍໍາຄຸຸ ກ 15 ປີີ ໃນຕອນທີ່່�ຕົົນກັັບຄືືນຫວຽດນາມ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ໃນກໍໍລະນີີນີ້້� ຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ເປັັນຜົົນມາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໂດຍກົົງ, ທີ່່�ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ຈະ
ຕ້້ອງພິິຈາລະນາວ່່ າ ຜູ້້�ກ່່ ຽວຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼືື� ຍັັງມີີທາງເລືືອກອີີກ ເຊັ່່�ນ. , ການປ້້ອງກັັນຕົົນເອງ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດ
ໃຫ້້ເກີີດການເສຍຊີີວິິດ.
ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່າງປະເທດ ໃນປະເທດ
ຫວຽດນາມ ແລະ ການພິິຈາລະນາ ສະຖານະພາບການເຂົ້້�າເມືືອງ: ຄວາມຄິິດເຫັັນ ກໍໍແຕກຕ່່ າງກັັນໄປ
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຄົົນຕ່່ າງປະເທດ ຖືືກລົົງໂທດ ໃນຂໍ້້�ຫາການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າອາດຈະໄດ້້
ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ກະທຳຳ� ໃນຊ່່ ວງໄລຍະຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ຫວຽດນາມ. ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນວ່່ າ ຄົົນທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນພົົນລະເມືືອງຂອງປະເທດ ມີີ
ຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກຫຼຼາຍກວ່່ າ ໃນການລະບຸຸ ຕົົວ ແລະ ໜ້້ອຍໜັັກ ທີ່່�ຈະກໍໍານົົດຕົົວຕົົນເອງ ຕໍ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ດັ່່�ງນັ້້�ນ ຈື່່�ງມີີ
ຄວາມສ່່ ຽງສູູງຂື້້�ນ ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ.
ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ
ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ-ທີ່່�ຫັັນປ່່ຽນຈາກ-ການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ:
ຕົົວຢ່່າງທີ່່�ນໍໍາສະເໜີີ
ແມ່່ນວ່່າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກສົ່່�ງຈາກຫວຽດນາມ ໄປປະເທດອື່່�ນ ເຊັ່່�ນ: ມາເລເຊຍ ຫຼືື�
່
ຈີີນ, ຊື່່�ງເປັັນຜູ້້�ທີ່� ຮຽນຮູ້້�
ກ່່ ຽວກັັບເສັ້້�ນທາງ ແລະ ການຕິິດຕໍ່່�ພົົວພັັນ, ສະນັ້້�ນ ຈື່່�ງເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໃນເວລາກັັບຄືືນ
ໄປຫວຽດນາມ. ໃນກໍໍລະນີີດັ່່�ງກ່່ າວ, ຜູ້້�ຕອບຄໍໍາຖາມ ທີ່່�ມາຈາກພາກລັັດ ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີ ເມື່່�ອມີີຫຼັັ�ກຖານຄົົບ ທີ່່�ສາມາດເພື່່�ອພິິສູູດວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ໃນການຄ້້າມະນຸຸດ. ຜູ້້�ມີີບົົດບາດ ທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້
ມາຈາກພາກລັັດ ກໍໍໄດ້້ຍົົກຕົົວຢ່່ າງໜື່່�ງຂື້້�ນມາ ກ່່ ຽວກັັບ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ-ທີ່່�ຫັັນປ່່ ຽນຈາກ-ການເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ; ໃນ
ັ ຄືືນປະເທດຫວຽດນາມ ຖ້້າວ່່ າ ຜູ້້�ກ່່ ຽວໄດ້້ຮັບ
ັ ເອົົາຜູ້້�
ອີີກກໍໍລະນີີໜຶ່່�ງ ແມ່່ ນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກປ່່ ອຍໃຫ້້ກັບ
�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອີີກຄົົນໜຶ່່ງເຂົ້້�າເຮັັດວຽກ ຢູ່່�ໃນບ່່ ອນຂອງຕົົນ, ແລະ ໄດ້້ຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດຈຳຳ�ຄຸຸກ 3 ປີີ ສໍໍາລັັບການ
ັ ເຊັ່່�ນນັ້້�ນ. ອີີກຕົົວຢ່່ າງໜື່່�ງ ໄດ້້ພົົວພັັນກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອເອົົາອະໄວຍະວະອອກ
ປະຕິິບັດ
ັ ເອົົາຄົົນອື່່�ນມາຂາຍອະໄວຍະວະຂອງເຂົົາເຈົ້້�າຄືືກັັນກັັບທີ່່�ຕົົນໄດ້້ເຮັັດ.
ຈາກໂຕ, ຊື່່�ງຕໍ່່�ມາໄດ້້ຮັບ
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3
ຄໍາແນະນໍາ

ິ �ຳ , ໜ້້າທີ່່� ແລະ ອຳຳ�ນາດ ຂອງ ຕຳຳ�ຫຼຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສານ, ລວມທັັງ ຄຸຸ ນຄ່່ າ ແລະ
ຄວາມແຕກຕ່່ າງ ໃນດ້້ານນິິຕິກຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ, ລ້້ວນແຕ່່ມີີອິິດທິິພົົນ ຕໍ່່� ວິິທີີການຕີີຄວາມໝາຍ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ປະເພນີີ ຂອງ ລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
ັ
ແລະ ຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້ ໃນປະເທດທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ.141 ແຕ່່ຖ້້າບໍ່່�ຄໍໍານຶຶງເຖິິງຄວາມແຕກຕ່່ າງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້�, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ິ າທາງອາຍາ - ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ ຜູ້້�ສືືບສວນສອບສວນ ຈົົນໄປເຖິິງ ໄອຍະການ, ທະນາຍຄວາມຝ່່າຍຈໍໍາເລີີຍ
ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ແລະ ຄະນະລູູກຂຸຸ ນ ຫລືື ບັັນດາຜູ້້�ພິິພາກສາທີ່່�ຕັັດສິິນຄະດີີ - ທັັງໝົົດ ມີີບົົດບາດໃນການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການລົົງໂທດ.
່
່
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເປັັນຄັ້້�ງທໍໍາອິິດ ຈະເປັັນຜູ້້�
ຖ້້າຈະດີີແທ້້, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຜູ້້�ທີ່� ປະເຊີີນກັັ
ບ ຜູ້້�ທີ່� ອາດໄດ້້
ຮັບ
ິ າທາງອາຍາ ໄປສູ່່� ຊ່່ ອງທາງການປົົກປ້້ອງ. ເມື່່�ອການປົົກປ້້ອງນີ້້�ລົ້້�ມເຫລວ
ຫັັນເຂົົາເຈົ້້�າ ອອກຈາກ ຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ແລະ ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ວາງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ການປ້້ອງກັັນຕໍ່່�ໄປ ແມ່່ ນການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີເຂົົາເຈົ້້�າ.
ແມ້ ້ແຕ່່ ຢູ່່�ໃນປະເທດ ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ແມ່່ ນສີ່່�ງທີ່່�ບັັງຄັັບ, ໄອຍະການ ອາດຍັັງສາມາດສັ່່�ງ ຫຼືື� ຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ຢຸຸດເຊົົາການ
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ແລະ ເປີີດການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດແທນ. ໃນທີ່່�ສຸຸ ດ, ເມື່່�ອການປົົກປ້້ອງທັັງສອງ ບໍ່່�ສາມາດ
ປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການລົົງໂທດໄດ້້, ສານ ອາດຈະສາມາດຍຶຶດຫມັ້້�ນຫຼັັ�ກການ ໂດຍການບໍ່່�ຕັັດສິິນລົົງໂທດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຫຼືື� ວິິທີີສຸຸດທ້້າຍ, ດ້້ວຍການຜ່່ ອນຜັັນ ການຕັັດສິິນລົົງໂທດ.142
ິ ຳ�
ພາກນີ້້� ນໍໍາສະເໜີີ 26 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບການນຳຳ�ໃຊ້້ ການປົົກປ້້ອງ ແບບບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕະຫຼຼອດຂະບວນຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
�
ັ ກົົດໝາຍ - ຖືືກເຊີີນ
ທາງອາຍາ. ພາກສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງ - ຜູ້້�ສ້້າງກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ປະຕິິບັດ
�
ິ າລະນາ ຄໍໍາແນະນໍໍາເຫຼົ່່�ານີ້້�, ດັັດປັັບພວກມັັນ ໃຫ້້ເຂົ້້�າກັັບສະພາບການ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ແລະ ວາງກົົນໄກໃນການ
ໃຫ້້ພິຈ
ັ , ທີ່່�ກ້ ້າວໄປສູ່່� ການຍຶຶດໝັ້້�ນ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ .
ຕິິດຕາມ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ

ິ �ທ
ຳ າງອາຍາທີ່່�ເໝາະສົົມ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າ
141 ບົົດແນະນຳຳ� ກ່່ ຽວກັັບ ບັັນຫາການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ັ ງານ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນວຽນນາ, ວັັນທີີ 10 ແລະ
ມະນຸຸດ: ເອກະສານປະຫວັັດຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ຄະນະປະຕິິບັດ
11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກທີີ 36.
ັ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ທ່່ານ Maria Grazia Giammarinaro,
142 ຄວາມສໍໍາຄັັນ ຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ນແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນເຈັັນນີີວາ, 30 ມິິຖຸຸນາ 2020, ໜ້້າ
9-10
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຫ້້ອງທີີ 9: ກອບການວິິເຄາະ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນການປະຕິິບັດ
ັ
ພາຍໃນປະເທດ
ັ ແນວໃດ ຢູ່່�ໃນປະເທດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຫຼືື�
ໃນການເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ປະຕິິບັດ
�
ັ ຄວາມ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງ
ຢູ່່�ໃນປະເທດ ບ່່ ອນທີ່່ພົົນລະເມືືອງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ອາຍາ ອາດຈະເບີ່່�ງຄໍໍາຖາມຕໍ່່�ໄປນີ້້� ຊື່່�ງເປັັນປະໂຫຍດ ສໍໍາລັັບການພິິຈາລະນາ:
ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດແມ່່ ນມີີຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ ຫຼືື� ນະໂຍບາຍ ຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງບໍໍ?
ັ ອາຊະຍາກຳຳ�ອັນ
ັ ໃດ? ມັັນມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ກັບ
ັ ການກະທໍໍາ
ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ກັບ
ຜິິດທັັງໝົົດບໍໍ ຫຼືື� ພຽງແຕ່່ ບາງການກະທໍໍາຜິິດເທົ່່�ານັ້້�ນ?
ສາຍພົົວພັັນໃດ ທີ່່�ເປັັນສາເຫດ ລະຫວ່່ າງ ປະສົົບການ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ກ່່ ຽວກັັບການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການກະທຳຳ�ຜິິດຂອງຜູ້້�ກ່່ ຽວ ທີ່່�ພາໃຫ້້ເກີີດມີີການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ (ເຊັ່່�ນ: ການ
ເຄື່່�ອນໄຫວທີ່່�ເປັັນສາເຫດ ຫຼືື� ການບີີບບັັງຄັັບ)?
ໃຜມີີໜ້້າທີ່່�ຢືືນຍັັນສາຍພົົວພັັນດັ່່�ງກ່່ າວນັ້້�ນ? ດ້້ວຍມາດຕະຖານການຢືືນຍັັນໃດ?
ມີີຜົົນທາງກົົດໝາຍຫຍັັງແດ່່ ສໍໍາລັັບຫຼັັ�ກການ ທີ່່�ມີີຕໍ່່�ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ?
ມັັນຍົົກເວັ້້�ນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ຂອງ ເຂົົາເຈົ້້�າທັັງໝົົດບໍໍ ຫຼືື� ພຽງແຕ່່ຜ່່ ອນຜັັນເທົ່່�ານັ້້�ນ?
ດັັດແກ້ ້ມາຈາກ: ທ່່ ານ Marija Jovanovi�, ‘ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຄວາມເປັັນມະນຸຸດ: ຄໍໍາຖາມ ສໍໍາລັັບເຫດຜົົນ ແລະ ບົົດແນະນໍໍາສໍໍາລັັບພາກ
ັ ’ ວາລະສານ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຂູູດຮີີດມະນຸຸດ, 2017, ສະບັັບທີີ 1 ເລກທີີ 1,
ປະຕິິບັດ
41-76 ຢູ່່�ໜ້້າ 58 ແລະ 62.

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ
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ແຜນວາດທີ 1:
ການຖືເປັນຄະດີອາຍາ ແລະ ບໍ່ເປັນຄະດີອາຍາຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ
ການຖືືເປັັນຄະດີີອາຍາ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ທີ່� ່
ອາດຈະໄດ້້ຮັັບເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ

ຂະບວນການຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ ທາງອາຍາ
ການກໍໍານົົດຕົົວ / ການສືືບສວນ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກກຳຳ�ນົົດຕົົວ, ຖືືກສຶຶບສວນັ ເປັັນສະເໝືືອນຜູ້້�
ສອບສວນ ແລະ ຖືືກປະຕິິບັດ
ກະທຳຳ�ຜິິດ

ຂໍ້້�ກໍໍານົົດວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ທັັນມີີ / ບໍ່່�ທັັນ
ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້

ບັັນດາກົົດໝາຍ ທີ່່�ຫ້້າມການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ການຈັັບກຸຸມ / ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ

ສ້້າງສາຍພົົວພັັນກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອຜັັກ
ດັັນໃຫ້້ມີີການຮ່່ ວມມືື
ບໍ່່�ມີີການຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ / ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້
ຫັັນປ່່ ຽນໄປສູ່່� ສານສໍໍາລັັບການຄ້້າມະນຸຸດໂດຍ
ສະເພາະ

ໄພຂົ່່�ມຂູ່່� ຈາກການຈັັບກຸຸມ ທີ່່�ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ ເພື່່�ອ
ບັັງຄັັບໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃຫ້້ການຮ່່ ວມມືື

ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ/ການປ້້ອງກັັນຕົົນ

ຂໍ້້�ກໍໍານົົດວ່່ າດ້້ວຍ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ທັັນມີີ / ບໍ່່�ມີີ
ຜົົນນໍໍາໃຊ້້

ໄອຍະການ ບໍ່່�ສືືບຕໍ່່� / ພະຍາຍາມຊອກຫາ ການ
ບໍ່່�ສືືບຕໍ່່� ໂດຍສານ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ / ການປ້້ອງກັັນ
ຕົົນ ໄດ້້ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້

ການປ້້ອງກັັນຕົົນ ບໍ່່�ໄດ້້ຮຽກຮ້້ອງ ໃຫ້້ມີີການພິິສູູດ
ດ້້ວຍພະຍານທີ່່�ມິິຄວາມຊ່່ ຽວຊານ ກ່່ ຽວກັັບ ຜົົນ
ກະທົົບ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກຕັັດສິິນວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາ
ຜິິດ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ໃນຈໍໍານວນຜູ້້�
ທີ່່�ອາດຈະກະທໍໍາຜິິດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກຫັັນປ່່ ຽນອອກຈາກ
ິ າທາງອາຍາ ໄປສູ່່� ການໄດ້້ຮັັບ
ຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ

ການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ໃສ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ

ການບໍ່່�ຖືືເປັັນຄະດີີອາຍາ

ການຕັັດສິິນວ່່າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ

ການປ້້ອງກັັນຕົົນ ນໍໍາເອົົາການພິິສູູດ ດ້້ວຍພະຍານ
ທີ່່�ມີີຄວາມຊ່່ ຽວຊານ ເຂົ້້�າມາພິິສູູດຜົົນກະທົົບ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ເປີີດຄະດີີ ຕ້້ານກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ເປີີດຄະດີີ ຕ້້ານກັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ

ຜູ້້�ໄດ້້ຮັັບເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກປັັບໃໝ ແລະ/ຫຼືື� ຈໍໍາຄຸຸ ກ
ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ

ການຕັັດສິິນລົົງໂທດ

ການຕັັດສິິນລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືືກຍົົກເລີີກ ຫຼືື� ລຶຶບລ້້າງ
ທາງເລືືອກ ເພື່່�ອມາປ່່ ຽນແທນ ການເຂົ້້�າຄຸຸ ກ
(ການອະໄພໂທດ/ ການບໍໍລິິການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ
ຊຸຸມຊົົນ)

່
ເມື່່�ອຢູ່່�ໃນລະບົົບ ຂອງຄຸຸ ກ, ຄາດວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກ
ຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຈະເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ
ພາຍຫລັັງການຕັັດສິິນວ່່າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ
ການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ປ້້ອງກັັນການເຊື່່�ອມ
ໂຍງກັັນຄືືນ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການ
ເຂົ້້�າເຖິິງວຽກງານ/ການສຶຶກສາ/ທີ່່�ພັັກ
ຜູ້້�ໄດ້້ຮັັບເຄາະຮ້້າຍ ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດຄືືນໃໝ່່
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ຊອກຫາທາງເລືືອກ ມາປ່່ ຽນແທນ ການຕັັດສິິນ
ວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຖືືກເອົົາເຂົ້້�າກັັນ
ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງຄວາມເປັັນສ່່ ວນຕົົວ ຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ
ການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຖືືກຍົົກເລີີກ /
ລຶຶບລ້້າງ

3.1. ການກໍານົດຕົວ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ
ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 1: ການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດໃຫ້້ແກ່່ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ານໜ້້າ ເພື່່�ອກໍໍານົົດ
ຕົົວຜູ້້�ທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ປະເຊີີນໜ້້າວ່່າເປັັນ
ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ.
ມີີສາຍພົົວພັັນທີ່່�ຫຼໍ່່��ແຫຼຼມ ລະຫວ່່ າງການບໍ່່�ລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບເຂົົາເຈົ້້�າ.143 ການກໍໍາ
ນົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ແລະ ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແມ່່ ນມີີຄວາມຫຼໍ່່��ແຫຼຼມ ຕໍ່່� ການປົົກປ້້ອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຈາກ
ການລົົງໂທດ ການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທຳຳ� ຊື່່�ງເປັັນຜົົນໂດຍກົົງມາຈາກ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ການ
ທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດໝາຍເຖີີງວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າຈະຖືືກຈັັບ ແລະ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ຖືືກກັັກຂັັງ
ແລະ ເນລະເທດອອກນອກປະເທດ ຍ້ ້ອນການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທໍໍາ ໃນຊ່່ ວງໄລຍະທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ຜົົນ
ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ອາດຈະກາຍເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອີີກຄັ້້�ງ, ມີີຄວາມເຈັັບຊໍ້້�າ ແລະ ອັັບອາຍ ໃນ
ປະສົົບການ ຂອງຕົົນ ທີ່່�ຖືືກໂຈມຕີີ, ຈັັບກຸຸ ມ, ກັັກຂັັງ, ດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສານ ແລະ ເຂົ້້�າຄຸຸ ກ. ຜົົນຕໍ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ແມ່່ ນວ່່ າ
ເຂົົາເຈົ້້�າພາດໂອກາດ ໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ເປີີດເຜີີຍຂໍ້້�ມູູນ ກ່່ ຽວກັັບກຸ່່� ມທີ່່�ກໍ່່�ອາດຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ມີີ
ສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. ວົົງຈອນທີ່່�ຫາຍານະ ຂອງການບໍ່່�ກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ການລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ແມ່່ ນການສືືບຕໍ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນເອງ ແບບບໍ່່�ຊິ້້�ນສຸຸ ດ.

ແຜນວາດທີ 2:
ວົງຈອນ ການລົງໂທດ ຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ

ການຕັດສິນລົງໂທດ

ການບໍກ
່ ຳນົດຕົວຕົນ

ການຢ້ານກົວຕໍລ
່ ງົ ໂທດ

143 ກອງປະຊຸຸມ ຂອງປະເທດພາຄີີ ຕໍ່່� UNTOC, ບົົດລາຍງານ ຜົົນກອງປະຊຸຸມ ຂອງກຸຸມປະຕິິບັັດງານ ການຄ້້າມະນຸຸດ (14”15 ເມສາ 2009), ເອກະສານ ຂອງ
UN CTOC/COP/WG.4/2009/2, ລົົງວັັນທີີ 21 ເມສາ 2009, ວັັກ 12.

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ
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ິ າ ແລະ ລາຍງານ
ເພື່່�ອຢຸຸ ດຕິິວົົງຈອນນີ້້�, ຕ້້ອງໄດ້້ພະຍາຍາມຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
�
�
ເຈົ້້�າໜ້້າ ຢ່່ າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່່ມີີຄວາມຢ້້ານກົົວວ່່ າຈະຖືືກລົົງໂທດ, ບໍ່່ວ່່ າຈະເປັັນການກັັກຂັັງ, ການເນລະເທດອອກ
ນອກປະເທດ ຫຼືື� ການລົົງໂທດ.144 ບັັນດາເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໜ້້າດ່່ ານ ລວມທັັງຕຳຳ�ຫຼຼວດ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ຢ່່ າງເປັັນປົົກກະຕິິ ເພື່່�ອລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຈາກຂະແໜງແຮງງານ, ຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຈໍໍານວນຄົົນ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າພົົບພໍ້້� ໃນຊ່່ ວງໄລຍະການເຮັັດວຽກ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ການຝຶຶກ
ອົົບຮົົມ ຄວນຈະຄໍໍານືືງເຖີີງບົົດບາດຍິິງຊາຍ, ແລະ ຮັັບຮູ້້�ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ໄປທີ່່�ມາຂອງຄວາມເຈັັບຊໍ້້�າ ເພື່່�ອຍົົກໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າເປັັນ
ຫຍັັງ ຄົົນໆໜື່່�ງ ຈື່່�ງອາດຈະບໍ່່�ລະບຸຸ ຕົົວເອງວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ບໍ່່�ຕ້້ອງການໃຫ້້ຄວາມຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�.
ັ , ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ຄວນຈະບໍ່່�ພຽງແຕ່່ສະໜອງໃຫ້້ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໜ້້າດ່່ ານ ທີ່່�ຢູ່່�ຂັ້້�ນສູູນກາງ ແລະ ໃນເຂດຕົົວ
ທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
ເມືືອງເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງຄວນສະໜອງໃຫ້້ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ຢູ່່�ໃນແຂວງ ແລະ ເຂດຫ່່ າງໄກສອກຫຼີີ�ກ ບ່່ ອນທີ່່�ມີີການ
່ ດວຽກສະເພາະດ້້ານການສືືບສວນ
ຄ້້າມະນຸຸດເກີີດຂຶ້້�ນ. ການຝຶຶກອົົບຮົົມດັ່່�ງກ່່ າວ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ສະໜອງໃຫ້້ແກ່່ ຜູ້້�ທີ່� ເຮັັ
�
�
�
�
່
ການຄ້້າມະນຸຸດເທົ່່ານັ້້�ນ, ແຕ່່ ຄວນເລັ່່ງໃສ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ ຜູ້້�ທີ່ອາດປະເຊີີນກັັ
ບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນ
�
່
ຊ່່ ວງໄລຍະ ການສືືບສວນ ອາດຊະຍາກຳຳ�ອື່ນໆ.
ັ ການສະໜອງອຸຸ ປະກອນ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນ ເຂົົາເຈົ້້�າໃນການລະບຸຸ ຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໜ້້າດ່່ ານ ຄວນຈະໄດ້້ຮັບ
ເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ລວມທັັງ ວັັດສະດຸຸ ອຸຸປະກອນ ທີ່່�ອີີງໃສ່່ຫຼັັ�ກຖານ ເພື່່�ອແກ້ ້ໄຂ ອຸຸ ປະສັັກໃນການລະບຸຸ
ັ ການປັັບປຸຸ ງ ຢ່່ າງເປັັນປົົກກະຕິິ ແລະ ກ່່ ຽວຂ້້ອງສະເພາະກັັບສະພາບການ ຂອງການຄ້້າ
ຕົົວຕົົນ;145 ຕົົວຊີ້້�ວັັດ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
ມະນຸຸດ; ແລະ ລາຍຊື່່ການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ບໍ່່�ມີີຂອບເຂດຈໍໍາກັັດ ແລະ ບໍ່່�ທັັນຄົົບຖ້້ວນ ຊື່່�ງມັັກຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະກະທໍໍາ.146

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 2: ເສີີມສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງຕໍ່່�ກັັບຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ວິິທີີການທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າ
ມະນຸຸດນໍໍາໃຊ້້ຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ມັັກຈະປະເມີີນ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອັັນສໍໍາຄັັນ ທີ່່�ຈໍໍາເປັັນຕໍ່່�ການສືືບສວນ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃຫ້້ມີີປະສິິດທິິພາບ. ທ່່ ານ John Cotton Richmond, ເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດສະຫາລັັດອາເມລິິ
ັ ມອບໝາຍໜ້້າທີ່່�ພິິເສດ ໄດ້້ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບ ການສືືບສວນ
ກາ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ອາດຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ອີີງໃສ່່ເຫດການ, ຊື່່�ງບໍ່່�ແມ່່ ນອາດຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ອີີງຕາມຂະບວນການ.’147 ດັ່່�ງນັ້້�ນ: ເຂົົາເຈົ້້�າອາດຈະ
ມອງຂ້້າມ ຄວາມສະຫຼັັ�ບສັັບຊ້້ອນ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ພາດໂອກາດ ໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ
່ າມະນຸຸດ.
ສືືບສວນ ຜູ້້�ທີ່� ຄ້້
ຜູ້້�ສືືບສວນ ຄວນມີີຄວາມອ່່ ອນໄຫວ ຕໍ່່�ກັັບກົົນອຸຸ ບາຍບີີບບັັງຄັັບ ແລະ ວິິທີີການເຮັັດວຽກ ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ,
ແລະ ແຮງຜັັກດັັນ ຈາກ ຄວາມເຈັັບຊໍ້້�າ ແລະ ຄວາມອັັບອາຍຂາຍໜ້້າ ທີ່່�ອາດສົ່່�ງຜົົນ ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ບອກ
ຄວາມຈິິງ ກ່່ ຽວກັັບສິ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ເກີີດຂຶ້້�ນກັັບເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນໂອກາດທໍໍາອິິດທີ່່�ມີີ. ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ ຂອງ
ິ ການ ທີ່່�ລະອຽດ
ການຍິິນຍອມ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເມື່່�ອຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດນໍໍາໃຊ້້ ‘ວິິທີີການ’,148 ແລະ ມີີການນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
�
ອ່່ ອນ ເຊັ່່�ນ ການລ່່ ວງລະເມີີດຕໍໍາແໜ່່ງ ຄວາມອ່່ ອນແອ, ອາດພິິສູູດສິ່່ງທ້້າທາຍ ສໍໍາລັັບຜູ້້�ສືືບສວນ ໃນການເຂົ້້�າໃຈ
ັ ການ
ແລະ ຕໍ່່�ຫຼັັ�ກຖານ ໃນຊ່່ ວງໄລຍະ ການສືືບສວນ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ຍ້ ້ອນແນວນັ້້�ນ, ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຄວນໄດ້້ຮັບ
144 ການຕໍ່່�ສູ້້� ຂອງໂລກ ສໍໍາລັັບການເຂົ້້�າອອກເມືືອງທີ່່�ປອດໄພ, ເປັັນລະບຽບຮຽບຮ້້ອຍ ແລະ ບໍ່່�ຜິິດປົົກກະຕິິ, ຈຸຸດປະສົົງ 10 ວັັກ 26(e)
ັ ກົົດໝາຍ (ສະຖາບັັນ NEXUS ແລະ ຫ້້ອງການສະຫ
145 ຕົົວຢ່່ າງ: ການລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ: ບົົດແນະນໍໍາ ສໍໍາລັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ນັັບສະຫນູູນປະຈໍໍາພາກພື້້�ນ ສໍໍາລັັບຂະບວນການ Bali (ສະຖາບັັນ NEXUS / ຫ້້ອງການສະຫນັັບສະຫນູູນປະຈໍໍາພາກພື້້�ນ ສໍໍາລັັບຂະບວນການ Bali, 2021).
ເອກະສານສະບັັບນີ້້� ຄົ້້�ນຄົ້້�ວສຶຶກສາ ໃຫ້້ແກ່່ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັັດກົົດໝາຍ ຢູ່່�ໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ, ຊື່່�ງຍົົກໃຫ້້ເຫັັນບັັນດາສິ່່�ງທ້້າທາຍ ແລະ ອຸຸປະສັັກ ໃນການລະບຸຸຕົົວ ຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ.
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ ນ ແມ່່ຍິິງ ແລະ
146 ໃຫ້້ເບິ່່�ງ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ເດັັກນ້້ອຍ, ໂດຍ ທ່່ ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021), ວັັກທີີ 54(c). ນອກຈາກນັ້້�ນ, ໃຫ້້ເບິ່່�ງຕື່່�ມ
ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ 1 ສໍໍາລັັບບັັນຊີີລາຍຊື່່�ລວມ ຂອງການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດອາດຈະກະທໍໍາ.
147 ການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ� ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember ແລະ ທ່່ານ Karana Rising, 7 ໂມງແລງ ET, ວັັນທີີ
30 ເມສາ 2021. ປຶ້້�ມບັັນທຶຶກຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
148 ການບັັງຄັັບ ແລະ ຮູູບແບບອື່່�ນໆ ຂອງການບີີບບັັງຄັັບ, ການລັັກພາຕົົວ, ການສໍ້້�ໂກງ, ການຫຼຼອກລວງ, ການໃຊ້້ອຳຳ�ນາດ ຫຼືື� ຕຳຳ�ແໜ່່ງ ໃນທາງທີ່່�ຜິິດ ທີ່່�ຈຸຸດອ່່ອນ,
ແລະ ການໃຫ້້ ຫຼືື� ການຮັັບເງິິນ ຫຼືື� ຜົົນປະໂຫຍດ ເພື່່�ອບັັນລຸຸການຍິິນຍອມຂອງບຸຸກຄົົນ ທີ່່�ມີີການຄວບຄຸຸມຜູ້້�ອື່່�ນ ແມ່່ນເປັັນ 'ວິິທີີການ' ທີ່່�ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ ໃນມາດຕາ 3(a)
ຂອງ ອະນຸຸສັັນຍາ ວ່່າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະມາດຕາ 2(a) ຂອງ ACTIP
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ິ າມ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍສາກົົນ, ພາກພື້້�ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ
ສະໜັັບສະໜູູນ ເພື່່�ອເຂົ້້�າໃຈຄຳຳ�ນິຍ
�
�
ແລະ ສິ່່ງທ້້າທາຍ ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກຖານ ໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ໃນການພິິສູູດ ອົົງປະກອບພື້້�ນຖານ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ
ສໍໍາລັັບທັັງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ ແລະ ທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 3: ທ້້າທາຍຕໍ່່�ກັັບຄວາມເຂົ້້�າໃຈຜິິດ ແລະ ສັັນນິິຖານກ່່ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ກ່່ຽວກັັບ ອຸຸດົົມຄະຕິິS ຫຼືື� Sເໝາະສົົມ
ຈຸຸດໜື່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນແມ່່ ນວ່່ າ, ການສົົມມຸຸ ດຖານ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ໃຜເປັັນຄົົນ “ດີີ” ແລະ ໃຜເປັັນຄົົນ “ບໍ່່�ດີີ”, ແລະ ໃຜເປັັນ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ “ຕົົວຈິິງ” ຫຼືື� “ບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກຫຍັັງເລີີຍ” ແລະ ໃຜບໍ່່�ແມ່່ ນ, ເຮັັດໃຫ້້ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດ ໝາຍ ໃນການລະບຸຸ ຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ສືືບສວນ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຸຸ�ດລົົງ. ຍ້ ້ອນ
ແນວນັ້້�ນ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈື່່�ງມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ໃນຂະນະທີ່່� ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນຈະຖືືກປ່່ ອຍໃຫ້້
ິ າ. ການເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີມົົນທິິນ ແລະ ມີີຄວາມລຳຳ�ອຽງ ຕໍ່່�ກັັບ ຜູ້້�
ຫລົົບໜີີ ອອກຈາກຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
�ທີ່່ ບໍ່່� ‘ສົົມຄວນ’ ທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
ັ ການກະທໍໍາດັ່່�ງກ່່ າວ ເມື່່�ອທຽບໃສ່່ກັັບຜູ້້�ອື່່�ນ, ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງຄົົນ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດ ຈາກຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (ເຊັ່່�ນ: ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກບັັ
່
ໄດ້້ຮັບ
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່
ຫຼືື� ຫຼຼອກລວງ) ໃນຂະນະທີ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນອື່່ນ ອາດບໍ່່ໄດ້້ຮັບຜົົນປະໂຫຍດດັ່່ງກ່່ າວ, ຍົົກຕົົວຢ່່ າງເຊັ່່ນ, ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
�
�
ເດີີນທາງເຂົ້້�າອອກປະເທດ ແບບໄປໆມາໆ ເພື່່ອໄປເຮັັດວຽກສະເພາະໃດໜື່່ງ ແລະ ສຸຸ ດທ້້າຍກໍໍຖືືກຂູູດຮີີດ.
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ທີ່່�ໃຫ້້ຂໍ້້�
ອາດຈະມີີ ບັັນຫາບົົດບາດຍິິງຊາຍ ຢູ່່�ໃນຄວາມເຂົ້້�າໃຈຜິິດ ຂອງ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ສະຫຼູູ�ບ ດ້້ວຍຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຕົົນ ໃນການລະບຸຸ ຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ໃນການກາສືືບສວນ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ
ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ. ຄວາມລຳຳ�ອຽງ ທາງດ້້ານເພດຍິິງຊາຍ ສາມາດເຫັັນໄດ້້ ໃນລັັກສະນະທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ, ຊື່່�ງລວມ
ມີີ ການສົົມມຸຸ ດຖານວ່່ າ ແມ່່ຍິິງທັັງໝົົດ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາບໍໍລິິການທາງເພດ ແມ່່ ນຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໃນຂະນະທີ່່� ຜູ້້�ຊາຍທີ່່�ຢູ່່�ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາບໍໍລິິການທາງເພດ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຄວາມບໍ່່�ເທົ່່�າ
ທຽມກັັນນີ້້� ສາມາດເຮັັດໃຫ້້ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ປຽບ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ຂັ້້�ນຕອນການລະບຸຸ ຕົົວ ຄວນເປັັນຂັ້້�ນຕອນ ທີ່່�
ຄໍໍານຶຶງເຖິິງຄວາມພິິການ ແລະ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ, ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຄວາມພິິການຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ - ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນທາງດ້້ານ
ຈິິດໃຈ, ສະຕິິປັັນຍາ ຫຼືື� ຮ່່ າງກາຍ - ຈະບໍ່່�ເຮັັດໃຫ້້ມີີຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກ ໃນການລະບຸຸ ຕົົວຕົົນ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ ການນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼັັ�ກ ການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕໍ່່� ການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ຄົົນພິິການອາດຈະໄດ້້
ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ຄວນຈະໄດ້້ຮັບ
ັ ການສ້້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ຫຼັັ�ກການ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທັັງໝົົດ ບົົນພື້້�ນຖານການບໍ່່�ຈໍໍາແນກ, ບໍ່່�ວ່່ າຈະ
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ກັບ
ເປັັນ ເຊື້້�ອຊາດ, ສີີຜິິວ, ເພດ, ບົົດບາດຍິິງຊາຍ, ຕົົວຕົົນທາງເພດ, ພາສາ, ຄວາມພິິການ, ສາດສະຫນາ, ແນວຄວາມ
ຄິິດທາງດ້້ານການເມືືອງ ຫຼືື� ແນວຄວາມຄິິດອື່່�ນໆ, ຕົ້້�ນກໍໍາເນີີດຂອງຊາດ ຫຼືື� ສັັງຄົົມ, ຊັັບສິິນ, ການເກີີດ ຫຼືື�ສະຖານະ
ພາບອື່່�ນໆ149 ໃນກໍໍລະນີີ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ມີີຄວາມພິິການ, ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນທາງດ້້ານຈິິດໃຈ, ສະຕິິປັັນຍາ ຫຼືື� ທາງ
ດ້້ານຮ່່ າງກາຍ, ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການບໍ່່�ຈໍໍາແນກ ຊື່່�ງວ່່ າ ທີ່່�ພັັກອາໄສທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ແມ່່ ນຈະຕ້້ອງມີີ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນ
ວ່່ າ ຄົົນພິິການ ສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງ ຂັ້້�ນຕອນການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ປົົກປ້້ອງ ບົົນພື້້�ນຖານທີ່່�ເທົ່່�າທຽມກັັນກັັບຜູ້້�ອື່່�ນ.150 ໃນ
ຂະນະດຽວກັັນ, ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ມາດຕະການສ້້າງຄວາມອາດສາມາດອື່່�ນໆ ຄວນແກ້ ້ໄຂ ວິິທີີການ ທີ່່�ຄົົນໃນ
ັ ຜົົນສະເພາະ ຈາກ ການ
ກຸ່່� ມອາຍຸຸ , ເພດ, ບົົດບາດຍິິງຊາຍ ແລະ ຄຸຸ ນລັັກສະນະອື່່�ນໆ ທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ ສາມາດ ໄດ້້ຮັບ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ຄວນ
ຕອບໂຕ້້ ດ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ດ້້ານການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
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ັ ການຊຸຸກຍູ້້� ໃນການສ້້າງສີ່່ງທ້້າທາຍ ຕໍ່່ ຂໍ້້�ສົົມມຸຸ ດຖານ ທີ່່ເຂົົາເຈົ້້�າອາດຈະມີີ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ໃຜເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງ. ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ກ່່ ຽວກັັບ ສິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຄວນ
ຮ້້າຍ ທີ່່�ສົົມຄວນໄດ້້ຮັບ
ປະກອບມີີ ອົົງປະກອບກ່່ ຽວກັັບ ບົົດບາດຍິິງຊາຍ ແລະ ອົົງປະກອບອື່່�ນໆ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມ
ິ າທາງອາຍາ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ມັັນຍັັງ
ລໍໍາອຽງ ທີ່່�ບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກ ທີ່່�ອາດຈະມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງ ຢູ່່�ໃນການຕອບໂຕ້້ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ຍາສາກົົນ ວ່່ າດ້້ວຍ ສິິດທິິພົົນລະເຮືືອນ ແລະ ທາງດ້້ານການເມືືອງ, ແລະ ມາດຕາ 2 ຂອງ ຖະແຫຼຼງການ ວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິ
149 ໃຫ້້ເບີ່່�ງມາດຕາ 26 ຂອງ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍ ການລົົບລ້້າງ ການຈຳຳ�ແນກ ຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ ແລະ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍ ສິິດທິິ ຂອງຄົົນພິິການ
ມະນຸຸດອາຊຽນ. ໃຫ້້ເບີ່່�ງຕື່່�ມ ສົົນທິິສັນ
150 ສົົນທິິສັັນຍາ ວ່່າດ້້ວຍ ສິິດທິິ ຂອງຄົົນພິິການ, ມາດຕາ 2
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ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໝົົດ
ຄວນຈະເພີ່່�ມເສີີມຕື່່�ມອີີກວ່່ າ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ໄດ້້ກັບ
�
ທຸຸກຄົົນ, ເມື່່ອມີີສາຍພົົວພັັນກັັນ ລະຫວ່່ າງ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 4: ຮັັບປະກັັນວ່່າຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກສົ່່�ງຕໍ່່�ເພື່່�ອກັ່່�ນກອງຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ປະສິິດທິິຜົົນ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຄວນນຳຳ�ໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທັັນທີີ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າມີີພື້້�ນຖານທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ຈະເຊື່່�ອວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນ
ໜື່່�ງ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ບໍ່່�ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ຢ່່ າງເປັັນທາງການ ຫຼືື� ມີີການ
ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.151 ເມື່່�ອສະພາບການເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຄວາມສົົງໃສ ທີ່່�ໜ້້າເຊື່່�ອຖືືໄດ້້ວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກສົົງໃສວ່່ າໄດ້້
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ
ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ອາດຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ຄວນຖືືກປະເມີີນໂດຍໄວ ໂດຍ ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
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ແລະ ມີີຄຸຸ ນສົົມບັັດ, ເພື່່ອກໍໍານົົດວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນດັ່່ງກ່່ າວ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຕາມທີ່່ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນເຄື່່ອງມືືສາກົົນ, ພາກ
ພື້້�ນແລະ ພາຍໃນປະເທດ ຫຼືື� ບໍ່່�. ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ບໍ່່�ຄວນຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ໃນທາງທີ່່�ຜິິດ ໂດຍຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ,
ິ ຳ�ທາງອາຍາ; ຜົົນການນໍໍາໃຊ້້ແບບຮີີບ
ເພື່່�ອບັັນລຸຸ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢູ່່�ໃນຂະບວນການຍຸຸ ຕິທຳ
�
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ດ່່ ວນ ຂອງມັັນ ບໍ່່ສາມາດມີີເງື່ອນໄຂຂື້້�ນກັັບ ການຮ່່ ວມມືື ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.
ໃນກໍໍລະນີີ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ອາດຕົົກເປັັນເຫຍື່່�ອ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໜ້້າດ່່ ານ ຄວນມີີ
ສ່່ ວນຮ່່ ວມ ແລະ ສົົມທົົບກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປົົກປ້້ອງເດັັກນ້ ້ອຍ ຕາມໂອກາດທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້ໄວທີ່່�ສຸຸ ດ. ການສົົມມຸຸ ດຖານ
ັ ກັັບຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
່
ວ່່ າເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ ຄວນນໍໍາໃຊ້້ໃນການປະຕິິບັດ
ນເດັັກນ້ ້ອຍ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກຖານຢັ້້�ງຢືືນອາຍຸຸ .
ຄວນມີີຂັ້້�ນຕອນ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕຳຳ�ຫຼຼວດ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ແຮງງານ
່
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ໄປສູ່່�
ຮັັບຮູ້້�ເຖິິງ ກົົນໄກການສົ່່�ງຕໍ່່�ແຫ່່ ງຊາດ ທີ່່�ມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ເຂົົາເຈົ້້�າຈຶ່່�ງສາມາດສົ່່�ງຕໍ່່� ຜູ້້�ທີ່� ອາດໄດ້້
ຮັບ
�
�
�
�
ັ ຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ. ເມື່່ອກົົນໄກການສົ່່ງຕໍ່່ແຫ່່ ງຊາດ ບໍ່່ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້
ການໄດ້້ຮັບ
�
ເພື່່ອປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການລົົງໂທດ, ຈໍໍາເປັັນຈະຕ້້ອງກໍໍານົົດ ແລະ ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນອຸຸ ປະສັັກ, ບໍ່່�ວ່່ າຈະດ້້ວຍ
ການເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້�ມູູນ, ການຝຶຶກອົົບຮົົມທັັກສະ, ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ມາດຕະການອື່່�ນໆ ເພື່່�ອປັັບປຸຸ ງ ກົົນໄກການສົ່່�ງຕໍ່່�.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 5: ການສືືບສວນ-ສອບສວນຢ່່າງຕັ້້�ງໜ້້າ ກ່່ຽວກັັບຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງ
ລະຫວ່່າງ ການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ-ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ແລະ ພຶຶດຕິິກໍໍາຂອງຜູ້້�ທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ.
ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະໃຊ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເປັັນຕົົວແທນໃນການກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ�, ຊື່່�ງເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່�ງ ຂອງ ວິິທີີການ
ັ ງານ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ເພື່່�ອຫັັນ ຄວາມສົົນໃຈດ້້ານຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ອອກໄປຈາກຕົົນເອງ ແລະ ໄປຫາ ຜູ້້�
ປະຕິິບັດ
�
�
່ � ໃນຄວາມສ່່ ຽງຈະຖືືກຈັັບກຸຸ ມ ແມ່່ ນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.152 ນີ້້�ແມ່່ ນຍຸຸ ດທະສາດທີ່່�ມີີ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ດັ່່ງນັ້້�ນ, ຜູ້້�ທີ່ຕົົກຢູ່່
ຄວາມລະມັັດລະວັັງ ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ; ດ້້ວຍການປ່່ ຽນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃຫ້້ກາຍເປັັນອາດຊະຍາກອນທີ່່� ຢ້້ານກົົວ
ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ແລະ ການລົົງໂທດ, ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຈື່່�ງເບີ່່�ງເໝືືອນກັັບວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ຈະບໍ່່�ລາຍງານ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງຕົົນ ຕໍ່່�
່ ນຫາກັັບກົົດໝາຍ ຫຼືື� ມີີການພົົວພັັນ ທີ່່�
ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ.153 ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະເລັ່່�ງເປົ້້�າໝາຍໃສ່່ ຜູ້້�ທີ່� ມີີບັັ
�
�
�
ສະຫຼັັ�ບສັັບຊ້້ອນກັັບ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່, ຊື່່ງເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າງ່່າຍ ຕໍ່່ ການໝູູນໃຊ້້. ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະບອກ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຈະບໍ່່�ມີີວັັນເຊື່່�ອເຂົົາເຈົ້້�າເດັັດຂາດ, ມີີແຕ່່ ຈະຖືືວ່່ າເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນອາດຊະຍາກອນ ສໍໍາລັັບສີ່່�ງທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ
ັ ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເໝືືອນກັັບ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະກະທຳຳ
່
ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ. ເມື່່�ອເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ປະຕິິບັດ
�ຜິິດ, ສະແດງວ່່ າ ສີ່່�ງທີ່່�ຜູ້້�
ຄ້້າມະນຸຸດບອກກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ຈະເຮັັດໃຫ້້ຄວາມໄວ້້ເນື້້�ອເຊື່່�ອໃຈ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�
ມີີຕໍ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຖືືກທໍໍາລາຍລົົງ.
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິດເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍີີງ ແລະ
151 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021), ວັັກທີີ 58
152 ບົົດລາຍງານ ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິດເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍີີງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສາ
2020, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/44/45, ວັັກທີີ 29.
153 ບົົດລາຍງານ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນທົົວໂລກ ປີີ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້້າ.51
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

່
ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈເຖິິງ ແຮງຜັັກດັັນເຫຼົ່່��ານີ້້� ແລະ ສືືບສວນຝ່່າຍຕ່່ າງໆ ຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າ ຊື່່�ງອາດຈະເປັັນຜູ້້�ທີ່� ມີີ
�
ສ່່ ວນຮ່່ ວມ ໃນການຄວບຄຸຸ ມ ຫຼືື� ຄຸ້້�ມຄອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ຊັັບສິິນ ຫຼືື� ການຈັັດຕັ້້�ງ ບ່່ ອນທີ່່ໄດ້້ພົົບເຫັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ັ
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ເພື່່�ອກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ແມ່່ ນເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.154 ການປະຕິິບັດ
�
ັ ການທົົບທວນຄືືນ ເພື່່ອພິິຈາລະນາ ວິິທີີການຊຸຸກຍູ້້� ແລະ ສ້້າງແຮງຈູູງໃຈ ໃຫ້້
ງານຕົົວຈີີງ ຂອງຕຳຳ�ຫຼຼວດ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ ນຳຳ�ໃຊ້້ເວລາ, ທັັກສະ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສືືບສວນ ຄະດີີຕ່່ າງໆ ທີ່່�ຮຸຸ ນແຮງ ແລະ
່
ສັັບສົົນ, ແທນທີ່່�ຈະສ້້າງຄວາມງ່່າຍດາຍ ໃນການຈັັບກຸຸ ມ ຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດລະດັັບຕ່ຳຳ�� ຊື່່�ງເປັັນຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
�
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ກ່່ ຽວກັັບຈຸຸດນີ້້�, ບັັນດານັັກສືືບສວນ ຄວນມີີຄວາມຮູ້້�ສຶຶກໄວ ຕໍ່່ກັັບ ຂໍ້້�ຜູູກມັັດທາງບວກ
ຂອງລັັດ ໃນການສືືບສວນ ການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ອາດຈະເປັັນໄປໄດ້້.

3.2 ການຈັບຕວ
ົ ແລະ ການຕັງ້ ຂໍຫ
້ າ
ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 6: ຮັັບປະກັັນວ່່າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ານໜ້້າ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບຜົົນ
ກະທົົບຈາກການຈັັບຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຕອບໂຕ້້ຍຸຸຕິິ
ທໍໍາທາງອາຍາຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາອື່່�ນໆ ທີ່່�ແນະນໍໍາ
ເຄີີຍມີີຕົົວຢ່່ າງ ຂອງ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ວ່່ າ ການຈັັບກຸຸ ມຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນເປັັນຜົົນປະໂຫຍດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າໜີີອອກຈາກພວກຄ້້າມະນຸຸດ
ັ ການປົົກປ້້ອງ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ການຈັັບກຸຸ ມຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນກົົງກັັນຂ້້າມ
ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ກັັບ ວິິທີີການທີ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນຈຸຸດໃຈກາງ ແລະ ບໍ່່�ສາມາດໃຫ້້ເຫດຜົົນ ດ້້ວຍການອ້້າງວ່່ າ ເປັັນການປົົກປ້້ອງ
ແລະ ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອເຂົົາເຈົ້້�າ.155
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໜ້້າດ່່ ານ ຕ້້ອງມີີຄວາມຮູ້້�ສຶຶກໄວ ຕໍ່່�ກັັບຜົົນກະທົົບ ຂອງການຈັັບກຸຸ ມ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກຈັັບ, ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ,
ລວມທັັງ ການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄືືນອີີກຄັ້້�ງ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຢູ່່�ໃນກໍໍາມືືຂອງລັັດ ແລະ ຄວາມອັັບອາຍ ຂອງການ
ຖືືກຈັັບ, ຖືືກຖ່່ າຍຮູູບ, ຖືືກຈໍ້້�າລາຍນີ້້�ວມືື, ຖືືກໃສ່່ກັັບມືື ແລະ ແມະກະທັ້້�ງບາງຄັ້້�ງ ກໍ່່�ປະເຊີີນກັັບ ກວດສອບທາງການ
ແພດ ໂດຍບໍ່່�ມີີຄວາມຍິິນຍອມ ທີ່່�ມີີການແຈ້ ້ງຂໍ້້�ມູູນໃຫ້້ຮູ້້�. ຂອງການຍິິນຍອມເຫັັນດີີ. ເຂົົາເຈົ້້�າ ຍັັງຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ
ການຈັັບກຸຸ ມ ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມີີຄວາມອັັບອາຍຂາຍໜ້້າ ແລະ ຈໍໍາກັັດການຟື້້�ນຕົົວ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແນວໃດ.
ນອກຈາກນີ້້�, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ແນວໜ້້າ ຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ການຈັັບກຸຸ ມຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີຜົົນຮ້້າຍ ຕໍ່່� ການຕອບໂຕ້້ຄວາມຍຸຸ ຕິ ິ
ທຳຳ�ທາງອາຍາ ຕໍ່່�ການຄ້້າມະນຸຸດ ແນວໃດ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມັັກຈະເປັັນຫຼັັ�ກຖານຕົ້້�ນຕໍໍ ຫຼືື� ພຽງຢ່່ າງດຽວເທົ່່�ານັ້້�ນ ຢູ່່�ໃນ
ຄະດີີການຄ້້າມະນຸຸດ; ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສູູນເສຍຄວາມໄວ້້ວາງໃຈ ຕໍ່່� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ເບີ່່�ງເໝືືອນກັັບວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າຈະບໍ່່�
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ຕ້້ານ ພວກຄ້້າມະນຸຸດ.
ໃຫ້້ການຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຢູ່່�ໃນຂະບວນຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 7: ຮັັບປະກັັນວ່່າເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ດ່່ານໜ້້າ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບດຸຸນ
ພິິນິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ວິິທີີການທີ່່�ຈະນໍໍາໃຊ້້ດຸຸນພິິນິິດດັ່່�ງກ່່າວ
ິ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ຈະດໍໍາເນີີນການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ແລະ/ຫຼືື� ແນະນຳຳ�
ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ ມີີດູູນພິິນິດ
�
�
ິ ທີ່່ຈະບໍ່່ຈັັບກຸຸ ມ ແລະ ບໍ່່�ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫານີ້້� ອາດຈະມີີຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ ແລະ ບັັນດານະໂຍບາຍ ທີ່່�
ການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ. ດູູນພິິນິດ
ິ ແລະ ການພິິຈາລະນາ ທີ່່�ອາດຈະມີີຂໍ້້�ມູູນດັ່່�ງກ່່ າວ, ຊື່່�ງລວມທັັງວ່່ າ ການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາແກ່່ບຸຸ ກຄົົນ
ອະທິິບາຍເຖິິງ ດູູນພິິນິດ
ໜື່່�ງນັ້້�ນ ແມ່່ ນເປັັນຜົົນປະໂຫຍດ ຂອງສາທາລະນະຊົົນ ຫຼືື�ບໍ່່�. ຢູ່່�ໃນປະເທດອື່່�ນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ ອາດຈະມີີ ດູູນ
ິ ທີ່່�ຈໍໍາກັັດ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີເລີີຍ, ແຕ່່ ຈະມີີພັັນທະ ໃນການຈັັບກຸຸ ມ, ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ແລະ ກັັກຂັັງບຸຸ ກຄົົນ ສໍໍໍ�າລັັບ ອາດຊະຍາກຳຳ�
ພິິນິດ
154 ທ່່ານ Marcelo Colombo, ຫົົວໜ້້າໄອຍະການ, ຫ້້ອງການສະເພາະການສືືບສວນ ຄະດີີລັັກພາຕົົວ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ (PROTEX), ປະເທດອາກ
ຊັັງຕິິນ, ຊື່່�ງເວົ້້�າເຖີີງ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ, ໃນງານທີ່່�ຈັັດຂື້້�ນ ຄູ່່�ກັັບກັັບ ວາລະທີີ 47 ຂອງ ສະພາສິິດທິິມະນຸຸດ ໃນວັັນທີີ 30
ມິິຖຸຸນາ 2021, 13:00 ” 14:30 CET. ບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ ໃນຟາຍເອກະສານ.
ັ ຂອງພະຍານໃນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດຂອງລັັດຖະບານກາງ (ສູູນບໍໍລິິການກົົດຫ
155 ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີໂດຍມີີຄ່່ າໃຊ້້ຈ່່ າຍແມ່່ ນບໍໍ? ຜົົນກະທົົບຂອງການຢັ້້�ງຢືືນທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
ມາຍດ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ປີີ 2020) 23
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ທີ່່�ໄດ້້ສົົງໃສ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ການຕັັດສິິນໃຈ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື�ບໍ່່�ນັ້້�ນ ແມ່່ ນຖືືກສົ່່�ງຜ່່ ານໃຫ້້ໄອຍະການ ຫຼືື� ສານ.
ຢູ່່�ໃນໝົົດທຸຸກປະເທດ, ມັັນເປັັນສິ່່�ງສໍໍາຄັັນ ແລະ ຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ ຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າມີີ ແລະ ບໍ່່�ມີີ
ິ ແບບໃດ ໃນການຈັັບກຸຸ ມ ຫຼືື� ບໍ່່�ຈັັບກຸຸ ມ ບຸຸ ກຄົົນ ແລະ ເຂົົາເຈົ້້�າຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາຫຍັັງ. ຖ້້າບໍ່່�ສົົນວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ດູູນພິິນິດ
ິ ຫຼືື�ບໍໍ, ມັັນມີີຄວາມສຳຳ�ຄັນ
ັ ແລະ ຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນທັັງໝົົດ ຈະຕ້້ອງປະຕິິບັດ
ັ
ສືືບສວນ ມີີ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ ດູູນພິິນິດ
�
�
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�
ໜ້້າທີ່່ຂອງຕົົນ ເພື່່ອເກັັບກຳຳ� ຫຼັັ�ກຖານການກະທໍໍາຜິິດທີ່່ສົ່່ງໃສທັັງໝົົດ ທີ່່ມີີຢູ່່�, ລວມທັັງ ທຸຸກສະພາບການອ້້ອມຂ້້າງ ທີ່່�
ອາດເວົ້້�າເຖິິງຄວາມຈິິງທີ່່�ວ່່ າ ຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດ ໄດ້້ຕົົກເປັັນເຫຍື່່�ອ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ. ຫຼັັ�ກຖານດັ່່�ງກ່່ າວ ອາດຈະມີີຄວາມ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການພິິສູູດ ການປ້້ອງກັັນ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກພິິຈາລະນາຄະດີີຢູ່່�ສານ ອາດຈະມີີທາງເລືືອກ.156

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 8: ສ້້າງແຮງຈູູງໃຈຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບປະຕິິບັັດກົົດໝາຍ ໃນ
ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ັ ງານ ຂອງຕໍໍາຫຼຼວດ ຖືືກວັັດແທກ ດ້້ວຍຈໍໍານວນການຈັັບກຸຸ ມ ແລະ ການຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ
ເມື່່�ອການປະຕິິບັດ
ັ , ຕໍໍາຫຼຼວດ ອາດຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ສີ່່�ງຈູູງໃຈ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕໍ່່� ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
່
ປະຕິິບັດ
ນຜູ້້�ຖືືກ
�
ເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ພົົບພໍໍ ໃນນາມເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ. ສະນັ້້�ນ, ຄວນພິິຈາລະນາວ່່ າ ຕຳຳ�ຫຼຼວດ
ັ ສີ່່�ງຈູູງໃຈໄດ້້ແນວໃດ ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�ານຳຳ�ໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ລວມທັັງ ໂດຍມາດຕະການການ
ສາມາດໄດ້້ຮັບ
ັ ງານ ທີ່່�ສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່ າວ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງ. ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ,
ປະຕິິບັດ
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່ ມາຖືືກຢືືນຢັັນວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດສາມາດ
ການສົ່່ງຕໍ່່ຄົົນ ສໍໍາລັັບການກວດສອບ ຜູ້້�ທີ່ຕໍ່່
ັ ແທກ ການປະຕິິບັດ
ັ ງານ ຂອງ ຕໍໍາຫຼຼວດ ໃນທາງບວກ.
ເປັັນລະບົົບການວັັດແທກ ທີ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ວັດ
ມາດຕະການຕ່່ າງໆ ອາດຍັັງສາມາດຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຜູ້້�ທີ່່�ບໍ່່�ຈັັບກຸຸ ມ ແລະ ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ
ໃສ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ບົົນພື້້�ນຖານ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ແມ່່ ນຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ຕໍ່່�
ັ ໜ້້າທີ່່�ຂອງຕົົນ, ແຕ່່ ໄດ້້ຮັັບການຍ້ ້ອງຍໍໍຊົົມເຊີີຍ ຕໍ່່� ການນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�
ການປ່່ ອຍປະລະເລີີຍ ການປະຕິິບັດ
ລົົງໂທດ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ສີ່່�ງຈູູງໃຈດັ່່�ງກ່່ າວ ຕ້້ອງຖືືກອອກແບບອອກມາ ໃນລັັກສະນະທີ່່�ບໍ່່�ບ່່ ຽງເບນຈາກ ພັັນທະການ
ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍທີ່່�ກວ້້າງຂວາງກວ່່ າ ເພື່່�ອສືືບສວນ ແລະ ຈັັບກຸຸ ມ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ; ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ການພິິຈາລະນາ
ສາມາດໃຫ້້ລາງວັັນແກ່່ຕຳຳ�ຫຼຼວດ ສໍໍາລັັບການກໍ່່�ສ້້າງຫຼັັ�ກຖານ ຕ້້ານກັັບ ປະເພດອາດຊະຍາກຳຳ�ທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ, ລວມທັັງ
ການຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ ວິິທີີການສືືບສວນທີ່່�ຊໍໍານິິຊໍໍານານ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຕໍ່່�ກັັບ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 9: ຮັັບປະກັັນວ່່າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຜູ້້�ຈັັບຕົົວ ມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຕໍ່່�ກັັບພັັນທະ
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນການຈັັບຕົົວບຸຸກຄົົນ
ຜູ້້�ຖືືກຈັັບ – ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ – ມີີສິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍມີີໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ຈະຕ້້ອງ
ັ ການແຈ້ ້ງໃຫ້້ຮູ້້�ເຖິິງ ເຫດຜົົນ ສໍໍາລັັບ ການຈັັບກຸຸ ມ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ທຸຸກ
ຍຶຶດຖືື. ສີ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້� ລວມມີີ ສິິດທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
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ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາທີ່່ໄດ້້ວາງໄວ້້, ແລະ ທີ່່ຈະຖືືກນໍໍາເຂົ້້�າມາທັັນທີີ ກ່່ ອນຜູ້້�ພິິພາກສາ ຫຼືື� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ອື່່�ນໆ.157 ມາດຕາ 36 ຂອງ
ັ ຍາວຽນນາ ກ່່ ຽວກັັບການພົົວພັັນກົົງສຸຸ ນຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ຊາວຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�ຖືືກຈັັບກຸຸ ມ ຫຼືື� ກັັກຂັັງ ຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
ັ
ສົົນທິິສັນ
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�
ການແຈ້ ້ງໃຫ້້ຮູ້້�ເຖິິງ ສິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ທີ່່ຈະໃຫ້້ມີີການແຈ້ ້ງຫາ ສະຖານທູູດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ດັ່່ງນັ້້�ນ, ເຂົົາເຈົ້້�າຈື່່ງສາມາດໄດ້້
ັ ສິິດເຫຼົ່່��ານີ້້� ໂດຍ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ທີ່່�ຈັັບກຸຸ ມ ແມ່່ ນ
ຮັັບ ຄໍໍາແນະນໍໍາ ແລະ ການສະຫນັັບສະຫນູູນ ດ້້ານກົົງສຸຸ ນ. ການປະຕິິບັດ
ັ ຄໍໍາແນະນໍໍາ ແລະ ການສະຫນັັບສະຫນູູນ
ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນ ແລະ ຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ຈະຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຮັບ
ັ ສິິດ ທີ່່�ຈະຫລີີກລ້້ຽງການລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ເຂົົາໄດ້້ກະ
ທີ່່�ເໝາະສົົມ ຈາກເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ທໍໍາ ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນມາຈາກ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ໜ້້າດ່່ ານ ຕ້້ອງມີີ ຄວາມອາດສາມາດພຽງພໍໍ ໃນການ
ັ ພັັນທະດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດ ຂອງຕົົນ ຕໍ່່�ກັັບ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຈັັ
່
່
ປະຕິິບັດ
ບກຸຸ ມ, ລວມທັັງ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ.
ິ �ທ
ຳ າງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນມາຈາກ
156 ຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ກ່່ ຽວກັັບບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ັ ງານ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10
ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານປະຫວັັດຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກກະກຽມ ໂດຍກອງເລຂາ ກຸ່່� ມປະຕິິບັດ
ແລະ ວັັນທີີ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກທີີ 40-42.
ັ ຍາສາກົົນ ວ່່ າດ້້ວຍ ສິິດທິິຂອງພົົນລະເຮືືອນ ແລະ ດ້້ານການເມືືອງ
157 ມາດຕາ 9(2) ສົົນທິິສັນ
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3.3 ການດໍາເນີນຄະດີ
ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 10: ປັັບປຸຸງກົົດໝາຍເພື່່�ອຫຼຸຸດຜ່່ອນຄວາມສ່່ຽງໃນການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຢ່່າງບໍ່່�ເໝາະສົົມ
ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນເປັັນຮູູບແບບການລົົງໂທດ ທີ່່�ບໍ່່�ຄໍໍານຶຶງເຖິິງວ່່ າ ມັັນຈະສົ່່�ງ
ຜົົນ ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມີີການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼືື�ບໍໍ. ຢູ່່�ໃນສະພາບການ ຂອງເອີີຣົົບ, ໄດ້້ມີີການອະທິິບາຍວ່່ າ ‘ບັັນດາ
ັ ມາດຕະການ ທີ່່�ບໍ່່�ພຽງ
ລັັດ ທີ່່�ມີີການເຄົົາລົົບ [ສິິດທິິມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ] ຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸ ດ ພາກັັນຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ແຕ່່ຍົົກເວັ້້�ນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງບໍ່່�ດໍໍາເນີີນ
ິ າ ເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ ຄວາມ
ຄະດີີ ເຂົົາເຈົ້້�າເລີີຍ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດເຫຼົ່່��ານີ້້�.’158 ລັັດຕ່່ າງໆ ຄວນພິິຈາລະນາ ປັັບປຸຸ ງນິິຕິກໍໍ
ສ່່ ຽງ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຢ່່ າງບໍ່່�ເໝາະສົົມ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ
ິ າ
ໄດ້້ກະທຳຳ� ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ມີີຫຼຼາຍວິິທີີ ທີ່່�ສາມາດບັັນລຸຸ ສີ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້�ໄດ້້. ຕົົວຢ່່ າງ, ນິິຕິກໍໍ
�
ັ ການປັັບປຸຸ ງ ເພື່່ອໃຫ້້ລວມເອົົາ ປະເດັັນການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາແບບຖືືກ
ວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ສາມາດໄດ້້ຮັບ
ິ າມ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງ. ຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ຈະແຈ້ ້ງ ວ່່ າດ້້ວຍການ
ບັັງຄັັບ ໃນຮູູບແບບການຂູູດຮີີດ ໃສ່່ ໃນຄຳຳ�ນິຍ
ິ າ (ໃຫ້້ເບິ່່�ງຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 16 ຢູ່່�ທີ່່� 3.4). ຄວນມີີກົົດໝາຍໄວ້້ ສໍໍາ
ບໍ່່�ລົົງໂທດ ຍັັງສາມາດຖືືກລວມເຂົ້້�າໃສ່່ ໃນນິິຕິກໍໍ
ລັັບອະນຸຸຍາດໃຫ້້ການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຖືືກຍົົກເລີີກ (ໃຫ້້ເບິ່່�ງຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ທີີ 25 ຢູ່່�ທີ່່� 3.6).
ິ າ ທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ. ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ,
ລັັດ ອາດຍັັງຈະຢາກດັັດແກ້ ້ ນິິຕິກໍໍ
ສາມາດໃຫ້້ການພິິຈາລະນາ ຕໍ່່� ຜົົນກະທົົບ ທີ່່�ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຢ່່ າງເຄັ່່�ງຄັັດ, ລວມທັັງ ການກະ
ທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບຢາເສບຕິິດ, ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາ
ເນີີນຄະດີີ, ຊື່່�ງອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມີີການລົົງໂທດທາງຮ່່ າງກາຍ ຫຼືື� ການລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ລັັດ
ຄວນພິິຈາລະນາ ຜົົນກະທົົບ ຂອງກົົດໝາຍ ທີ່່�ຫ້້າມການເຮັັດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ກຸ່່� ມອື່່�ນໆ ທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ແລະ ຖືືກມອງຂ້້ອມ ແລະ ພິິຈາລະນາ ໃຫ້້ມີີການປັັບປຸຸ ງ ຢ່່ າງເໝາະສົົມ.
ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ສະເພາະກ່່ ຽວກັັບເດັັກນ້ ້ອຍ, ຍັັງອາດສາມາດພິິຈາລະນາ ການເຮັັດໃຫ້້ອາຍຸຸ ຂອງເດັັກນ້ ້ອຍ ກາຍເປັັນ
ອົົງປະກອບ ຂອງການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການບໍໍລິິການທາງເພດ, ດັ່່�ງນັ້້�ນ ມັັນຈື່່�ງເປັັນໄປບໍ່່�
ໄດ້້ ໃນດ້້ານກົົດໝາຍ ທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີເດັັກນ້ ້ອຍ (ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ) ສໍໍາລັັບ ການມີີ
ສ່່ ວນຮ່່ ວມຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.159
ິ າ ສໍໍາລັັບປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ ຈາກການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ, ຄຳຳ�
ສໍໍາລັັບທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງສະເພາະກັັບ ນິິຕິກໍໍ
ິ �ຳ ເດັັກ ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ
ຄິິດເຫັັນທົ່່�ວໄປ ສະບັັບເລກທີີ 24 (2019) ກ່່ ຽວກັັບສິິດທິິເດັັກ ຢູ່່�ໃນລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
�
�
ັ ຕໍ່່�ເດັັກ
ໃນການກຳຳ�ນົົດອາຍຸຸ ຕໍ່່າສຸຸ ດທີ່່ເໝາະສົົມ ສໍໍາລັັບຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ແລະ ຮັັບປະກັັນ ການປະຕິິບັດ
ິ າທາງອາຍາ
ທີ່່�ເໝາະສົົມ ຕໍ່່�ກັັບ ຝ່່າຍໃດໜື່່�ງ ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ດັ່່�ງກ່່ າວນັ້້�ນ, ທີ່່�ຫັັນເດັັກນ້ ້ອຍ ອອກຈາກຂະບວນການຍຸຸ ຕິທໍໍ
160
�
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິ
ແລະ ກ້ ້າວໄປຫາ ແຜນງານສະຫນັັບສະຫນູູນທີ່່ມີີປະສິິດທິິພາບ. ມາດຕາ 40 ຂອງ ສົົນທິິສັນ
�
�
ຂອງເດັັກ ບໍ່່ໄດ້້ລະບຸຸ ອາຍຸຸ ຕໍໍາ່່ສຸຸດ ທີ່່ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ, ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ຄະນະກໍໍາມະການສິິດທິິເດັັກນ້ ້ອຍ
ັ ຕ່່ າງໆ ເອົົາໃຈໃສ່່ຫຼັັ�ກຖານທາງວິິທະຍາສາດ ແລະ ເພີ່່�ມອາຍຸຸ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ໄປເປັັນ 14 ປີີ,
ຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ລັດ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດ ຈາກຄວາມສົົງໃສ ຖ້້າຫາກວ່່ າ ອາຍຸຸ ຂອງເດັັກ ບໍ່່�ສາມາດພິິສູູດໄດ້້.161
ແລະ ໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຮັບ

158 ທ່່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່່ານ N”ria Torres, ການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອການຂູູດຮີີດທາງອາຍາ: ຜົົນກະທົົບ ທີ່່�ປະເຊີີນ ໂດຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢູ່່�ໃນ
ເສັ້້�ນທາງ ຜ່່ານ ລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ, ການທົົບທວນຄືືນຂອງສາກົົນ ຕໍ່່�ກັັບ ວິິທະຍາສາດການສຶຶກສາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, 2019, ສະບັັບທີີ 25(1) 3”18, ທີ່່� 5
159 ເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໜ້້າທີ່່�ພິິເສດ, ທ່່ານ John Cotton Richmond, ທີ່່�ກ່່າວໃນການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸ
ຕິິທໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember ແລະ ທ່່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ 2021. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
160 ຄວາມຄິິດເຫັັນທົ່່�ວໄປ ສະບັັບເລກທີີ 24 (2019) ກ່່ຽວກັັບ ສິິດທິິຂອງເດັັກນ້້ອຍ ຢູ່່�ໃນລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງເດັັກນ້້ອຍ, ເອກະສານ ຂອງ UN CRC/C/
GC/24, 18 ກັັນຍາ 2019 [6]
161 ຄວາມຄິິດເຫັັນທົ່່�ວໄປ ສະບັັບເລກທີີ 24 (2019) ກ່່ຽວກັັບ ສິິດທິິຂອງເດັັກນ້້ອຍ ຢູ່່�ໃນລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງເດັັກນ້້ອຍ, ເອກະສານ ຂອງ UN CRC/C/
GC/24, 18 ກັັນຍາ 2019 [22-24]

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ
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ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 11: ຮັັບປະກັັນວ່່າ ການຕັັດສິິນໃດໆ ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນການພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ໄດ້້ມີີຂະບວນການກໍໍາ
ນົົດຕົົວຢ່່າງເປັັນທາງການເທົ່່�ານັ້້�ນ ແລະ ໄດ້້ມີີການອະທິິບາຍໄວ້້ຢ່່າງຊັັດເຈນ
ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ຫ້້າມທົ່່�ວໄປ ກ່່ ຽວກັັບການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ສໍໍາລັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຈະໄດ້້
ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດ ຈາກ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ຕ້້ອງມີີການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນ ລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນຍ້ ້ອນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກບັັງຄັັບຈາກ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ (ການບັັງຄັັບ) ຫຼືື� ການ
ກະທໍໍາຜິິດ ແມ່່ ນເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ມາຈາກ ການທີ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ (ສາເຫດ). ແມ້ ້ແຕ່່ ເມື່່�ອບໍ່່�ມີີສາຍ
ພົົວພັັນກັັນ ລະຫວ່່ າງ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ກໍ່່�ຕາມ, ລັັດຍັັງອາດຈະຖືືວ່່ າ ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນຂັັດກັັບ ພັັນທະຂອງຕົົນ ໃນການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ສືືບສວນ ແລະ ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່� ຜູ້້�
ຄ້້າມະນຸຸດ.
ໄອຍະການ ບໍ່່�ຄວນຕັັດສິິນໃຈໃດໆ ວ່່ າ ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີຫຼືື�ບໍ່່�, ຈົົນກ່່ ວາ ໄດ້້ມີີການປະເມີີນການຄ້້າມະນຸຸດ ຢ່່ າງເປັັນ
� ກໍໍານົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນອະນຸຸສັນ
່
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍ ການຄ້້າ
ທາງການ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດ, ທີ່່�ສອດຄ່່ ອງກັັບ ເງື່� ອນໄຂທີ່່
�
ມະນຸຸດ ແລະ ACTIP. ຕາມທີ່່ສານສິິດທິິມະນຸຸດ ຂອງ ເອີີຣົົບ ໄດ້້ກ່່ າວໄວ້້ ຢູ່່�ໃນຄະດີີ ຂອງ V.C.L ແລະ A.N. V
ທີ່່�ປະເທດ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ ແມ່່ ນວ່່ າ
...ເມື່່�ອສະຖານະພາບ ຂອງບຸຸ ກຄົົນໜຶ່່�ງ ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ອາດຈະສົ່່�ງຜົົນກະທົົບບ່່ ອນວ່່ າ ມີີຫຼັັ�ກຖານພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່� ແລະ ມັັນ
ເປັັນຜົົນປະໂຫຍດ ຂອງສາທາລະນະຊົົນ ຫຼືື� ບໍໍ ທີ່່�ຈະເຮັັດແນວນັ້້�ນ, ທຸຸກການຕັັດສິິນໃຈ
່
ັ ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່� ນັ້້�ນ ຄວນ
ທີ່່�ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່� ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະໄດ້້
ຮັບ
�
ັ ກໍໍຕໍ່່�ເມື່່ອມີີການປະເມີີນການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍ ຜູ້້�ມີີຄຸຸ ນວຸຸ ດທິິ - ເທົ່່�າທີ່່�
ຈະຖືືກປະຕິິບັດ
ເປັັນໄປໄດ້້. ສີ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນ ໂດຍສະເພາະ ເມື່່�ອກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເດັັກນ້ ້ອຍ.162
ແມ່່ ນແຕ່່ ເມື່່�ອບຸຸ ກຄົົນໜື່່�ງ ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຢ່່ າງເປັັນທາງການແລ້້ວ,
ໄອຍະການ ກໍ່່�ຄົົງອາດຈະຕັັດສິິນໃຈ ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ສໍໍາລັັບ ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ກ່່ ຽວໄດ້້ກະທຳຳ�, ແຕ່່ ຄວນ
ັ ສິິນແບບນີ້້�, ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນຍ້ ້ອນອີີງໃສ່່ ການທີ່່�ບໍ່່�ມີີຄວາມ
ກຳຳ�ນົົດເຫດຜົົນໃຫ້້ຈະແຈ້ ້ງ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ເປັັນຫຍັັງຈຶ່່�ງໄດ້້ຕັດ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ ລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ຫຼືື� ຍ້ ້ອນວ່່ າ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນ
ເປັັນຜົົນປະໂຫຍດ ຂອງສາທາລະນະຊົົນ. ສິ່່�ງສໍໍາຄັັນເຊັ່່�ນດຽວກັັນກໍໍຄືືວ່່ າ, ຂະບວນການ ແລະ ການຕັັດສິິນ ຂອງສານ
ຄວນອະທິິບາຍໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຮູ້້�. ສານ ຄວນສະໜອງຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ວັັດຖຸຸ ໃຫ້້ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ດ້້ວຍຄໍໍາ
ສັັບທີ່່�ງ່່າຍດາຍ, ບໍ່່�ແມ່່ ນຄໍໍາສັັບກົົດໝາຍ ແລະ ເປັັນພາສາ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເຂົ້້�າໃຈໄດ້້, ລວມທັັງ ກ່່ ຽວກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�
ລົົງໂທດ, ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ຄວນຖືືກລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບທຸຸກອາຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.163

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 12: ຊີ້້�ແຈງຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່າງສະຖານະຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ແລະ ການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ຢູ່່�ໃນຫຼຼາຍປະເທດ, ມັັນບໍ່່�ຈະແຈ້ ້ງວ່່ າ ອັັນໃດທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນກະທົົບ ຕໍ່່� ການກຳຳ�ນົົດ ສະຖານະພາບ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ທີ່່�ຕ້້ານກັັບ ເຂົົາເຈົ້້�າ.164 ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ແມ້ ້ແຕ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກລະບຸຸ ຕົົວ ຢ່່ າງ
ມີີຕໍ່່� ຂະບວນຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
162 V.C.L ແລະ A.N. v ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ [ຜົົນນໍໍາໃຊ້້ເລກທີີ 77587/12 ແລະ 74603/12], ສານສິິດທິິມະນຸຸດ ແຫ່່ງ ເອີີຣົົບ, 16 ກຸຸມພາ 2021,
ວັັກ 161.
163 ຕົົວຊີ້້�ວັັດການດໍໍາເນີີນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດຢູ່່�ສານ ທີ່່�ເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເປັັນຈຸຸດໃຈກາງ, ໂຄງການ ASEAN-ACT, 4.1(b)
164 ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ບົົດລາຍງານ ປີີ 2019 ກ່່ຽວກັັບ ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນປະເທດ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ ໄດ້້ຄົົນພົົບວ່່າ ໃນຂະນະທີ່່� ກົົນໄກການສົ່່�ງຕໍ່່�
ແຫ່່ງຊາດ ບັັນລຸຸຂໍ້້�ຕົົກລົົງທີ່່�ວ່່າ ບຸຸກຄົົນໜື່່�ງ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍອີີງໃສ່່ ຄວາມສົົມດູູນ ຂອງຄວາມເປັັນໄປໄດ້້, ການຕັັດສິິນໃຈດັ່່�ງກ່່າວ ບໍ່່�ມີີ
ສະຖານະພາບທີ່່�ເປັັນທາງການ ຢູ່່�ໃນສານອາຍາ ທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ຄໍໍາຕັັດສິິນ ທີ່່�ຕ້້ອງໄດ້້ບັັນລຸຸ ເປັັັ�ນມາດຕະຖານ ”ຂອງຄວາມຊັັດເຈນ ໂດຍບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ສົ່່�ງໃສ”. ການທົົບທວນຄືືນ
ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການເປັັນຂ້້າທາດ ໃນຍຸຸ ກໃໝ່່ ປີີ 2015 ຢ່່ າງເປັັນເອກະລາດ: ບົົດລາຍງານສະບັັບສຸຸ ດທ້້າຍ (ລັັດຖະມົົນຕີີ ກະຊວງພາຍໃນ, ປີີ 2019) 18
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ເປັັນທາງການວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ກໍໍຍັັງອາດຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຕົົນໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນ
ັ ແບບໃດ ລະຫວ່່ າງ ສະຖານະພາບ ຂອງ
ມາຈາກ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ ລັັດຕ້້ອງກຳຳ�ນົົດວ່່ າ ເປັັນຄວາມສຳຳ�ພັນ
ບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ ຫຼືື� ເປັັນໄປບໍ່່�ໄດ້້ ທີ່່�ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ຈະຖືືກ
ັ ແມ່່ ນວ່່ າ, ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ບໍ່່�ຄວນຂຶ້້�ນກັັບ ການລະບຸຸ ຕົົວຕົົນ
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ. ສິ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
ຢ່່ າງເປັັນທາງການ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼືື� ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ; ເກນລະດັັບສໍໍາລັັບ ຜົົນນໍໍາໃຊ້້ໃນ
ເບື້້�ອງຕົ້້�ນຂອງມັັນ ຄວນຈະເປັັນພື້້�ນຖານ ທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ຈະເຊື່່�ອໄດ້້ວ່່ າ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ເກີີດຂຶ້້�ນແລ້້ວ.
ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານແນະນຳຳ� ອາດຈໍໍາເປັັນຈະຕ້້ອງ ລະບຸຸ ຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນຈະບໍ່່�ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາ ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ມາຈາກ
ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ມາດຕະການ ຍັັງອາດຈໍໍາເປັັນຈະຕ້້ອງໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອແຈ້ ້ງໃຫ້້ໄອຍະການ ຮູ້້�ເຖີີງ
ັ ການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ຜ່່ ານທາງ ການເຜີີຍແຜ່່
ຈຸຸດປະສົົງ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ຂໍ້້�ມູູນ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການ. ສໍໍາລັັບບາດກ້ ້າວເບື້້�ອງຕົ້້�ນ, ພາກສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບວຽກງານຕ້້ານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ຄວນເຮັັດໃຫ້້ຕົົນເອງ ຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບ ບັັນດາຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ກ່່ ຽວກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນ ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ
ແລະ ເອກະສານແນະນຳຳ� ທີ່່�ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ.
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຄວນເຮັັດໃຫ້້ຕົົນເອງ ຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບ ຂໍ້້�ຕົົກລົົງລະຫວ່່ າງສອງຝ່່າຍ ທີ່່�ມີີຢູ່� ່ແລ້້ວ ແລະ ບັັນດາຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດ ກ່່ ຽວກັັບ
ັ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ . ຂໍ້້�ຕົົກລົົງລະຫວ່່ າງສອງຝ່່າຍ ແລະ
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນນັ້້�ນ, ທີ່່�ນຳຳ�ໄປສູ່່� ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ລະດັັບພາກພື້້�ນ ລະຫວ່່ າງປະເທດ ຄວນຮັັບປະກັັນວ່່ າ ສະຖານະພາບ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ສະໜອງໃຫ້້ ຢູ່່�ໃນ
ັ ການເຄົົາລົົບ ຈາກ ຝ່່າຍອື່່�ນໆ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນຂໍ້້�ຕົົກລົົງ, ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ການປົົກປ້້ອງການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ປະເທດໜຶ່່�ງ ແມ່່ ນຈະໄດ້້ຮັບ
ແມ່່ ນຈະມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ໄດ້້ ຢູ່່�ທົ່່�ວປະເທດຕ່່ າງໆ. ຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນຂໍ້້�ຕົົກລົົງ ລະຫວ່່ າງສອງຝ່່າຍ
ແລະ ລະດັັບພາກພື້້�ນ ບໍ່່�ຄວນຖືືກຈຳຳ�ແນກ, ຍົົກຕົົວຢ່່ າງວ່່ າ ມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້ ສະເພາະກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງຄົົນ (ເຊັ່່�ນ:
ຜູ້້�ຍິິງ ແລະ ເດັັກຍິິງ), ທີ່່�ປ່່ ອຍເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນອື່່�ນໆ (ເຊັ່່�ນ: ຜູ້້�ໃຫຍ່່ ທີ່່�ເປັັນເພດຊາຍ) ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ຕໍ່່�
ັ ການລົົງໂທດແບບບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ສະເພາະກັັບບາງປະເພດ
ການຖືືກລົົງໂທດ. ແລະ ພວກມັັນກໍໍບໍ່່�ຄວນຈຳຳ�ກັດ
ການກະທຳຳ�ຜິິດເທົ່່�ານັ້້�ນ (ເຊັ່່�ນ: ການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ).

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 13: ຮັັບປະກັັນວ່່າໄອຍະການເຂົ້້�າໃຈດຸຸນພິິນິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ
ວິິທີີການນໍໍາໃຊ້້ດຸຸນພິິນິິດ
ິ ຂອງໄອຍະການ ແມ່່ ນເປັັນການປົົກປ້້ອງ ທີ່່�ບໍ່່�ໜ້້າເຊື່່�ອຖືື ຕໍ່່�ກັັບການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ແລະ
ດູູນພິິນິດ
ດັ່່�ງນັ້້�ນ ຈື່່�ງບໍ່່�ສາມາດອີີງໃສ່່ ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ຍຶຶດຫມັ້້�ນ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ແຕ່່ມັັນສາມາດມີີບົົດບາດທີ່່�ສໍໍາ
ຄັັນ. ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ, ມັັນອາດຈະເປັັນຂໍ້້�ບັັງຄັັບໃຫ້້ເລີ່່�ມການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາວ່່ າໄດ້້ກະທຳຳ�ຜິິດ.
ິ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ເລີ່່�ມ ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຫຼືື�
ແຕ່່ຢູ່� ່ໃນປະ ເທດອື່່�ນ, ໄອຍະການ ອາດຈະມີີດູູນພິິນິດ
ເມື່່�ອການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ເກີີດຂື້້�ນແລ້້ວ, ກໍໍຢຸຸ ດການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຖ້້າມີີຫຼັັ�ກຖານ ຊີ້້�ໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ຖືືກດຳຳ�ເນີີນ
ຄະດີີໃນສານ ແມ່່ ນເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.165
ິ ທີ່່�ຕົົນມີີ, ແລະ ມີີຄວາມສາມາດພຽງພໍໍ ໃນການ
ມັັນເປັັນສິ່່�ງສໍໍາຄັັນ ແລະ ຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ໄອຍະການ ເຂົ້້�າໃຈ ດູູນພິິນິດ
ິ ດັ່່�ງກ່່ າວ. ຢູ່່�ບາງປະເທດ ທີ່່�ໄອຍະການ ມີີດູູນພິິນິດ
ິ ດັ່່�ງກ່່ າວ, ເຂົົາເຈົ້້�າ ຄວນຈະຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ ໜ້້າທີ່່�ທີ່່�ຈະ
ນໍໍາໃຊ້້ດູູນພິິນິດ
ແຈ້ ້ງ ທີ່່�ຈະຢຸຸ ດການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບ ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນການ
ພິິຈາລະນາວ່່ າ ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�, ໄອຍະການ ອາດຈະປະເມີີນເບີ່່�ງວ່່ າ ຕົົນເອງເຊື່່�ອວ່່ າມີີຫຼັັ�ກຖານພຽງພໍໍແລ້້ວບໍໍ
ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ບົົນພື້້�ນຖານ ອົົງປະກອບ ຂອງ ອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ກໍໍາລັັງພິິຈາລະນາຢູ່່� (ລວມທັັງ
165	ກຸ່່�ມປະສານງານລະຫວ່່າງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ (ICAT, ສະບັັບຫຍໍ້້� 8/2020)
ິ �ທ
ຳ າງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນຜົົນຂອງການຖືືກ
4; ຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ກ່່ ຽວກັັບ ບັັນຫາການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ັ ງານ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020,
ຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ ກຸ່່� ມປະຕິິບັດ
ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 44-45.
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ອົົງປະກອບຂອງຄວາມຜິິດ), ໂດຍຄໍໍານຶຶງເຖີີງ ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາທີ່່�ມີີຢູ່່� ແລະ ພິິຈາລະນາຜົົນປະໂຫຍດ ຂອງສາທາລະນະ ທີ່່�
ເຫັັນດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�ເຫັັນດີີ ຕໍ່່�ກັັບ ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ.
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ຢ່່ າງເຕັັມທີ່່� ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈ ອົົງປະກອບຂອງການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ໂດຍ
ໄອຍະການ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ເຈດຕະນາ ແລະ ເພື່່�ອກວດກາ ອົົງປະກອບ ສໍໍາລັັບທຸຸກອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ເຈດຕະນາ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ເພື່່�ອກໍໍາ
ິ ການໃດໜື່່�ງບໍໍ (ເຊັ່່�ນ: ການບັັງຄັັບ, ການບີີບບັັງຄັັບ, ການສວຍໃຊ້້ຕຳຳ�ແໜ່່ງທີ່່�ເປັັນຈຸຸດອ່່ ອນ
ນົົດວ່່ າ ມີີການນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ມາດຕາ 2(a)
ແລະ ວິິທີີການອື່່�ນໆ ທີ່່�ລະບຸຸໄວ້້ໃນມາດຕາ 3(a) ຂອງ ອະນຸຸສັນ
�
ຂອງ ACTIP), ອາດຈະທໍໍາລາຍ ຄວາມຕັ້້�ງໃຈ ທີ່່ຈະກະທຳຳ�ອາດຊະຍາກຳຳ�. ການກວດສອບນີ້້� ອາດຈະຫລີີກລ້້ຽງ
ສະຖານະການ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກນໍໍາໄປພິິຈາລະນາຄະດີີ ຢູ່່�ສານ ແລະ ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສໍໍາ
ັ ງານ
ລັັບອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈທີ່່�ຈະກະທໍໍາ. ເພື່່�ອທີ່່�ຈະສ້້າງສີ່່�ງຈູູງໃຈ ໃຫ້້ແກ່່ ໄອຍະການ, ການປະຕິິບັດ
166
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ອາດສາມາດຖືືກວັັດແທກ ໂດຍທຽບກັັບວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ມີີການດໍໍາເນີີນການກວດສອບນີ້້� ບໍໍ. ນອກຈາກ
ັ ຜີີດຊອບ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ບໍ່່�ມີີເຈດຕະນາທາງອາຍາ
ນັ້້�ນ, ເຂົົາເຈົ້້�າ ຍັັງຄວນໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍ ໃຫ້້ຮັບ
ຢ່່ າງພຽງພໍໍ.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 14: ຈັັດການຝຶຶກອົົບຮົົມວຽກງານຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໃຫ້້ແກ່່ ໄອ
ຍະການ ໂດຍສະພາະຜູ້້�ທີ່່�ຊ່່ຽວຊານໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດທົ່່�ວໄປ.
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມກ່່ ຽວກັັບ ວິິທີີການດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ຢູ່່�ທົ່່�ວອາຊຽນ ແລະ ບ່່ ອນອື່່�ນໆ, ໄອຍະການຈໍໍານວນຫຼຼາຍ ໄດ້້ຮັບ
�
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ໃນການກໍໍາ
ການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່ຕາມ, ໄອຍະການ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາອື່່�ນໆ ບໍ່່�ຄ່່ ອຍໄດ້້ຮັບ
�
່
ນົົດຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຈໍໍານວນບັັນດາ ຜູ້້�ທີ່ເຂົົາເຈົ້້�
າກໍໍາລັັງດໍໍາເນີີນການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາ
�
�
ຜິິດ ຕໍ່່ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາອື່່ນໆ, ແລະ ກ່່ ຽວກັັບວິິທີີການຕອບສະໜອງຕົົວຊີ້້�ວັັດ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ.
ໄອຍະການ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກຳຳ� ທີ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ມັັກກະທຳຳ�, ຄວນທຳຳ�ຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ກັັບ
ຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ ໃນການຢຸຸ ດຕິິຄະດີີ ບົົນພື້້�ນຖານ ຂອງ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ເຂົົາເຈົ້້�າຍັັງຄວນຈະຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບ ຄໍໍາ
ິ ການຕ່່ າງໆ ຂອງພວກ
ນິິຍາມ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ, ຜົົນກະທົົບ ຈາກຄວາມເຈັັບຊໍ້້�າ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ການໃຊ້້ວິທີີ
�
�
ັ
ຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ ຄວາມບໍ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ ຂອງການຍິິນຍອມເຫັັນດີີ ເມື່່ອວິິທີີການໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້. ເຂົົາເຈົ້້�າ ຄວນໄດ້້ຮັບ
�
�
�
�
ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ເພື່່ອຮັັບຮູ້້� ຕົົວຊີ້້�ວັັດຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ກົົນໄກການສົ່່ງຕໍ່່ ທີ່່ມີີໄວ້້ແລ້້ວ ໃນການປ່່ ອຍໃຫ້້ ຜູ້້�
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ແລະ ຖືືກສົ່່�ງໄປຫາເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ທີ່່�ມີີສິິດອໍໍານາດ ສໍໍາລັັບການກໍໍານົົດ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອອກຈາກ ລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
ຕົົວ ຢ່່ າງເປັັນທາງການ.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 15: ເສີີມສ້້າງຄວາມເຂົ້້�າໃຈກ່່ຽວກັັບຄວາມຍິິນຍອມຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍນໍໍາເອົົາຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໄປນໍໍາ
ໃຊ້້.
ການໂຕ້້ຖຽງທີ່່�ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີຄວາມພໍໍໃຈ ກະທໍໍາຜິິດ ຈະຕ້້ອງບໍ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ໃນການປະຕິິເສດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ບໍ່່�ໃຫ້້ເຂົ້້�າເຖິິງ ການປົົກປ້້ອງ ຈາກການລົົງໂທດ. ເມື່່�ອບຸຸ ກຄົົນໃດຫນຶ່່�ງ ມີີຕົົວແທນ ຢ່່ າງເຕັັມຕົົວ ສໍໍາລັັບ ການ
ກະທໍໍາຂອງຜູ້້�ກ່່ ຽວ, ແນ່່ ນອນ, ຜູ້້�ກ່່ ຽວຈະມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ຕໍ່່� ການກະທໍໍາຜິິດ. ເຖີີງແນວໃດກໍ່່�ຕາມ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຕາມຄໍໍານິິຍາມ ແມ່່ ນເປັັນບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ຄວາມຍິິນຍອມ ຂອງຕົົນ ຖືືກທໍໍາລາຍ ໂດຍ ການນໍໍາ
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ
ໃຊ້້ ວິິທີີການຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ, ຕາມທີ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ ໃນມາດຕາ 3(b) ຂອງ ອະນຸຸສັນ
�
ແລະ ມາດຕາ 2(b) ຂອງ ACTIP. ດັ່່ງນັ້້�ນ, ຄວາມຍິິນຍອມ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການກະທໍໍາຜິິດ ບໍ່່�ຄວນ
166 ເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໜ້້າທີ່່�ພິິເສດ, ທ່່ານ John Cotton Richmond, ເວົ້້�າຢູ່່�ໃນ ການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸຕິິ
ທໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember ແລະ ທ່່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ 2021. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ິ ການ ຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ກໍໍາລັັງ ຫຼືື� ຮູູບແບບອື່່�ນໆ
ຖືືກພິິຈາລະນາວ່່ າມີີຄວາມກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ ເມື່່�ອຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ໃຊ້້ວິທີີ
ຂອງການບີີບບັັງຄັັບ, ການລັັກພາຕົົວ, ການສໍ້້�ໂກງ, ການຫຼຼອກລວງ, ການລ່່ ວງລະເມີີດອໍໍານາດ ຫຼືື� ຕໍໍາແຫນ່່ ງທີ່່�ມີີຈຸຸດ
ັ ການຊໍໍາລະເງິ ິນ ຫຼືື� ຜົົນປະໂຫຍດ ຕໍ່່� ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ມີີການຄວບຄຸຸ ມຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ສໍໍາລັັບ
ອ່່ ອນ, ຫຼືື� ມອບໃຫ້້ ຫຼືື� ໄດ້້ຮັບ
ຈຸຸດປະສົົງ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ກະທໍໍາຜິິດ ຢູ່່�ໃນເຫດການ.
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ ນໄອຍະການ ທີ່່�ອາດຈະດຳຳ�ເນີີນການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ກະທໍໍາຜິິດ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທໍໍາ ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນໂດຍກົົງມາ
ັ ຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ຝຶຶກອົົບຮົົມ ກ່່ ຽວກັັບ ບົົດບາດ ຂອງຄວາມບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ
ຈາກ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ຄວນຈະໄດ້້ຮັບ
ິ ການຕ່່ າງໆ, ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈການກະທຳຳ�ຜິິດ ຂອງຜູ້້�
ຂອງ ການຍິິນຍອມ ໃນການຄ້້າມະນຸຸດ ເມື່່�ອມີີການນຳຳ�ໃຊ້້ວິທີີ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການຄ້້າມະນຸຸດ ໃຫ້້ດີີຂຶ້້�ນ.167

3.4 ການປົກປ້ອງ ທາງກົດໝາຍ
ສະເໜີີແນະນໍໍາ 16: ຮ່່າງ ຫຼືື� ປັັບປຸຸງກົົດໝາຍ ເພື່່�ອກໍໍານົົດການປົົກປ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ
ທີ່່�ຊັັດເຈນ ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີຜົົນຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ັ ທີ່່�ດີີ ທີ່່�ຖືືກຮັັບຮູ້້�
ການປະກາດໃຊ້້ ບັັນດາຂໍ້້�ກໍໍານົົດກົົດໝາຍ ທີ່່�ຈະແຈ້ ້ງ ແລະ ຊັັດເຈນ ແມ່່ ນເປັັນ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ.168 ໃນຂະນະທີ່່� ການປົົກປ້້ອງທົ່່�ວໄປ ໃນທາງກົົດໝາຍ, ເຊັ່່�ນ: ການ
ສໍໍາລັັບຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ບັັງຄັັບ ແລະ ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ, ເປັັນໂຈດ ໃນການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການລົົງໂທດ,
ັ ໃຫ້້ນໍໍາໃຊ້້ ສະເພາະແຕ່່ ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກພິິຈາລະນາຄະດີີໃນສານເທົ່່�ານັ້້�ນ. ຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດການບໍ່່�ລົົງ
ມັັນຖືືກຈຳຳ�ກັດ
ໂທດ ທີ່່�ມີີການຢືືນຢັັນ ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຖືືກນໍໍາໄປດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຢູ່່�ສານ ຂັ້້�ນຕົ້້�ນ.
ນອກເໜືືອຈາກນັ້້�ນ, ການປົົກປ້້ອງ ທົ່່�ວໄປ ໃນທາງກົົດໝາຍ ອາດຈະຜ່່ ອນຜັັນ ການລົົງໂທດ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະສົ່່�ງຜົົນ
ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກກ່່ າວຫາ ທີ່່�ຖືືກຈັັບ, ຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ແລະ ຖືືກນໍໍາໄປພິິຈາລະນາຄະດີີໃນສານ ແບບບໍ່່�ເປັັນທໍໍາ ພົ້້�ນຈາກໂທດ:
ຊື່່�ງຕາມປະສົົບການຂອງ ເຂົົາເຈົ້້�າເອງ ແມ່່ ນເປັັນການລົົງໂທດ ທີ່່�ຂັັດກັັບຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ິ າ ຄວນໃຫ້້ການພິິຈາລະນາ ຮ່່ າງ ຫຼືື� ປັັບປຸຸ ງ ຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດກົົດໝາຍ ທີ່່�ຈະແຈ້ ້ງ. ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ມີີການ
ສະນັ້້�ນ ຜູ້້�ສ້້າງນິິຕິກໍໍ
ັ ການປັັບປຸຸ ງ ເພື່່�ອຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີ ການບໍ່່�ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ດໍໍາເນີີນຄະດີີແບບບັັງຄັັບ, ກົົດໝາຍ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ິ ,
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ຢຸຸ ດຕິິການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໃນຂັ້້�ນຕົ້້�ນ. ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ມີີການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕາມດູູນພິິນິດ
�
�
�
ກົົດໝາຍ ຄວນຮັັບປະກັັນວ່່ າ ໄອຍະການ ບໍ່່ດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ຫຼືື� ຢຸຸ ດຕິິ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ທີ່່ໄດ້້ເລີ່່ມແລ້້ວ ໂດຍທັັນທີີ.

ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍ ການຄ້້າມະນຸຸດ (UNODC, ປີີ 2014)
167 ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ແນະນໍໍາ: ເອກະສານກ່່ ຽວກັັບເລື້້�ອງຕ່່ າງໆ: ບົົດບາດ ຂອງ 'ຄວາມຍິິນຍອມ' ຢູ່່�ໃນອະນຸຸສັນ
ມີີຢູ່່�ທີ່່�: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
ິ າ ທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນມາຈາກ
168 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ງານ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10 ແລະ
ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່� ມປະຕິິບັດ
11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 46.

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ
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ຫ້້ອງທີີ 10: ຮູູບແບບຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດຕາມກົົດໝາຍ ໃນຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ຮູູບແບບການບັັງຄັັບ (Compulsion Model)
ບຸຸ ກຄົົນໜື່່�ງ ແມ່່ ນຈະບໍ່່�ມີີຄວາມຜິິດ ຈາກການກະທໍໍາຜິິດ, ຖ້້າຫາກວ່່ າ:
(a) ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ລົົງມືືກະທໍໍາການ ທີ່່�ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດ ການກະທໍໍາຜິິດ ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຖືືກ
ບັັງຄັັບໃຫ້້ເຮັັດ ແລະ ການບັັງຄັັບ ແມ່່ ນເປັັນເນື່່�ອງມາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ; ຫຼືື�
(b) ການກະທໍໍາ ທີ່່�ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດເປັັນ ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກກະທໍໍາ ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ
ມາຈາກ ສະຖານະການ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.
ຮູູບແບບຕາມສາເຫດ (Causation Model)
(ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ)

(UNODC)
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະ
ິ ຊອບ ທາງອາຍາ ຫຼືື � ບໍໍລິຫ
ິ ານ ຫຼືື �
ບໍ່່�ຮັັບຜິດ
ິ ຊອບ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍແພ່່ງ [ຖືືກ
ຮັັບຜິດ
ລົົງໂທດ] [ຖືືກຄຸຸ ມຂັັງ, ຖືືກປັັບໄໝ ຫຼືື � ບໍ່່�
ດັ່່� ງນັ້້�ນ ກໍໍຖືືກລົົງໂທດ ຢ່່າງບໍ່່� ເໝາະສົົມ]
ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ
[ການກະທໍໍາຜິິດ
ກົົດໝາຍ]
ທີ່່� ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທໍໍາ,
ໃນ
ຂອບເຂດທີ່່�
ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມດັ່່� ງກ່່ າວ
ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ມາຈາກ ສະຖານະການ ທີ່່�
ເຂົົາເຈົ້້�າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ຂອງມາດຕານີ້້� ຈະບໍ່່�ມີີການລໍໍາ
ອຽງ ຕໍ່່�ກັັບ ການປ້້ອງກັັນທົ່່�ວໄປ ທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນ
ກົົດໝາຍ ຕໍ່່�ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.169

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�
ຮັັບຜິິດຊອບ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍອາຍາ, ແພ່່ ງ
ຫຼືື�ບໍໍລິິຫານ ສໍໍາລັັບ ການກະທໍໍາຜິິດກົົດໝາຍ
ຫຼືື� ການກະທໍໍາຜິິດ ໃນການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ
ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ເຮັັດ, ໃນຂອບເຂດທີ່່� ການມີີ
ສ່່ ວນຮ່່ ວມດັ່່�ງກ່່ າວ ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ມາຈາກ
ສະຖານະການ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກຄ້້າ
ມະນຸຸດ.
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນ
ເດັັກນ້ ້ອຍ ຈະບໍ່່�ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ລົົງໂທດ
ສໍໍາລັັບການກະທຳຳ�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ເຖິິງ ການຄ້້າມະນຸຸດ ກັັບເຂົົາເຈົ້້�າ.170

ິ າຕົົວແບບ ຕ້້ານ ການຄ້້າມະນຸຸດ, (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, ປີີ 2020) 44. ໃຫ້້ເບີ່່�ງຕື່່�ມ
169 ຂໍ້້�ກໍໍານົົດນິິຕິກໍໍ
ມາດຕາ 10 ຂອງກົົດໝາຍຕົົວແບບ ຕ້້ານ ການຄ້້າມະນຸຸດ (UNODC, 2009) ໜ້້າ.40-42
ັ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ວ່່ າດ້້ວຍ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ທ່່ານ
170 ຄວາມສໍໍາຄັັນ ຂອງ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ອົົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນເຈັັນນີີວາ, 30 ມິິຖຸຸນາ 2020, 5 ທີ່່� [29]
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໝົົດທຸຸກຄົົນ ບົົນພື້້�ນຖານການບໍ່່�ຈຳຳ�ແນກ, ແລະ ບໍ່່�
ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແມ່່ ນມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ກັບ
ສົົນວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າຈະຕົົກຢູ່່�ໃນການຄ້້າມະນຸຸດປະເພດໃດ, ຫຼືື�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດປະເພດໃດ ທີ່່�ເປັັນຜົົນມາຈາກ ການ
ຄ້້າມະນຸຸດ.ເຖີີງແນວໃດກໍ່່�ຕາມ, ໃນຄວາມເປັັນຈິິງແລ້້ວ, ຄວາມຜິິດ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຍີ່່�ງຮ້້າຍແຮງຂຶ້້�ນເທົ່່�າໃດ,
ແລະ ວິິທີີການ ທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດນໍໍາໃຊ້້ ຍີ່່�ງລະອຽດອ່່ ອນຫຼຼາຍເທົ່່�າໃດ, ຍີ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການລົົງໂທດ ເບີ່່�ງຈະມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້ໜ້ອ້ ຍລົົງເທົ່່�ານັ້້�ນ. ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ, ບົົດບັັນຍັັດ ວ່່ າດ້້ວຍ
ັ ເທົ່່�ານັ້້�ນ, ຍົົກຕົົວຢ່່ າງເຊັ່່�ນ ການ
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ອາດຈະມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້ ສະເພາະກັັບ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ໃນຂອບເຂດຈຳຳ�ກັດ
ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ການກະທຳຳ�ຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບໂສເພນີີ.171 ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ບົົດບັັນຍັັດ ອາດຈະປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈໍໍານວນໜື່່�ງ ຈາກການລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດບາງຢ່່ າງ (ເຊັ່່�ນ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າປະເວນີີ), ແຕ່່ ອາດຈະບໍ່່�ຊ່່ ວຍ ການ
ປ້້ອງກັັນເຂົົາເຈົ້້�າ ຕໍ່່�ກັັບ ອາຊະຍາກໍໍາອື່່�ນໆ (ເຊັ່່�ນ: ການລັັກຂະໂມຍ ຫຼືື� ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ), ຫຼືື�
ອາດຈະບໍ່່�ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ ໝົົດທຸຸກຮູູບແບບ ຂອງ ການຂູູດຮີີດ, ລວມທັັງ ຮູູບແບບທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນທາງ
ເພດ.

ແຜນວາດທີ 3: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກການ ການບໍ່ລົງໂທດ
ຫຼກ
ັ ການ ການບໍລ
່ ງົ ໂທດ ຄວນຈະມີຜນ
ົ ນໍາໃຊ້ກບ
ັ …
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໝົດ
ທຸກຄົນ...
y
y
y
y

ຜູ້ໃຫຍ່
ເດັກນ້ອຍ
ຜູ້ຊາຍ
ຜູ້ຍິງ

y

ອື່ນໆ

ການຄ້າມະນຸດ ໝົດທຸກປະເພດ
y
y
y
y
y
y

ການຂູດຮີດທາງເພດ
ການຂູດຮີດທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງເພດ
ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ
ອາຊະຍາກໍາທີ່ຖືກບັງຄັບ
ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນການກໍການຮ້າຍ ແລະ
ການກະທໍາຜິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ອື່ນໆ

ສໍາລັບໝົດທຸກການກະທໍາຜິດ
y
y
y
y
y

y

ການຂູດຮີດທາງເພດ
ການຂູດຮີດທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ທາງເພດ
ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ
ອາຊະຍາກໍາທີ່ຖືກບັງຄັບ
ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນການ
ກໍການຮ້າຍ ແລະ ການ
ກະທໍາຜິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ອື່ນໆ

....ເມື່່�ອສາມາດກໍໍານົົດ ການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນ ລະຫວ່່າງ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດ ຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ, ບົົນພື້້�ນຖານ ຂອງການບີີບບັັງຄັັບ ຫຼືື� ສາເຫດ, ທີ່່�ສອດຄ່່ອງກັັບ ບັັນດາກົົດໝາຍພາຍໃນ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາສາກົົນ...
ັ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ທາງແພ່່ ງ, ທາງອາຍາ, ທາງປົົກຄອງ, ທາງດ້້ານ
ບົົດບັັດຍັັດຕາມລະບຽບກົົດໝາຍ ຄວນນຳຳ�ໃຊ້້ກັບ
ັ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທັັງໝົົດ
ການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ຫຼືື� ຫຼຼາກຫຼຼາຍ, ແລະ ມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້ໄດ້້ກັບ
�
�
�
ບົົນພື້້�ນຖານການບໍ່່ຈຳຳ�ແນກ, ແລະ ໂດຍບໍ່່ໄດ້້ຄໍໍານືືງເຖີີງ ປະເພດ ຂອງການຂູູດຮີີດ ທີ່່ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ
ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຄໍໍານຶຶງເຖີີງ ຄວາມຮ້້າຍແຮງ ຫຼືື� ຂະໜາດ ຂອງການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຕົົນໄດ້້ກະທໍໍາ.172 ດ້້ວຍເຫດນັ້້�ນ, ແຕ່່ ລະ
ປະເທດ ຄວນຮັັບຮູ້້� ຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງວ່່ າ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ກາຍເປັັນການບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ໃນຮູູບແບບ
ິ �ຳ ໄດ້້ລະບຸຸ ລາຍການ ຂອງ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ຂອງນິິຕິກໍໍ
ິ າ ມີີຜົົນນຳຳ�
ຂອງການຂູູດຮີີດ, ຫຼືື� ໃນກໍໍລະນີີ ທີ່່�ນິິຕິກຳ
173
�
�
ໃຊ້້, ຊື່່ງຄວນກໍໍານົົດວ່່ າ “ຍັັງມີີການກະທໍໍາຜິິດອື່່ນໆອີີກ”.
171 ໃຫ້້ເບີ່່�ງຕົົວຢ່່າງ, ທ່່ານ Susan Coppedge (ອະດີີດ ເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໜ້້າທີ່່�ພິິເສດ ຂອງ ສະຫາລັັດ, ທີ່່�ປຶຶກສາອາວຸຸໂສ ກັັບ ທ່່ານ
ິ �ຳ ເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່�ງ ຂອງ ການພື້້�ນຟູູ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າ
Kreສະບັັບທີີin ແລະ Horst, ແລະ ທະນານຄວາມ ສໍໍາລັັບ Tiffany Simpson), ຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ມະນຸຸດ, ເວັັບໄຊ law.com, 18 ກຸຸມພາ 2021, https://www.law.com/dailyreportonline/2021/02/18/justice-is-a-part-of-healing-forvictims-of-human-trafficking/?slreturn=20210405034616 ໄດ້້ເຂົ້້�າເບີ່່�ງ ໃນວັັນທີີ 5 ພຶຶດສະພາ 2021.
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່່
172 ໃນບັັນດາຂໍ້້�ມູູນອື່່�ນໆ, ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຍີີງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021), ວັັກ. 37.
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍີີງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ
173 ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021) ວັັກ 37 ແລະ 38.

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ
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ການນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແມ່່ ນກະທັ່່�ງ ຕໍ່່�ກັັບ ການກະທຳຳ�ຜິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ຫຼືື� ໜັັກໜ່່ວງ ແມ່່ ນເປັັນຫຼັັ�ກການ
ັ ທີ່່�ດີີທີ່� ຖືືກ
່ ຮັັບຮູ້້�. ດັ່່�ງທີ່່�ຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານທ່່ ານໜື່່�ງ ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເຫີີດວ່່ າ:
ປະຕິິບັດ

ບໍ່່�ມີີເຫດຜົົນ ຢູ່່�ໃນຫຼັັ�ກການ ທີ່່�ວ່່ າ ເປັັນຫຍັັງ ພັັນທະທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດ ຈື່່�ງບໍ່່�ຄວນມີີຜົົນ
ັ ການກະທໍໍາຜິິດສ່່ ວນໃຫຍ່່ . ຖ້້າເນື້້�ອແທ້້ຂອງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແມ່່ ນອີີງໃສ່່
ນໍໍາໃຊ້້ກັບ
່
ຄວາມຈິິງທີ່່�ວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຄ້້
າມະນຸຸດ ບໍ່່�ແມ່່ ນບຸຸ ກຄົົນອິິດສະຫຼຼະ ແລະ ຈື່່�ງບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກທີ່່�
ແທ້້ຈິງິ ຍົົກເວັ້້�ນຈະຕ້້ອງກະທຳຳ�ຜິິດ, ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ເຂົົາເຈົ້້�າຈື່່�ງບໍ່່�ຄວນຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ,
ຊື່່�ງກໍໍເໝືືອນກັັນກັັບບຸຸ ກຄົົນໜື່່�ງ ທີ່່�ອາດຈະບໍ່່�ມີີຄຮັັບຜິິດຊອບ ເພາະວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ຂາດ
ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຮັັບຜິິດຊອບຢ່່ າງເຕັັມທີ່່� ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.174
ັ ຕໍ່່�ກັັບ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ, ອະດີີດຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບການ
ໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ຳ ໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ບໍ່່�ໄດ້້ສົ່� ງຜົົນ
່
ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ອະທິິບາຍວ່່ າ ການອະນຸຸຍາດໃຫ້້ນຳ�
ເຮັັດໃຫ້້ມີີການປົົກປ້້ອງ ຫຼືື�
ຍົົກເວັ້້�ນຈາກທຸຸກກໍໍລະນີີ, ແຕ່່ແມ່່ ນເປັັນມາດຕະຖານ ຂອງການສອບສວນ:

ການກະທໍໍາຜິິດ ຍິ່່�ງຮ້້າຍແຮງຂຶ້້�ນເທົ່່�າໃດ, ການສອບສວນ ຍິ່່�ງຈະລົົງເລິິກຫຼຼາຍຂື້້�ນເທົ່່�າ
່
ນັ້້�ນ ຊື່່�ງຈໍໍາເປັັນຈະຕ້້ອງໄດ້້ກໍໍານົົດສະພາບເງື່� ອນໄຂ
ທີ່່�ໄດ້້ມີີການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ກໍໍານົົດ
ວ່່ າ ສິິດຕໍ່່�ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ສາມາດມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້ໄດ້້ ຢ່່ າງຖືືກຕ້້ອງ ຫຼືື� ບໍ່່�. ນອກຈາກ ການ
ປະກອບເປັັນ ປະເພດ ‘ການຍົົກເວັ້້�ນ ຫຼືື� ການປົົກປ້້ອງຈາກຄວາມຜິິດທຸຸກກໍໍລະນີີ’,
ການປົົກປ້້ອງດັ່່�ງກ່່ າວ ຕອບສະໜອງໃຫ້້ແກ່່ (1) ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ໃນການກໍໍານົົດ
ສະພາບການທີ່່�ແທ້້ຈິງິ ທີ່່�ມີີການກະທໍໍາຜິິດ, (2) ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສາມາດຫັັນ
ັ ແລະ
ໄປສູ່່� ລັັກສະນະການປົົກປ້້ອງ ແລະ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ຊື່່�ງເຂົົາເຈົ້້�າມີີສິິດທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັບ
(3) ຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ເກີີດມີີການສືືບສວນ ອາຊະຍາກຳຳ� ການຄ້້າມະນຸຸດດຳຳ�ເນີີນໄປ, ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນ
ເຮັັດໃຫ້້ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ພວກຄ້້າມະນຸຸດເພີ່່�ມຂຶ້້�ນ ແລະ ຫຼຸຸ�ດການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່� ຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ກະທຳຳ� ໃນຕອນທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ຕົົກຢູ່່�ໃນ
ອິິດທິິພົົນ ຫຼືື� ການຂູູດຮີີດ ຂອງຜູ້້�ອື່່�ນ. ນອກຈາກນີ້້�, ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຍັັງຈະດຳຳ�
ເນີີນການ ໂດຍບໍ່່�ມີີການລໍໍາອຽງ ຕໍ່່� ທຸຸກການປ້້ອງກັັນ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍແຫ່່ ງຊາດ.175
ັ ກໍໍຄືືວ່່ າ, ການນຳຳ�ໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕ້້ອງບໍ່່�ມີີເງື່� ອນ
່ ໄຂ ຕໍ່່�ກັັບ ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາ
ສີ່່�ງສຳຳ�ຄັນ
ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ, ຫຼືື�ຕໍ່່� ການຮ່່ ວມມືືກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ.176

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 17: ຈັັດຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ແນະນຳຳ�ຜູ້້�ປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງກ່່ຽວກັັບ
ວິິທີີການສ້້າງຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ
ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ
ຢູ່່�ໃນຫຼຼາຍປະເທດ - ລວມທັັງໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ - ມັັນບໍ່່�ຈະແຈ້ ້ງ ສໍໍາລັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ກ່່ ຽວກັັບ ວິິທີີການສ້້າງ ຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງກັັນ ລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການມີີສ່່ ວນ
ິ ການ ທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັນ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງໃນການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ກ່່ ຽວ ເພື່່�ອນໍໍາໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ລັັດໄດ້້ໃຊ້້ວິທີີ
ໂດຍທີ່່� ມີີບາງວິິທີີການ ນໍໍາໃຊ້້ຮູູ ບແບບການບັັງຄັັບ (compulsion), ບາງວິິທີີກໍ່່�ໃຊ້້ເຫດຜົົນ (causation) ແລະ
174 ທ່່ານ Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ວ່່າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ” ຢູ່່�ໃນ ບົົດຂຽນ ຂອງ ທ່່ານ Julia Planitzer ແລະ ທ່່ານ Helmut Sax
ັ ຍາ ຂອງສະພາເອີີຣົົບ ກ່່ ຽວກັັບ ການຕ້້ານການຄ້້າຄວາມເປັັນມະນຸຸດ (ທ່່ານ Edward Elgar, ປີີ 2020) ໜ້້າ 320
(ສະບັັບປັັບປຸຸງ) ບົົດຄິິດເຫັັນ ກ່່ ຽວກັັບສົົນທິິສັນ
ັ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ທ່່ານ Maria Grazia
175 ຄວາມສໍໍາຄັັນ ຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
Giammarinaro, ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກນ້້ອຍ, ສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນເຈັັນນີີວາ, 30 ມິິຖຸຸນາ 2020,
11 ທີ່່� [41]
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ,
176 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ທ່່ ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021), ວັັກ. 58
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ບາງເທື່່�ອ ກໍ່່�ອາດຈະນໍໍາໃຊ້້ ການປະສົົມປະສານກັັນທັັງສອງຢ່່ າງ ຫຼືື� ອາດໃຊ້້ທັງັ ສອງວິິທີີຮ່່ ວມກັັນ ຫຼືື� ແຕກຕ່່ າງກັັນ
ັ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ, ມັັນເປັັນສິ່່�ງສໍໍາຄັັນທີ່່� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ັ
ໂດນສີ້້�ນເຊິິງ. ຖ້້າບໍ່່�ສົົນວ່່ າ ວິິທີີການ ຖືືກປະຕິິບັດ
ກົົດໝາຍ ຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈມັັນ.
ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ນຳຳ�ໃຊ້້ ຮູູບແບບການບັັງຄັັບ (compulsion) (ນັ້້�ນກໍໍຄື:ື ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືກ
ື ບັັງຄັັບ
ໃຫ້້ກະທຳຳ�ຜິິດ ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ): ໃນກໍໍລະນີີ ມີີການນໍໍາໃຊ້້ຮູູ ບແບບບັັງຄັັບ, ມັັນມີີຄວາມສໍໍາຄັັນ ສໍໍາລັັບ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ັ ກົົດໝາຍ ທີ່່�ຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈ ຢ່່ າງຄົົບຖ້້ວນ ຕໍ່່�ກັັບ ວິິທີີການທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍ ຊື່່�ງ ຄວາມສະໝັັກໃຈ ຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ປະຕິິບັດ
ເຄາະຮ້້າຍ ອາດຖືືກລະເມີີດ ໂດຍ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ, ລວມທັັງ ຜ່່ ານ ‘ວິິທີີການ’ຕ່່ າງໆ ທີ່່�ຖືືກກຳຳ�ນົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນນິິຍາມຂອງ
ຳ ງັ ຫຼືື� ຮູູບແບບອື່່�ນໆ ຂອງ
ສາກົົນ ແລະ ຂອງພາກພື້້�ນ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ລວມທັັງ ການຂົ່່�ມຂູ່່� ຫຼືື� ການໃຊ້້ກຳ�ລັ
ການບີີບບັັງຄັັບ, ການລັັກພາຕົົວ, ການສໍ້້�ໂກງ, ການຫຼຼອກລວງ, ການສວຍໃຊ້້ອໍໍານາດ ຫຼືື� ຕໍໍາແໜ່່ງ ທີ່່�ເປັັນຈຸຸດອ່່ ອນ
່
ຫຼືື� ການໃຫ້້ ຫຼືື� ການຮັັບເງິ ິນ ຫຼືື� ຜົົນປະໂຫຍດ ແກ່່ ຜູ້້�ທີ່� ຄວບຄຸຸ
ມ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.177 ການປ້້ອງກັັນ ໃນທາງກົົດໝາຍ
ັ ເດັັກນ້ ້ອຍທຸຸກຄົົນ ໂດຍບໍ່່�ສົົນວ່່ າ ‘ວິິທີີການ’ ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ໃນການຄ້້າເຂົົາເຈົ້້�າ ຫຼືື� ບໍ່່�. ຕົົວແບບ
ຄວນມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້ກັບ
ແມ່່ ນກວ້້າງກວ່່ າ ການປ້້ອງກັັນການຂົ່່�ມເຫັັງ ແບບດັ້້�ງເດີີມ ແລະ ບໍ່່�ຄວນຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີ ຫຼັັ�ກຖານອັັນດຽວກັັນ, ເນື່່�ອງ
ຈາກວ່່ າ ມາດຕະຖານດັ່່�ງກ່່ າວ ເມື່່�ອມີີຜົົນບັັງຄັັບໃຊ້້ ອາດຈະປະຕິິເສດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຕໍ່່�ກັັບ ການປົົກປ້້ອງ ຂອງ
ຫຼັັ�ກການ.178 ອະດີີດຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ຂອງ ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ ນ
ັ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ‘ບໍ່່�ຄວນຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີຫຼັັ�ກຖານ ທີ່່�
ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ, ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ ຂອບເຂດ ໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ກັບ
ຈະແຈ້ ້ງ’, ແຕ່່ ໃຫ້້ມີີພື້້�ນຖານ ທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ຈະເຊື່່�ອວ່່ າ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນກໍໍາລັັງເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�.’179
ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ນຳຳ�ໃຊ້້ ຮູູບແບບຕາມ 'ສາເຫດ (causation)’ (ນັ້້�ນກໍໍຄືື ການກະທຳຳ�ຜິິດ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ແມ່່ນຜົົນໂດຍກົົງ ຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ): ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ນຳຳ�ໃຊ້້ ຮູູບແບບຕາມ ສາເຫດ (causation),
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຄວນຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງກັັນ ລະຫວ່່ າງ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ແມ່່ ນເປັັນທີ່່�
ັ ຂໍ້້�ມູູນ ກ່່ ຽວກັັບ ບົົດບາດ ທີ່່�ຕໍ່່�ເນື່່�ອງ ຊື່່�ງມີີຄວາມຢ້້ານກົົວ
ເຂົ້້�າໃຈ ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ຜ່່ ານທາງ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ໂດຍກົົງ’ ແລະ ‘ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ແລະ ມີີມົົນທິິນ, ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຄໍໍາສັັບຕ່່ າງໆ ເຊັ່່�ນ ‘ຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງ’ ຫຼືື� ‘ຜົົນໄດ້້ຮັບ
ກັັບ’ ແມ່່ ນເປັັນທີ່່�ເຂົ້້�າໃຈ ຢ່່ າງຊັັດເຈນ ແລະ ກວ້້າງຂວາງ. ຄຳຳ�ຖາມທີ່່�ອາດຈະເກີີດຂຶ້້�ນໃນໄລຍະສັ້້�ນໆ ແມ່່ ນກ່່ ຽວກັັບ
ວ່່ າ ແມ່່ ນຫຼືື�ບໍໍ ແລະ ເມື່່�ອໃດ ທີ່່�ຊ່່ ອງທາງເວລາ ຫຼືື� ການປ່່ ຽນແປງສະພາບການ ຈະແຍກການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນ ລະຫວ່່ າງ
ການກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກກ່່ າວຫາ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດຂອງບຸຸ ກຄົົນໜື່່�ງ. ຄວາມເຂົ້້�າໃຈຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງບໍ່່�
ັ ຮູ້້�ວ່່ າ ການເຊື່່�ອມໂຍງ ອາດຈະຍັັງມີີຢູ່່�ລະຫວ່່ າງ
ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນ ‘ໂດຍກົົງ ແລະ ທັັນທີີ’, ແຕ່່ ໃຫ້້ຮັບ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາ, ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ຍ້ ້ອນຄວາມຢ້້ານກົົວ ແລະ ບັັນຫາການບີີບບັັງຄັັບ
ທີ່່�ມີີຢ່່ າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງ.180 ໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຍັັງຕົົກຢູ່່�ໃນສະພາບການ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະ
ກະທໍໍາຜິິດ ໂດຍທີ່່�ບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດແລະ ດັ່່�ງນັ້້�ນ ຈຶ່່�ງບໍ່່�ນອນຢູ່່�ໃນຂອບເຂດ ຂອງການປົົກປ້້ອງ ຈາກ
ການລົົງໂທດ.

177 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ອະນຸຸສັັນຍາ ວ່່າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ, ມາດຕາ 3(a) ແລະ ACTIP 2(a). ຍັັງໃຫ້້ຂໍ້້�ສັັງເຫດວ່່າ ການການ ໃນການພິິສູູດຄວາມຜິິດທາງອາຍາ ຂອງ
ພວກຄ້້າມະນຸຸດ, ການຍິິນຍອມ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ນບໍ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັນ ເມື່່�ອໜື່່�ງໃນວິິທີີການເຫຼົ່່��ານີ້້� ຖືືກສ້້າງຂຶ້້�ນ, ໃນກໍໍລະນີີ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່.
(ມາດຕາ 3(b) ຂອງ ອະນຸຸສັັນຍາ ວ່່າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ; ແລະ ມາດຕາ 2(b) ຂອງ ACTIP) ແລະ ທຸຸກຄັ້້�ງ ຢູ່່�ໃນກໍໍລະນີີ ຂອງເດັັກນ້້ອຍ, ສໍໍາລັັບຜູ້້�ທີ່່� ບໍ່່�ຮຽກຮ້້ອງ
ໃຫ້້ມີີ ອົົງປະກອບ ຂອງວິິທີີການ (ມາດຕາ 3(c) of the ອະນຸຸສັັນຍາ ວ່່າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ມາດຕາ 2(c) of ACTIP).
ິ າທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນ
178 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ງານ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນວຽນນາ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່� ມປະຕິິບັດ
10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 60.
179 ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ,
ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/44/45 (6 ເມສາ 2020) [36]
180 ທ່່ານ Ryszard Piotrowicz, ພວກເຮົົາ ສາມາດ ຜັັນຂະຫຍາຍ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ອອກຫຼຼາຍປານໃດ? La Strada, 21 ເມສາ 2021, https://
www.lastradainternທີ່່�ional.org/blog/how-far-can-we-extend-the-non-punishment-principle/

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ

124

ບໍ່່�ວ່່ າຈະຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເອກະສານຄໍໍາແນະນຳຳ� ທີ່່�ຄັັດຕິິດມາພ້້ອມກົົດໝາຍ, ພື້້�ນຖານ ທີ່່�ບົົດບັັນຍັັດກົົດໝາຍ ແລະ
ັ ກົົດໝາຍຜ່່ ານທາງຄໍໍາແນະນຳຳ�ທີ່່�
ການປ້້ອງກັັນສາມາດຖືືກຮຽກຮ້້ອງໄດ້້ ຄວນຈະຖືືກອະທິິບາຍໃຫ້້ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ຈະແຈ້ ້ງ ແລະ ສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງໄດ້້. ລັັດຄວນພັັດທະນາ ແລະ ເຜີີຍແຜ່່ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�, ລວມທັັງຜ່່ ານທາງກິິດຈະກໍໍາການ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາໄດ້້ຮູ້້�ກ່່ ຽວກັັບບົົດ
ຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ສ້້າງຄວາມອາດສາມາດ, ເພື່່�ອແຈ້ ້ງໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ບັັນຍັັດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດຢູ່່�ໃນປະເທດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າວ່່ າມັັນເວົ້້�າເຖີີງຫຍັັງ ແລະ ມີີຄວາມໝາຍແນວໃດ, ແລະ
ອະທິິບາຍຢ່່ າງຈະແຈ້ ້ງກ່່ ຽວກັັບວິິທີີການນໍໍາເອົົາຫຼັັ�ກຖານມາກໍໍານົົດວ່່ າການກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍມີີຄວາມ
ເຊື່່�ອມໂຍງ ຫຼືື� ບໍ່່�ເຊື່່�ອມໂຍງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 18: ຈັັດຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຄໍໍາແນະນຳຳ�ໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃນ
ຂະແໜງຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ການປົົກປ້້ອງທົ່່�ວໄປ ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ ເນື່່�ອງຈາກຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ໂດຍສະເພາະ ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ບໍ່່�ລວມເອົົາ ບົົດບັັນຍັັດ ທີ່່�ເວົ້້�າສະເພາະເຖີີງ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ິ າ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ຕ້້ອງອີີງໃສ່່ ການປ້້ອງກັັນທົ່່�ວໄປ ທີ່່�
ຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນນິິຕິກໍໍ
ິ າທາງອາຍາຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ການປ້້ອງກັັນທີ່່�ອາດຈະກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການປ້້ອງກັັນຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ັ ເຄາະ
ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນນິິຕິກໍໍ
�
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ລວມມີີ ການຂົ່່ມຂູ່່� , ການກັັກຂັັງ, ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ ແລະ ການປ້້ອງກັັນຕົົວເອງ.
ມາດຕະຖານທີ່່�ເຄັ່່�ງຄັັດ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ ການປ້້ອງກັັນທົ່່�ວໄປ ຕໍ່່�ກັັບ ‘ການຂົ່່�ມຂູ່່� ’ ແລະ ‘ຄວາມຈໍໍາເປັັນ’ ອາດຈະບໍ່່�
ສາມາດ ກວມເອົົາ ຄວາມສະຫຼັັ�ບສັັບຊ້້ອນ ຂອງ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ພິິສູູດວ່່ າ ເປັັນອຸຸ ປະສັັກ ຕໍ່່� ການບໍ່່�ລົົງໂທດ.181
ັ ຍ້ ້ອນຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ແບບ
ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ມັັນອາດຈະເວົ້້�າເຖີີງສະເພາະ ສະຖານະການ ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ລົົງມືືປະຕິິບັດ
ຮ້້າຍແຮງ ຫຼືື� ໃກ້ ້ຈະເກີີດຂຶ້້�ນແລ້້ວ, ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ເວົ້້�າເຖີີງ ວິິທີີການທີ່່�ລະອຽດອ່່ ອນຂື້້�ນ ທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອບີີບບັັງຄັັບ
ແລະ ຫຼຼອກລວງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງຕົົນ, ຊື່່�ງຂຶ້້�ນກັັບວ່່ າ ການປ້້ອງກັັນການຂົ່່�ມເຫັັງ ຈະຖືືກສະແດງອອກ ແລະ ຕີີ
ຄວາມໝາຍແນວໃດ. ພາລະ ຂອງການພິິສູູດ ອາດຈະຢູ່່�ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຈະພິິສູູດ ການປ້້ອງກັັນ ດ້້ວຍການ
ນໍໍາເອົົາຫຼັັ�ກຖານ ກ່່ ຽວກັັບການຂົ່່�ມຂູ່່� ເຂົ້້�າມາ.182 ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ການປ້້ອງກັັນເຫຼົ່່��ານີ້້� ແມ່່ ນຈະມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ ຫຼຼາຍກ່່ ວາ ຫຼັັ�ກການ
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ມີີຄວາມກວ້້າງຂວາງຫຼຼາຍກວ່່ າ.183 ຍ້ ້ອນແນວນັ້້�ນ, ການປ້້ອງກັັນທົ່່�ວໄປ ຄວນຈະຖືືກຕີີຄວາມໝາຍ
່
ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ຢູ່່�ໃນສະພາບເງື່� ອນໄຂ
ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ, ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ມີີການລວມເອົົາ ຮູູບແບບການບີີບ
�
ິ າມ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ
ບັັງຄັັບ ທີ່່ມີີຄວາມລະອຽດອ່່ ອນ (ລວມທັັງ ‘ວິິທີີການ’ ທັັງໝົົດ ທີ່່�ຖືືກກຳຳ�ນົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນຄຳຳ�ນິຍ
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ມາດຕາ 2(a) ຂອງ ACTIP).184 ໃນກໍໍລະນີີຂອງ
ໃນມາດຕາ 3 ຂອງ ອະນຸຸສັນ
ັ ເດັັກນ້ ້ອຍທຸຸກຄົົນ ໂດຍບໍ່່�ສົົນວ່່ າ ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ «ວິິທີີການ»
ເດັັກນ້ ້ອຍ, ການປ້້ອງກັັນຕາມກົົດໝາຍ ຄວນມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ກັບ
ໃດໜື່່�ງ ຫຼືື� ບໍໍ ໃນການຄ້້າມະນຸຸດ .
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ັ ການສະຫນັັບສະຫນູູນ ໂດຍມີີການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຄໍໍາແນະ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບ ວິິທີີການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ ການປ້້ອງກັັນທົ່່�ວໄປ ໃນການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ັ ແລະ ຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ ຈະຖືືກ
ຮ້້າຍ ຈາກການລົົງໂທດ. ມັັນເປັັນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັນ
ັ ກົົດໝາຍ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ກໍໍຍັັງສະໜອງໃຫ້້ ບຸຸ ກຄົົນທົ່່�ວໄປ ທີ່່�
ສະໜອງໃຫ້້ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ປ້້ອງກັັນຝ່່າຍຕ່່ າງໆ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະ
ກະທຳຳ�.
181 ຫ້້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່່າດ້້ວຍ ຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຂູູດຮີີດທາງເພດ ທີ່່�ເປັັນເພດຍິິງ ທີ່່�ຕົົກ
ເປັັນຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະກົົດໝາຍຄະດີີ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020) 6, 76-93
182 ທ່່ ານ Christine Anchan, “ການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ມີີຄວາມຜິິດ: ການຂະຫຍາຍ ທ່່າເຮືືອທີ່່�ປອດໄປ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ເພື່່�ອບໍໍລິິການທາງເພດ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່” ທ່່ານ William ແລະ Mary, ວາລະສານ ກ່່ຽວກັັບ ເຊື້້�ອຊາດ, ບົົດບາດຍິິງຊາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງສັັງຄົົມ,
ສະບັັບທີີ 23 (2016-2017) ພະຈິິກ 2016, 127-128
183 ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ຊີ້້�ໃຫ້້ຄວາມແຕກຕ່່າງກັັນ ລະຫວ່່າງ ການປ້້ອງກັັນການຂົ່່�ມເຫັັງ ທີ່່�ກໍໍານົົດຢູ່່�ໃນ ກົົດໝາຍ Rome
ຂອງ ສານອາຍາສາກົົນ, ແລະຜົົນການນຳຳ�ໃຊ້້ຂອງມັັນ ໃນຄະດີີ ໄອຍະການ v ທ່່ານ Dominic Ongwen ກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ກວ້້າງຂື້້�ນ. ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ການ
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ Siobhán
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021) ວັັກ 51.
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ,
184 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ທ່່ ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021), ວັັກ 58
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 19: ຮັັບປະກັັນວ່່າພາລະການພິິສູູດຫຼັັ�ກຖານເປັັນຂອງພາກລັັດ ບໍ່່�
ແມ່່ນຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ ອາດຈະຖືືກຮ່່ າງຂື້້�ນ ໃນລັັກສະນະທີ່່� ເອົົາພາລະໃນການພິິສູູດ ໄປໄວ້້ນໍໍາ ຈໍໍາເລີີຍທີ່່�
ັ ເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອນຳຳ�ເອົົາຫຼັັ�ກຖານມາພິິສູູດວ່່ າ ຕົົນເອງໄດ້້ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ແຕ່່
ເປັັນຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ
ສິ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້�ອາດມີີຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກທີ່່�ຈະບັັນລຸຸໄດ້້, ໂດຍສະເພາະແມ່່ ນ ຢູ່່�ໃນປະເທດ ບ່່ ອນທີ່່�ການຂູູດຮີີດທາງອາຍາ
ບໍ່່�ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ເປັັນຮູູບແບບການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍພາຍໃນ.185 ການເອົົາ ພາລະໃນການພິິສູູດ ໄປໄວນໍໍາຜູ້້�ຖືືກ
ັ ທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດ ໃນການຮັັບປະກັັນວ່່ າ ພາລະດັ່່�ງກ່່ າວ ແມ່່ ນຈະຕ້້ອງຢູ່່�ນໍໍາລັັດ
ເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນຍັັງຂັັດກັັບ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ຊື່່�ງສອດຄ່່ ອງກັັບ ພັັນທະຂອງລັັດ ໃນການກໍໍານົົດ ແລະ ປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຢ່່ າງຈິິງຈັັງ.
ຍ້ ້ອນແນວນັ້້�ນ, ການປ່່ ຽນແປງນິິດຕິິກໍໍາ ອາດຈະຮຽກຮ້້ອງ ໃຫ້້ຮັັບປະກັັນວ່່ າ ພາລະໃນການພິິສູູດ ແມ່່ ນຈະຕ້້ອງຢູ່່�ນໍໍາ
ລັັດທຸຸກຄັ້້�ງ ເພື່່�ອພິິສູູດໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ການປ້້ອງກັັນທາງກົົດໝາຍ ບໍ່່�ມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້, ເພາະວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີເຈດຕະນາ
ິ ການ ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ.186
ທາງອາຍາທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ ແລະ ເຈດຕະນາທາງອາຍາ ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ທໍໍາລາຍ ຈາກ ການນໍໍາໃຊ້້ວິທີີ
ກ່່ ຽວກັັບມາດຕະຖານໃນການພິິສູູດ ທີ່່�ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີ, ຄໍໍາແນະນຳຳ� ທີ່່�ອອກໃຫ້້ ກຸ່່� ມທີ່່�ເຮັັດວຽກ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ໄດ້້ກໍໍານົົດອອກວ່່ າ:

່
ບໍ່່�ຄວນຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກກ່່
າວຫາ ພິິສູູດການເກີີດຂຶ້້�ນ ຂອງການປ້້ອງກັັນ ນອກເໜືືອ
ຈາກ ຄວາມສົົງໃສທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ຫຼືື� ແມ່່ ນກະທັ້້�ງ ຄວາມສົົມດຸຸ ນ ຂອງຄວາມເປັັນ
ໄປໄດ້້, ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າ ການເຮັັດເຊັ່່�ນນັ້້�ນອາດຈະເປັັນການລະເມີີດ ການສົົມມຸຸ ດຖານ
ຄວາມບໍໍລິິສຸຸດ. ເມື່່�ອການປ້້ອງກັັນ ໄດ້້ກາຍເປັັນບັັນຫາ ທີ່່�ຍັັງມີີຊີີວິິດຊີີວາ ໃນການ
ພິິຈາລະນາຄະດີີຢູ່່�ສານ, ໄອຍະການຄວນຈະສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ມັັນບໍ່່�ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້.187
ນອກເຫນືືອຈາກຄວາມສົົງໃສ ທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ.
ຄວນມີີ ຄໍໍາແນະນຳຳ�ທີ່່�ຈະແຈ້ ້ງ ເພື່່�ອສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ໃຜເປັັນຜູ້້�ແບກຫາບພາລະ ໃນການພິິສູູດ ເພື່່�ອຍົົກລະດັັບການ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ຄວນຈະຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ເມື່່�ອມີີການຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການປ້້ອງກັັນ, ມັັນ
ປ້້ອງກັັນ. ເຈົ້້�າໜ້້າປະຕິິບັດ
ແມ່່ ນລັັດ (ໄອຍະການ) ທີ່່�ຈະຕ້້ອງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າມັັນບໍ່່�ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້.

ສະເໜີີແນະນໍໍາ 20: ປ້້ອງກັັນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ
ຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ອາດສາມາດ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນທາງທີ່່�ຜິິດ ໂດຍອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ເພື່່�ອ
ຫຼີີ�ກເວັ້້�ນ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ, ສາມາດຫຼຸຸ�ດລົົງໄດ້້ ກໍໍຕໍ່່�ເມື່່�ອ ດ້້ວຍການນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍ ທີ່່�ມີີຄວາມຊໍໍານິິ
ິ າທາງອາຍາ ຢ່່ າງ
ຊໍໍານານ ແລະ ຊື່່�ສັັດເທົ່່�ານັ້້�ນ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ລັັດຕ່່ າງໆ ຄວນສ້້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນດ້້ານຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຕໍ່່�ເນື່່�ອງ ເພື່່�ອນໍໍາໃຊ້້ ການທົົດສອບສາມອົົງປະກອບ ເພື່່�ອລະບຸຸ ວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນຫນຶ່່�ງ ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ (ຫຼືື� ສອງ ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແມ່່ ນເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ), ແລະ ເພື່່�ອກໍໍານົົດ ຫຼືື� ພິິສູູດໃຫ້້ເຫັັນຄວາມຜິິດທີ່່�
185 ຫ້້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່່າດ້້ວຍ ຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຂູູດຮີີດທາງເພດ ທີ່່�ເປັັນເພດຍິິງ ທີ່່�ຕົົກ
ເປັັນຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະກົົດໝາຍຄະດີີ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020) 6, 76-93
186 ການຕັັດສິິນ ໃນປີີ 2018 ໂດຍ ສານອຸຸທອນ ແຫ່່ງ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ ໄດ້້ກໍໍານົົດວ່່າ ພາລະຂອງການພິິສູູດ ຄວນຢູ່່�ນໍໍາສານສູູງ, ຊຶ່່�ງຫມາຍຄວາມວ່່າ ມັັນ
ຄວນຈະຕົົກຢູ່່�ກັັບ ໄອຍະການ ທີ່່�ຈະພິິສູູດໃຫ້້ເຫັັນຄວາມຜິິດ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ ການປ້້ອງກັັນທາງກົົດໝາຍ ນອກເໜືືອ ຄວາມສົົງໃສທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ. ການທົົບທວນ
ຄືືນແບບເອກະລາດ ຂອງກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການເປັັນຂ້້າທາດ ໃນຍຸຸ ກທັັນສະໄໝ 2015: ບົົດລາຍງານສະບັັບສຸຸ ດທ້້າຍ (ລັັດຖະມົົນຕີີ ກະຊວງພາຍໃນ, ປີີ 2019)
18, ໂດຍອິິງໃສ່່ MK v R [2018] EWCA Crim 667
187 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່�ມປະຕິິບັັດງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 65.
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ວ່່ າ ມີີການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນ ລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງ
ັ ຂໍ້້�ມູູນ ໂດຍ ຄໍໍານິິຍາມ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນອະນຸຸສັນ
ັ ຍາການ
ຜູ້້�ກ່່ ຽວ. ວິິທີີການນີ້້� ແມ່່ ນຈະໄດ້້ຮັບ
�
ິ າ ຢູ່່�ໃນປະເທດທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.
ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ACTIP, ແລະ ສອດຄ່່ ອງກັັບ ລະບົົບນິິຕິກໍໍ

3.5 ການຕັດສິນໂທດ ແລະ ການລົງໂທດ
ສະເໜີີແນະນໍໍາ 21: ເຮັັດໃຫ້້ສະມາຊິິກຂອງຕຸຸລາການມີີຄວາມຮູ້້�ສຶຶກໄວຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການ
ບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ບົົດບາດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າໃນການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່າວ.
ິ ໃນການສືືບສວນ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ບໍ່່�
ເມື່່�ອການປົົກປ້້ອງ ລວມທັັງ ບົົດບັັນຍັັດກົົດໝາຍ ແລະ ການນຳຳ�ໃຊ້້ ດູູນພິິນິດ
ສາມາດປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີໄດ້້, ອາດຈະມີີໂອກາດ ຢູ່່�ໃນຂັ້້�ນຕອນ ການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້
ກະທໍໍາຜິິດ (ການຕັັດສິິນໂທດ) ແລະ ການລົົງໂທດ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຖືືກລົົງໂທດຕື່່�ມອີີກ.
ສະມາຊິິກຂອງອົົງການຕຸຸ ລາການ ຫຼືື� ຄະນະລູູກຂຸຸ ນ ມີີບົົດບາດສໍໍາຄັັນ. ສິ່່�ງທ້້າທາຍເກີີດຂື້້�ນ ໃນເວລາທີ່່� ຜູ້້�ພິິພາກສາ
ບໍ່່�ຮູ້້�ກ່່ ຽວກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ການປ້້ອງກັັນທາງກົົດໝາຍທີ່່�ມີີຢູ່່�.188 ຍ້ ້ອນແນວນັ້້�ນ, ບັັນດາສະມາຊິິກ
ຂອງ ອົົງການຕຸຸ ລາການ ຫຼືື� ຄະນະລູູກຂຸຸ ນ ຈໍໍາເປັັນຈະຕ້້ອງ ໄດ້້ຮັັບແຈ້ ້ງ ກ່່ ຽວກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະ ຜົົນ
ການນໍໍາໃຊ້້ຂອງມັັນ ຕໍ່່� ຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດ ໃນການພິິຈາລະນາຄະດີີໃນສານ ຊື່່�ງເປັັນຜູ້້�ຕົົກເປັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າ
ັ ທີ່່�ດີີ ສໍໍາລັັບສານ ທີ່່�ຈະພິິຈາລະນາ ການປ້້ອງກັັນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ທີ່່�ອາດມີີໃຫ້້ແກ່່ ຜູ້້�
ມະນຸຸດ. ມັັນເປັັນຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ແມ່່ ນກະທັ້້�ງ ໃນເວລາທີ່່� ການປ້້ອງກັັນ ຫຼືື� ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ບໍ່່�ໄດ້້ຍົົກມັັນຂຶ້້�ນມາ
ິ າ ອາດຈະຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
ັ ການປັັບປຸຸ ງ ເພື່່�ອຊີ້້�ແຈງ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບນີ້້�.
ກໍໍຕາມ.189 ນິິຕິກໍໍ

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 22: ຫຼີີ�ກລ້້ຽງ ຫຼືື� ຫຼຸຸດຜ່່ອນໂທດສຳຳ�ລັັບການຕັັດສິິນລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ັ , ມີີທ່່ າອ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຈໍໍາກັັດແຄບລົົງ ເພື່່�ອມາເປັັນການພິິຈາລະນາ
ໃນທາງປະຕິິບັດ
ໃນການວາງໂທດ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະປົົກປ້້ອງ ບໍ່່�ໃຫ້້ມີີການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ (ການຕັັດສິິນໂທດ).190 ແຕ່່ການ
ຕັັດສິິນລົົງໂທດທີ່່�ຖືືກຜ່່ ອນຜັັນ ໄດ້້ເປັັນທາງເລືືອກສຸຸ ດທ້້າຍ ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບການປົົກປ້້ອງ ຈາກການ
ັ ໃຊ້້ໂທດ ເປັັນເວລາດົົນນານມາແລ້້ວກໍໍຕາມ,
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ແລະ ການຕັັດສິິນວ່່ າໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດ. ເຖີິິ�ງແມ່່ ນວ່່ າ ໄດ້້ຮັບ
�
ປະສົົບການໃນການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ອາດເປັັນອຸຸ ປະສັັກ ຕໍ່່ການ ພື້້�ນຟູູຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ການກັັບຄືືນສູ່່� ພູູມ
ລໍໍາເນົົາ. ເມື່່�ອມີີປະຫວັັດຄະດີີອາຍາ - ເຖີີງແມ່່ ນວ່່ າຈະເປັັນການກະທໍໍາຜິິດເບົົາບາງກໍໍຕາມ - ມັັນມີີຜົົນເສຍ ຕໍ່່� ຄວາມ
ສາມາດ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະ ເດີີນທາງ; ອາດເປັັນຜົົນກະທົົບ ຕໍ່່� ໂອກາດໃນການຈະມີີ
ວຽກເຮັັດງານທໍໍາ ແລະ ການສຶຶກສາ; ເຮັັດໃຫ້້ບໍ່່�ສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງທີ່່�ພັັກອາໄສ, ຜົົນປະໂຫຍດ ແລະ ແມ່່ ນກະທັ້້�ງ ສິິດໃນ
ັ ກົົດໝາຍ ເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ການຫຼຸຸ�ດ
ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລລູູກຂອງຕົົນເອງ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ມັັນເປັັນສິ່່�ງຈໍໍາເປັັນ ທີ່່�ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ຜ່່ ອນໂທດ ບໍ່່�ໝາຍຄວາມວ່່ າ ມັັນຈະທົົດແທນ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕໍ່່�ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

188 ສໍໍາລັັບ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈອັັນເລິິກເຊີ່່�ງ ຢູ່່�ໃນປະເທດສະຫະລາຊະອານາຈັັກ, ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ທ່່ານ Ofer, Nogah, ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນ
ປະເທດອັັງກິິດ: ເປັັນຫຍັັງຜູ້້�ເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ຈຶ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດ ຈາກການປົົກປ້້ອງ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕາມກົົດໝາຍສາກົົນ? ວາລະສານ
ັ ສິິດທິິມະນຸຸດ, 11, 2019, 486”507 ທີ່່� 492-494.
ການປະຕິິບັດ
189 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່�ມປະຕິິບັັດງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 66.
ິ າ ຕໍ່່� ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ກົົດບັັນຍັັດ ວ່່ າດ້້ວຍການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການ
190 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ: ຄໍໍາແນະນໍໍາ ທາງດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິິຕິກໍໍ
ຄ້້າມະນຸຸດ (OSCE, 2013) 26, ອີີງໃສ່່ຄະດີີ R v N, R v LE, EWCA Crim 189 (2012), ວັັກ 13, 91 ແລະ 113
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ເຖີີງແນວໃດກໍໍຕາມ, ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກຕັັດສິິນວ່່ າກະທໍໍາຜິິດ, ສານ ອາດຈະສາມາດໃຫ້້
ການຜ່່ ອນຜັັນບາງຢ່່ າງແກ່່ ເຂົົາເຈົ້້�າ ຈາກການລົົງໂທດ ຜ່່ ານທາງ ວິິທີີການລົົງໂທດ ຂອງສານ. ເມື່່�ອບໍ່່�ມີີຫຼັັ�ກການການ
ບໍ່່�ລົົງໂທດເກີີດຂຶ້້�ນ ຫຼືື� ການເປັັນຈໍໍາເລີີຍທົ່່�ວໄປ ບໍ່່�ມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້, ກົົດລະບຽບ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການແກ້ ້ໄຂການລົົງໂທດ
ັ .191 ສະມາຊິິກ ຂອງອົົງການ
ຈະເປັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ເປັັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະ ເພື່່�ອຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ຕຸຸ ລາການ ຫຼືື� ຄະນະລູູກຂຸຸ ນ ອາດຈະມີີການນໍໍາໃຊ້້ກົົດລະບຽບ ທີ່່�ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ບໍ່່� ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເຖີີງແມ່່ ນວ່່ າ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດແລ້້ວກໍໍຕາມ. ຢູ່່�ໃນປະເທດອື່່�ນ,
ກົົດລະບຽບທົ່່�ວໄປ ສາມາດມີີຜົົນນໍໍາໃຊ້້ ເພື່່�ອສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ ຄວາມຜິິດ ຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຢູ່່�ໃນການລົົງໂທດ.
ກຸ່່� ມປະສານງານລະຫວ່່ າງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ICAT) ເນັ້້�ນໜັັກວ່່ າ ເມື່່�ອຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກ
ຄົ້້�ນພົົບວ່່ າ ມີີຄວາມຜິິດໃນຂໍ້້�ຫາອາຊະຍາກຳຳ� ແລະ ແມ່່ ນແຕ່່ ຢູ່່�ໃນກໍໍລະນີີ ເມື່່�ອການເປັັນຈໍໍາເລີີຍບໍ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ, ການ
ລົົງໂທດທີ່່�ວາງອອກ ທຸຸກຄັ້້�ງຄວນສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນລະດັັບຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ແລະ ຄວາມຮ້້າຍແຮງຂອງອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາ.192
ໃນການກຳຳ�ນົົດ ລະດັັບຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ຄວາມຜິິດ ຢູ່່�ໃນສະຖານະການດັ່່�ງກ່່ າວ, ມັັນສົົມເຫດສົົມຜົົນ ທີ່່�ຈະ
ສັັນນິິຖານວ່່ າ ຍີ່່�ງຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງ ລະຫວ່່ າງ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີຄວາມເຂັ້້�ມແຂງຂຶ້້�ນເທົ່່�າໃດ, ຍີ່່�ງ
ັ , ຜູ້້�ພິິພາກສາອາດຈະ
ເຮັັດໃຫ້້ຄົົນໆໜື່່�ງ ຄວນຈະຖືືກປະນາມໜ້້ອຍລົົງເທົ່່�ານັ້້�ນ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ໃນທາງປະຕິິບັດ
�
ມີີປະສົົບການກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດກັັບຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ກໍໍານົົດການລົົງໂທດທີ່່�ຮຸຸ ນແຮງ ຕໍ່່�
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ລວມທັັງ ຜູ້້�
ບຸຸ ກຄົົນ ໂດຍອີີງໃສ່່ພື້້�ນຖານທີ່່� ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ‘ຄວນຈະຮູ້້�ຈັັກ’.193 ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຜູ້້�ປະຕິິບັດ
�
�
ັ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ເພື່່ອສຸຸ ມໃສ່່ ການພິິຈາລະນາ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່ການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ເພື່່�ອ
ພິິພາກສາ ຄວນໄດ້້ຮັບ
ສອບສວນ ຄວາມລໍໍາອຽງຂອງເຂົົາເຈົ້້�າຕໍ່່�ກັັບການສົົມມຸຸ ດຖານ ກ່່ ຽວກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 23: ພິິຈາລະນາ ການຟື້້�ນຟູູຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ� ແທນທີ່່�ຈະເປັັນ
ແກ້້ແຄ້້ນທາງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາ ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ-ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ັ ທາງເລືືອກ ໃນການຕັັດສິິນໂທດ ແລະ ການກັັກຂັັງ ສໍໍາລັັບຜູ້້�ທີ່� ່
ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ, ແມ່່ ນມີີຕົົວແບບໄວ້້ແລ້້ວ ສຳຳ�ລັບ
ິ າທີ່່�ເນັ້້�ນໃສ່່ ການຟື້້�ນຟູູໃຫ້້ກັບ
ັ
ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດບາງປະເພດ. ເປົ້້�າໝາຍຢູ່່�ໃນນີ້້� ແມ່່ ນເພື່່�ອສະເໜີີໃຫ້້ນໍໍາໃຊ້້ ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
�
�
ິ ຳ�ທີ່່ເນັ້້�ນໃສ່່ ການລົົງໂທດ ແລະ ການທົົດແທນ, ແລະ ເພື່່ອຫັັນຜູ້້�ກະ
ສູ່່� ສະພາບເດີີມ ຫຼຼາຍກວ່່ າຈະເປັັນຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາໄປສູ່່� ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ແທນ. ຕົົວ
ທຳຳ�ຜິິດບາງປະເພດອອກຈາກຂະບວນການຍຸຸ ຕິທຳ
�
ແບບດັ່່ງກ່່ າວໄດ້້ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ໂດຍມີີຜົົນສຳຳ�ເລັັດໃນລະດັັບໜຶ່່�ງ, ດ້້ວຍວິິທີີການສານທີ່່�ປະຈໍໍາຢູ່່�ຊຸຸມຊົົນເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນການ
ກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈໍໍານວນໜື່່�ງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດສໍໍາລັັບການຄ້້າມະນຸຸດບາງປະເພດ, ໂດຍ
ສະເພາະຢູ່່�ໃນສະພາບການຂູູດຮີີດທາງເພດ (ໃຫ້້ເບິ່່�ງຫ້້ອງ 11 ຂ້້າງລຸ່່� ມນີ້້�). ປະເທດຕ່່ າງໆຄວນພິິຈາລະນາຂອບເຂດ
ທີ່່�ສານ ແລະ ຂະບວນການຂອງສານສາມາດຖືືກປະເມີີນເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນຫຼຼາຍກວ່່ າລົົງໂທດຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ເປັັນຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.

191 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່�ມປະຕິິບັັດງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 46.
192 ICAT ແມ່່ນເປັັນເວທີີສົົນທະນານະໂຍບາຍ ທີ່່�ຖືືກສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ້້�ນໃນເດືືອນມີີນາ 2017, ໂດຍອີີງຕາມມະຕິິກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່່ 61/180, ທີ່່�ປະກອບດ້້ວຍ 25
ຫົົວໜ່່ວຍການຈັັດຕັ້້�ງ ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍ ຈາກ ກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່່ ເພື່່�ອປັັບປຸຸງການປະສານງານ ລະຫວ່່າງ ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົົງການສາກົົນອື່່�ນໆທີ່່�
ກ່່ຽວຂ້້ອງ ເພື່່�ອຕອບໂຕ້້ ການຄ້້າມະນຸຸດ.
193 ສໍໍານັັກງານ ຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຳ� ຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນເພດຍີີງ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮິິດທາງເພດ
ໃນນາມເປັັນຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະກົົດໝາຍຄະດີີ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, ປີີີ� 2020) 7.

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ
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ຫ້້ອງທີີ 11: ສານການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ປະຈໍໍາຢູ່່�ຊຸຸມຊົົນ ໃນປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ
ັ ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
່ ມີີປະສົົບການ ຢູ່່�ໃນອຸຸ ດ
ຕົົວແບບສານທີ່່�ປະຈໍໍາຢູ່່�ໃນຊຸຸມຊົົນ ໂດຍທົ່່�ວໄປແມ່່ ນຖືືກນໍໍາໃຊ້້ກັບ
ສາຫະກໍໍາ ການບໍໍລິິການທາງເພດ. ເຂົົາເຈົ້້�າຮັັບຟັັງ ແລະ ຕັັດສິິນຄະດີີກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າປະເວນີີ ແລະ
ການຢືືນຖ້້າກວັັກລູູກຄ້້າ ແລະ ໃຫ້້ທາງເລືືອກໃນການລົົງໂທດທາງອາຍາ, ແລະ ອາດຈະຊ່່ ວຍກໍໍາ
ນົົດຕົົວ ແລະ ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ສານບາງບ່່ ອນອາດຈະ
່ � ເປັັນພາສາ ‘ການຄ້້າບໍໍລິິການທາງເພດ’ ຫຼືື� ‘ການຄ້້າມະນຸຸດ’, ເຊັ່່�ນ ສານແຊກແຊງການຄ້້າປະ
ໃຊ້້ຊື່� ທີ່່
ເວນີີ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແຫ່່ ງ ນະຄອນຊີີກາໂກ້ ້, ສານຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນການຂູູດຮີີດທາງເພດ ແລະ ການ
ຄ້້າມະນຸຸດ (RESET) ຢູ່່�ໃນເມືືອງແຊະເຄີີຣເມັັນໂຕ, ລັັດຄາລິິຟໍໍ ເນຍ ແລະ ສານແຊກແຊງການຄ້້າ
ມະນຸຸດ (HTIC) ໃນເມືືອງຄຣີີນ, ນະຄອນນິິວຢັັອກ.194 ເຖີີງແນວໃດກໍໍຕາມ, ຊື່່�ຂອງສານອື່່�ນໆ ແນະ
່
ນໍໍາໃຫ້້ເນັ້້�ນໜັັກ ຍົົກໃຫ້້ເຫັັນ ການເຄື່່�ອນໄຫວ ແລະ ການປ່່ ຽນພຶຶດຕິິກໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຈະເປັັ
ນຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກກ່່ າວຫາ ເຊັ່່�ນວ່່ າ, ສານປ່່ ຽນແປງການປະພຶຶດ ເພື່່�ອປ່່ ຽນແປງ
ນິິໃສ (CATCH) ຢູ່່�ໃນເມືືອງແຟຣັັງລິິນ, ລັັດໂອໄຮໂອ; ສານປະສົົບຄວາມສຳຳ�ເລັັດ ຜ່່ ານທາງ ການ
ບັັນລຸຸ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັັບຕົົວ (STAR) ໃນເມືືອງລັັອດແອນເຈວລີີດ, ລັັດຄາລີີຟໍໍເນຍ;
ແລະ ສານບັັນລຸຸ ຄວາມເປັັນເອກະລາດ ຜ່່ ານທາງ ການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງດ້້ວຍຕົົນເອງ (RISE) ໃນ
ເມືືອງຕາຣັັນ, ລັັດເທັັກຊັັດ.

ັ ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ກໍໍາ
ສານດັ່່�ງກ່່ າວ ປະກອບດ້້ວຍ ຜູ້້�ພິິພາກສາ ທີ່່�ຖືືກມອບໝາຍ ແລະ ໄອຍະການ ທີ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ທາງເລືືອກ ໃນການຈໍໍາຄຸຸ ກ ຫຼືື� ບໍໍ, ລວມທັັງ ທະນາຍຄວາມຝ່່າຍຈໍໍາເລີີຍ ທີ່່�
ນົົດວ່່ າ ຈໍໍາເລີີຍມີີສິິດໄດ້້ຮັບ
ິ ຕົົນ ແລະ ຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິກ
ິ ານ ເພື່່�ອຊ່່ ວຍຈໍໍາເລີີຍ.195 ສານໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນ ຄວາມສຳຳ�ເລັັດ ໃນການ
ໄດ້້ອຸຸທິດ
ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ ການກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ� ຂອງປະຊາຊົົນ ສໍໍາລັັບປະເພດອາຊະຍາກຳຳ�ປະເພດໃດໜື່່�ງ - ລວມທັັງ
ັ ຫຼຼາຍຢ່່ າງ ສໍໍາລັັບ ສານ
ຜູ້້�ທີ່່�ອາດຈະຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຈໍໍານວນດັ່່�ງກ່່ າວ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ມີີຂໍ້້�ຈຳຳ�ກັດ
�ດັ່່ງກ່່ າວ ໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການລົົງໂທດ.

194 ທ່່ານ Teresa C. Kulig ແລະ ທ່່ານ Leah C. Butler (ປີີ 2019) ຈາກ ”ໂສເພນີີ” ໄປເປັັນ “ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ”: ການເກີີດຂຶ້້�ນ ແລະ
ສະຖານະພາບ ຂອງ ສານການຄ້້າມະນຸຸດທາງເພດ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, 14:3, 299-321 ທີ່່� 309.
195 ການສະສາງ: ການຊອກຫາ ຂໍ້້�ແກ້ ້ໄຂທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ, ຄຼີີ�ນິິກ
ສິິດທິິມະນຸຸດ ຂອງແມ່່ຍິິງສາກົົນ (IWHRC) ຢູ່່�ທີ່່� ມະຫາວິິທະຍາໄລ ນະຄອນນິິວຢັັອກ, ໂຮງຮຽນກົົດໝາຍ, ພຶຶດສະພາ 2015, 29
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ສານເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ຖືືກວິິຈານ ຍ້ ້ອນ ລວມວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ ເຂົ້້�າກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຜູ້້�ໃຫ້້
ບໍໍລິິການທາງເພດ ເຂົ້້�າກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຂົົາເຈົ້້�າ ຍັັງບໍ່່�ມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງ ໃນ
່
ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຄ້້
າມະນຸຸດ ເຂົົາໃນຮູູບແບບ ການຂູູດຮີີດ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນການບໍໍລິິການທາງເພດ. ຢູ່່�ໃນ
ບາງຄະດີີ, ເຂົົາເຈົ້້�າ ນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະກັັບຜູ້້�ຍິິງ ແລະ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຊາຍ, ຫຼືື� ສະເພາະກັັບເດັັກນ້ ້ອຍ ແລະ ບໍ່່�
ແມ່່ ນຜູ້້�ໃຫຍ່່ , ຊື່່�ງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ທີ່່�ບໍ່່�ພຽງພໍໍ ກ່່ ຽວກັັບ ການດໍໍາເນີີນ ‘ວິິທີີການ’ ທີ່່�
ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ໂດຍ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອທໍໍາລາຍ ຄວາມຍິິນຍອມ ແລະ ຄວາມເປັັນອິິດສະຫຼຼະ ຂອງຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.196 ນອກຈາກນັ້້�ນ, ຍັັງມີີຄວາມກັັງວົົນວ່່ າ ຢູ່່�ໃນບາງຄະດີີ, ວິິທີີການ ແມ່່ ນເປັັນການ
ິ ານທາງເພດ ແມ່່ ນຈະໄດ້້ຮັບ
ັ
ບີີບບັັງຄັັບ, ຊື່່�ງໃນນັ້້�ນ, ຄົົນທີ່່�ປະກອບອາຊີີບ ໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາໃຫ້້ບໍໍລິກ
ທາງເລືືອກ ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ຕົົກລົົງເຫັັນດີີ ທີ່່�ຈະເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໃນໂຄງການບໍໍລິິການ, ຊື່່�ງບາງອັັນ
ແມ່່ ນໄດ້້ການສະໜອງຈາກ ຫຼືື� ພົົວພັັນກັັບ ກຸ່່� ມສາສະຫນາ.197 ວິິທີີການບີີບບັັງຄັັບ ສໍໍາລັັບ ຄວາມຍຸຸ
ັ ສູ່່� ສະພາບເດີີມ (Restorative Justice) ບໍ່່�ໄດ້້ເຕີີມເຕັັມ ຫຼັັ�ກການ
ຕິິທໍໍາທີ່່�ເນັ້້�ນໃສ່່ ການຟື້້�ນຟູູໃຫ້້ກັບ
່
ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ທີ່່�ບໍ່່�ຄວນມີີເງື່� ອນໄຂ;
ໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ຄວນຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ດ້້ວຍການ
ຕັັດສິິນໂທດ. ຍິ່່�ງໄປກວ່່ ານັ້້�ນ, ສານເຫຼົ່່��ານີ້້� ອາດຈະມອງຂ້້າມ ຄົົນທີ່່�ມີີການຕັັດສິິນໂທດກ່່ ອນໜ້້ານີ້້�, ຊື່່�ງ

ເປັັນການສະໜັັບສະໜູູນ ຄວາມແບ່່ ງແຍກ ລະຫວ່່ າງຄໍໍາວ່່ າ ‘ຜິິດ’ ແລະ ‘ບໍໍລິິສຸຸດ’, ເຊັ່່�ນວ່່ າ ‘[a] ການ
ຮ້້ອງຂໍໍ ການຍົົກເວັ້້�ນ ເບີ່່�ງເໝືືອນກັັບວ່່ າ ຈະເຮັັດໃຫ້້ ຕົົວແທນສ່່ ວນບຸຸ ກຄົົນ ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນໜ້້ອຍກວ່່ າ
ທີ່່�ຄວນຈະເປັັນ ເພື່່�ອໃຫ້້ໄດ້້ຕາມ ຂໍ້້�ໂຕ້້ຖຽງທີ່່�ວ່່ າ ບຸຸ ກຄົົນໄດ້້ຖືືກບີີບບັັງຄັັບ ຫຼືື� ຖືືກຫລອກລວງ ໃຫ້້ເຂົ້້�າ
ໄປໃນ ກິິດຈະກໍໍາ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ.198 ອີີກເທື່່�ອຫນຶ່່�ງ, ຄວາມເຂົ້້�າໃຈຜິິດ ກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ‘ທີ່່�
ເໝາະສົົມ (ideal)’ ແລະ ‘ທີ່່�ສົົມຄວນ (deserving)’ ປະກົົດຂື້້�ນ ເພື່່�ອສ້້າງຄວາມທ້້າທາຍ ຕໍ່່� ການ
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ .
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ

196 ທ່່ ານ Christine Anchan, “ການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ມີີຄວາມຜິິດ: ການຂະຫຍາຍ ທ່່າເຮືືອທີ່່�ປອດໄພ” ໄປຫາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດເພື່່�ອບໍໍລິິການທາງເພດ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຫໃຫຍ່່” ທ່່ານ William ແລະ ທ່່ານ Mary ວາລະສານເຊື້້�ອຊາດ, ບົົດບາດຍິິງຊາຍ ແລະ
ຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາໃນສັັງຄົົມ, ສະບັັບທີີ 23 (2016-2017) ພະຈິິກ 2016, 123-125; ທ່່ານ Dempsey, Michelle Madden, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອການບໍໍລິິການທາງເພດ ທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ, ບົົດທົົບທວນກົົດໝາຍອາຍາຂອງອາເມລິິການ, 2015, ສະບັັບທີີ
52:207, 223-224
197 ທ່່ານ Teresa C. Kulig & ທ່່ານ Leah C. Butler (2019) ຈາກ ”ໂສເພນີີ” ໄປເປັັນ “ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ”: ການເກີີດຂຶ້້�ນ ແລະ
ສະຖານະພາບ ຂອງ ສານການຄ້້າມະນຸຸດທາງເພດ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, 14:3, 299-321 ທີ່່� 305.
198 ທ່່ານ Sabrina Balgamwalla, ເລື່່�ອງເລົ່່�າການຄ້້າມະນຸຸດ: ການກໍໍານົົດແນວຄວາມຄິິດ ແລະ ການປັັບປຸຸ ງຫຼໍ່່��ຫຼຼອມ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຜູ້້�
ກະທໍໍາຜິິດ, ແລະ ຜູ້້�ກູ້້�ໄພ ໃນສົົງຄາມການຄ້້າມະນຸຸດ, ບົົດທົົບທວນກົົດໝາຍ Denver Law ສະບັັບທີີ 94:1, ມັັງກອນ 2016, 28
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ິ າທີ່່�ເນັ້້�ນໃສ່່ ການຟື້້�ນຟູູໃຫ້້ກັບ
ັ ສູ່່� ສະພາບເດີີມ (Restorative Justice) ແມ່່ ນມີີຄວາມສຳຳ�ຄັນ
ັ ໂດຍ
ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ສະເພາະ ໃນການປົົກປ້້ອງ ເດັັກທີ່່�ກໍ່່�ອາດຊະຍາກຳຳ� ຢູ່່�ໃນສະພາບການ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ສໍໍາລັັບອັັນທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງສະ
ເພາະກັັບ ເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເຂົ້້�າໄປໃນການປະທະກັັນ ດ້້ວຍອາວຸຸ ດ ແລະ ການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງ
ຫຼໍ່່��ແຫຼຼມ ທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດ, ມະຕິິຕົົກລົົງ ຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ສະບັັບເລກທີີ 2388 (2017) ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້
ປະເທດສະມາຊິິກ ບໍ່່�ລົົງໂທດເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ; ມະຕິິຕົົກລົົງ ສະບັັບເລກທີີ 2427
ັ ກັັບເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບ ກຸ່່� ມປະກອບອາວຸຸ ດ ທີ່່�ບໍ່່�ຂື້້�ນກັັບລັັດ, ລວມທັັງ ຜູ້້�ທີ່� ່
(2018) ກ່່ າວເຖິິງ ການປະຕິິບັດ
ັ ງານ ທີ່່�ເປັັນມາດຕະຖານ ເພື່່�ອ
ກະທໍໍາການກໍ່່�ການຮ້້າຍ, ແລະ ຮຽກຮ້້ອງ ໃຫ້້ມີີການສ້້າງຕັ້້�ງ ຂັ້້�ນຕອນການປະຕິິບັດ
ັ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ. ມາດຕະການ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນທາງຕຸຸ ລາການ ແມ່່ ນຍັັງຖືືກແນະນໍໍາໃຫ້້
ຮັັບປະກັັນ ການປະຕິິບັດ
ສຸຸ ມໃສ່່ ການຟື້້�ນຟູູ ແລະ ການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນຄືືນໃໝ່່ ຂອງຕົົວເດັັກນ້ ້ອຍ ໃນນາມເປັັນທາງເລືືອກ ຂອງການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີ, ແລະ ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ສໍໍາລັັບຂະບວນການທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດ ຕໍ່່� ເດັັກນ້ ້ອຍໝົົດທຸຸກຄົົນ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບ ກໍໍາລັັງ ແລະ ກຸ່່� ມ
ປະກອບອາວຸຸ ດ. ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແມ່່ ນມີີຄວາມເອົົາຈິິງເອົົາຈັັງເທົ່່�າກັັບ ຂະບວນການທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນເລື່່�ອງ
ນີ້້�.199

ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 24: ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການຖືືກ
ລົົງໂທດທາງດ້້ານຮ່່າງກາຍ ແລະ ໂທດປະຫານຊີີວິິ
ບາງປະເທດ ກຳຳ�ນົົດການລົົງໂທດທາງຮ່່ າງກາຍ ເຊັ່່�ນ: ການຂ້້ຽນຕີີດ້້ວຍໄມ້ ້ແສ້້ ແລະ ການຕີີດ້້ວຍເຊືືອກ ສໍໍາລັັບການ
ກະທຳຳ�ຜິິດບາງຢ່່ າງ, ລວມທັັງການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະກະທຳຳ� ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ຢູ່່�ບາງບ່່ ອນ, ສີ່່�ງດັ່່�ງກ່່ າວນີ້້� ອາດຈະລວມເຖິິງ ການລະເມີີດການເຂົ້້�າອອກ
ເມືືອງ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຍັັງອາດຈະມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະປະເຊີີນກັັບ ການຖືືກລົົງໂທດປະຫານ
ຊີີວິິດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເຮັັດ ຍ້ ້ອນຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ອັັນທີ່່�ຈິິງແລ້້ວ, ໃນເວລາທີ່່�ບົົດສຶຶກສານີ້້� ໄດ້້ຖືືກ
ຂຽນ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ກໍໍາລັັງລໍໍຖ້້າການລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ
ໄດ້້ເຮັັດ ອັັນເປັັນຜົົນມາຈາກ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. (ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ຫ້້ອງ 5).
ິ າ, ທັັງສິິດຕໍ່່� ການ
ເມື່່�ອການລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ຖືືກວາງໄວ້້ ພາຍຫຼັັ�ງ ການພິິຈາລະນາຄະດີີໃນສານ ບໍ່່�ມີີຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ຍາສາກົົນ ວ່່ າດ້້ວຍ ສິິດທິິພົົນລະເຮືືອນ ແລະ ທາງ
ພິິຈາລະນາຄະດີີໃນສານ ຢ່່ າງເປັັນທໍໍາ (ມາດຕາ 14, ສົົນທິິສັນ
ດ້້ານການເມືືອງ (ICCPR) ແລະ ສິິດທິິໃນການມີີຊີີວິິດ (ມາດຕາ 6, ICCPR; ມາດຕາ 20 ຖະແຫຼຼງການ ສິິດທິິ
ັ ແລະ ຈໍໍາເປັັນ ແມ່່ ນວ່່ າ, ໃນກໍໍລະນີີຂອງເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ຂັັດ
ມະນຸຸດ ຂອງອາຊຽນ) ແມ່່ ນຖືືກລະເມີີດ.200 ສີ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍສິິດທິິຂອງເດັັກ (CRC) ລະບຸຸ ວ່່ າ ‘ຈະຕ້້ອງບໍ່່�ມີີການ ການ
ກັັບກົົດໝາຍ, ມາດຕາ 37 ຂອງ ສົົນທິິສັນ
່
ັ ການກະທໍໍາຜິິດ
ລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ຫຼືື� ເຂົ້້�າຄຸຸ ກຕະຫຼຼອດຊີີວິິດ ໂດຍບໍ່່�ມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່� ຈະຖືືກປ່່
ອຍຕົົວ ສຳຳ�ລັບ
�ທີ່່ບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າ 18 ປີີ ໄດ້້ກະທໍໍາ. ການປະຕິິບັດ
�
ັ ຕາມ ພັັນທະສິິດທິິມະນຸຸດເຫຼົ່່�ານີ້້� ແມ່່ ນເປັັນສີ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນ
ແລະ ຈໍໍາເປັັນ ສໍໍາລັັບປະເທດຕ່່ າງໆ ໃນການເຂົ້້�າເຖິິງ ກໍໍລະນີີ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກຕັັດສິິນໂທດ
ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ.
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ຂອງລັັດ ຕໍ່່� ການຄ້້າ
ການວາງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ ຄວາມອາດສາມາດ ທາງດ້້ານຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ັ . ກ່່ ອນອື່່�ນໝົົດ, ຄວາມຢ້້ານກົົວ ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ຢາກສະແຫວງຫາ ການ
ມະນຸຸດ ໃນວິິທີີທາງທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
ສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ບໍ່່�ຢາກສະແດງຕົົວຕົົນ ຂອງຕົົນເອງ ແລະ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດຂອງຕົົນ ຕໍ່່� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�. ອັັນທີີສອງ
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ
199 ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021) ວັັກ 39.
ັ ຍາ ທາງເລືືອກທີີສອງ ຂອງ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາສາກົົນ ວ່່ າດ້້ວຍ ສິິດທິິທາງດ້້ານ
200 ການລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ແມ່່ນເປັັນສີ່່�ງທີ່່�ຫ້້າມ ສໍໍາລັັບປະເທດພາຄີີຂອງ ອະນຸຸສັນ
ການເມືືອງ ແລະ ສິິດທິິພົົນລະເຮືືອນ (ICCPR), ທີ່່�ເລັັງໃສ່່ ການຍົົກເລີີກ ການລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບຮອງເອົົາໃນປີີ 1989. ຢູ່່�ໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນ, ມີີມີີແຕ່່
ປະເທດຟີີລິິບປິິນເທົ່່�ານັ້້�ນ ທີ່່�ເປັັນພາຄີີ ຂອງສົົນທິິສັັນຍານີ້້�.
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ແມ່່ ນວ່່ າ, ມັັນຕົົກຢູ່່�ໃນກໍໍາມືື ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ, ເນື່່�ອງຈາກວ່່ າ ຫຼັັ�ກຖານທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ຕໍ່່�ກັັບ ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນ
ຖືືກລົົບລ້້າງຢ່່ າງແທ້້ຈິງິ . ອັັນທີີສາມ ແມ່່ ນວ່່ າ, ມັັນຈໍໍາກັັດໂອກາດ ສໍໍາລັັບ ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອກັັນ ທາງກົົດໝາຍ, ການສົ່່�ງ
ຜູ້້�ຮ້້າຍຂ້້າມແດນ ແລະ ຮູູບແບບອື່່�ນໆ ຂອງການຮ່່ ວມມືືສາກົົນ ທີ່່�ອາດຈະຖືືກຮຽກຮ້້ອງ ໃຫ້້ປະເຊີີນໜ້້າກັັບ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດຂ້້າມປະເທດ ຢ່່ າງປະສົົບຜົົນສໍໍາເລັັດ. ອັັນທີີສີ່່�ແມ່່ ນວ່່ າ, ມັັນເຮັັດໃຫ້້ເກີີດອຸຸ ປະສັັກ ແກ່່ ບັັນດາອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ
ສາກົົນ ແລະ ບັັນດາປະເທດທີ່່�ໃຫ້້ທຶຶນຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ທີ່່�ກໍໍາລັັງເຮັັດວຽກຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ປະເທດຕ່່ າງໆ ໃນການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມ
ິ ຳ�ທາງອາຍາຂອງປະເທດນັ້້�ນໆ ແລະ ອາດຈະຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ ຫຼືື� ຖອນການ
ແຂງ ແກ່່ ລະບົົບຍຸຸ ຕິທຳ
ສະໜັັບສະໜູູນອອກຈາກປະເທດນັ້້�ນໆ.201 ເມື່່�ອການລົົງໂທດທາງຮ່່ າງກາຍ ແລະ ການລົົງໂທດປະຫານຊີີວິິດ ຖືືກ
ວາງໄວ້້ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ປະເທດຕ່່ າງໆ ຄວນມີີຄວາມໂປ່່ ງໃສ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�
ລົົງໂທດ ໄດ້້ຖືືກພິິຈາລະນາ ຫຼືື� ບໍໍ ແລະ ແນວໃດ ແລະ ເປັັນຫຍັັງຈື່່�ງບໍ່່�ມີີຜົົນນຳຳ�ໃຊ້້.

3.6 ການຢຽວຢາ ພາຍຫຼງັ ການຕັດສິນໂທດ
ຂໍ້້�ສະເໜີີແນະນໍໍາ 25: ສຶຶກສາໂອກາດໃນການອອກກົົດໝາຍ ເພື່່�ອລຶຶບລ້້າງປະຫວັັດ
ອາຊະຍາກໍໍາຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.
ິ າທາງອາຍາ ບໍ່່�ສາມາດປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການລົົງໂທດ, ຜົົນໄດ້້
ເມື່່�ອການປົົກປ້້ອງ ໃນທົ່່�ວລະບົົບຍຸຸ ຕິທໍໍ
ຮັັບ ອາດຈະແມ່່ ນວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກຕັັດສິິນໂທດ, ເຂົ້້�າຄຸຸ ກ, ມີີມົົນທິິນຄືືນອີີກ ແລະ ການຟື້້�ນຕົົວ ແລະ ການລວມຕົົວ
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຕົົກຢູ່່�ໃນຄວາມສ່່ ຽງ.202 ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ການຕັັດສິິນໂທດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດຂະໜາດທີ່່�ນ້ ້ອຍຫຼຼາຍ ກໍໍ
ສາມາດມີີຜົົນກະທົົບອັັນຍາວນານ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດ ເປັັນເວລາດົົນນານ, ປະຫວັັດ
ໂທດທາງອາຍາ ສາມາດເປັັນອຸຸ ປະສັັກ ຕໍ່່� ຄວາມສາມາດຂອງບຸຸ ກຄົົນໜື່່�ງ ໃນການເຂົ້້�າເຖິິງການສຶຶກສາ, ວຽກເຮັັດງານ
ທຳຳ�, ທີ່່�ພັັກ, ການກູ້້�ຢືືມເງິ ິນ, ວີີຊາການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ແລະ ການປົົກປ້້ອງ, ປະກັັນສັັງຄົົມ, ໃບອະນຸຸຍາດ, ແລະ ແມ້ ້
ແຕ່່ ການເບີ່່�ງແຍງຮັັກສາລູູກຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.203 ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ການລົົບລ້້າງ ປະຫວັັດ (ບັັນທຶຶກ) ຄະດີີທາງອາຍາ ຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ສາມາດເປັັນສ່່ ວນຫນຶ່່�ງ ເພື່່�ອຫຼີີ�ກເວັ້້�ນຜົົນສະທ້້ອນ ທາງລົົບ ໃນໄລຍະຍາວ.204
ິ າ ມີີໄວ້້ເພື່່�ອອະນຸຸຍາດໃຫ້້ພິຈ
ິ າລະນາຍົົກເລີີກ ຂໍ້້�ມູູນປະຫວັັດທາງອາຊະຍາກໍໍາ ຂອງຜູ້້�ຖືືກ
ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ, ນິິຕິກໍໍ
�
ເຄາະຮ້້າຍ (ໃນກໍໍລະນີີ ຍັັງບໍ່່ທັັນມີີການລົົງຄໍໍາຕັັດສິິນ), ຫຼືື� ລົົບລ້້າງ (ການຕັັດສິິນໂທດ ຍັັງຄົົງຢູ່່� ແຕ່່ ໄດ້້ເອົົາອອກຈາກ
ຂໍ້້�ມູູນປະຫວັັດທາງອາຊະຍາກໍໍາ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ) ຫຼືື� ມີີການປົົກປິິດໄວ້້ (ໃນກໍໍລະນີີ ຄໍໍາຕັັດສິິນໂທດຍັັງຢູ່່�, ແຕ່່ຖ້້າ
ຢາກເຂົ້້�າເຖີີງ, ຕ້້ອງໄດ້້ຂໍໍຄໍໍາສັ່່�ງຂອງສານ).205 ສໍໍາລັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈໍໍານວນຫຼຼາຍ, ຜົົນມາຈາກ ການທີ່່� ບັັນທຶຶກຄະດີີ
ັ ການປົົດປ່່ ອຍ ຈາກມົົນທິິນ
ອາຍາ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກຍົົກເລີີກ, ລົົບອອກ ຫຼືື� ປິິດ (ປົົກປິິດ) ແມ່່ ນວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຮັບ
�
ຂອງການຕັັດສິິນໂທດໃນອະດີີດ ທີ່່ຈໍໍາກັັດໂອກາດ ໃນຊີີວິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຫລັັງຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ.
ັ ຍາຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາ ເພື່່�ອແກ້ ້ໄຂ
201 ຊຸຸດເຄື່່�ອງມືື ຂອງ UNODC ສໍໍາລັັບລວມເອົົາ ສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ຄວາມສະເໝີີພາບຍິິງຊາຍ ເຂົ້້�າໃສ່່ ໃນ ສົົນທິິສັນ
�
ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການລັັກລອບໄປມາຂອງຜູ້້�ເຄື່່ອນຍ້້າຍ (UNODC, 2021) ໜ້້າ 75
202 ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, Joy Ngozi Ezeilo, 6 ມິິຖຸຸນາ 2012, ເອກະສານ
ຂອງ UN A/HRC/20/18, [7]
203 ໃຫ້້ເບີ່່�ງອື່່�ນໆອີີກ, ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາ
ຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່�ມປະຕິິບັັດງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 48; ການລົົບ
ປະຫວັັດ: ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ການແກ້ ້ໄຂທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບ ຂອງກະສັັດ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ, ຄຼີີ�ກນິິກສິິດທິິມະນຸຸດ ຂອງ
ແມ່່ຍິິງສາກົົນ (IWHRC) ທີ່່� ມະຫາວິິທະຍາໄລ City ຂອງ ໂຮງຮຽນກົົດໝາຍນິິວຢັັອກ, ພຶຶດສະພາ 2015, 15-16, 21-25; ທ່່ານ Christine Anchan,
“ການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດ: ການຂະຫຍາຍ ທ່່າເຮືືອທີ່່�ປອດໄພ ໄປຫາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່” ທ່່ານ William & ທ່່ານ
Mary ວາລະສານ ເຊື້້�ອຊາດ, ບົົດບາດຍິິງຊາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາໃນສັັງຄົົມ, ສະບັັບທີີ 23 (2016-2017) ພະຈິິກ 2016, 127-128; ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບ
ັ ການບໍ່່�ລົົງໂທດທາງອາຍາ (ກຸ່່�ມ Warnath, ນະຄອນວໍໍຊີີງຕັັນ ດີີຊີ,ີ ປີີ 2021)
ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
204 ກຸ່່�ມປະສານງານລະຫວ່່າງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ ຕ້້ານ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ (ICAT, ສັັງລວມບັັນຫາຫຍໍ້້�
8/2020) 4
205 ໃຫ້້ເບີ່່�ງຕົົວຢ່່າງ, ການສະໜັັບສະໜູູນ ພາຍຫຼັັ�ງມີີການຕັັດສິິນໂທດ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ຄໍໍາແນະນໍໍາ ສໍໍາລັັບໄອຍະການ (ສະມາຄົົມ
ທະນາຍຄວາມ ແຫ່່ງ ອາເມລິິກາ, ປີີ 2016) ໜ້້າ 9
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້ ທີ່່�ສຳຳ�ຄັນ
ັ ເພື່່�ອໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສາມາດດຳຳ�
ໃນຂະນະທີ່່� ກົົດໝາຍດັ່່�ງກ່່ າວ ເປັັນວິິທິີີ�ການແກ້ໄຂ
ັ ; ຄວາມເສຍຫາຍ ອາດຈະ
ເນີີນຊີີວິິດຕໍ່່�ໄປ, ແຕ່່ຍັັງບໍ່່�ພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະຍຶຶດໝັ້້�ນ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນພາກປະຕິິບັດ
ເກີີດຂຶ້້�ນແລ້້ວໂດຍການຈັັບກຸຸ ມ, ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ການຕັັດສິິນລົົງໂທດ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ການຍົົກເລີີກ
ິ າທາງອາຍາ ທີ່່�ເຄີີຍ
ການຕັັດສິິນໂທດ ຍັັງສາມາດໄປບາງທາງ ເພື່່�ອຟື້້�ນຟູູ ຄວາມສັັດທາ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນລະບົົບຍຸຸ ຕິທໍໍ
ັ ຕໍ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ຄືືກັັບອາຊະຍາກໍໍາ.206 ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການແກ້ໄຂ
້ ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິຜົົນ ແລະ ມີີຜົົນ
ປະຕິິບັດ
ບັັງຄັັບໃຊ້້ ສໍໍາລັັບ ທຸຸກການລະເມີີດ ສິິດຂອງຕົົນ ທັັງຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍສາກົົນ, ແລະ ໂດຍອີີງຕາມມາດຕາ 5 ຂອງຖະແຫຼຼ
ິ �ຳ ເພື່່�ອອະນຸຸຍາດໃຫ້້ ການຕັັດສິິນໂທດຜູ້້�ຖືືກ
ງການອາຊຽນ ກ່່ ຽວກັັບສິິດທິິມະນຸຸດ. ລັັດ ຄວນພິິຈາລະນາ ສະເໜີີນິິຕິກຳ
ິ �ຳ ທີ່່�ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ ແລະ ປັັບປຸຸ ງ ການ
ເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກຍົົກເລີີກ, ລົົບລ້້າງ ຫຼືື� ປົົກປິິດໄວ້້, ຫຼືື�ກຳຳ�ນົົດນິິຕິກຳ
ັ .
ຈັັດຕັ້້�ງ ໃນພາກປະຕິິບັດ

ຫ້້ອງທີີ 12: ຄໍໍາແນະນໍໍາທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີສຳຳ�ລັບ
ັ ກົົດໝາຍ vacatur
ການສຶຶກສາ ທີ່່�ດໍໍາເນີີນຢູ່່�ໃນ ສະຫະລັັດອາເມລິິການ ໄດ້້ມາຮອດ ຊຸຸດຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບ
ັ ທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດ ສໍໍາລັັບກົົດໝາຍ vacatur, ລວມທັັງ ສິ່່�ງທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ຂ້າ້ ງລຸ່່� ມນີ້້�.207
ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ກົົດໝາຍ Vacatur ຄວນ...

ກົົດໝາຍ Vacatur ຄວນ...

ນໍໍາໃຊ້້ ຄໍໍານິິຍາມ ແບບກວ້້າງຂວາງ ກ່່ ຽວກັັບ ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ນໍໍາໃຊ້້ ການຕັັດສິິນໂທດ ທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍກວ້້າງຂວາງ
ສໍໍາລັັບ ການກະທໍໍາ ທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍກວ້້າງຂວາງ

ບໍ່່� ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີ ການພິິສູູດ ທີ່່�
ບໍ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ຫຼືື� ຫຼັັ�ກຖານ
ຢືືນຍັັນ ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ
ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ

ລວມມີີບົົດບັັນຍັັດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຮັັກສາຄວາມລັັບ
ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ ຕົົວຕົົນ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ

່
ບໍ່່� ໃຫ້້ມີີເງື່� ອນໄຂກ່່
ຽວກັັບ ການ
ຮ່່ ວມມືື ກ່່ ຽວກັັບ ການບັັງຄັັບໃຊ້້
ກົົດໝາຍ

ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ການຕັັດສິິນໂທດ ຖືືກລົົບລ້້າງ ຢ່່ າງມີີ
ປະສິິດທິິພາບ
ິ ຂອງອົົງການຕຸຸ ລາການ ຫຼືື�
ກໍໍານົົດໃຫ້້ມີີ ດູູນພິິນິດ
ຄະນະລູູກຂຸຸ ນ ເພື່່�ອດຳຳ�ເນີີນການເພີ່່�ມຕື່່�ມ ໃນການ
ຍົົກເລີີກ ການຕັັດສິິນໂທດ

ບໍ່່� ກໍໍານົົດຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດເວລາ ທີ່່�ບໍ່່�
ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ສໍໍາລັັບການ
ຊອກຫາ ການຍົົກເລີີກ ການ
ຕັັດສິິນໂທດ

ກໍໍານົົດ ການສະໜອງທຶຶນ ສໍໍາລັັບ ການ
ິ າ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ສະໜັັບສະໜູູນ ທາງດ້້ານນິິຕິກໍໍ
ຮ້້າຍ ທີ່່�ພະຍາຍາມໃຫ້້ການຕັັດສິິນໂທດ ຂອງ
ເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກຍົົກເລີີກ

206 ການລົົບປະຫວັັດ: ໃຫ້້ເບີ່່�ງການແກ້້ໄຂທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບ ຂອງກະສັັດ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ, ຄຼີີ�ກນິິກສິິດທິິ
ມະນຸຸດ ຂອງແມ່່ຍິິງສາກົົນ (IWHRC) ທີ່່� ມະຫາວິິທະຍາໄລ City ຂອງ ໂຮງຮຽນກົົດໝາຍນິິວຢັັອກ, ພຶຶດສະພາ 2015, 26-27
207 ການລົົບປະຫວັັດ: ໃຫ້້ເບີ່່�ງການແກ້້ໄຂທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບ ຂອງກະສັັດ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ, ຄຼີີ�ກນິິກສິິດທິິ
ມະນຸຸດ ຂອງແມ່່ຍິິງສາກົົນ (IWHRC) ທີ່່� ມະຫາວິິທະຍາໄລ City ຂອງ ໂຮງຮຽນກົົດໝາຍນິິວຢັັອກ, ພຶຶດສະພາ 2015, 31-32
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ສະເໜີີແນະນໍໍາ 26: ກໍໍານົົດ ແລະ ແກ້້ໄຂສິ່່�ງທ້້າທາຍຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ປະເຊີີນກັັບການລົົບລ້້າງຄໍໍາຕັັດສິິນ.
ັ ການຕັັດສິິນໂທດ ທີ່່�ຈະຖືືກຍົົກເລີີກໄດ້້, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະຕ້້ອງຍື່່�ນຄໍໍາສະເໜີີ ໄປຫາສານ ເພື່່�ອໃຫ້້ລົົບລ້້າງ
ສຳຳ�ລັບ
ຄໍໍາຕັັດສິິນລົົງໂທດ, ແລະ ຖ້້າຫາກປະສົົບຜົົນສຳຳ�ເລັັດ, ແມ່່ ນໝາຍຄວາມວ່່ າ ສານຮັັບຮູ້້�ເຖິິງ ການຕັັດສິິນໂທດທີ່່�
ັ ສິິນໂທດ.208 ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ, ຜົົນຂອງການຖອນຄໍໍາຕັັດສິິນໂທດນີ້້� ຈະເປັັນການໃຫ້້
ຜິິດພາດ ແລະ ກໍໍຖອນຄຳຳ�ຕັດ
ສິິດແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໂດຍລະບຸຸ ວ່່ າ ຜູ້້�ກ່່ ຽວບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ ຫຼືື� ຖືືກຕັັດສິິນໂທດ. ຢູ່່�ໃນປະເທດອື່່�ນ, ການຕັ້້�ງ
ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ ອາດຈະຖືືກລົົບລ້້າງ ອອກຈາກ ບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ແຕ່່ ການຕັັດສິິນໂທດ ແມ່່ ນຍັັງຄົົງຢູ່່�ເໝືືອນ
ເດີີມ.209
ມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ ສໍໍາລັັບ ກົົດໝາຍ vacatur. ບາງອັັນ ອາດຈະນຳຳ�ໃຊ້້ສະເພາະກັັບ ການເລືືອກການກະທຳຳ�ຜິິດ (ເຊັ່່�ນ:
ັ ອາຊະຍາກຳຳ�ອື່� ນໆ
່ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າ
ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ-ການຄ້້າປະເວນີີ) ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ກັບ
ມະນຸຸດ ອາດຈະໄດ້້ກະທຳຳ�ເປັັນ ຍ້ ້ອນເປັັນຜົົນມາຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ສະນັ້້�ນ ບາງທີີ ອາດຈະບໍ່່�ລວມເອົົາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຮູູບແບບການຂູູດຮີີບທັັງໝົົດ ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນທາງເພດ. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍໍຕາມ, ໃນບາງກໍໍລະນີີ,
ັ ກັັບ ການຕີີຄວາມໝາຍ ກົົດໝາຍ vacatur ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ.210 ການພິິສູູດວ່່ າ ການຕັັດສິິນໂທດ ມີີ
ສານໄດ້້ຈັດ
ຄວາມຜິິດພາດ ແມ່່ ນເປັັນພາລະໜ້້າທີ່່�ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຈະຕ້້ອງພິິສູູດວ່່ າ ການຕັັດສິິນໂທດ ໄດ້້ເປັັນຜົົນມາຈາກ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ
ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.211 ເມື່່�ອສັັງເກດເບີ່່�ງສິ່່�ງທ້້າທາຍ ແລະ ໂອກາດເຫຼົ່່��ານີ້້�, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
່
ຄວນທຳຳ�ຄວາມຄຸ້້�ນເຄີີຍກັັບ ບັັນດາທາງເລືືອກຕ່່ າງໆ ທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍ, ສະພາບເງື່� ອນໄຂ
ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ມີີສິິດທີ່່�ຈະນຳຳ�ໃຊ້້, ແລະ ຂະບວນການ ໃນການນໍໍາໃຊ້້ທາງເລືືອກນີ້້�. ຜູ້້�ມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງ ໃນການ
ິ �ຳ , ລະບຽບການ ແລະ ອຸຸ ປະສັັກອື່່�ນໆ ທີ່່�ຜູ້້�ເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ປະ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຄວນກຳຳ�ນົົດ ແລະ ແກ້ ້ໄຂ ນິິຕິກຳ
ັ ທຶຶກທາງອາຍາຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຖືືກຍົົກເລີີກ ຫຼືື� ລົົບລ້້າງ. ຄວນຈັັດສັັນທຶຶນໃຫ້້ພຽງພໍໍ ເພື່່�ອໃຫ້້
ເຊີີນ ໃນການເຮັັດໃຫ້້ບັນ
ັ ກົົດໝາຍ vacatur ໄດ້້, ລວມທັັງ ສະໜອງການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງດ້້ານນິິຕິກໍໍ
ິ າ ເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ
ສານ ສາມາດປະຕິິບັດ
ພາລະທີ່່�ບໍ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.212 ຄວນພິິຈາລະນາ ການກໍໍາຈັັດອຸຸ ປະສັັກຕ່່ າງໆ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບາງ
ຄົົນ ອາດຈະມີີ ໃນເວລາເຂົ້້�າເຖິິງ ວິິທີີການແກ້ ້ໄຂ, ລວມທັັງໂດຍການຮັັບປະກັັນວ່່ າ ການແກ້ ້ໄຂຫຼັັ�ງການຕັັດສິິນໂທດ
ແມ່່ ນເປັັນຜົົນດີີກັັບເດັັກ ແລະ ສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງເດັັກນ້ ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່່� ມໄດ້້, ແລະ ມີີການຄໍໍານຶຶງເຖີີງ ຄວາມພິິການ ທີ່່�
ິ ຳ� ແລະ ການແກ້ ້
ສອດຄ່່ ອງກັັບບົົດບັັນຍັັດຂອງກົົດໝາຍພາຍໃນ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການເຂົ້້�າເຖິິງ ລະບົົບຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
�
ໄຂທີ່່ມີີປະສິິດທິິພາບ.

208 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່�ມປະຕິິບັັດງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 50.
209 ສັັງລວມຫຍໍ້້�ບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດ: ການຍົົກເລີີກ ຄໍໍາຕັັດສິິນໂທດ (Polaris, ປິິ 2015) 1
210 ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ຢູ່່�ໃນຄະດີີ New York v. G.M. 32 Misc. 3d 274 (ສານອາຍາ ຂອງນະຄອນນິິວຢັັອກ, ເມືືອງຄຣີີນ, ເມສາ 29, 2011), ສານ ໄດ້້
ຍົົກເລີີກ ຂໍ້້�ຫາ ສໍໍາລັັບ ການບຸຸກລຸຸກ ແລະ ການຄອບຄອງ ສານທີ່່�ຢູ່່�ໃນການຄວບຄຸຸມ, ພ້້ອມກັັບ ຂໍ້້�ຫາໂສເພນີີ ທີ່່�ກໍໍານົົດວ່່າ ການຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາເຫຼົ່່��ານີ້້� ຍັັງໄດ້້ເປັັນຜົົນມາຈາກ
ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ລັັດຖະບັັນຍັັດ ໄດ້້ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ສານ ອອກຄໍໍາສັ່່�ງ ລົົງມືືປະຕິິບັັດເພີ່່�ມຕື່່�ມ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ພາຍໃຕ້້ສະພາບການ. ຄະດີີ ທີ່່�ໄດ້້ກ່່າວເຖີີງຢູ່່�ໃນ
ສັັງລວມຫຍໍ້້�ບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດ: ການຍົົກເລີີກ ຄໍໍາຕັັດສິິນໂທດ (Polaris, ປິິ 2015) 1
211 ສັັງລວມຫຍໍ້້�ບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດ: ການຍົົກເລີີກ ຄໍໍາຕັັດສິິນໂທດ (Polaris, ປິິ 2015) 1
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ
212 ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021) ວັັກ 50.

3. ຄໍໍາແນະນໍໍາ
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ຫ້້ອງທີີ 13: ກົົດໝາຍ Vacatur ໃນການສະໜັັບສະໜູູນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ທີ່່�ມີີໂທດທາງອາຍາ
ໃນປີີ 2016, ເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດພິິເສດ ຂອງ ສະຫາລັັດອາເມລິິການ ປະຈໍໍາ ສໍໍານັັກງານ
ຕິິດຕາມ ແລະ ຕ້້ານ ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່� ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ຂອງ ສະຫາລັັດອາເມລິິກາ
ໄດ້້ປະກອບສ່່ ວນ ບາງທັັດສະນະ ຕໍ່່�ກັັບ ໂຄງການ CNN Freedom Project, ຕໍ່່�ກັັບ
ຄຸຸ ນຄ່່ າ ຂອງ ກົົດໝາຍ Vacatur.
້
ັ ມາຄືືນສູູ
ໃນຂະນະທີ່່� ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັັດຖະບານ ຈະບໍ່່�ສາມາດແກ້ໄຂມົົນທິິ
ນໃຫ້້ກັບ
�
�
ສະພາບເດີີມໄດ້້ ທີ່່ເປັັນຜົົນມາຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ພວກເຮົົາ ສາມາດເລີ່່ມຕົ້້�ນ ດ້້ວຍ ການ
ປັັບປຸຸ ງກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົົາ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະ
ທໍໍາ ໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ. ຖ້້າຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ຖືືກຕັັດສິິນໂທດ, ພວກເຮົົາ ຕ້້ອງມີີລະບົົບໜື່່�ງ
ໄວ້້ ສໍໍາລົົບຍົົກເລີີກ, ຫຼືື� ລົົບລ້້າງ ບັັນທຶຶກຄະດີີອາຊະຍາກໍໍາ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າ
ິ ທີ່່�ຜ່່ ານກົົດໝາຍ ທີ່່�ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ ຜູ້້�
ມະນຸຸດ. ໃນປີີ 2010, ນິິວຢອກ ໄດ້້ກາຍເປັັນລັັດທຳຳ�ອິດ
ລອດຊີີວິິດຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຍົົກເລີີກການຕັັດສິິນໂທດ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຄວາມຜິິດໃນການ
ຄ້້າປະເວລາ. ໃນປີີ 2013, ກົົດໝາຍ ຂອງລັັດຟຼໍໍ�ຣີີດ້້າ ໄດ້້ໄປໄກກວ່່ ານັ້້�ນອີີກ, ທີ່່�ກໍໍານົົດ ການ
ລົົບລ້້າງ «ທຸຸກຄໍໍາຕັັດສິິນລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບຄວາມຜິິດ ທີ່່�ໄດ້້ກະທໍໍາ ໃນຂະນະທີ່່� ... ຕົົກເປັັນຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.» ກົົດໝາຍ Vacatur ກໍໍານົົດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
້ ຄວາມບໍ່່�ຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ໃນອະດີີດເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕກໍໍຍັັງ
ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ມີີໂອກາດແກ້ໄຂ
ຊ່່ ວຍໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ຟື້້�ນຟູູຊີີວິິດຂອງເຂົົາ ອີີກດ້້ວຍ.213

213 ທ່່ ານ Susan Coppedge, “ຢຸຸ ດການລົົງໂທດທາງອາຍາ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ”, ໂຄງການ CNN Freedom 17
March 2016 ມີີຢູ່່�ທີ່່�: https://edition.cnn.com/2016/03/17/opinions/coppedge-freedom-project-newlives/index.html
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຄວາມຜິດທີຜ
່ ຖ
ູ້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ກະທໍາຜິດ
ທາງອາຍາ
ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍສະບັັບນີ້້� ກໍໍານົົດ ລາຍຊື່່�ຕົົວຢ່່ າງການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ບໍ່່�ໝົົດພຽງເທົ່່�ານີ້້� ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ.214

ການກະທໍາຜິດ ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບ ການເຂົາ້ ອອກເມືອງແລະ ກຽ່ ວກບ
ັ ເອກະສານ
ຢູ່່�ໃນປະເທດທີ່່�ມີີທ່່ າອ່່ ຽງທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງ ທີ່່�ຈະກໍໍານົົດໃຫ້້ມີີຄວາມຜິິດທາງອາຍາ ສໍໍາລັັບ ການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ແບບໄປໆ
ມາໆ ແລະ ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີກັັບຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ທີ່່�ໄປໆມາໆ, ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ກໍໍຍັັງຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ເຊັ່່�ນ
ດຽວກັັນ.215 ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ອາດກວມເອົົາ ການ
ັ ອະນຸຸຍາດ, ການເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ, ການພັັກເຊົົາ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ, ການສໍ້້�ໂກງ ຫຼືື�
ອອກເດີີນທາງໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ປອມແປງເອກະສານ, ການຄອບຄອງ ຫຼືື� ນໍໍາໃຊ້້ເອກະສານປອມ, ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ. ພາກພື້້�ນອາ
ຊຽນ ໄດ້້ຖືືກຊີ້້�ວ່່ າ ເປັັນພາກພື້້�ນທີ່່�ມີີການລວມ ລະບຽບການ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ເຂົົາ
ເປັັນລະບຽບການດຽວ, ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີີ ຄວາມສ່່ ຽງສູູງ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ເນລະເທດອອກ
ນອກປະເທດ ໃນນາມເປັັນ ເປັັນຜູ້້�ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ແບບໄປໆມາໆ. ດັ່່�ງທີ່່�ບົົດສຶຶກສາໜື່່�ງ ໃນປີີ 2021 ທີ່່�ໃຫ້້ຂໍ້້�ສັງັ ເກດ
ວ່່ າ:

ິ າຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດຢູ່່�ໃນບັັນດາປະເທດ
ກົົດໝາຍອາຍາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນິິຕິກໍໍ
ສະມາຊິິກອາຊຽນ ແມ່່ ນມີີຄວາມແຕກຕ່່ າງກັັນ ຢ່່ າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ. ຂອບເຂດ ຂອງການ
ິ າພາຍໃນບາງສະບັັບ ທີ່່�ກໍໍານົົດບໍ່່�ຈະແຈ້ ້ງ
ຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນບໍ່່�ຊັັດເຈນ, ໂດຍທີ່່�ມີີນິິຕິກໍໍ
ັ
ລະຫວ່່ າງ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການລັັກລອບເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ. ສະນັ້້�ນ, ການລົົງມືືປະຕິິບັດ
�
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍທົ່່ວໄປ ແມ່່ ນຕິິດພັັນກັັບ ແລະ ນອນນຢູ່່�ໃນ ລະບຽບການ
ການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ ນຢູ່່�ໃນບັັນດາປະເທດ ທີ່່�ຮັັບເອົົາຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ
ເຂົ້້�າເມືືອງ.216

214 ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ແນະນໍໍາວ່່າ ປະເທດຕ່່າງໆ “ຮັັບຮອງເອົົາ ບັັນຊີີລາຍຊື່່�ການກະທຳຳ�ຜິິດ ແບບປາຍເປີີດ ແລະ ບໍ່່�ຈໍໍາກັັດເທົ່່�ານັ້້�ນ ທີ່່�ມັັກ
ຈະກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ທີ່່�ຄວນຖືືກເຜີີຍແຜ່່ ແລະ ປະກອບເຂົ້້�າໃນການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ໃນຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ທີ່່�ຖືືກຕີີແຜ່່ ໃຫ້້ແກ່່ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ
ັ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ
ແລະ ບຸຸກຄົົນທັັງໝົົດ ທີ່່�ອາດຈະພົົວພັັນກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.” ໃຫ້້ເບີ່່�ງ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶຶດສະພາ 2021), ວັັກ.
54(c).
215 ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສາ
2020, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/44/45, 35.
216 ທ່່ານ Marija Jovanović, ກົົດໝາຍສາກົົນ ແລະ ການລັັກລອບທົ່່�ວໄປພາຍໃນພາກພື້້�ນ: EU ແລະ ASEAN ກໍໍານົົດຄືືນ ລະບອບການຄ້້າມະນຸຸດໂລກ,
ວາລະສານກົົດໝາຍສາກົົນ ແຫ່່ງອາເມລິິກາ, 2021, ສະບັັບທີີ. XX, 1, 19
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ສີ່່�ງດຽວກັັນນີ້້� ແມ່່ ນເປັັນຄວາມຈີີງ ຢູ່່�ໃນພາກພື້້�ນອື່່�ນໆ. ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍສັັນຊາດໄນຈີີເຣຍ ທີ່່�ພົົວພັັນໃນ
ການຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ຢູ່່�ເອີີຣົົບ ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າ ເປັັນ ‘ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ’ ຫຼືື� ເປັັນ ‘ອາ
ຊະຍາກອນ’ ຫຼືື� ‘ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ທີ່່�ບໍ່່�ມີີເອກະສານ’ ຢູ່່�ໃນປະເທດປາຍທາງ ແລະ ໃນເວລາທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າກັັບຄືືນໄປປະເທດ
ໄນຈີີເຣຍ. ຄວາມເປັັນຈິິງດັ່່�ງກ່່ າວ ແມ່່ ນຍັັງບໍ່່�ຈະແຈ້ ້ງ ລະຫວ່່ າງ ຫຼັັ�ກການດ້້ານມະນຸຸດສະທໍໍາ ເພື່່�ອຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອກອບ
ກູ້້� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ ໃນເວລາດຽວກັັນ ກໍໍຄໍໍານຶຶງເຖີີງຜົົນປະໂຫຍດ ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ເພື່່�ອທັັບມ້ ້າງເຄືືອຂ່່ າຍ «ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍເພື່່�ອຜົົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິິດ» ທີ່່�ລະເມີີດ ກົົດໝາຍການເຂົ້້�າອອກ
່
ເມືືອງ. ຖ້້າເຮົົາອີີງໃສ່່ຫຼັັ�ງການທໍໍາອິິດ ຈະໄດ້້ມີີການກໍໍານົົດຕົົວ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ທີ່� ຖືືກກ່່
າວຫາວ່່ າ ເປັັນ
ັ ຄືືນ ສູ່່� ປະເທດຕົ້້�ນທາງ ຂອງຕົົນ, ໃນຂະນະທີ່່� ຖ້້າອີີງໃສ່່ຫຼັັ�ກການທີີສອງ ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ຈະ’ຖືືກ
ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ, ແລະ ໄດ້້ກັບ
ເນລະເທດ’, ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ຄວາມແຕກຕ່່ າງ ທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ສໍໍາລັັບບຸຸ ກຄົົນດັ່່�ງກ່່ າວ ອາດບໍ່່�ແມ່່ ນປະເດັັນ.217
ອາດຈະມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຍ້ ້ອນມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການ
ແຕ່່ ງງານແບບປອມແປງ ເພື່່�ອອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ແກ່່ ການເຂົ້້�າອອກເມືືອງ ແບບໄປໆມາໆ. ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ຢູ່່�ໃນ
ເອີີຣົົບ ໄດ້້ມີີກໍໍລະນີີຂອງປະຊາຊົົນ, ຊື່່�ງປົົກກະຕິິແລ້້ວ ແມ່່ ນເປັັນເພດຍິິງ, ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ, ລັັກພາຕົົວ ຫຼືື� ຂົົນສົ່່�ງ ແລະ
ັ ສະຖານະພາບ ໃນສະຫະພາບ
ບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານກັັບ ຄົົນຂອງປະເທດທີີສາມ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຮັບ
ັ ເງິ ິນ ສໍໍາລັັບການຈັັດການເລື້້�ອງນີ້້�. ແມ່່ຍິິງຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍ ທີ່່�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມການຈັັດຕັ້້�ງດັ່່�ງກ່່ າວ
ເອີີຣົົບ. ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຈະໄດ້້ຮັບ
ມີີລາຍງານວ່່ າ ມີີຄວາມພິິການທາງຈິິດ, ແມ່່ ນຕົົກເປັັນເຫຍື່່�ອ ຂອງການລ່່ ວງລະເມີີດທາງເພດ ແລະ ຖືືກຄວບຄຸຸ ມຢ່່ າງ
ເຄັ່່�ງຄັັດ.218

ການກະທໍາຜິດ ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບ ໂສເພນີ
ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ກໍໍານົົດໃຫ້້ ການຄ້້າປະເວນີີ ມີີຄວາມຜິິດທາງອາຍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສາມາດ
ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບການເຄື່່�ອນໄຫວກິິດຈາະກໍໍາຕ່່ າງໆ ເຊັ່່�ນ: ການຊັັກຊວນ ແລະ ການຢືືນຖ້້າກວັັກລູູກຄ້້າ ໃຫ້້
ິ ານທາງເພດ.219 ຢູ່່�ໃນປະເທດ ທີ່່�ມີີການຄວບຄຸຸ ມການຄ້້າປະເວນີີ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ໃຊ້້ບໍໍລິກ
ອາດຈະຖືືກລົົງໂທດ ຍ້ ້ອນດໍໍາເນີີນການ ນອກຈາກທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຂອງລະບຽບການ.220 ການລວມເຂົ້້�າກັັນ
ລະຫວ່່ າງ ການຄ້້າປະເວນີີແບບບໍ່່�ໄດ້້ບັງັ ຄັັບ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງ ໃນການຂູູດຮີີດທາງເພດ ໄກ້ ້ສົ່່�ງຜົົນ
ໃຫ້້ເກີີດຄວາມສັັບສົົນ ຢ່່ າງໃຫຍ່່ຫຼຼວງ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ໃຜທີ່່�ແມ່່ ນ ແລະ ໃຜທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.221 GAATW
ິ ານທາງເພດ
ສະເໜີີຕົົວຢ່່ າງ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຂູູດຮີີດທາງເພດ ທີ່່�ຖືືກເປີີດເຜີີຍໂດຍ ອົົງການຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິກ
(ປະເທດອາຟຣິິກາໃຕ້້) ແລະ ຫຼຼາຍໆກໍໍລະນີີ ຈາກປະເທດອິິນເດຍ ເມື່່�ອແມ່່ຍິິງໄວຫນຸ່່�ມ ໄດ້້ຖືືກສົ່່�ງໄປຮ້້ານຜູ້້�ສາວ
ິ ານທາງເພດ ສາມາດກໍໍານົົດໄດ້້ວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ມາຮອດສະຖານທີ່່� ຜ່່ ານທາງ ການຄ້້າມະນຸຸດ.222
ແລະ ອົົງການຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິກ
ິ ານທາງເພດທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ
ໄດ້້ມີີການລາຍງານວ່່ າ ໄດ້້ມີີການລວມແບບດຽວກັັນ ຢູ່່�ໃນຢູູໂຣບ, ເມື່່�ອຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິກ
ັ ຜົົນກະທົົບ.223
ໄດ້້ຮັບ
ັ ຍາການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນທາງທີ່່�ຜິິດ ໃນລັັກສະນະທີ່່�ແບ່່ ງ ‘ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ຄວາມກັັງວົົນ ກ່່ ຽວກັັບການນຳຳ�ໃຊ້້ ອະນຸຸສັນ
ທີ່່�ມີີຄວາມບໍໍລິິສຸຸດ’ ແລະ ‘ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍທີ່່�ມີີຄວາມຜິິດ’ ອອກແບບຄ້້າວໆ ໄດ້້ກ້ ້າວໄປສູ່່� ການສົົນທະນາ ຕ້້ານການຄ້້າ
217 ທ່່ານ Sine Plambech, ລ
” ະຫວ່່າງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ” ແລະ ”ອາຊະຍາກໍໍາ”: ການກອບກູ້້�, ການເນລະເທດ ແລະ ຄວາມຮຸຸນແຮງທີ່່�ເກີີດຂື້້�ນທຸຸກວັັນ ຂອງ ຜູ້້�
ເຄື່່�ອນຍ້້າຍ, ການເມືືອງສັັງຄົົມ. ສະບັັບທີີ. 24. No. 3, 2014, 382-402 ທີ່່� 384-385.
218 ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ຢູ່່�ໃນປະເທດສະຫະລາຊະອານາຈັັກ, ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາ
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານການເປັັນທາດ, 2014) 64, 72-73
ລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
219 ບົົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ທ່່ ານ Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສາ
2020, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/44/45, 35.
220 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່�ມປະຕິິບັັດງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 7.
221 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ອື່່�ນໆອີີກ, ທ່່ານ Parmanand, Sharmila (2021). ການຫຼຸຸ�ດພົ້້�ນຈາກຄວາມຮຸຸ ນແຮງ: ການຄ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການພື້້�ນຟູູ ແມ່່ຍິິງຄົົນຟິິ
ລິິປິິນທີ່່�ຖືືກກອບກູ້້�ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ເຂົ້້�າສູ່່� ຫົົວຂໍ້້�ສິິນລະທໍໍາ. ວາລະສານ ການສຶຶກສາ ຂອງແມ່່ຍິິງສາກົົນ, 22(2), 78-91
222 ທ່່ານ Borislav Gerasimov, ການເວົ້້�າຢູ່່�ທີ່່� ການສໍໍາມະນາ ISRSE ທາງອອນລາຍ ກ່່ຽວກັັບ ‘ການເຮັັດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ, ການເຄື່່�ອນທີ່່�, ການ
ຂູູດຮີີດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນເອີີຣົົບ”, 17 ພຶຶດສະພາ 2021.
223 ຈາກ ຄວາມອ່່ ອນແອ ໄປສູ່່� ຄວາມສາມາດໃນການປັັບຕົົວ: ການຈັັດຕັ້້�ງ ຂອງ ຜູ້້�ເຮັັດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ ໃນການຈົົບການຂູູດຮີີດ (ຄະນະກໍໍາມະການ
ສາກົົນ ກ່່ຽວກັັບ ສິິດທິິ ຂອງຜູ້້�ເຮັັດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ ໃນເອີີຣົົບ, ພຶຶດສະພາ 2021) 8
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ມະນຸຸດ ເປັັນເວລາດົົນນານ. ໂດຍສະເພາະ, ການທໍໍາການ ‘ບຸຸ ກໂຈມຕີີ ແລະ ກອບກູ້້�’ ທີ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນ ພາຍໃຕ້້ຂໍ້້�ອ້າ້ ງວ່່ າ
‘ເປັັນການຊ່່ ວຍກອບກູ້້�ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ’ ໄດ້້ຖືືກວິິພາກວິິຈານ ຢ່່ າງກວ້້າງຂວາງ ວ່່ າພາ
ໃຫ້້ເກີີດຄວາມອັັນຕະລາຍ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນກັັບຄົົນ ທີ່່�ຢູ່່�ໃນສະຖານທີ່່�, ທີ່່�ສິິດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກລ່່ ວງລະເມີີດ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
່
ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ຜູ້້�ອື່່�ນໆ ທີ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນການບຸຸ ກໂຈມຕີີ, ລວມທັັງ ແຕ່່ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ , ຜູ້້�ທີ່� ຕົົກເປັັ
ນເຫຍື່່�ອ
ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນຂະນະທີ່່� ໄດ້້ສ້າ້ ງຄວາມຄືືບໜ້້າ ທີ່່�ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນ ຕໍ່່� ການເສີີມສ້້າງຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ກ່່ ຽວກັັບ
ິ ການ ແລະ ຄວາມສະຫຼັັ�ບສັັບຊ້້ອນ ຂອງການຍິິນຍອມ ຢູ່່�ໃນສະພາບການ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ການນຳຳ�
ການນຳຳ�ໃຊ້້ວິທີີ
ໃຊ້້ກອບວຽກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນທາງທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ ເຮັັດໃຫ້້ມີີການສືືບຕໍ່່� ສົ່່�ງຜົົນກະທົົບທາງລົົບ ຕໍ່່� ກຸ່່� ມຄົົນທີ່່�ຖືືກ
ັ ອັັນໜຶ່່�ງ ທີ່່�ມີີ
່ ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຢູ່່�ໃນອຸຸ ດສາຫະກຳຳ�ການໃຫ້້ບໍໍລິກ
ິ ານທາງເພດ.224 ຜົົນໄດ້້ຮັບ
ມອງຂ້້າມ, ລວມທັັງຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
ຄວາມແຕກຕ່່ າງກັັນບໍ່່�ພໍໍເທົ່່�າໃດ ກ່່ ຽວກັັບ ບັັນຫາເຫຼົ່່��ານີ້້� ແມ່່ ນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການ
ິ ານທາງເພດ, ໂດຍ
ຂູູດຮີີດທາງເພດ ອາດຈະຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ຍ້ ້ອນມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຢູ່່�ໃນອຸຸ ດສະຫະກຳຳ�ໃຫ້້ບໍໍລິກ
ສະເພາະ ເມື່່�ອວິິທີີການທີ່່�ມີີຄວາມລະອຽດອ່່ ອນຫຼຼາຍຂື້້�ນ ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ໂດຍ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອເອົົາເຂົົາເຈົ້້�າ ໄປໄວ້້
່ ນ. ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ແມ່່ ນແຕ່່ເດັັກນ້ ້ອຍ ກໍໍຍັັງຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ສໍໍາລັັບການກະທຳຳ�ຜິິດ ກ່່ ຽວກັັບການ
ແລະ ປະໄວ້້ທີ່� ນັ້້�
ເປັັນໂສເພນີີ.
ກໍໍລະນີີສຶກ
ຶ ສາ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນເດັັກນ້້ອຍ ທີ່່�ຖືືກຈັັບຍ້້ອນ
ຄ້້າປະເວນີີ
ຂ້້ອຍອາຍຸຸ 13 ປີີ ແລະ ຢູ່່�ຕາມຖະໜົົນຫົົນທາງຂອງ D.C. ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດຂອງຂ້້ອຍໄດ້້
ໃຫ້້ໄວລຸ້້�ນຍິິງອາຍຸຸ 16 ປີີ ຄົົນໜຶ່່�ງ ສະແດງໃຫ້້ຂ້ອ້ ຍຮູ້້�ວ່່ າ ຈະເຮັັດແນວໃດເມື່່�ອມີີຜູ້້�ຊາຍ
ມາຊື້້�ຕົົວຂ້້ອຍ ເພື່່�ອເອົົາຂຶ້້�ນລົົດໄປນໍໍາ. ມັັນແມ່່ ນຄືືນທີີສາມ ຂອງພວກເຂົົາ ທີ່່�ຂາຍຕົົວ
ຂ້້ອຍ ໃນຕົົວເມືືອງ ຊື່່�ງຂັ້້�ນກັັນກັັບ ທໍໍານຽບຂາວ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກໜາວ, ຫິິວ ແລະ ບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່ າ
ຈະເຮັັດຫຍັັງ. ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ, ຕໍໍາຫຼຼວດໄດ້້ປະກົົດຕົົວ,” […] “ລົົດຕຳຳ�ຫຼຼວດ ຢູ່່�ທົ່່�ວທຸຸກ
ແຫ່່ ງ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຫ້້າຄົົນ ໄດ້້ເລີ່່�ມຖາມຂ້້ອຍ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ານ. ຂ້້ອຍ ພະຍາຍາມ
ເວົ້້�າຕົົວະເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕໍໍາຫຼຼວດຍິິງ ແລະ ເວົ້້�າວ່່ າ ຂ້້ອຍອາຍຸຸ 18 ປີີ. ມີີຫຼຼາຍກົົດລະບຽບ ໃນ
ເວລາທີ່່�ທ່່ ານຖືືກຄ້້າບໍໍລິິການທາງເພດ ແລະ ການເວົ້້�າຕົົວະກ່່ ຽວກັັບອາຍຸຸ ຂອງເຈົ້້�າ ແມ່່ ນ
ຫນຶ່່�ງໃນນັ້້�ນ. ການລະເມີີດກົົດລະບຽບ ອາດຈະຖືືກລົົງໂທດດ້້ວຍການຖືືກຂ້້ຽນຕີີ, ຫຼືື�
ຮ້້າຍແຮງກວ່່ າເກົ່່�າ. ໃນນາມເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ, ຂ້້ອຍຄິິດວ່່ າ ການຈັັບກຸຸ ມແມ່່ ນບໍ່່�ໂຫດຮ້້າຍ
ເທົ່່�າການຖືືກທຸຸບຕີີ.” […] “ເປັັນເວລາຫຼຼາຍຊົ່່�ວໂມງ, ທີ່່�ຂ້້ອຍ ຢູ່່�ທ່່ າມກາງການຖືືກ
ຕັັກເຕືືອນກ່່ ຽວກັັບຄວາມຜິິດ ຊື່່�ງວ່່ າຂ້້ອຍໄດ້້ຖືືກສອບສວນ ຕະຫຼຼອດ ແລະ ລວມທັັງ
ໄດ້້ຖືືກຖາມ ກ່່ ຽວກັັບ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງຂ້້ອຍ. ຂ້້ອຍຮູ້້�ສຶຶກຢ້້ານຫຼຼາຍ ຈົ່່�ນບໍ່່�ຢາກເວົ້້�າ.
ັ ຂ້້ອຍໃນຂໍ້້�ຫາຄ້້າປະເວນີີ ແລະ ໄດ້້ສົ່� ງຂ້້
່ ອຍໄປບ່່ ອນກັັກຂັັງ. ມັັນເຮັັດໃຫ້້
ຕຳຳ�ຫຼຼວດ ໄດ້້ຈັບ
ຂ້້ອຍອັັບອາຍ. ທັັງໝົົດນີ້້� ສໍໍາລັັບເດັັກຍິິງຜູ້້�ອື່່�ນໆ ແມ່່ ນຢູ່່�ທີ່່�ນັ້້�ນ ຍ້ ້ອນຂໍ້້�ຫາເລັັກໆນ້ ້ອຍໆ
ເຊັ່່�ນ ການໜີີຮຽນ ແລະ ຢູ່່�ທີ່່�ນັ້້�ນ ຂ້້າພະເຈົ້້�າ ຖືືກຈັັບໃນຂໍ້້�ຫາຄ້້າປະເວນີີ.” […] “ແມ່່ ນ
ແຕ່່ຜູ້້�ພິິພາກສາ ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ແນມເບິ່່�ງຂ້້ອຍເລີີຍ ໃນຂະນະທີ່່�ລາວກໍໍານົົດວ່່ າ ຂ້້ອຍຄວນຖືືກ
ສົ່່�ງໄປສະຖານທີ່່� ເພື່່�ອກັັກໄວ້້ສໍໍາລັັບການພື້້�ນຟູູຮັັກສາ. ຂ້້ອຍ ຢາກຖາມລາວວ່່ າ ເປັັນ
ຫຍັັງ ຈື່່�ງຕ້້ອງແມ່່ ນຂ້້ອຍ ທີ່່�ຖືືກກັັກຕົົວ ເມື່່�ອຜູ້້�ຊາຍ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ທັັງໝົົດເຫຼົ່່��ານີ້້� ທີ່່�ມີີ
ເພດສໍໍາພັັນກັັບເດັັກນ້ ້ອຍ ຈື່່�ງຍ່່ າງໜີີ ແບບອິິດສະຫຼຼະ?225

ັ ກ່່ ຽວກັັບ ສິິດທິິມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ເຮັັດວຽກບໍໍລິິການ
224 ໃຫ້້ເບີ່່�ງຕົົວຢ່່າງ, ຊົົນ ແລະ ແລ່່ ນ: ຜົົນກະທົົບ ຈາກ ນະໂຍບາຍຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ທາງເພດ ໃນປະເທດໄທ (ທິິມງານ RatS-W, Empower, ປີີ 2012).
225 ທ່່ານ Ashley Lowe, ໄດ້້ກ່່າວຢູ່່�ໃນ ‘ໄວເດັັກທີ່່�ຖືືກຈັັບ: ການເດີີນທາງ ຂອງ Ashley Lowe ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ຖືືກ
ຂູູດຮີີດທາງເພດ ທີ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າຄຸຸກ, ໂດຍ Andrea Powell, ຜູ້້�ຮ່່ວມກໍ່່�ຕັ້້�ງ ແລະ ຜູ້້�ບໍໍລິິຫານ, ທ່່ານ Karana Rising ກັັບ ທ່່ານ Ashley Lowe, ຜູ້້�ນໍໍາ ຂອງຜູ້້�ລອດ
ຊີີວິິດ ແລະ ຜູ້້�ອໍໍານວຍການສະຫນັັບສະຫນູູນ, ທ່່ານ Karana Rising, https://www.dressember.org/blog/ashleylowejourney
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ການສົົມມຸຸ ດຖານບົົດບາດຍິິງຊາຍ ແມ່່ ນເປັັນສີ່່�ງທີ່່�ຊ່່ ວຍ ບໍໍາບັັດຮັັກສາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, ຊື່່�ງ
ສາມາດສົ່່�ງຜົົນ ເຮັັດໃຫ້້ເພດຍິິງ ຖືືກຕັັດສິິນ ບົົນພື້້�ນຖານ ຄວາມຄາດຫວັັງ ກ່່ ຽວກັັບວ່່ າ ມັັນໝາຍເຖີີງຫຍັັງ ຄໍໍາວ່່ າ ເດັັກ
ຍິິງ ຫຼືື� ແມ່່ຍິິງ ‘ທີ່່�ດີີ’ ຫຼືື� ‘ບໍ່່�ດີີ’. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ ນແມ່່ຍິິງ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ
່ � ໃນການປົົກຄອງຂອງ
ອາດຈະຖືືກຈັັບຍ້ ້ອນ ທັັດສະນະກ່່ ຽວກັັບຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດທາງດ້້ານຄວາມອິິດສະຫຼຼະພາບ ຂອງຜູ້້�ທີ່� ຢູ່່
ຜູ້້�ໃຫຍ່່ ທີ່່�ວ່່ າ ການຈັັບກຸຸ ມ ແລະ ການເຂົ້້�າຄຸຸ ກ ແມ່່ ນເປັັນຜົົນປະໂຫຍດສູູງສຸຸ ດ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.226 ຂະບວນການ
ປ່່ ຽນແປງ ທາງດ້້ານບົົດບາດຍິິງ-ຊາຍນີ້້� ອາດຍັັງຈະດໍໍາເນີີນໄປ ເພື່່�ອສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນເພດຊາຍ ຖືືກ
ັ ສະເໝືືອນ ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼຼາຍກວ່່ າທີ່່�ຈະເປັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ໃນກໍໍລະນີີຂອງຜູ້້�ຊາຍ ທີ່່�
ປະຕິິບັດ
ຕົົກເປັັນເຫຍື່່�ອ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຮູູບແບບຂອງການຂູູດຮີີດທາງເພດ, ການສົົມມຸຸ ດຖານ ອາດຈະແມ່່ ນວ່່ າ
ເດັັກຊາຍບໍ່່�ແມ່່ ນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຂູູດຮີີດທາງເພດ, ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຍ້ ້ອນວ່່ າເດັັກຊາຍ ‘ຕ້້ອງການ
ທາງເພດ’.227

ການກະທໍາຜິດ ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ
ການໃຊ້້ຢາເສບຕິິດ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະໃຊ້້ຢາເສບຕິິດ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ, ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນ
ຍ້ ້ອນ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ວາງເປົ້້�າໝາຍ ໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນບ່່ ອນເພິ່່�ງພາອາໄສ ຫຼືື� ເປັັນຍ້ ້ອນໄດ້້ສ້າ້ ງ ທີ່່�ເພິ່່�ງພາອາໄສດັ່່�ງກ່່ າວ
ທີ່່�ເປັັນວິິທີີການຄວບຄຸຸ ມ. ເມື່່�ອຂະບວນການປ່່ ຽນແປງເຫຼົ່່��ານີ້້� ບໍ່່�ເປັັນທີ່່�ເຂົ້້�າໃຈ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະມີີຄວາມສ່່ ຽງ
ຕໍ່່�ການຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ສໍໍາລັັບການນໍໍາໃຊ້້ຢາເສບຕິິດ; ຢູ່່�ໃນຫຼຼາຍປະເທດ ລວມທັັງ ພາກພື້້�ນອາຊຽນ, ການລົົງ
ໂທດອາດຈະຮ້້າຍແຮງຫຼຼາຍ.
ການປູູກຢາເສບຕິິດ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ປູູກຢາເສບຕິິດ ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ ຢູ່່�ໃນ
ບາງປະເທດ ເຖິິງວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ກໍໍຕາມ. ຜົົນອອກ
ມາ ແມ່່ ນວ່່ າ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະມຸຸ ດ ທີ່່�ໄດ້້ປູູກຢາເສບຕິິດ ໄດ້້ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໃນຂໍ້້�ຫາກະທໍໍາຜິິດ
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ, ໃນຂະນະທີ່່� ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໃນຂໍ້້�ຫາຄ້້າມະນຸຸດ ເຂົ້້�າໃນການປູູກຢາ
ເສບຕິິດ.228

226 ທ່່ານ Sabrina Balgamwalla, ເລື່່�ອງເລົ່່�າການຄ້້າມະນຸຸດ: ການໃຫ້້ແນວຄວາມຄິິດ ແລະ ການຖາຍທອດ ຈາກ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, ແລະ ຜູ້້�
ກອບກູ້້�ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ໃນສົົງຄາມ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ບົົດທົົບທວນກົົດໝາຍ Denver ສະບັັບທີີ 94:1, ມັັງກອນ 2016, 33-34
227 ການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember ແລະ ທ່່ານ Karana Rising, 7 ໂມງແລງ ET, 30
ເມສາ 2021. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
228 ໃຫ້້ເບີ່່�ງຕົົວຢ່່າງ, ທ່່ານ ປ.ອ Patrick Burland, ຄົົນຮ້້າຍ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍໍ? ການກວດສອບ ການລົົງໂທດຄົົນຫວຽດນາມ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອ
ການປູູກກັັນຊາ ຢູ່່�ໃນປະເທດສະຫະລາຊະອານາຈັັກ, ປີີ 2016.
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ກໍໍລະນີີສຶກ
ຶ ສາ: ການລົົງໂທດທາງອາຍາ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາ
ລັັບ ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ
ທ່່ ານ Son Van Trinh (39) ແລະ ຄອບຄົົວຂອງລາວ ຕົົກຢູ່່�ໃນຄວາມລໍໍາບາກ ທາງດ້້ານ
ການເງິ ິນ ແລະ ມີີຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກ ທີ່່�ຈະຊອກຫາອາຫານມາກິິນ. ພ້້ອມກັັບຄອບຄົົວ, ລາວໄດ້້
ຕັັດສິິນໃຈ ດ້້ວຍຄວາມລໍໍບາກ ທີ່່�ຈະໜີີອອກຈາກ ປະເທດຫວຽດນາມ ເພື່່�ອໄປຊອກຫາວຽກ
ເຮັັດງານທຳຳ� ແລະ ຊອກຫາວິິທີີລ້ຽ້ ງຄອບຄົົວ. ລາວໄດ້້ຈ່່ າຍເງິ ິນຈໍໍານວນ 25,000 ປອນ ເພື່່�ອ
ລັັກລອບລີ້້�ໃນທ້້າຍລົົດບັັນທຸຸກ ທີ່່�ແລ່່ ນຜ່່ ານ ເຊັັດສ໌໌ເນຍ ແລະ ເຂົ້້�າໄປໃນປະເທດຝຣັ່່�ງ ກ່່ ອນທີ່່�
ຈະໄປຮອດປະເທດອັັງກິິດ. ລາວ ໄດ້້ຖືືກພາຕົົວໄປເຮືືອນຫຼັັ�ງໃຫຍ່່ ຢູ່່�ທີ່່�ເມືືອງແລັັງເກິິເຊຍ ຊື່່�ງ
ເປັັນບ່່ ອນທີ່່�ລາວໄດ້້ຖືືກບອກວ່່ າ ລາວຈະຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບພືືດ ຈໍໍານວນ 319 ຕົ້້�ນ ແລະ ໄດ້້
ັ ອາຫານຈໍໍານວນໜື່່�ງ. ເມື່່�ອ
ຮັັບພຽງແຕ່່ ເຊື່່�ອນອນໜື່່�ງອັັນ ທີ່່�ປູູຢູ່່�ເທິິງພື້້�ນ ເພື່່�ອນອນ ແລະ ໄດ້້ຮັບ
ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕຳຳ�ຫຼຼວດໄດ້້ບຸຸກໂຈມຕີີເຂົ້້�າໄປໃນເຮືືອນຫຼັັ�ງນັ້້�ນ, ລາວໄດ້້ຢູ່� ່ໃນສະພາບ ທີ່່�ຢ້້ານກົົວ ແລະ
ສັັບສົົນ, ລາວບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່ າ ລາວຢູ່່�ປະເທດໃດ. ລາວຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາວ່່ າ ໄດ້້ກະທຳຳ�ຜິິດກ່່ ຽວກັັບຢາເສບຕິິດ
ແລະ ຖືືກຕັັດສິິນຈຳຳ�ຄຸຸກ 16 ເດືືອນ. ຜູ້້�ພິິພາກສາ, ໃນເວລາຕັັດສິິນລົົງໂທດຜູ້້�ກ່່ ຽວ ໄດ້້ກ່່ າວວ່່ າ
‘ເຈົ້້�າໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຊື່່�ງອາດຈະຍ້ ້ອນຖືືກກົົດດັັນ ແລະ ຖືືກບີີບບັັງຄັັບ, ແຕ່່ ບາງທີີ ມັັນເປັັນສິິດ
ທີ່່�ຈະຕ້້ອງເວົ້້�າວ່່ າ ເຈົ້້�າໄດ້້ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຜ່່ ານທາງ ການທີ່່�ບໍ່່�ຮູ້້�ຫຍັັງເລີີຍ ແລະ ການຂູູດຮີີດ.’
ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນ: ຄັັດມາຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ:
ັ ທີ່່�ດີີ (Anti-Slavery International, ປີີ 2014) 29
ການສຶຶກສາຄົ້້�ນຄວ້້າລາຍລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ທີ່່�ກ່່ າວເຖີີງ ໜັັງສືືພິິມ Lancashire Evening Post, ລົົງວັັນທີີ 18 ທັັນວາ 2013, ຜູ້້�ປູູກກັັນຊາ ຖືືກກັັກຂັັງ
ຫຼັັ�ງຈາກມີີປາກສຽງ). ມີີຢູ່່�ທີ່່�; lep.co.uk/news/local/cannabis-farmer-gets-locked-up-afterbust-1-6323095
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ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ – ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ – ໄດ້້ຖືືກຂູູດຮີີດ ໃຫ້້ປູູກກັັນຊາ (cannabis).
ນອກຈາກນັ້້�ນ, ຍັັງມີີການລາຍງານ ກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ໄດ້້ພົົວພັັນກັັບ ການຜະລິິດຢາບ້້າ (crystal meth).229
່
ການສຶຶກສາຄົ້້�ນຄວ້້າ ທີ່່�ໄດ້້ດໍໍາເນີີນໃນປີີ 2014 ໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່ າ ໃນບັັນດາຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຄົ້້�
ນພົົບວ່່ າ ຖືືກຂູູດຮີີດໃຫ້້ປູູກ
ກັັນຊາ ໃນປະເທດອັັງກິິດ ໃນປີີ 2011 ຫາ 2012, 96% ແມ່່ ນມາຈາກ ປະເທດຫວຽດນາມ, ໃນນັ້້�ນ 81% ແມ່່ ນ
ເປັັນເດັັກນ້ ້ອຍ.230 ໃນປີີ 2016, ເດັັກນ້ ້ອຍຈໍໍານວນ 142 ຄົົນ ທີ່່�ອາດຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ໄດ້້ລາຍງານວ່່ າ ເປັັນການຂູູດຮີີດທາງອາຊະຍາກໍໍາ ຢູ່່�ປະເທດອັັງກິິດ, 71 ຄົົນ (50%) ໄດ້້ຖືືກຂູູດຮີີດ ໂດຍອ້້າງວ່່ າມີີ
ຜົົນປະໂຫຍດ, 29 (21%) ສໍໍາລັັບ ການປູູກຊາ, ໃນນັ້້�ນ 25 ຄົົນ ເປັັນຄົົນຫວຽດນາມ.231 ມີີຄວາມກັັງວົົນທີ່່�ສໍໍາຄັັນ
່ ວນຮ່່ ວມ ໃນການປູູກຊາ ໄດ້້ຖືືກປະຕິິບັດ
ັ ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼຼາຍກ່່ ວາເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ກົົງກັັນຂ້້າມ
ວ່່ າ ຜູ້້�ທີ່� ມີີສ່່
ກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ລວມທັັງຢູ່່�ໃນອັັງກິິດ, ໄອແລນ, ເນເທີີແລນ.232 ການສຶຶກສາໜື່່�ງ ໃນເອີີຣົົບ ຍັັງພົົບວ່່ າ
ໃນເວລາທີ່່�ນະໂຍບາຍຂອງລັັດຖະບານ ກໍໍາລັັງດໍໍາເນີີນ «ສົົງຄາມກັັບຢາເສບຕິິດ» ບັັນຫາການລົົງໂທດທາງອາຍາ ຕໍ່່� ຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະສືືບຕໍ່່�ເກີີດຂື້້�ນ ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງໃຈ.233 ບັັນຫາການລົົງໂທດທາງອາຍາ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຢາເສບຕິິດ ໄດ້້ເພີ່່�ມຂຶ້້�ນຢ່່ າງໂດດເດັ່່�ນ ຜ່່ ານທາງ ຄໍໍາຕັັດສິິນທີ່່�
ສໍໍາຄັັນ ຂອງສານສິິດທິິມະນຸຸດ ແຫ່່ ງ ເອີີຣົົບ ລະຫວ່່ າງ V.C.L ແລະ A.N. v ປະເທດສະຫະລາດຊະອານາຈັັກ [ຜົົນ
ນໍໍາໃຊ້້ເລກທີີ. 77587/12 ແລະ 74603/12] ຊື່່�ງໄດ້້ເວົ້້�າຢູ່່�ໃນຫ້້ອງ 4.

229 ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ຢູ່່�ໃນປະເທດອັັງກິິດ, ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາລະອຽດ ແລະ
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານການເປັັນທາດ, ປີີ 2014) 64
ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານ
230 ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ການເປັັນທາດ, 2014) 18
231 ອົົງການ Unicef, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ບໍ່່�ແມ່່ນອາຊະຍາກໍໍາ: ເດັັກທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນ ປະເທດອັັງກິິດ (Unicef, ປີີ 2017) 3
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານ
232 ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ການເປັັນທາດ, 2014) 5-6; ທ່່ານ Ofer, Nogah, ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນປະເທດອັັງກິິດ: ເປັັນຫຍັັງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ຈຶ່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດ ຈາກການປົົກປ້້ອງ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕາມກົົດໝາຍສາກົົນ? ວາລະສານຫຼັັ�ກການປະຕິິບັັດສິິດທິິມະນຸຸດ, 11, 2019,
486”507 ທີ່່� 489.
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານ
233 ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ການເປັັນທາດ, 2014) 9
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ກໍລະນີສກ
ຶ ສາ: ການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບ ແຮງງານທີຖ
່ ກ
ື ບັງຄັບ ໃນການປູກກັນຊາ
ທ້້າວໄຮ ອາຍຸຸ 15 ປີີ ເກີີດໃຫຍ່່ ຢູ່່�ໃນໝູ່່�ບ້້ານແຫ່່ ງໜຶ່່�ງ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ໄປ
ໂຮງຮຽນ. ເມື່່�ອພໍ່່�ຂອງລາວເສຍຊີີວິິດ, ທ້້າວໄຮ ໄດ້້ພະຍາຍາມຫາເງິ ິນ ຢູ່່�ນະຄອນຫຼຼວງ ດ້້ວຍ
ການຂາຍຕຸຸ ກກະຕາຢາງ ເພື່່�ອນຳຳ�ໄປຜະລິິດຄືືນ. ມີີຜູ້້�ຊາຍຄົົນຫນຶ່່�ງ ໄດ້້ເຂົ້້�າມາຫາລາວ ແລະ ໄດ້້
ເວົ້້�າວ່່ າ ລາວ ອາດສາມາດຫາເງິ ິນໄດ້້ຫຼຼາຍ ໃນເອີີຣົົບ. ທ້້າວໄຮ ຈະຕ້້ອງຫາເງິ ິນຫຼຼາຍພັັນໂດລາ
ເພື່່�ອຈ່່ າຍໃຫ້້ຕົົວແທນ ທີ່່�ຈະພາລາວໄປ. ແມ່່ ຂອງລາວ ໄດ້້ກູ້້�ຢືືມເງິ ິນ ໂດບເອົົາເຮືືອນຂອງຕົົນ
ໄປຈໍໍາ ແລະ ລຸຸ ງກໍ່່�ຕື່່�ມໃສ່່ສ່່ ວນທີ່່�ເຫຼືື�ອ.
ຫຼັັ�ງຈາກໃຊ້້ເວລາ 14 ເດືືອນ ຂອງການເດີີນທາງ, ທ້້າວໄຮ ໄດ້້ຖືືກຖິ້້�ມຢູ່່�ທີ່່� ສະຖານີີບໍໍລິິການ ໃນ
ັ ລົົດ
ປະເທດອັັງກິິດ. ຢູ່່�ບ່່ ອນນີ້້�ເອງ ລາວໄດ້້ພົົບກັັບຄົົນຫວຽດນາມອີີກຄົົນໜຶ່່�ງ ຊື່່�ວ່່ າ ກູູງ ທີ່່�ໄດ້້ຂັບ
ພາລາວໄປເຮືືອນຫຼັັ�ງໜື່່�ງ ຢູ່່�ທີ່່�ສະກັັອດແລນ. ເຂົົາໄດ້້ບອກ ທ້້າວໄຮ ວ່່ າ ຕອນນີ້້� ລາວໄດ້້ເປັັນໜີ້້�
ຕື່່�ມ ສໍໍາລັັບ ຄ່່ າເດີີນທາງ ບວກກັັບ ດອກເບ້້ຍ. ລາວຈະຕ້້ອງຫົົດນ້ໍໍ�າຕົ້້�ນກັັນຊາ ເພື່່�ອຊໍໍາລະຫນີ້້�
ສິິນຂອງລາວ ແລະ ສາມາດສົ່່�ງເງິ ິນໄປໃຫ້້ແມ່່ ແລະ ເອື້້�ອຍ ຂອງລາວ. ທ້້າວໄຮ ໄດ້້ຖາມວ່່ າ ເປັັນ
ັ ຍາ, ແຕ່່ ກຸຸ ງໄດ້້ເວົ້້�າວ່່ າ ນີ້້�
ຫຍັັງ ລາວຈື່່�ງບໍ່່�ສາມາດເຮັັດວຽກໃນຮ້້ານອາຫານໄດ້້, ຕາມທີ່່�ໄດ້້ສັນ
ແມ່່ ນເປັັນພຽງທາງເລືືອກດຽວ ຂອງລາວ.
ັ ກປະຕູູ ຈາກ
ກຸຸ ງ ປ່່ ອຍໃຫ້້ ທ້້າວໄຮ ຢູ່່�ຄົົນດຽວ ຢູ່່�ໃນເຮືືອນ ໂດຍມີີຄໍໍາແນະນໍໍາ ແລະ ໄດ້້ລັອ
ພາຍນອກ. ທ້້າວກຸຸ ງ ກັັບຄືືນໄປເຮືືອນ ທຸຸກໆສອງສາມວັັນ ດ້້ວຍອາຫານ ແລະ ນ້ໍໍ�າຈໍໍານວນໜື່່�ງ.
ທ້້າວໄຮ ໄດ້້ຖາມທ້້າວກຸຸ ງວ່່ າ ລາວສາມາດກັັບບ້້ານໄດ້້ບໍໍ, ແຕ່່ ທ້້າວກຸຸ ງ ຕີີລາວ ແລະ ໄດ້້ເວົ້້�າວ່່ າ
ລາວໄປໃສບໍ່່�ໄດ້້, ຖ້້າບໍ່່�ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຕໍໍາຫຼຼວດຈະຈັັບ ແລະ ຕີີລາວ.
ສາມເດືືອນຕໍ່່�ມາ, ຕໍໍາຫຼຼວດ ໄດ້້ບຸຸກເຂົ້້�າໄປໃນເຮືືອນ. ທ້້າວໄຮໄດ້້ຖືືກຈັັບ ແລະ ຖືືກສົ່່�ງໄປຢູ່່�ໃນ
ການຄຸ້້�ມຄອງດູູແລ. ເມື່່�ອຖືືກຖາມຄໍໍາຖາມ, ລາວສັັບສົົນ ແລະ ຢ້້ານເກີີນໄປ ທີ່່�ຈະບອກພວກ
ທຸຸກຢ່່ າງ ແກ່່ ຕໍໍາຫຼຼວດ. ທະນາຍຄວາມຄົົນໜຶ່່�ງ ໄດ້້ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ລາວຍອມຮັັບຜິິດ. ທ້້າວໄຮ ໄດ້້
ຖືືກຕັັດສິິນໃຫ້້ເຂົ້້�າຄຸຸ ກ ເປັັນເວລາ 24 ເດືືອນ ໃນຄຸຸ ມຂັັງຂອງຜູ້້�ໃຫຍ່່ ແລະ ໄດ້້ບອກວ່່ າລາວ ຈະ
ັ ຕາມ ການລົົງໂທດ ຂອງລາວ.
ຖືືກເນລະເທດອອກນອກປະເທດ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ລາວໄດ້້ປະຕິິບັດ
ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນ: ຄັັດມາຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ:
ັ ທີ່່�ດີີ (Anti-Slavery International, ປີີ 2014) 17
ການສຶຶກສາຄົ້້�ນຄວ້້າລາຍລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
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່
ການຂົົນສົ່່�ງ/ການຄ້້າຂາຍຢາເສບຕິິດ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກຂູູດຮີີດໃຫ້້ຜູ້້�ສົ່� ງຢາເສບຕິິ
ດ,
ຊື່່�ງມັັກຈະເຮັັດດ້້ວຍວິິທີີການ ທີ່່�ອັັນຕະລາຍສຸຸ ດຂີີດ ເມື່່�ອເອົົາຢາເສບຕິິດເຊື່່�ອງໄວ້້ໃນຮ່່ າງກາຍ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ.234 ການ
ລັັກລອບຄ້້າເດັັກນ້ ້ອຍ ເພື່່�ອໃຫ້້ໄປຂົົນສົ່່�ງ ຫຼືື� ແຈກຢາຍຢາເສບຕິິດ ໄດ້້ເປັັນສີ່່�ງທີ່່�ຖືືກບັັນທຶຶກໄວ້້ໃນເອກະສານ ເປັັນ
ຢ່່ າງດີີ. ຢູ່່�ໃນປະເທດສະຫະລາດຊະອານາຈັັກ, ຄະດີີກ່່ ຽວກັັບ ການຂົົນສົ່່�ງຢາເສບຕິິດ ລະຫວ່່ າງເມືືອງ ແມ່່ ນກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ກັັບ ການຂູູດຮີີດເດັັກນ້ ້ອຍທີ່່�ມີີຄວາມອ່່ ອນແອ, ລວມທັັງເດັັກນ້ ້ອຍທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຂົົນສົ່່�ງຢາເສບຕິິດ ໄປທົ່່�ວ
ັ ລອບຄ້້າຢາ
ປະເທດ.235 ປະກົົດການອັັນດຽວກັັນນີ້້� ໄດ້້ເກີີດຂຶ້້�ນລະຫວ່່ າງປະເທດ, ໂດຍທີ່່�ເດັັກນ້ ້ອຍຖືືກຈ້ ້າງ ໃຫ້້ລັກ
236
ເສບຕິິດ ຢູ່່�ຕາມເສັ້້�ນທາງອົົບພະຍົົບ ຈາກຕາເວັັນອອກກາງ ໄປຫາ ເອີີຣົົບ.
ປະຊາຊົົນຈໍໍານວນຫຼຼາຍ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດດ້້ວຍວິິທີີນີ້້� ຖືືກຈັັບ ແລະ ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ໃນຂໍ້້�ຫາລັັກລອບຄ້້າຢາເສບຕິິດ, ຫຼຼາຍ
ັ ວ່່ າ ເປັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຢູ່່�ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ຄວາມ
ກວ່່ າທີ່່�ຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວຕົົນ ແລະ ປະຕິິບັດ
�ບໍ່່ເຕັັມໃຈທີ່່�ຈະປະຕິິບັດ
�
ັ ຕໍ່່ຄົົນໃຫ້້ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະເປັັນຍ້ ້ອນ ຄວາມຮ້້າຍແຮງ ຂອງການກະທໍໍາຜິິດ, ເຊັ່່�ນ
ດຽວກັັນກັັບ ການຜ່່ ານຂອງເວລາ ລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ. ມັັນຍັັງສາມາດ ມີີຄວາມຫຍຸ້້�ງຍາກ
ທີ່່�ຈະພິິສູູດ ການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຄວາມໜ້້າເຊື່່�ອຖືື ຂອງບຸຸ ກຄົົນ.237 ປະກົົດການນີ້້� ເກີີດຂຶ້້�ນຢູ່່�ຫຼຼາຍແຫ່່ ງ
ຂອງໂລກ, ແລະ ສົ່່�ງຜົົນສະທ້້ອນເຖິິງ ພົົນລະເມືືອງ ຂອງບັັນດາປະເທດສະມາຊິິກອາຊຽນ.
ິ ຳ�ຮົົງກົົງ ໄດ້້ລາຍງານວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຜູ້້�ທີ່� ອາດຖືືກ
່
ສູູນຍຸຸ ຕິທຳ
ເຄາະຮ້້າຍ ຂອງການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກຕັັດສິິນ
�
ໂທດ ແລະ ເຂົ້້�າຄຸຸ ກສໍໍາລັັບ ການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ຢາເສບຕິິດ ໃນຮົົງກົົງ. ບົົດລາຍງານ ຂອງສູູນ, ບໍ່່�ຢຸຸ ດ
ັ ທຶຶກ ກໍໍລະນີີ ຂອງ ແມ່່ຍິິງ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກຖາມ ໂດຍແຟນ
ຢູ່່�ນີ້້�: ຮົົງກົົງເປັັນສະຖານທີ່່�ຜ່່ ານ ສໍໍາລັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ບັນ
ຂອງນາງ (ທີ່່�ນາງຄິິດວ່່ າເປັັນນັັກທຸຸລະກິິດ) ໃຫ້້ເອົົາເຄື່່�ອງນຸ່່�ງ ຈາກກວາງໂຈວຂອງຈີີນ ໄປຫາ ກົົວລາລໍໍາເປີີ, ມາເລເຊຍ.
ຜ່່ ານທາງຮົົງກົົງ, ໂດຍບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່ າສິ່່�ງຂອງທີ່່�ນາງຖືືແມ່່ ນຢາເສບຕິິດ. ຍັັງມີີການລາຍງານອີີກຫຼຼາຍໆເຫດການ ກ່່ ຽວກັັບການ
ຫຼຼອກລວງ, ບັັງຄັັບ ຫຼືື� ຂົ່່�ມຂູ່່� ຄົົນ ໃຫ້້ເຂົົາໄປໃນການຄ້້າຢາເສບຕິິດ ຜ່່ ານຮົົງກົົງ ຈາກ ອາເມລິິກາໃຕ້້ ຫຼືື� ອາຟຣິິກາ ໄປຫາ
ຈີີນ, ໂດຍ ການສ້້າງສາຍພົົວພັັນມິິດຕະພາບ ຖ້້າແມ່່ ນຜູ້້�ຊາຍ ແລະ ດ້້ວຍການສ້້າງຄວາມສໍໍາພັັນຮັັກ ຖ້້າແມ່່ ນຜູ້້�ຍິິງ.238
ບົົດລາຍງານ ຍັັງໄດ້້ເວົ້້�າເຖີີງ ຜູ້້�ຍິິງຈາກຈີີນແຜ່່ ນດິິນໃຫຍ່່ ຖືືກຫຼຼອກລວງ ໃຫ້້ຄ້າ້ ຢາເສບຕິິດ ໄປມາເລເຊຍ. ໃນກໍໍລະນີີ
ທັັງໝົົດນີ້້�, ຄົົນທີ່່�ຕົົກເປັັນເຫຍື່່�ອ ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວຕົົນວ່່ າ ອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ,
ເຂົົາເຈົ້້�າພັັດຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໃນຂໍໍຫາຄ້້າຢາເສບຕິິດ ແທນ.239
ຢູ່່�ຫຼຼາຍພາກພື້້�ນ ລວມທັັງອາຊຽນ, ຄວາມພະຍາຍາມຢ່່ າງຕັ້້�ງໜ້້າ ເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າຢາເສບຕິິດ ໄດ້້ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີີ
ຄວາມສ່່ ຽງສູູງ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະຖືືກລົົງໂທດ ດ້້ວຍການປະຫານຊີີວິິດ. ໂດຍສະເພາະ,
ັ ຂອງ ນາງ Mary Jane Veloso ທີ່່�ລໍໍຖ້້າການປະຫານຊີີວິິດ ໃນຂໍ້້�ຫາຄ້້າຂາຍຢາເສບຕິິດ
ໃນກໍໍລະນີີປັັດຈຸຸບັນ
ໃນປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ, ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ນາງໄດ້້ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບ
ຈຸຸດປະສົົງດັ່່�ງກ່່ າວ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ຂອງ ຟີີລິິບປິິນ, ເມື່່�ອຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ກ່່ ຽວ ຖືືກກັັກຂັັງ (ໃຫ້້ເບີ່່�ງຫ້້ອງ 5).

234 ຢາເສບຕິິດ ອາດຈະຖືືກຄ້້າ ດ້້ວຍການສື່່�ສານທາງວາຈາ ຫຼືື� ປາກເປົ່່�າ ຫຼືື� ບໍ່່�ດັ່່�ງນັ້້�ນກໍໍດ້້ວຍວິິທີີອື່່�ນ. ໃນກໍໍລະນີີ ຢູ່່� ແອັັດສະປາຍ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ມີີຢາເສບຕິິດ
ເຊື່່�ອງຢູ່່�ໃນເຕົ້້�ານົົມທຽມ. ທ່່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່່ານ N”ria Torres, ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຂູູດຮີີດທາງອາຍາ: ຜົົນກະທົົບທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ປະສົົບ ໃນທາງຜ່່ານ ໄປສູ່່� ລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ, ບົົດທົົບທວນສາກົົນ ກ່່ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, 2019, ສະບັັບທີີ. 25(1) 3”18, ທີ່່� 9.
235 ຄວາມຮຸຸ ນແຮງລະຫວ່່ າງເມືືອງ, ການຂູູດຮີີດ ແລະ ການສະໜອງຢາເສບຕິິດ ປີີ 2017: ບົົດລາຍງານຫຍໍ້້�ແຫ່່ ງຊາດ (ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງອາຊະຍາກໍໍາແຫ່່ງຊາດ,
ພະຈິິກ 2017) 15
236 ທ່່ານ Healy, Claire., ສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຊງ ໃນການສືືບຕໍ່່�: ຄວາມສາມາດໃນການພື້້�ນຕົົວ ແລະ ຄວາມສ່່ ຽງ ຕໍ່່� ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຂູູດຮີີດອື່່�ນໆ
ຂອງບັັນດາຄົົນທີ່່�ເດີີນທາງ ຕາມເສັ້້�ນທາງຂອງການເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ໄປເອີີຣົົບ (ICMPD, 2019), ໜ້້າ210-212
237 ທ່່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່່ານ N”ria Torres, ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຂູູດຮີີດທາງອາຍາ: ຜົົນກະທົົບທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍປະສົົບ ໃນທາງ
ຜ່່ານ ໄປສູ່່� ລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ, ບົົດທົົບທວນສາກົົນ ກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, 2019, ສະບັັບທີີ. 25(1) 3”18, ທີ່່� 10.
238 ສູູນຍຸຸຕິິທໍໍາປະເທດຮົົງກົົງ, ບໍ່່�ຢຸຸ ດຢູ່່�ນີ້້�: ຮົົງກົົງ ເປັັນບ່່ ອນຜ່່ ານ ສໍໍາລັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (ມັັງກອນ 2019) ໜ້້າ10, 14.
ັ ງານ ກ່່ ຽວກັັບ ບົົດສຶຶກສາ ຂອງ ການກັັກຂັັງຕາມອໍໍາເພີີໃຈ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບນະໂຍບາຍຢາເສບຕິິດ
239 ສູູນຍຸຸຕິິທໍໍາປະເທດຮົົງກົົງ, ການຍື່່�ນ ສໍໍາລັັບ ກຸ່່� ມປະຕິິບັດ
(ມີີນາ, 2020)
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ການຄາດຕະກໍໍາ (ແບບມີີເຈດຈໍໍານົົງ) ແລະ ການຄາດຕະກໍໍາ (ບໍ່່�ມີີເຈດຈໍໍານົົງ)
ມີີກໍໍລະນີີ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກບອກໃຫ້້ທໍໍາຮ້້າຍຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນອື່່�ນ ຊື່່�ງເປັັນວິິທີີການຄວບຄຸຸ ມ, ຊື່່�ງຕໍ່່�ມາ ຜູ້້�ຄ້້າ
ມະນຸຸດ ອາດຈະຍົົກລະດັັບມາເປັັນຮູູບແບບ ການບີີບບັັງຄັັບ, ເຊັ່່�ນ ດ້້ວຍການຂົ່່�ມຂູ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າ ບໍ່່�
ສາມາດໄປຫາຕໍໍາຫຼຼວດໄດ້້.240 ມີີສະຖານະການ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກໃຊ້້ກໍໍາລັັງ ຫຼືື� ບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກໍໍ
ທໍໍາອາດຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ມີີຄວາມຮຸຸ ນແຮງ ຫຼືື� ແມ້ ້ກະທັ້້�ງເຖີີງຂັ້້�ນການຂ້້າຄົົນ, ໂດຍທີ່່�ຜູ້້�ກ່່ ຽວບໍ່່�ຢາກເຮັັດເຊັ່່�ນນັ້້�ນ. ໃນບາງກໍໍ
ລະນີີ, ເດັັກນ້ ້ອຍ ກໍໍຍັັງຖືືກບອກໃຫ້້ເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໃນການຄາດຕະກໍໍາ.241
ກໍໍລະນີີສຶກ
ຶ ສາ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຖືືກຕັັດສິິນໂທດ ວ່່າເປັັນຄາດຕະກຳຳ�
ັ ສິິນໂທດ ໃນວັັນທີີ 4 ກຸຸ ມພາ 2021 ໃນຄະດີີ ລະຫວ່່ າງ ໄອຍະການ
ສານອາຍາສາກົົນ ໄດ້້ຕັດ
v ທ່່ ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, ທີ່່�ພົົບວ່່ າ Ongwen ມີີຄວາມຜິິດ ໃນ
ຂໍ້້�ຫາກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ� ຕ້້ານຄວາມເປັັນມະນຸຸດສະທໍໍາ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຳ�ສົົງຄາມ ທີ່່�ໄດ້້ກະທຳຳ� ຢູ່່�
ທາງພາກເໜືືອ ຂອງປະເທດອູູກັັນດາ ລະຫວ່່ າງ ວັັນທີີ 1 ກໍໍລະກົົດ 2002 ຫາ ວັັນທີີ 31
ທັັນວາ ປີີ 2005. ອາດຊະຍາກຳຳ� ທີ່່� Ongwen ຖືືກຕັັດສິິນໂທດ ປະກອບມີີ ການຄາດຕະກຳຳ�,
ການບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານ, ການທໍໍລະມານ, ການຂົ່່�ມຂືືນ, ການເປັັນຂ້້າທາດທາງເພດ ແລະ ການ
ເຮັັດໃຫ້້ເປັັນທາດ, ແລະ ການເກນເດັັກນ້ ້ອຍອາຍຸຸ ຕ່ຳ� ຳ�ກວ່່ າ 15 ປີີ ເປັັນທະຫານເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນ
ັ ສິິນລົົງໂທດໃຫ້້ Ongwen ເຂົ້້�າ
ການເຮັັດສົົງຄາມ. ໃນວັັນທີີ 6 ພຶຶດສະພາ 2021, ICC ໄດ້້ຕັດ
ຄຸຸ ກເປັັນເວລາ 25 ປີີ. Ongwen ໄດ້້ຖືືກລັັກພາຕົົວໄປ ໂດຍ ກອງກໍໍາລັັງ LRA (Lord’s
Resistance Army) ໃນປີີ 1987 ຊື່່�ງຜູ້້�ກ່່ ຽວມີີອາຍຸຸ ປະມານ 9 ປີີ, ແຕ່່ ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�
ຕາມ, ໄດ້້ຄົ້້�ນພົົບວ່່ າ ລາວ ໄດ້້ກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາ ຕາມທີ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ ທີ່່�ມີີຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບເຕັັມທີ່່� ແລະ ເປັັນຜູ້້�ບັັນຊາການ ຂອງ ກອງກໍໍາລັັງ LRA. ໃນວັັນທີີ 21 ພຶຶດສະພາ
່ ແຈ້ ້ງການ ກ່່ ຽວກັັບຄວາມຕັ້້�ງໃຈຂອງຕົົນ
2021, ສະພາຝ່່າຍຈໍໍາເລີີຍ ຂອງ Ongwen ໄດ້້ຍື່� ນ
�ທີ່່ຈະຂໍໍອຸຸ ທອນ ຄຳຳ�ຕັດ
ັ ສິິນ ຈາກການພິິຈາລະນາຄະດີີໃນສານ. ໃນບັັນດາເຫດຜົົນທັັງຫຼຼາຍ ສໍໍາ
່ າ ສານໄດ້້ມີີຄວາມຜິິດພາດ ໃນການບໍ່່�ສົົນໃຈຫຼັັ�ກຖານ ຂອງ
ລັັບການອຸຸ ທອນ, ຈໍໍາເລີີຍໄດ້້ຍື່� ນວ່່
ການລັັກພາຕົົວຕົົນເອງຫນີີ, ການປູູກຝັັ ງຈິິດສໍໍານຶຶກ ແລະ ປະສົົບການຕ່່ າງໆ ຂອງ Ongwen
ທີ່່�ເປັັນທະຫານເດັັກນ້ ້ອຍ ຢູ່່�ໃນກອງກໍໍາລັັງ LRA.242

ບົົດສຶຶກສາ ປີີ 2020 ຂອງ ອົົງການ UNODC ທີ່່�ມີີຫົົວຂໍ້້�ຊື່່�ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຖືືກ
ຂູູດຮີີດທາງເພດ ໃນຖານະເປັັນຈໍໍາເລີີຍ: ບົົດວິິເຄາະກົົດໝາຍທີ່່�ອິິງໃສ່່ ຄະດີີ ໄດ້້ວິເິ ຄາະ 53 ຄະດີີ ຈາກ 16 ປະເທດ,
ໂດຍເນັ້້�ນໃສ່່ ເອີີຣົົບ. ໄດ້້ຄົ້້�ນພົົບວ່່ າ ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ນໍໍາໃຊ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອປ້້ອງກັັນຕົົນເອງ ຈາກການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີ ໂດຍນໍໍາໃຊ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ລົົງມືືກະທໍໍາ ເຊັ່່�ນ ການຮັັບເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຄົົນໃໝ່່ , ການຄວບຄຸຸ ມ, ການລວບລວມ
ການດໍໍາເນີີນການຕ່່ າງໆ ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ ການຂູູດຮີີດ ແລະ ການໂຄສະນາການບໍໍລິິການ. ຈໍໍາເລີີຍທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈໍໍາ
ັ ບົົດບາດການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ ການ
ນວນຫຼຼາຍ ຍັັງສືືບຕໍ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ, ແຕ່່ຖືືກຜັັກດັັນໃຫ້້ປະຕິິບັດ
ຂູູດຮີີດຕົົນເອງ, ຮັັບປະກັັນ ໃຫ້້ຖືືກໃຈ ແລະ ເປັັນທີ່່�ໂປດປານ ຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່�ນ ນອກເຫນືືອ
ັ ບົົດບາດເຫຼົ່່��ານີ້້�. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ໃນຄະດີີ ທີ່່�ຖືືກຊັັກຖາມ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງ ຂອງການສຶຶກສາ
ຈາກການປະຕິິບັດ
ັ ຮູ້້�ຈໍໍາເລີີຍວ່່ າເປັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ,
ນັ້້�ນ, ໄດ້້ພົົບວ່່ າ ສານບໍ່່�ໄດ້້ປຶຶກສາຫາລືື ກ່່ ຽວກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
ຫຼືື� ປະຕິິເສດການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ ແບບງ່່າຍໆ, ຊື່່ງສົ່່ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການດໍໍາເນີີນຄະດີີເຂົົາເຈົ້້�າ, ມີີການຕັັດສິິນໂທດ
ັ ທີ່່�ເທົ່່�າກັັບ ເຂົົາເຈົ້້�າຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສອງເທົ່່�າ.243
ແລະ ການລົົງໂທດ; ຜົົນໄດ້້ຮັບ
240 ການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember & ທ່່ານ Karana Rising, 4pm PT / 7 ໂມງແລງ
ET, 30 ເມສາ 2021. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
241 ບົົດລາຍງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ທົ່່�ວໂລກ ປີີ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້້າ50. ຢູ່່�ໃນປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິການ, ມີີຄະດີີບາງອັັນທີ່່�ມີີ
ປະຫວັັດລະດັັບສູູງ ກ່່ຽວກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາ ວ່່າເປັັນອາຊະຍາກອນ, ລວມມີີ ທ່່ານ Cyntoya Brown, ທ່່ານ Jessica & Jordan Hampton
ແລະ ທ່່ານ Tiffany Simpson.
242 ໄອຍະການ v ທ່່ ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen
243 ສໍໍານັັກງານສະຫະປະຊາຊາດ ວ່່າດ້້ວຍ ຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນເພດຍີີງ ສໍໍາລັັບຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ
ໃນນາມເປັັນຈຳຳ�ເລີີຍ: ບົົດວິິເຄາະກົົດໝາຍຄະດີີ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020).
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ການກໍກ
່ ານຮ້າຍ, ລັດທິໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຂໍຂດ
ັ ແຍ່ງ ທີມ
່ ກ
ີ ານໃຊ້ກາໍ ລັງອາວຸດ
ຄົົນອາດຈະຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ ໃຫ້້ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຢູ່່�ໃນ ຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງທີ່່�ໃຊ້້ກໍໍາລັັງອາວຸຸ ດ
ແລະ ການກໍ່່�ການຮ້້າຍ, ຊື່່�ງອາດຈະມີີບົົດບາດ ໃນການສູ້້�ຮົົບ ຫຼືື� ບົົດບາດທີ່່�ບໍ່່�ກ່່ ຽວກັັບການສູ້້�ຮົົບ, ເຊັ່່�ນ: ເປັັນພໍ່່�ຄົົວ,
່ � ແນວໜ້້າ. ການຮັັບເຂົ້້�າສູ່່� ການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ທີ່່�ມີີການໃຊ້້ກຳ�ລັ
ຳ ງັ ອາວຸຸ ດ, ລັັດທິິ
ຄົົນເຜົ້້�າປະຕູູ, ຫຼືື� ແມ້ ້ກະທັ້້�ງເປັັນຜູ້້�ທີ່� ຢູ່່
ຫົົວຮຸຸ ນແຮງ ແລະ ການປະທະກັັນດ້້ວຍກຳຳ�ລັງັ ອາວຸຸ ດ ສາມາດສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ເກີີດ ການຂູູດຮີີດຫຼຼາຍຮູູບແບບ, ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່
ການບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານ ແລະ ການຂູູດຮີີດທາງເພດ ຈົົນໄປເຖິິງ ການຂູູດຮີີດທາງອາຍາ ຢູ່່�ໃນການປະທະກັັນດ້້ວຍ
ກຳຳ�ລັງັ ອາວຸຸ ດ, ລວມທັັງການກໍ່່�ການຮ້້າຍ, ອາດຊະຍາກຳຳ�ສົົງຄາມ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຳ� ຕ້້ານຄວາມເປັັາມະນຸຸດສະທໍໍາ.244
ສະຖານະການ ຂອງເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ຖືືກບັັນຈຸຸເຂົ້້�າຮ່່ ວມ ໃນຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງ ທີ່່�ມີີການນໍໍາໃຊ້້ກໍໍາລັັງອາວຸຸ ດ ເກືືອບທຸຸກຄັ້້�ງ ແມ່່ ນກໍໍ
ັ ແລະ ຈຸຸດປະສົົງໃນການຂູູດຮີີດ). ເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ຖືືກ
ໃຫ້້ເກີີດການຄ້້າມະນຸຸດ (ທີ່່�ຕ້້ອງການພຽງແຕ່່ ການລົົງມືືປະຕິິບັດ
ບັັນຈຸຸເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງ ທີ່່�ມີີການນໍໍາໃຊ້້ກໍໍາລັັງອາວຸຸ ດ ຄວນຖືືກຮັັບຮູ້້� ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍສາກົົນ ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ຈາກການລະເມີີດສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ກົົດໝາຍມະນຸຸດສະທຳຳ� ຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງ; ການທີ່່�ບໍ່່�ສາມາດ ຮັັບຮູ້້�ເຂົົາເຈົ້້�າ
ໃນລັັກສະນະນັ້້�ນ ສາມາດສົ່່�ງຜົົນ ເຮັັດໃຫ້້ບໍ່່�ສາມາດປົົກປ້້ອງໄດ້້. ຢູ່່�ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ຄົົນທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ ໃນນາມເປັັນ
ທະຫານເດັັກນ້ ້ອຍ ແມ່່ ນຫຼຸຸ�ດພົ້້�ນ ໄປສູ່່� ການຂູູດຮີີດຜູ້້�ອື່່�ນ. ເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດໃນສະພາບການເຫຼົ່່��ານີ້້� ຄວນຈະ
ັ ຊື່່�ງຕົ້້�ນຕໍໍ ແມ່່ ນໃຫ້້ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ຖືືວ່່ າເປັັນການລະເມີີດສິິດທິິມະນຸຸດ
ຖືືກປະຕິິບັດ
ແລະ ກົົດໝາຍມະນຸຸດສະທໍໍາ ຢ່່ າງຮ້້າຍແຮງ, ແຕ່່ສ່່ ວນຫຼຼາຍແລ້້ວ ເຂົົາເຈົ້້�າມັັກຈະຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາແທນ. ເມື່່�ອບໍ່່�
ຮັັບຮູ້້� ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ເຂົົາເຈົ້້�າຈະຕົົກຢູ່່�ໃນຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຍ້ ້ອນມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ
ັ ວ່່ າ ເປັັນໄພຂົ່່�ມຂູ່່� ຕໍ່່� ຄວາມໝັ້້�ນ
ກັັບ ກຸ່່� ມກໍ່່�ການຮ້້າຍ ແລະ ກຸ່່� ມຂັັດແຍ່່ ງທີ່່�ປະກອບອາວຸຸ ດ, ແລະ ອາດຈະຖືືກປະຕິິບັດ
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ຄົົງ ຫຼຼາຍກວ່່ າ ທີ່່ຈະຖືືກສົ່່ງຕໍ່່ ໄປຫາເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ປົົກປ້້ອງ.
ກໍໍລະນີີສຶກ
ຶ ສາ: ການຕັັດສິິນໂທດ ທ່່ານ Dominic Ongwen ໂດຍສານອາຍາສາກົົນ
ັ ສິິນໂທດ ໃນວັັນທີີ 4 ກຸຸ ມພາ 2021 ໃນຄະດີີ ລະຫວ່່ າງ ໄອຍະການ
ສານອາຍາສາກົົນ ໄດ້້ຕັດ
v ທ່່ ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, ທີ່່�ພົົບວ່່ າ Ongwen ມີີຄວາມຜິິດ ໃນ
ຂໍ້້�ຫາກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ� ຕ້້ານຄວາມເປັັນມະນຸຸດສະທໍໍາ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຳ�ສົົງຄາມ ທີ່່�ໄດ້້ກະທຳຳ� ຢູ່່�
ທາງພາກເໜືືອ ຂອງປະເທດອູູກັັນດາ ລະຫວ່່ າງ ວັັນທີີ 1 ກໍໍລະກົົດ 2002 ຫາ ວັັນທີີ 31
ທັັນວາ ປີີ 2005. ອາດຊະຍາກຳຳ� ທີ່່� Ongwen ຖືືກຕັັດສິິນໂທດ ປະກອບມີີ ການຄາດຕະກຳຳ�,
ການບັັງຄັັບໃຫ້້ແຕ່່ ງງານ, ການທໍໍລະມານ, ການຂົ່່�ມຂືືນ, ການເປັັນຂ້້າທາດທາງເພດ ແລະ ການ
ເຮັັດໃຫ້້ເປັັນທາດ, ແລະ ການເກນເດັັກນ້ ້ອຍອາຍຸຸ ຕ່ຳ� ຳ�ກວ່່ າ 15 ປີີ ເປັັນທະຫານເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນ
ັ ສິິນລົົງໂທດໃຫ້້ Ongwen ເຂົ້້�າ
ການເຮັັດສົົງຄາມ. ໃນວັັນທີີ 6 ພຶຶດສະພາ 2021, ICC ໄດ້້ຕັດ
ຄຸຸ ກເປັັນເວລາ 25 ປີີ. Ongwen ໄດ້້ຖືືກລັັກພາຕົົວໄປ ໂດຍ ກອງກໍໍາລັັງ LRA (Lord’s
Resistance Army) ໃນປີີ 1987 ຊື່່�ງຜູ້້�ກ່່ ຽວມີີອາຍຸຸ ປະມານ 9 ປີີ, ແຕ່່ ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�
ຕາມ, ໄດ້້ຄົ້້�ນພົົບວ່່ າ ລາວ ໄດ້້ກໍ່່�ອາຊະຍາກໍໍາ ຕາມທີ່່�ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ຫາວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ ທີ່່�ມີີຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບເຕັັມທີ່່� ແລະ ເປັັນຜູ້້�ບັັນຊາການ ຂອງ ກອງກໍໍາລັັງ LRA. ໃນວັັນທີີ 21 ພຶຶດສະພາ
່ ແຈ້ ້ງການ ກ່່ ຽວກັັບຄວາມຕັ້້�ງໃຈຂອງຕົົນ
2021, ສະພາຝ່່າຍຈໍໍາເລີີຍ ຂອງ Ongwen ໄດ້້ຍື່� ນ
�ທີ່່ຈະຂໍໍອຸຸ ທອນ ຄຳຳ�ຕັດ
ັ ສິິນ ຈາກການພິິຈາລະນາຄະດີີໃນສານ. ໃນບັັນດາເຫດຜົົນທັັງຫຼຼາຍ ສໍໍາ
່ າ ສານໄດ້້ມີີຄວາມຜິິດພາດ ໃນການບໍ່່�ສົົນໃຈຫຼັັ�ກຖານ ຂອງ
ລັັບການອຸຸ ທອນ, ຈໍໍາເລີີຍໄດ້້ຍື່� ນວ່່
ການລັັກພາຕົົວຕົົນເອງຫນີີ, ການປູູກຝັັ ງຈິິດສໍໍານຶຶກ ແລະ ປະສົົບການຕ່່ າງໆ ຂອງ Ongwen
ທີ່່�ເປັັນທະຫານເດັັກນ້ ້ອຍ ຢູ່່�ໃນກອງກໍໍາລັັງ LRA.246

244 ບົົດລາຍງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ທົ່່�ວໂລກ ປີີ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້້າ50
245 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ການຕໍ້້�ສູ້້� ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ໃນສະພາບການທີ່່�ມີີຂໍ້້�ຂັັດແຍ່່ ງ (UNODC, ປີີ 2018).
246 ໄອຍະການ v ທ່່ ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ການຄົ້້�ນຄວ້້າ ທີ່່�ລົົງເລິິກໃສ່່ ການຄ້້າມະນຸຸດໂດຍ ກຸ່່� ມ ISIS ໄດ້້ເປີີດເຜີີຍ ວິິທີີການທີ່່�ເປັັນລະບົົບ ທີ່່�ແນໃສ່່ ບຸຸ ກຄົົນ
ສະເພາະແລະ ການຮັັບເຂົົາເຈົ້້�າ ເຂົ້້�າໄປໃນ ການຂູູດຮີີດທາງເພດ, ການເປັັນທາດພາຍໃນ, ແຮງງານທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ
ແລະ ການຂູູດຮີີດຮູູບແບບອື່່�ນໆ ລວມທັັງການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ໃນການກໍ່່�ການຮ້້າຍ. ການຄົ້້�ນຄວ້້າ ທີ່່�ດໍໍາເນີີນໂດຍ
Reprieve ທີ່່�ລົົງເລິິກ ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນພົົນລະເມືືອງອັັງກິິດ ໂດຍ ກຸ່່� ມ ISIS ໄດ້້ພົົບວ່່ າ ແມ່່ຍິິງອັັງກິິດ
ສ່່ ວນໃຫຍ່່ ທີ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ ຢູ່່�ໃນພາກຕາເວັັນອອກສຽງເຫນືືອ ຂອງປະເທດຊີີເຣຍ (63%) ແມ່່ ນຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.247
ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ແທນທີ່່�ຈະຖືືກກໍໍານົົດຕົົວຕົົນວ່່ າຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ອຳຳ�ນາດການປົົກຄອງ
ຂອງລັັດ ທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບ ຈະກີີດກັ້້�ນເຂົົາເຈົ້້�າ ຈາກການເປັັນພົົນລະເມືືອງຂອງປະເທດ, ປະຕິິເສດການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງ
ກົົງສຸຸ ນ, ປະຕິິເສດສິິດທີ່່�ຈະກັັບຄືືນປະເທດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ຫຼືື� ກັັກຂັັງເຂົົາເຈົ້້�າ ຢ່່ າງບໍ່່�ມີີກຳຳ�ນົົດ ບົົນພື້້�ນຖານ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້
ເລືືອກ ‘ດ້້ວຍຄວາມສະໝັັກໃຈຂອງຕົົນເອງ’ ເພື່່�ອເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນການກະທໍໍາ, ຊື່່�ງອາດຈະບໍ່່�ແມ່່ ນປະເດັັນ. ສ່່ ວນທີ່່�ສໍໍາ
ັ ຜົົນກະທົົບ ແມ່່ ນເດັັກນ້ ້ອຍ.248
ຄັັນ ຂອງຜູ້້�ໄດ້້ຮັບ

ການຄ້າມະນຸດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະຖືືກຕັັດສິິນໂທດ ຍ້ ້ອນການກະທຳຳ�ຜິິດ ໃນການຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນບາງ
ກໍໍລະນີີ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ໃນການຮັັບ ຫຼືື� ຄວບຄຸຸ ມ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນອື່່�ນໆ, ຊື່່�ງເຂົົາເຈົ້້�າ
ັ ການປະຕິິບັດ
ັ ທີ່່�ມີີຄວາມຮຸຸ ນແຮງໜ້້ອຍລົົງ ຈາກ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�
ອາດຈະເຮັັດເພື່່�ອໃຫ້້ເຫັັນຄວາມແຕກຕ່່ າງ ຫຼືື� ໄດ້້ຮັບ
ມີີອໍໍານາດຫຼຼາຍກວ່່ າ.249 ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ມີີກໍໍລະນີີ ຂອງ ແມ່່ຍິິງ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ, ຊື່່�ງ
່ ຈ່່ າຍຄືືນໜີ້້�ສິິນ ແລະ ຕໍ່່�ມາກໍໍກາຍເປັັນ ແມ່່ ເລົ້້�າ/ຜູ້້�ທີ່� ຮັັ
່ ບຜິິດຊອບຮ້້ານບັັນເທີີງ. ແມ່່ ນແຕ່່ ບາງຄົົນ ຍັັງຖືືກ
ເປັັນຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
�
ິ ານ
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໃນນາມຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຍ້ ້ອນພາຜູ້້�ຍິິງຄົົນອື່່ນໆ ໄປເຮັັດວຽກຢູ່່�ຕ່່ າງປະເທດ ໃນອຸຸ ດສະຫະກຳຳ�ໃຫ້້ບໍໍລິກ
250
�
�
ິ ການໃດໆ (ເຊັ່່ນ: ການບັັງຄັັບ, ການສໍ້້�ໂກງ ຫຼືື� ການບີີບບັັງຄັັບ).
ທາງເພດ ໂດຍບໍ່່ໃຊ້້ວິທີີ
ບົົດສຶຶກສາ ປີີ 2020 ຂອງ ອົົງການ UNODC ທີ່່�ມີີຫົົວຂໍ້້�ຊື່່�ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຖືືກ
ຂູູດຮີີດທາງເພດ ໃນຖານະເປັັນຈໍໍາເລີີຍ: ບົົດວິິເຄາະກົົດໝາຍທີ່່�ອິິງໃສ່່ ຄະດີີ ໄດ້້ວິເິ ຄາະ 53 ຄະດີີ ຈາກ 16 ປະເທດ,
ໂດຍເນັ້້�ນໃສ່່ ເອີີຣົົບ. ໄດ້້ຄົ້້�ນພົົບວ່່ າ ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ນໍໍາໃຊ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່�ອປ້້ອງກັັນຕົົນເອງ ຈາກການດໍໍາເນີີນ
ຄະດີີ ໂດຍນໍໍາໃຊ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ລົົງມືືກະທໍໍາ ເຊັ່່�ນ ການຮັັບເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຄົົນໃໝ່່ , ການຄວບຄຸຸ ມ, ການລວບລວມ
ການດໍໍາເນີີນການຕ່່ າງໆ ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ ການຂູູດຮີີດ ແລະ ການໂຄສະນາການບໍໍລິິການ. ຈໍໍາເລີີຍທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈໍໍາ
ັ ບົົດບາດການຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນ ການ
ນວນຫຼຼາຍ ຍັັງສືືບຕໍ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ, ແຕ່່ຖືືກຜັັກດັັນໃຫ້້ປະຕິິບັດ
ຂູູດຮີີດຕົົນເອງ, ຮັັບປະກັັນ ໃຫ້້ຖືືກໃຈ ແລະ ເປັັນທີ່່�ໂປດປານ ຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີທາງເລືືອກອື່່�ນ ນອກເຫນືືອ
ັ ບົົດບາດເຫຼົ່່��ານີ້້�. ເຖີີງຢ່່ າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ໃນຄະດີີ ທີ່່�ຖືືກຊັັກຖາມ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງ ຂອງການສຶຶກສາ
ຈາກການປະຕິິບັດ
ັ ຮູ້້�ຈໍໍາເລີີຍວ່່ າເປັັນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ,
ນັ້້�ນ, ໄດ້້ພົົບວ່່ າ ສານບໍ່່�ໄດ້້ປຶຶກສາຫາລືື ກ່່ ຽວກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ, ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
�
�
ຫຼືື� ປະຕິິເສດການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ ແບບງ່່າຍໆ, ຊື່່ງສົ່່ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການດໍໍາເນີີນຄະດີີເຂົົາເຈົ້້�າ, ມີີການຕັັດສິິນໂທດ
ັ ທີ່່�ເທົ່່�າກັັບ ເຂົົາເຈົ້້�າຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍສອງເທົ່່�າ.251
ແລະ ການລົົງໂທດ; ຜົົນໄດ້້ຮັບ
247 ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອເຂົ້້�າຮ່່ ວມກຸ່່� ມ ISIS: ຄອບຄົົວຄົົນອັັງກິິດ ທີ່່�ຖືືກກັັກຂັັງໃນປະເທດຊີີເຣຍ ຫຼັັ�ງຈາກຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໄປປະເທດສາດສະໜາອິິດສະລາມ
(Reprieve, 2021) 11
248 ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອເຂົ້້�າຮ່່ ວມກຸ່່� ມ ISIS: ຄອບຄົົວຄົົນອັັງກິິດ ທີ່່�ຖືືກກັັກຂັັງໃນປະເທດຊີີເຣຍ ຫຼັັ�ງຈາກຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໄປປະເທດສາດສະໜາອິິດສະລາມ
(Reprieve, 2021). Also ໃຫ້້ເບີ່່�ງ ທ່່ານ Maya Foa, ຫົົວໜ້້າບໍໍລິິຫານຮ່່ວມ, Reprieve, ເວົ້້�າກ່່ຽວກັັບ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ຊື່່�ງເປັັນງານໜື່່�ງທີ່່�ຈັັດຂຶ້້�ນຄູ່່�ກັັບ ວາລະກອງປະຊຸຸມ ຂອງ ສະພາສິິດທິິມະນຸຸດ 30 ມິິຖຸຸນາ 2021, 13:00 ” 14:30 CET. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ
ໃນຟາຍເອກະສານ. ໃຫ້້ເບີ່່�ງຕື່່�ມ ທ່່ານ Maya Foa, Shamima Begum ແມ່່ ນເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ – ແລະ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກ ຄວນ
ັ ເຊັ່່�ນນັ້້�ນກັັບຜູ້້�ກ່່ ຽວ, ໜັັງສືືພິິມ Guardian 27 ກຸຸມພາ 2021 (ໄດ້້ເຂົ້້�າເບີ່່�ງ ໃນວັັນທີີ 31 ສີີງຫາ 2021) ມີີຢູ່່�ທີ່່�: https://www.theguardian.
ຈະປະຕິິບັດ
com/commentisfree/2021/feb/26/shamima-begum-trafficking-uk-citizenship-rights.
249 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ກ່່ຽວກັັບ ບັັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນເປັັນຜົົນ
ມາຈາກ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່�ຖືືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່່�ມປະຕິິບັັດງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິິຖຸຸນາ 2020), ວັັກ 8.
250 ຄູ່່� ມືືຫຍໍ້້� ກ່່ ຽວກັັບ ຄວາມເສຍຫາຍດ້້ານຊັັບສິິນ ຂອງກົົດໝາຍຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ມາດຕະການ ກ່່ ຽວກັັບ ຜູ້້�ເຮັັດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ (ຄະນະກໍໍາມະ
ການສາກົົນ ກ່່ຽວກັັບ ສິິດທິິ ຂອງຜູ້້�ເຮັັດວຽກບໍໍລິິການທາງເພດ ໃນເອີີຣົົບ, 2019) 33.
251 ສໍໍານັັກງານສະຫະປະຊາຊາດ ວ່່າດ້້ວຍ ຢາເສບຕິິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເປັັນເພດຍີີງ ສໍໍາລັັບຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ
ໃນນາມເປັັນຈຳຳ�ເລີີຍ: ບົົດວິິເຄາະກົົດໝາຍຄະດີີ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020).
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ກໍໍລະນີີສຶກ
ຶ ສາ: ນາງ Tiffany Simpson – ຖືືກຕັັດສີີນໂທດຄ້້າມະນຸຸດ
ນາງ Tiffany Simpson ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ ໃຫ້້ເຂົ້້�າຄຸຸ ກ ເປັັນເວລາ 30 ປີີ ໃນລັັດຈໍໍເຈຍ,
ປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ. ນາງ Tiffany ໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຕອນທີ່່�ນາງມີີອາຍຸຸ 17 ປີີ, ຖືືກ
ທຸຸບຕີີ, ແທງ, ມີີຢາເສບຕິິດ ແລະ ຖືືກການບັັງຄັັບຄ້້າເດັັກນ້ ້ອຍຄົົນອື່່�ນໆ. ນາງໄດ້້ຖືືພາກັັບຜູ້້�ຄ້້າ
ັ ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະ
ມະນຸຸດ ຂອງນາງ. ແທນທີ່່�ຈະຖືືກປະຕິິບັດ
ນຸຸດ, ນາງໄດ້້ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໂດຍຫ້້ອງການໄອຍະການເມືືອງ ຂອງລັັດຈໍໍໍ�ເຈຍໃຕ້້ ແລະ ປ່່ ຽນ
ດ້້ວຍການກະທຳຳ�ຜິິດ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ເປັັນໄວໜຸ່່�ມ. ໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຂອງ
ນາງ, ນາງ Tiffany ບໍ່່�ສາມາດເວົ້້�າເພື່່�ອຕົົນເອງໄດ້້. ດັ່່�ງທີ່່�ຜູ້້�ຕ່່ າງໜ້້າທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ຂອງນາງ
ໄດ້້ອະທິິບາຍ ຄືື:
ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນເກີີດຂຶ້້�ນ, ແຕ່່ ໃນອະດີີ, ໄດ້້
ເກີີດຂຶ້້�ນ ຍ້ ້ອນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ ການຄວບຄຸຸ ມ ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ ມັັກຈະບໍ່່�
ສາມາດເວົ້້�າ ຫຼືື� ຊ່່ ວຍຕົົນເອງໄດ້້, ຊື່່�ງຖືືກຜູູກມັັດດ້້ວຍ ຄວາມຢ້້ານກົົວ ແລະ ການຄວບຄຸຸ ມອັັນ
ດຽວ ທີ່່�ເກີີດຈາກ ການຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ທີ່່�ບັັງຄັັບເຂົົາເຈົ້້�າ ໃຫ້້ກະທຳຳ� ອາ
ຊະຍາກໍໍາ. ຍ້ ້ອນມົົນທິິນ ທີ່່�ນາງໄດ້້ປະສົົບ ແລະ ຄວາມຢ້້ານກົົວທີ່່�ນາງມີີ ຕໍ່່� ພວກຄ້້າມະນຸຸດ,
ນາງ Tiffany ບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ຕົົນເອງເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກອາຊະຍາກຳຳ� ແລະ ໄດ້້ຮັັບໂທດ
ສອງຂໍ້້�ຫາ. ນາງ Tiffany ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ ໃຫ້້ເຂົ້້�າຄຸຸ ກ 30 ປີີ ໂດຍມີີ 20 ໃຫ້້ຊົົດໃຊ້້. ນາງ
ັ ຕາມການລົົງໂທດດັ່່�ງກ່່ າວ ເປັັນເວລາເກົ້້�າປີີ. ອີີງຕາມກົົດໝາຍ, ຕາມ
Tiffany ໄດ້້ປະຕິິບັດ
ກົົດໝາຍ, ນາງງ Tiffany ບໍ່່�ສາມາດສ້້າງເຈດຕະນາ, ທີ່່�ເອີ້້�ນວ່່ າ ເຈດຕະນາ (mens rea),
ເພື່່�ອກໍໍອາຊະຍາກໍໍາ ໃນການຄ້້າຄົົນອື່່�ນ, ເພາະວ່່ າ ນາງໄດ້້ຖືືກບັັງຄັັບ ໃຫ້້ເຮັັດແນວນັ້້�ນ ຍ້ ້ອນ
ຄວາມຢ້້ານກົົວ ຕໍ່່� ຄວາມປອດໄພຂອງຕົົນເອງ ແລະ ແມ່່ ເຖົ້້�າ ຂອງນາງ. ໃນແງ່່ຂອງສິິນທໍໍາ,
ັ ການບໍໍລິິການ ເພື່່�ອຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ໃນການຟື້້�ນຟູູຂອງນາງ, ບໍ່່�ຄວນຖືືກ
ນາງ Tiffany ຄວນໄດ້້ຮັບ
ລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບອາຊະຍາກໍໍາ ຂອງຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຕໍ່່� ນາງແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຄົົນອື່່�ນໆ.252
ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນ: ທ່່ ານ Susan Coppedge (ອະດີີດ ເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດພິິເສດ, ທີ່່�ປຶຶກສາອາວຸຸ ໂສ ກັັບ ທ່່ ານ
ິ າ ເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່�ງ ຂອງ
Krevolin & Horst, ແລະ ທະນາຍຄວາມ ຂອງ ນາງ Tiffany Simpson), ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ການປິ່່�ນປົົວ ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ເວັັບໄຊ law.com, 18 ກຸຸ ມພາ 2021

ການລັກລອບເອົາຄົນ
້ ເຂົາ້ ເມີອງຜິດກົດໝາຍ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະເລີ່່�ມການເດີີນທາງ ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ລັັກລອບເຂົ້້�າເມີີອງຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�
ຈ່່ າຍເງິ ິນຄ່່ າຜ່່ ານທາງໄປຫາປະເທດອື່່�ນ. ໃນກໍໍລະນີີທີ່່� ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ດຳຳ�ເນີີນການ ລັັກລອບທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍໃດໜຶ່່�ງ
ເຊັ່່�ນ: ຂັັບລົົດລັັກລອບຂົົນສົ່່�ງເຄື່່�ອງ ຫຼືື� ຂັັບເຮືືອ ເພື່່�ອຮັັບຄ່່ າຈ້ ້າງລັັກລອບຂົົນເຄື່່�ອງ ຫຼືື� ເພື່່�ອແລກປ່່ ຽນກັັບສ່່ ວນຫຼຸຸ�ດ,
ັ ອາດຈະແມ່່ ນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດແມ່່ ນຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ລັັກລອບຄົົນ
ຜົົນໄດ້້ຮັບ
ເຂົ້້�າເມີີອຜິິດກົົດໝາຍ. ຄວາມສ່່ ຽງສະເພາະ ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນວ່່ າເກີີດຂຶ້້�ນກັັບເດັັກນ້ ້ອຍ, ລວມທັັງການດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ເດັັກນ້ ້ອຍສັັນຊາດອິິນໂດເນເຊຍ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດລັັກລອບຂົົນສົ່່�ງ ໂດຍທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າມີີບົົດບາດ ໃນການຂົົນສົ່່�ງຄົົນ
252 ທ່່ານ Susan Coppedge (ອະດີີດເອກອັັກຄະລັັດຖະທູູດພິິເສດ ຂອງສະຫະລັັດອາເມລິິການ, ທີ່່�ປຶຶກສາອາວຸຸໂສ ກັັບ ທ່່ານ Krevolin ແລະ Horst,
ິ າ ແມ່່ ນເປັັນສ່່ ວນໜື່່�ງ ຂອງການຮັັກສາ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ ການຄ້້າມະນຸຸດ, law.com, 18
ແລະ ທະນາຍຄວາມ ສໍໍາລັັບ Tiffany Simpson), ຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ກຸຸມພາ 2021, https://www.law.com/dailyreportonline/2021/02/18/justice-is-a-part-of-healing-for-victims-of-human-trafficking/?slretu
rn=20210405034616 ໄດ້້ເຂົ້້�າເບີ່່�ງ ໃນວັັນທີີ 5 ພຶຶດສະພາ 2021.
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ໄປອົົດສະຕາລີີ.253 ຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດຈະຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ ແທນ ສໍໍາລັັບການ
ກະທຳຳ�ຜິິດ ໃນການລັັກລອບຂົົນສົ່່�ງ ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແມ່່ ນມີີຄວາມຮ້້າຍແຮງຂຶ້້�ນ ຢູ່່�ໃນປະເທດ ບ່່ ອນທີ່່�ໄດ້້ລວມສອງ
ັ ຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
ິ ຳ�ທາງອາຍາ ຂາດຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຈ້ ້
ປະເພດອາດຊະຍາກຳຳ� ເຂົ້້�າກັັນ ແລະ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຕິິບັດ
ແຍກ ຄວາມແຕກຕ່່ າງ.

ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນ ແລະ ການປອມແປງເອກະລັກ
ການສໍ້້�ໂກງ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ເພື່່�ອເຮັັດການສໍ້້�ໂກງ ດ້້ານສະຫວັັດດີີການ / ຜົົນ
ປະໂຫຍດ, ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ເມື່່�ອຄົົນພິິການຖືືກກໍໍານົົດຂື້້�ນ ເພື່່�ອຮຽກຮ້້ອງຜົົນປະໂຫຍດ ທີ່່�ຖືືກເກັັບຮັັກສາໄວ້້ ໂດຍຜູ້້�ຄ້້າ
ັ ມອບຕົົວຕົົນ ຂອງ ຜູ້້�ອື່່�ນ ໃນ
ມະນຸຸດ.254 ນອກຈາກນັ້້�ນ ຍັັງມີີກໍໍລະນີີ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຮັບ
ຊ່່ ວງໄລຍະ ການຂູູດຮີີດ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງອື່່�ນ, ແລະ ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ໃນຂໍ້້�ຫາສໍ້້�ໂກງຕົົວຕົົນ.255 ການ
ສໍ້້�ໂກງບັັດເຄຣດິິດ ກໍໍມີີລາຍງານເຊັ່່�ນກັັນ.256 ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ຍັັງອາດຈະໃຊ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການສໍ້້�ໂກງພາສີີ, ສົ່່�ງ
ຜົົນເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍປະເຊີີນກັັບ ການສືືບສວນທາງແພ່່ ງ ແລະ ທາງອາຍາ ສໍໍາລັັບການສືືບສວນພາສີີອາກອນ
ັ , ມັັນສາມາດເປັັນສີ່່�ງທີ່່�ຫຍຸ້້�ງຍາກ
ຊື່່�ງບາງຄັ້້�ງ ເປັັນເວລາຫຼຼາຍປີີ ຫຼັັ�ງຈາກ ເຂົົາເຈົ້້�າ ໄດ້້ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ໃນທາງປະຕິິບັດ
ສໍໍາລັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຈະຮຽກຮ້້ອງ ການຂົ່່�ມເຫັັງ ຢູ່່�ໃນສະຖານະການເຫຼົ່່��ານີ້້�.

ກໍໍລະນີີສຶກ
ຶ ສາ: ນາງ Rebekah
ຢູ່່�ໃນຄະດີີໜື່່�ງ ທີ່່�ໜ້້າເສຍດາຍ ໃນປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າ
່
ມະນຸຸດ, ນາງ Rebekah, ໄດ້້ເປັັນຜູ້້�ທີ່� ຖືືກຂູູດຮີີດທາງເພດ
ຈາກ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດທີ່່�ມັັກໃຊ້້ຄວາມ
ຮຸຸ ນແຮງ. ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງນາງ ໄດ້້ຊື້້�ເຮືືອນ ແລະ ລົົດ ເປັັນຊື່່�ຂອງນາງ, ແລະ ໃຫ້້ນາງເປີີດບັັນຊີີ
ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້້ຊື່� ່ ແລະ ເລກປະກັັນສັັງຄົົມປອມ ເພື່່�ອໃຫ້້ຕົົນເອງຫຼີີ�ກລ້້ຽງ ຈາກການກໍໍາໄລ
ັ ລາຍຮັັບທີ່່�ໄດ້້ຝາກເຂົ້້�າ
ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ. ລາວບໍ່່�ໄດ້້ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ນາງ ຍື່່�ນໃບແຈ້ ້ງອາກອນ ສຳຳ�ລັບ
ບັັນຊີີເຫຼົ່່��ານີ້້�. ຕໍ່່�ມາ ນາງ Rebekah ໄດ້້ຖືືກກ່່ າວຟ້້ອງ ໃນຂໍ້້�ຫາກໍ່່�ອາຊະຍາກຳຳ�ທາງການເງິ ິນ ທີ່່�
ນາງຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທໍໍາ, ແລະ ໄດ້້ຖືືກຄວບຄຸຸ ມ ບໍ່່�ໃຫ້້ຮ່່ ວມມືືກັັບເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ບໍ່່�ໄດ້້ເປີີດເຜີີຍ
ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຂອງ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໃນອາຊະຍາກຳຳ�ເຫຼົ່່��ານີ້້�. ນາງໄດ້້ສາລະພາບຜິິດ ໃນຂໍ້້�ຫາ
ຫລົົບໜີີພາສີີ ແລະ ຖືືກຕັັດສິິນໃຫ້້ເຂົ້້�າຄຸຸ ກ ເປັັນເວລາ 13 ເດືືອນ. ຫຼັັ�ງຈາກ ນາງຖືືກປ່່ ອຍຕົົວ
ອອກຈາກຄຸຸ ກແລ້້ວ, ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ບັງັ ຄັັບໃຫ້້ນາງ ຍື່່�ນໃບແຈ້ ້ງພາສີີຄືືນ ເຮັັດໃຫ້້ນາງເປັັນໜີ້້�
ອາກອນ ຫຼຼາຍກວ່່ າ 1/4 ຂອງ ເງິ ິນຫຼຼາຍລ້້ານໂດລາສະຫະລັັດ.257

253 ທ່່ານ Palmer, W., & Missbach, A. (2017). ການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ພາຍໃນ ການດໍໍາເນີີນການລັັກລອບໄປມາ ຂອງຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້້າຍ: ແມ່່ນ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ”
ຫຼືື� ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ” ເປັັນຜູ້້�ຂົົນສົ່່�ງທີ່່�ມີີອາຍຸຸຕໍໍາກວ່່າຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງກົົດໝາຍ? ວາລະສານການເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ພາຍໃນ ອາຊີີ ແລະ ປາຊີີຟິິກ, 26(3), 287-307.
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານການ
254 ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ເປັັນທາດ, 2014) 72.
255 ການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember ແລະ ທ່່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ
2021. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
256 ທ່່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່່ານ N”ria Torres, ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການຂູູດຮີີດທາງອາຍາ: ຜົົນກະທົົບທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍປະສົົບ ໃນທາງຜ່່ານ
ໄປສູ່່� ລະບົົບຍຸຸຕິິທໍໍາທາງອາຍາ, ບົົດທົົບທວນສາກົົນ ກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, 2019, ສະບັັບທີີ. 25(1) 3”18, ທີ່່� 4
257 ຄໍໍາແນະນໍໍາ ຂອງຜູ້້�ສະໜັັບສະໜູູນ ຕໍ່່� ບັັນຫາພາສີີອາກອນ ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນກະທົົບ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, (ສູູນນິິຕິິກໍໍາກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ທ່່ານ
Ropes & Gray LLP, ແລະ ມະຫາວິິທະຍາໄລ Baltimore, ໂຮງຮຽນກົົດໝາຍ, 2019) 4
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ການຕົົວະຍົົວະຫຼຼອກລວງ ທາງອອນລາຍ / ໂທລະສັັບ: ມີີກໍໍລະນີີ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ຈາກ ອາຊີີຕາເວັັນອອກ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງ ຂອງ ການຕົົວະຍົົວະຫຼຼອກລວງ ທີ່່�ສູູນໂທລະສັັບ, ຊື່່�ງຖືືກ
ິ ຢູ່່�ໃນສະພາບ ທີ່່�ຕໍ່່�າກວ່່ າມະນຸຸດທົ່່�ວໄປ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ັ ຄ່່ າຕອບ
ບອກໃຫ້້ໂກງເງິ ິນ ຄົົນທີ່່�ຮັ່່�ງມີີ ໃນຂະນະທີ່່�ໃຫ້້ໃຊ້້ຊີີວິດ
ແທນໃດໆ; ຊື່່�ງເປັັນກິິດຈະກໍໍາລັັບ ທີ່່�ໄດ້້ສັງັ ເກດເຫັັນ ທັັງຢູ່່�ໃນ ປະເທດອົົດສະຕາລີີ ແລະ ເອີີຣົົບ ແລະ ອາດຈະເກີີດ
ຂຶ້້�ນຢູ່່�ບ່່ ອນອື່່�ນໆອີີກ.258
ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ອາດກະທຳຳ�ຜິິດ
ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ, ບໍ່່�ວ່່ າຈະເປັັນການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແບບໄປໆມາໆ ຈາກຈຸຸດຕົ້້�ນກຳຳ�ເນີີດ ໄປຫາ ຈຸຸດ
ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ, ຫຼືື� ໃນຊ່່ ວງໄລຍະການຂູູດຮີີດ, ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ເຊັ່່�ນ ເມື່່�ອຜູ້້�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຂົ່່�ມຂູ່່� ເຂົົາເຈົ້້�າ ເພື່່�ອຜົົນ
່ ລວມທັັງ ການບໍໍລິິການທາງເພດ. ຢູ່່�ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ການໃຫ້້ສິນ
ິ ບົົນ ຈະ
ປະໂຫຍດທາງການເງິ ິນ ຫຼືື� ດ້້ານວັັດຖຸຸອື່� ນໆ
�
�
ຖືືກບັັງຄັັບ ຜ່່ ານທາງ ການຂົ່່ມຂູ່່� ກ່່ ຽວກັັບການລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບການເຮັັດວຽກ ຫຼືື� ກິິດຈະກໍໍາ ທີ່່ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ
ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນນັ້້�ນ.259

ການກະທໍາຜິດອືນ
່ ໆ
ການລັັກເລັັກຂະໂມຍນ້້ອຍ (Petty crimes): ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ໃນຂໍ້້�ຫາ ຂີ້້�ລັັກ,260 ການ
ັ ເລັັກຂະໂມຍນ້ ້ອຍ
ເກັັບເງິ ິນເພື່່�ອການກຸຸ ສົົນ ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ເພື່່�ອການຂູູດຮີີດ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຢູ່່�ໃນອາຊະຍາກຳຳ�ລັກ
�
ລວມທັັງ ການລັັກເງິ ິນໃນຖົົງສົ້້�ງຖົົງເສື້້�ອ, ການດຶຶງກະເປົົາ, ການລັັກເຄື່່ອງໃນຮ້້ານຄ້້າ, ການລັັກຈາກຕູ້້�ເອທີີເອັັມ ແລະ
່ ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການລັັກເງິ ິນໃນຖົົງສົ້້�ງເສື້້�ອ ແລະ ການຂາຍສິິນຄ້້າ
ການລັັກຂະໂມຍ ດ້້ວຍກົົນອຸຸ ບາຍຕ່່ າງໆ. ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
�
ປອມ ໃນບັັນດາປະເທດທີ່່ລວມມີີ ອັັງກິິດ ແມ່່ ນເປັັນຄົົນ ທີ່່�ມາຈາກບັັນດາກຸ່່� ມຊົົນເຜົ່່�າທີ່່�ຖືືກມອງຂ້້າມ, ຕົ້້�ນຕໍໍແມ່່ ນ
ຄົົນ Roma. ເຈົ້້�າໜ້້າ ທີ່່�ຝຣັ່່�ງ ໄດ້້ມ້ ້າງເຄືືອຂ່່ າຍອາດຊະຍາກຳຳ� ທີ່່�ມີີການຈັັດຕັ້້�ງລະດັັບສູູງ ທີ່່�ໄດ້້ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການ
ຂູູດຮີີດເດັັກນ້ ້ອຍ ຫຼຼາຍກວ່່ າ 2,000 ຄົົນໃນການລັັກຂະໂມຍ, ທີ່່�ດຳຳ�ເນີີນງານ ຢູ່່�ທົ່່�ວພາກໃຕ້້ ຂອງປະເທດຝຣັ່່�ງ,
ແອັັດສະປາຍ, ອີີຕາລີີ ແລະ ອື່່�ນໆ.261 ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການລັັກໂລຫະໄປຂາຍ (ໂດຍທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຖືືກ
ບອກໃຫ້້ຊອກຫາໂລຫະ ທີ່່�ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະເອົົາໄປຂາຍຕໍ່່�ມາ) ໄດ້້ຖືືກລາຍງານວ່່ າ ມີີຢູ່່�ໃນເອີີຣົົບ.262
ການຂໍໍທານ: ການຂໍໍທານ ອາດຈະມີີຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ ຊື່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກລະບຸຸ ວ່່ າ ເປັັນການຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ບໍ່່�ຖືືກຮັັບຮູ້້�
ວ່່ າເປັັນບັັນຫາການຄ້້າມະນຸຸດ, ຊຶ່່�ງໝາຍຄວາມວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ໄປຂໍໍທານ
ອາດຈະບໍ່່�ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວຕົົນໄດ້້. ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ໃນປະເທດໂຮນລັັງ, ການຂໍໍທານ ໄດ້້ຖືືກພິິຈາລະນາ ເປັັນບັັນຫາ ຂອງ
ັ ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼຼາຍກວ່່ າ
ຄວາມເປັັນລະບຽບຮຽບຮ້້ອຍ ຂອງສາທາລະນະ, ໂດຍຜູ້້�ທີ່� ກ່່່ ຽວຂ້້ອງ ຖືືກປະຕິິບັດ
�ທີ່່ຈະກໍໍານົົດວ່່ າ ເຂົົາເຈົ້້�າອາດຈະເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຢູ່່�ບ່່ ອນອື່່�ນໆໃນເອີີຣົົບ (ເຊັ່່�ນ ປະເທດ
ໂຣມັັນນີີ ແລະ ບຸຸ ງກາລີີ) ການຂໍໍທານ ຖືືກກໍໍານົົດເປັັນຄວາມຜິິດທາງອາຊະຍາ, ເຮັັດໃຫ້້ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ເຂົ້້�າໄປຢູ່່�ໃນຂະບວນການຂໍໍທານ ມີີຄວາມສ່່ ຽງ ທີ່່�ຈະຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ. ການຂູູດຮີີດເດັັກນ້ ້ອຍ ໃນການ
່ ປະໂຫຍດ ຈາກ
ຂໍໍທານ, ສາມາດເປັັນອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ມີີກໍໍາໄລສູູງ ແລະ ມີີຄວາມສ່່ ຽງຕໍ່່�າ ສໍໍາລັັບຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ, ຜູ້້�ທີ່� ໃຊ້້
ອາຍຸຸ ຂອງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ທາງອາຍາ (ຊື່່�ງອາດຈະເປັັນສິິບ ຫຼືື� ແປດປີີ) ຊຶ່່�ງໝາຍຄວາມວ່່ າ ເດັັກນ້ ້ອຍບໍ່່�ສາມາດ
ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໄດ້້, ແລະ ດັ່່�ງນັ້້�ນຈຶ່່�ງສາມາດ ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍໄປທົ່່�ວເອີີຣົົບ ເພື່່�ອສືືບຕໍ່່�ການຂູູດຮີີດ.263
ການຂັັດຂວາງຄວາມຍຸຸຕິທໍ
ິ າໍ : ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະຖືືກສອບສວນ ໂດຍຕຳຳ�ຫຼຼວດ ທີ່່�ຕ້້ອງການຊອກຮູ້້� ກ່່ ຽວກັັບ
່ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້ພົົວພັັນ. ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ສັັນຊາດຕະຍານການຢູ່່�ລອດ ຂອງ ຜູ້້�
ພວກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ອາດຊະຍາກຳຳ�ອື່� ນໆ
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ປ້້ອງກັັນບໍ່່�ໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ຮ່່ ວມມືືກັັບຕໍໍາຫຼຼວດ ຍ້ ້ອນຄວາມຢ້້ານກົົວ ຕໍ່່� ຄວາມປອດໄພຂອງຕົົນ ຖ້້າ
258 ບົົດລາຍງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ທົ່່�ວໂລກ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້້າ51
259 ໃຫ້້ເບີ່່�ງ: ການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ ເປັັນຕົົວອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່່ ການລັັກລອບໄປມາ ຂອງຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ແລະ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນບາຫຼີີ�. ຂະບວນການລະດັັບ
ພາກພື້້�ນ ທີ່່�ເນັ້້�ນໜັັກໃສ່່ ອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ ຽງໃຕ້້ (UNODC ແລະ RSO, 2021) ໜ້້າ10, 33, 35-36.
260 ການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember ແລະ ທ່່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ
2021. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
261 ບົົດລາຍງານ ກ່່ຽວກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່�ທົ່່�ວໂລກ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້້າ50
262 ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ຢູ່່�ໃນປະເທດອັັງກິິດ, ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການ
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານການເປັັນທາດ, 2014) ໜ້້າ5, 15, 64, 73, 89.
ປະຕິິບັດ
ັ (ອົົງການສາກົົນ ຕ້້ານການ
263 ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາອາຊະຍາກໍໍາ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ແລະ ການຂໍໍທານ ໃນເອີີຣົົບ: ບົົດສຶຶກສາລະອຽດ ແລະ ຫຼັັ�ກການປະຕິິບັດ
ເປັັນທາດ, 2014) ໜ້້າ6, 22, 61, 64.

149

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ເຂົົາເຈົ້້�າ ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ໄດ້້ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອຕໍໍາຫຼຼວດ.264 ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະມີີຄວາມສ່່ ຽງ ຕໍ່່� ການຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ
ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ລວມທັັງ ກົົດໝາຍການຄ້້າມະນຸຸດ. ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ, ໃນປະເທດສິິງກະໂປ, ກົົດໝາຍ
ສະບັັບເລກທີີ 24 ປີີ 2014 ວ່່ າດ້້ວຍ ການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຫ້າ້ ມການຂັັດຂວາງ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຕຳຳ�ຫຼຼວດ ຫຼືື� ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບ
ໃຊ້້ກົົດໝາຍ (ມາດຕາ 17); ຂໍ້້�ຄວາມ, ຂໍ້້�ມູູນຂ່່ າວສານ ແລະ ອື່່�ນໆ ທີ່່�ຜິິດ (ມາດຕາ 20), ທັັງສອງເປັັນການກະທໍໍາ
ຜິິດ ທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ຖືືກປັັບໃໝສູູງສຸຸ ດເຖີີງ $10,000 ແລະ/ຫຼືື� ເຂົ້້�າຄຸຸ ກ ບໍ່່�ເກີີນ 12 ເດືືອນ. ຢູ່່�ໃນຫຼຼາຍປະເທດ, ຄົົນສາມາດ
ຖືືກຈັັບ ແລະ ຖືືກບອກໃຫ້້ປະກົົດຕົົວໃນສານ ໃນຖານະເປັັນພະຍານ.
ການໝີ່່�ນປະໝາດ / ການໃສ່່ຮ້າ້ ຍ: ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນ ລວມທັັງຈາກ ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງ ສະຫະລັັດ
ອາເມລິິກາ ສະບັັບ ປີີ 2020 ສັັງເກດວ່່ າ ນາຍຈ້ ້າງທີ່່�ຂູູດຮີີດ ໄດ້້ໃຊ້້ກົົດໝາຍການຫມິ່່�ນປະຫມາດ ເພື່່�ອນໍໍາເອົົາ ຂໍ້້�
ກ່່ າວຫາທາງອາຍາ ຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍແລະ ຜູ້້�ສະຫນັັບສະຫນູູນ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ເພື່່�ອໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ເວົ້້�າຈົ່່�ມຫຍັັງ
່
ັ ໜື່່�ງ ໄດ້້ດໍໍາເນີີນການ
ຕໍ່່� ສະພາບເງື່� ອນໄຂ
ຂອງ ການຈ້ ້າງງານ. ບົົດລາຍງານ ຍົົກຕົົວຢ່່ າງ ຈາກປະເທດໄທ ທີ່່�ບໍໍລິິສັດ
່ ກ່່ າວຫາ ໃຫ້້ສາທາລະນະຮູ້້� ກ່່ ຽວກັັບເງື່� ອນໄຂການເຮັັ
່
ຮ້້ອງທຸຸກ ຕໍ່່� ຜູ້້�ສະຫນັັບສະຫນູູນສິິດ ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
ດວຽກ ທີ່່�ຊີ້້�ໃຫ້້
ເຫັັນເຖິິງ ການບັັງຄັັບໃຊ້້ແຮງງານ, ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າ ການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ລາຍງານ (whistle-blower) ໄດ້້ມີີຢູ່່�ໃນ ກົົດໝາຍ
ວ່່ າດ້້ວຍ ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ກໍໍຕາມ. ຕົົວຢ່່ າງອີີກອັັນນຶ່່�ງ ແມ່່ ນຂອງປະເທດມຽນມາ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ຮຽກຄ່່ າຈ້ ້າງ ຄົົນງານຂອງໂຮງງານ ສໍໍາລັັບ ການສືືບຕໍ່່�ປະທ້້ວງ ຫຼັັ�ງຈາກຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ເຮັັດວຽກລ່່ ວງເວລາ ຢູ່່�ໃນ
ໂຮງງານຂອງຄົົນຈີີນ.265
ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຖືືພາແທນຜູ້້�ອື່່�ນ: ເມື່່�ອຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງ ໃຫ້້ຖືືພາ
ແທນຜູ້້�ອື່່�ນ, ແລະ ການຖືືພາແທນ ແບບຂູູດຮີີດ ແມ່່ ນບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກຮັັບຮູ້້�ວ່່ າ ເປັັນຮູູບແບບ ການຂູູດຮີີດ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ອາດຈະຍັັງບໍ່່�ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ, ໃນຄວາມເປັັນຈີີງ ແມ່່ ນປະເຊີີນກັັບ ການຖືືກກໍໍານົົດໃຫ້້ມີີຄວາມຜິິດທາງອາຊະຍາ ສໍໍາ
ລັັບການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຖືືພາແທນຜູ້້�ອື່່�ນ ເພື່່�ອທຸຸລະກິິດ ຫຼືື� ເຕັັກໂນໂລຢີີການຈະເລີີນພັັນ.
ການຂາຍອາໄວຍະວະ / ການຄ້້າອາໄວຍະວະ: ຢູ່່�ໃນຫຼຼາຍປະເທດ, ການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງ ເພື່່�ອເອົົາ
ອະໄວຍະວະອອກ ແມ່່ ນບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກຳຳ�ນົົດ ແລະ ຕອບໂຕ ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ. ແທນທີ່່�ຈະເປັັນເຊັ່່�ນນັ້້�ນ, ພາກສ່່ ວນທີ່່�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງ ລວມທັັງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງຂອງການເອົົາອະໄວຍະວະ
ັ ໄດ້້ພົົບເຫັັນ ສະຖານະ
ອອກ, ອາດຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນຂໍ້້�ຫາຂາຍ ຫຼືື� ຄ້້າອະໄວຍະວະ. ການສຶຶກສາໃນປັັດຈຸຸບັນ
�
�
�
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ການ ທີ່່ບໍ່່ຢືືນຍັັນເປັັນທາງການ ກ່່ ຽວກັັບ ຜູ້້�ຊາຍ ທີ່່ມາຈາກປະເທດທຸຸກຍາກ ທີ່່ເດີີນທາງຂ້້າມແດນ ລວມທັັງໃນພາກ
ພື້້�ນອາຊຽນ ເພື່່�ອໄປຂາຍໝາກໄຂ່່ຫຼັັ�ງ ຂອງຕົົນ ຊື່່�ງຕໍ່່�ມາຖືືກກໍໍານົົດວ່່ າກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບ ການເອົົາອະໄວຍະວະອອກ.
ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ການປະມົົງ ແບບຜິິດກົົດໝາຍ, ທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກລາຍງານ ແລະ ບໍ່່�ຖືືກຄວບຄຸຸມ
ຈາກລະບຽບກົົດໝາຍ (IUU): ບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ຖືືກຂູູດຮີີດ ຢູ່່�ໃນອຸຸ ດສະຫະກໍໍາ ການປະມົົງ ແມ່່ ນມີີຄວາມສ່່ ຽງສູູງ
ທີ່່�ຈະຖືືກກໍໍານົົດວ່່ າມີີຄວາມຜິິດ ທາງອາຍາ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າກະທຳຳ� ໃນໄລຍະຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ລວມທັັງ ການປະມົົງຜິິດ
ກົົດໝາຍ, ການລັັກລອບລ່່ າຫຼືື�ຈັັບ, ການລັັກລອບຂົົນສົ່່�ງ ແລະ ການລັັກລອບເຂົ້້�າໃນດິິນແດນ ຂອງປະເທດ.266 ຜູ້້�
ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ເຂົ້້�າໄປໃນອຸຸ ດສາຫະກໍໍາການປະມົົງ ອາດຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ
ັ ໄດ້້ເປີີດເຜີີຍ ຄວາມເປັັນຫ່່ ວງ ທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການປະມົົງ IUU.267 ການສຶຶກສາໃນປັັດຈຸຸບັນ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ເຂົ້້�າໄປສູ່່� ອຸຸ ດສາຫະກຳຳ�ການປະມົົງ ໃນທົ່່�ວພາກພື້້�ນອາຊຽນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ ນເປັັນ
ພົົນລະເມືືອງ ທີ່່�ມາຈາກ ປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ, ອິິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີີລິິບປິິນ ທີ່່�ຕົົກຢູ່່�ໃນການລົົງໂທດ ແລະ ຖືືກປັັບ
ໃໝ ຍ້ ້ອນການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ມີີສ່່ ວນພົົວພັັນກັັບ ການປະມົົງ ແບບ IUU ໃນປະເທດອື່່�ນໆ, ລວມທັັງ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ ຢູ່່�ໃນ
ອາຊີີ, ແຕ່່ຍັັງຢູ່່�ໃນພາກພື້້�ນອື່່�ນໆ ລວມທັັງປາຊີີຟິິກ. ແທ້້ຈິງິ ແລ້້ວ, ພົົນລະເມືືອງ ຂອງບັັນດາປະເທດອາຊຽນ ທີ່່�ໄດ້້
ຖືືກ ຄ້້າມະນຸຸດ ເຂົ້້�າໄປໃນອຸຸ ດສະຫາກໍໍາການປະມົົງ ໄດ້້ຖືືກສົ່່�ງໄປຫຼຼາຍພາກພື້້�ນ ໃນໂລກ. ໃນບາງກໍໍລະນີີ, ບຸຸ ກຄົົນເຫຼົ່່��າ
ນີ້້� ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ໂດຍອົົງການ NGO ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ
ັ ການປົົກປ້້ອງ ຢ່່ າງເປັັນທາງການ.
ໄດ້້ຮັບ
264 ການສົົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍໍາມະການຄວາມຍຸຸຕິິທໍໍາ ຂອງ ຜູ້້�ລອດຊີີວິິດ, ທ່່ານ Dressember ແລະ ທ່່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ
2021. ເອກະສານບັັນທຶຶກ ຂອງຜູ້້�ຂຽນ.
265 2020 ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ: ປະເທດພະມ້້າ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ແຫ່່ງປະເທດສະຫາລັັດ, 2020)
266 ບົົດລາຍງານການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ 2021: ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ (ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ແຫ່່ງປະເທດສະຫາລັັດ, 2021)
267 ທ່່ານ Sallie Yea, ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການເປັັນຂ້້າທາດສະໄໝໃໝ່່ ໃນອາຊີີ, ABC Big Ideas, 10 ພຶຶດສະພາ 2021

ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ເຄື່ອງມືໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບການປຶກສາ
ຫາລື ແບບໂຕະມົນ
ກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ ການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ໃນກົົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງໃນບັັນດາປະເທດສະມາຊິິກອາຊຽນ
ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ: ແບບຟອມນີ້້�ໄດ້້ຖືືກອອກແບບເພື່່�ອໃຫ້້ທີີມງານຂອງ AACT ເພື່່�ອ
ໃຊ້້ໃນການຈັັດກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ ກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ແບບຟອມນີ້້�ຈະຖືືກນໍໍາໃຊ້້ສໍໍາ
ລັັບ:


ໂດຍຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່່�ອອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປຶຶກສາຫາແບບໂຕະມົົນ



ໂດຍຜູ້້�ບັັນທຶຶກກອງປະຊຸຸມ ເພື່່�ອບັັນທຶຶກການສົົນທະນາປຶຶກສາຫາລືື: ຜູ້້�ບັັນທຶຶກກອງປະຊຸຸມຈະຕ້້ອງບັັນທຶຶກໃສ່່
ແບບຟອມອັັນໜຶ່່�ງ ສໍໍາລັັບການປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນໃນແຕ່່ ລະຄັ້້�ງ.

ແບບຟອມນີ້້�ຈະບໍ່່�ຖືືກແບ່່ ງປັັນໃຫ້້ແກ່່ ແຂກຖືືກເຊີີນ/ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມໃນການປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ.
ເພື່່�ອໃຫ້້ທີມ
ີ ງານພາຍໃນປະເທດ ດໍໍາເນີີນການລ່່ວງໜ້້າກ່່ອນກອງປະຊຸຸມ ແລະ ກວດສອບໃນລະຫວ່່າງ:
ວັັນທີີ/ເວລາ/ສະຖານທີ່່�ການຈັັດການປຶຶກສາຫາລືືແບບໂຕະມົົນ
ວັັນທີີ:
ເວລາ:
ສະຖານທີ່່�:
ທີີມງານ ASEAN-ACT ຢູ່່�ກອງປະຊຸຸມການປຶຶກສາລືືແບບໂຕະມົົນ
ຊື່່�ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ:
ຊື່່�ຜູ້້�ບັັນທຶຶກກອງປະຊຸຸມ:
ຊື່່�ຜູ້້�ແປພາສາ:
ທີີມານອື່່�ນໆຂອງ AACT:
ຈໍໍານວນຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ:
ຂໍ້້�ມູູນຂອງຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ວມກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາລືືແບບໂຕະມົົນ
ລັັດຖະບານ/ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດຖະບານ:
ຈໍໍານວນຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມ / ເພດ:

ຈໍໍານວນຜູ້້�ຊາຍ:
ຈໍໍານວນຜູ້້�ຊິິງ:
ຈໍໍານວນຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມທັັງໝົົດ:

ບົົດບາດຂອງຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມ (ກະລຸຸ ນາລະບຸຸ ):
[ຕົົວຢ່່າງ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ, ພະນັັກງານໄອຍະ
ການ, ທະນາຍຄວາມ, ຜູ້້�ພິິພາກສາ, ຜູ້້�ໃຫ້້ການ
ສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຜູ້້�ອື່່�ນໆ.]
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຄໍໍາແນະນໍໍາສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ:
ຄວາມເປັັນມາ: ອາຊຽນ-ອົົດສະຕາລີີເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ASEAN-ACT) ກໍໍາລັັງຮ່່ າງເອກະສານໃນຫົົວຂໍ້້�
ັ
‘ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນບັັນດາປະເທດສະມາຊິິກອາຊຽນ’.
ເອກະ ສານນີ້້�ໄດ້້ຖືືກກະກຽມໂດຍ ມາຣິິກາ ແມັັກອາດໍໍາ (Marika McAdam), ທີ່່�ປຶຶກສາດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະ
ກົົດໝາຍ ລະຫວ່່ າງປະເທດຂອງ ASEAN-ACT. ການລາຍງານບົົດຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້�, ພວກເຮົົາປາຖະໜາທີ່່�ຈະເອົົາຂໍ້້�ມູູນ
ັ ຕົົວຈິິງຈາກລັັດຖະບານ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດຖະບານ
ແລະ ປະສົົບການແບບເລິິກເຊິ່່�ງຈາກຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ໃນທົ່່�ວປະເທດສະມາຊິິກອາຊຽນ.
ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນຖືືກລົົງໂທດຈາກການປະບັັດກິິດຈະ
ກໍໍາທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ຫຼັັ�ກການນີ້້� ບໍ່່�ໄດ້້ຄວບຄຸຸ ມທຸຸກໆການກະທໍໍາ
ຜິິດທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດອາດຈະໄດ້້ກະທໍໍາ,
ແຕ່່ກໍໍບໍ່່�ໄດ້້ໝາຍຄວາມວ່່ າຈະຖືືກຍົົກເວັ້້�ນຈາກການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການ
ທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ. ຫຼັັ�ກການນີ້້� ໄດ້້ກໍໍາຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ໃນມາຕາ 14(7) ຂອງສົົນທິິສັນ

ຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ (2015). “ແຕ່່ ລະລັັດພາຄີີ ໂດຍອີີງຕາມກົົດໝາຍພາຍໃນ, ກົົດ
ິ າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່່ າງໆ ແລະ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເໝາະສົົມ ຈະພິິຈາລະນາ ບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ລະບຽບ, ນິິຕິກໍໍ
ຄ້້າມະນຸຸດມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ແລະ ທາງບໍໍລິິຫານຈາກການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍຂອງພວກເຂົົາຖ້້າຫາກ
ວ່່ າການກະທຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.” ນອກຈາກນັ້້�ນ, ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຍັັງໄດ້້ກໍໍານົົດໃນຄູ່່� ມືືຂອງ
ACWC ທີ່່�ຄໍໍານຶຶງເຖິິງຄວາມລະອຽດອ່່ ອນດ້້ານເພດໃນການຈັັດການກັັບແມ່່ຍິິງທີ່່�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ັ ຕົົວຈິິງຂອງອາຊຽນໃນການຕອບໂຕ້້ທາງ
(ພາກທີີ III, 3.6.1) ແລະ ພາກທີີ 1, C2 ຂອງຄູ່່� ມືືແນະນໍໍາຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ິ າທາງອາຍາຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບຕໍ່່�ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. (2007). ນອກຈາກນັ້້�ນ, ບັັນດາປະເທດສ່່ ວນໃຫຍ່່
ດ້້ານຍຸຸ ຕິທໍໍ
ໃນພາກພື້້�ນອາຊຽນມີີກົົດໝາຍສະເພາະທີ່່�ກໍໍານົົດຫຼັັ�ກການ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ຈຸຸດປະສົົງຂອງການປຶຶກສາຫາລືື: ໃນການສົົນທະນານີ້້�, ພວກເຮົົາ ຕ້້ອງການຖາມທ່່ ານບາງຄໍໍາຖາມໃນຫົົວຂໍ້້�ຕ່່ າງ
ຕ່່ າງດັ່່�ງນີ້້�:


ຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ແລະ ການນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ



ການດໍໍາເນີີນຄະດີີກັັບຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຄວາມຜິິດທີ່່�ກະທໍໍາໃນເວລາຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ



ບົົດບາດຂອງກົົດໝາຍໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະ ການລົົງໂທດ



ຄໍໍາແນະນໍໍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສັັນຍາສອງຝ່່າຍ ແລະ ພາກພື້້�ນ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ



ັ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີໃນການຍຶຶດໝັ້້�ນ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ສິ່່�ງທ້້າທາຍ ແລະ ການປະຕິິບັດ

ແນ່່ ນອນທີ່່�ສຸຸ ດວ່່ າທ່່ ານ ສາມາດເລືືອກທີ່່�ຈະບໍ່່�ຕອບຄໍໍາຖາມໃດໜຶ່່�ງກໍໍໄດ້້ ແລະ ບໍ່່�ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງຕອບຄໍໍາຖາມທີ່່�ທ່່ ານບໍ່່�
ຢາກຕອບ. ພວກເຮົົາຄາດຄະເນເວລາໃນການສົົນທະນາສູູງສຸຸ ດປະມານ 2.5 ຊົ່່�ວໂມງ.
ການຮັັກສາຄວາມລັັບ: ພວກເຮົົາຈະສັັງລວມເອົົາບັັນຊີີລາຍຊື່່�ອົົງກອນ ແລະ ໜ່່ວຍງານທີ່່�ພວກເຮົົາໄດ້້ປຶຶກສາຫາລືື
ເຂົ້້�າໃນບົົດຄົ້້�ນຄວ້້ານີ້້� ແຕ່່ ຈະບໍ່່�ອ້້າງເຖິິງຄໍໍາເຫັັນໃດໆຕໍ່່�ບຸຸ ກຄົົນ ຫຼືື� ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ຂຶ້້�ນກັັບຢູ່່�ໃນບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າ. ທຸຸກ
ການຈົົດບັັນທຶຶກໃນການປຶຶກສາຫາລືື ຈະຖືືກນໍໍາໃຊ້້ສະເພາະຈຸຸດປະສົົງຂອງບົົດລາຍງານໃນບົົດຄົ້້�ນຄ້້ວານີ້້�ເທົ່່�ານັ້້�ນ ແລະ
ຈະບໍ່່�ຖືືກແລກປ່່ ຽນ/ແບ່່ ງປັັນ ນອກເໜືືອຈາກທີີມງານຂອງແຜນງານອາຊຽນ-ອົົດສະຕາລີີເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.
ຄໍໍາຖາມ: ທ່່ ານມີີຄໍໍາຖາມໃດ ກ່່ ອນທີ່່�ພວກເຮົົາຈະເລີ່່�ມບໍ່່�?

ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ
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ພາກທີ 1: ຄໍາຖາມທົວ
່ ໄປ (20 ນາທີ)
ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິິບາຍ: ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກ
ັ ໂທດຈາກຄວາມຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາອັັນເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື�
ລົົງໂທດ ຫຼືື� ໄດ້້ຮັບ
ເປັັນຜົົນມາຈາກທີ່່�ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ບັັງຄັັບໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າກະທໍໍາ.

ຈາກທັັດສະນະຂອງທ່່ານ...
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 1: ທ່່ ານຄິິດວ່່ າຫຼັັ�ກການນີ້້� ມີີຄວາມ
ເຂົ້້�າໃຈດີີ ແລະ ໄດ້້ນໍໍາໃຊ້້ໃນປະເທດຂອງທ່່ ານບໍ່່�?


ຍ້ ້ອນຫຍັັງ ຫຼືື� ຍ້ ້ອນຫຍັັງຈິ່່�ງບໍ່່�ມີີເຂົ້້�າໃຈ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້?

ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 2: ຕໍ່່�ກັັບຄວາມສາມາດໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ທ່່ ານມີີບົົດບາດສະເພາະອັັນໃດ ໃນການຍົົກສູູງ
ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນປະເທດຂອງທ່່ ານ?
ຄວາມສາມາດໃນການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ

[ຕົົວຢ່່ າງ: ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ, ພະນັັກງານ
ໄອຍະການ, ທະນາຍຄວາມ, ຜູ້້�ພິິພາກສາ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�
ຊາຍແດນ/ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກ ເມືືອງ/ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດ
ກາດ້້ານແຮງງານ,
ຜູ້້�ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນຜູ້້�ຖືືກ
�
�
ເຄາະຮ້້າຍ/ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ອື່່ນໆ (ກະລຸຸ ນາລະບຸຸ ]

ບົົດບາດໃນການຍົົກສູູງ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ລົົງໂທດ:

ໝາຍເຫດ: ໜຶ່່�ງແຖວຕໍ່່�ໜຶ່່�ງຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມ

ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 1:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 2:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 3:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 4:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 5:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 6:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 7:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 8:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 9:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 10:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 11:
ຜູ້້�ເຂົ້້�າຮ່່ ວມຜູ້້�ທີີ 12:
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ພາກທີ 2. ການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ລົງໂທດຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບດ
ັ (40 ນາທີ)
ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິິບາຍ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍອາດຈະກະທຳຳ�ຜິິດໃນຊ່່ ວງເວລາທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ. ການ
ກະທໍໍາຜິິດ ລວມມີີການກະທໍໍາຜິິດດ້້ານເອກະສານ ຫຼືື� ການເຂົ້້�າອອກ-ເມືືອງ ບ່່ ອນທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄດ້້ຖືືກຄ້້າຂ້້າມ
ຊາຍແດນ. ໃນເວລາທີ່່�ຂູູດຮີີດ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະກະທຳຳ�ຜິິດກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ
ຕາມກົົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະບ່່ ອນທີ່່�ການຄ້້າໂສເພນີີເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ. ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງໃນການຕັັດອະໄວຍະວະຂອງຮ່່ າງກາຍ ອາດຈະຖືືກຕັັດສິິນລົົງໂທດສະຖານການຄ້້າອະໄວຍະວະຂອງ
ຮ່່ າງກາຍ ແທນທີ່່�ຈະຖືືກປົົກປ້້ອງໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ແລະ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າໃຫ້້ເຂົ້້�າສູ່່� ການກະທໍໍາຜິິດ
ທາງອາຍາ (ເຊັ່່�ນ ການປູູກຢາເສບຕິິດ, ການຜະລິິດຢາສູູບທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ, ການລັັກກະເປົົາເງິ ິນ, ການລັັກຊັັບ ແລະ
ການຂາຍສິິນຄ້້າປອມ ແລະ ການສໍ້້�ໂກງຜົົນປະໂຫຍດ) ເຊິ່່�ງມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ ເນື່່�ອງຈາກ
ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກະໄດ້້ທໍໍາ ຍ້ ້ອນພວກເຂົົາຖືືກຄ້້າມະນຸຸດນັ້້�ນ.
່�
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 3: ທ່່ ານຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່ າ ມີີສະຖານະການໃດແດ່່ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື� ສັັນນິິຖານວ່່ າຖືືກຄ້້າມະນຸຸດນັ້້�ນ ຜູ້້�ທີ່� ບໍ່່
ັ ການກໍໍໍ�ານົົດຕົົວ ຢ່່ າງເປັັນທາງການວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບການ
ໄດ້້ຮັບ
ກະທຳຳ�ຜິິດຕ່່ າງໆລຸ່່� ມນີ້້�? ກະລຸຸ ນາອະທິິບາຍສະຖານະການນັ້້�ນ ໂດຍສັັງເຂບ:
ການກະທໍໍາຜິິດ

ຕົົວຢ່່າງໃນພາກປະຕິິບັດ
ັ

ການເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ

ການອອກເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ
ການອາໄສຢູ່່�ແບບຜິິດກົົດໝາຍ
ການເຮັັດວຽກໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ
(ຕົົວຢ່່ າງ ການເປັັນໂສເພນີີ / ອື່່�ນໆ)
ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ
ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ
ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການໃສ່່ຮ້້າຍ/ການ
ໝິ່່�ນປະໝາດ
ການຂາຍອະໄວຍະວະ/ການຄ້້າອະໄວຍະວະຂອງ
ຮ່່ າງກາຍ
ການກະທໍໍາຜິິດກ່່ ຽວກັັບການຖືືພາແອບແຝງ
ການປູູກຢາເສບຕິິດ ຫຼືື� ການຄ້້າຂາຍຢາເສບຕິິດ
ການກະທໍໍາຜິິດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າ (ຕົົວຢ່່ າງການ
ຄ້້າຂາຍສິ່່�ງຜິິດກົົດໝາຍອື່່�ນໆ)
ອາຊະຍາກໍໍາທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການກໍ່່�ການຮ້້າຍ/ຂໍ້້�
ຂັັດແຍ່່ ງດ້້ານອາວຸຸ ດ
ອາຊະຍາກໍໍາທາງອາຍາ ທີ່່�ເລັັກນ້ ້ອຍ
ອື່່�ນໆ (ກະລຸຸ ນາລະບຸຸ )
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່ ຮັບ
ັ ການກໍໍໍ�ານົົດຕົົວ ຢ່່ າງເປັັນທາງການ
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 4: ທ່່ ານຮູ້້�ບໍ່່�ວ່່ າ ມີີສະຖານະການໃດແດ່່ ທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຜູ້້�ທີ່� ໄດ້້
ວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີຕໍ່່�ກັັບການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາໃນເວລາທີ່່�
ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ? ການກະທໍໍາຜິິດໃດ? ກະລຸຸ ນາອະທິິບາຍສະຖານະການນັ້້�ນ ໂດຍສັັງເຂບ:
ການກະທໍາຜິດ

ຕົວຢ່າງໃນພາກປະຕິບດ
ັ

ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 5: ທ່່ ານມີີຕົົວຢ່່ າງທີ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ປະສົົບພົົບພໍ້້�ກັັບສະຖານະການນີ້້�ໃນປະເທດ
ຂອງທ່່ ານບໍ່່�? ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເຫຼົ່່��ານີ້້�ໄດ້້ ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ຢ່່ າງເປັັນທາງການ ຫຼືື� ບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວບໍ່່�? ກະລຸຸ ນາ
ອະທິິບາຍສະຖານະການນັ້້�ນ ໂດຍສັັງເຂບ.
ການຈັັບຕົົວ
ກັັກຕົົວໃນໜ່່ວຍງານບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ
ຫຼືື� ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ
ກັັກຕົົວໃນສູູນພັັກເຊົົາ ຫຼືື� ບ່່ ອນເບິ່່�ງແຍງ
ດູູແລ
ັ ຄືືນ
ການຖືືກສົ່່�ງຕົົວກັັບ/ບັັງຄັັບໃຫ້້ກັບ
ຖືືກປັັບໃໝການເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ/ລົົງໂທດ
ບໍ່່�ຕໍ່່�ໃບອະນຸຸຍາດພັັກເຊົົາ/ໃບອະນຸຸດຍາດ
ເຮັັດວຽກ
ການຖອນສັັນຊາດ
ອື່່�ນໆ (ກະລຸຸ ນາລະບຸຸ )
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 6: ໃນກໍໍລະນີີໃດແດ່່ , ຖ້້າມີີ, ທ່່ ານຄິິດວ່່ າປະເພດຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດລຸ່່� ມນີ້້� ມີີລັັກສະນະສະເພາະທີ່່�ໄດ້້
ຮັັບຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະຖືືກລົົງໂທດຍ້ ້ອນການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ກະທໍໍາ ທີ່່�ເປັັນຜົົນສະທ້້ອນມາຈາກ
ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ?

ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເພດຊາຍ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍເພດຍິິງ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນຍິິງຮັັກ
ຍິິງ (Lesbian), ຊາຍຮັັກຊາຍ
່ ກທັັງເພດຍິິງ ແລະ
(Gay), ຜູ້້�ທີ່� ຮັັ
ເພດຊາຍ (Bisexual), ບຸຸ ກຄົົນ
ຂ້້າມເພດ ຈາກເພດຍິິງໄປເປັັນເພດ
ຊາຍ ຫຼືື� ຈາກເພດຊາຍ ໄປເປັັນເພດ
ຍິິງ (transgender), ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ມີີ
ສອງເພດຄືືເພດຍິິງ ແລະ ເພດຊາຍ
(intersex), ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ພໍໍໃຈຕໍ່່�ກັັບ
ເພດໃດເພດໜຶ່່�ງໂດຍບໍ່່�ຈໍໍາກັັດເລື່່�ອງ
ເພດ (queer)
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ເປັັນເດັັກ
ພົົນລະເມືືອງຂອງປະເທດ
� � ແມ່່ ນພົົນລະເມືືອງຂອງ
ບຸຸ ກຄົົນທີີ່່� ບໍ່່
ປະເທດ
ພົົນລະເມືືອງທີ່່�ບໍ່່�ມີີເອກະສານ (ບໍ່່�ມີີ
ເອກະສານຖືືກຕ້້ອງ)
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນຮູູບແບບຂອງ
ການຂູູດຮີີດທາງເພດ
ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ ນຮູູບແບບ
ການຂູູດຮີີດທາງເພດ
ອື່່�ນໆ (ກະລຸຸ ນາລະບຸຸ )
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ພາກທີ 3: ກົດໝາຍທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບການບໍລ
່ ງົ ໂທດ (40 ນາທີ)
ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິິບາຍ: ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາອາຊຽນວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່່ຍິງິ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ (2015) ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ “ແຕ່່ ລະລັັດພາຄີີ ໂດຍອີີງຕາມກົົດໝາຍພາຍໃນ,
ິ າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່່ າງ ແລະ ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເໝາະສົົມ ຈະພິິຈາລະນາບໍ່່�ໃຫ້້ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ກົົດລະບຽບ, ນິິຕິກໍໍ
ການຄ້້າມະນຸຸດມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທາງອາຍາ ແລະ ທາງບໍໍລິິຫານ ຈາກການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍຂອງພວກເຂົົາ ຖ້້າ
ຫາກວ່່ າການກະທຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.” (ມາດຕາ 14(7)).
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລາມ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແມ່່ ນນອນຢູ່່�ໃນມາດຕາ 47 ຂອງ ຄຳຳ�ສັ່່�ງ
ວ່່ າດ້້ວຍ ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງ ບຣູູໄນດາຣູູຊາລາມ (ປີີ 2019), ໂດຍລະບຸຸ ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຕ້້ອງຮັັບ
ຜິິດ ຕໍ່່� ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີທາງອາຍາ ກ່່ ຽວກັັບ ການເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ, ການຢູ່່�ອາໄສທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ການ
ຈັັດຊື້້� ຫຼືື� ການຄອບຄອງ ເອກະສານການເດີີນທາງ ຫຼືື� ເອກະສານກໍໍານົົດຕົົວຕົົນປອມ ອັັນເປັັນຜົົນສະທ້້ອນໂດຍກົົງ
ຈາກ ການກະທຳຳ�ຜິິດດ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ ມາດຕາ 44 ຂອງ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການປາບປາມການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການ
ຂູູດຮີີດທາງເພດ (2008) ປ້້ອງກັັນບໍ່່�ໃຫ້້ມີີການລົົງໂທດບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕ່ຳ� ຳ�ກວ່່ າ 15 ປີີ, ສໍໍາລັັບ ບາງການກະທໍໍາຜິິດ
ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ ລວມທັັງ ການມີີເພດສໍໍາພັັນກັັບ ເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າສິິບຫ້້າປີີ (ມາດຕາ 42) ແລະ ການ
ກະທໍໍາທີ່່�ຫຍາບຄາຍ ຕໍ່່� ເດັັກນ້ ້ອຍ ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າສິິບຫ້້າປີີ (ມາດຕາ 43).
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ, ມາດຕາ 18 ຂອງ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍສາທາລະນະ ຂອງ ອິິນໂດເນເຊຍ
ສະບັັບເລກທີີ 21 (ປີີ 2007) ວ່່ າດ້້ວຍ ການລົົບລ້້າງ ກົົດໝາຍອາຍາ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ລະບຸຸ ວ່່ າ ‘ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍ ທີ່່�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ພາຍໃຕ້້ການບັັງຄັັບ ຈາກ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຕໍ່່� ກົົດໝາຍອາຍາ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�
ຮັັບຜິິດຊອບ ຕໍ່່� ຂໍ້້�ກ່່ າວຫາທາງອາຍາ.’
ໃນລະດັັບຊາດ, ກົົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 39(7) ຂອງ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
(2015) ໄດ້້ກໍໍານົົດສິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໄວ້້ວ່່ າ ບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ແລະ ບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງໃນສະຖານເປັັນ
ໂສເພນີີ, ເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ”. ນອກນັ້້�ນ, ມາດຕາ 25(6) ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການພັັດທະນາ ແລະ ປົົກປ້້ອງ
ແມ່່ຍິິງ (2004) ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍມີີສິິດທີ່່� “ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີອາຍາ ແລະ
ບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງໃນສະຖານການກະທຳຳ�ຜິິດກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ, ການເປັັນໂສເພນີີ ຫຼືື� ການເຂົ້້�າອອກເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ.”
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດມາເລເຊຍ, ກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຕ້້ານການລັັກລອບ
ຂອງຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້້າຍ (ປີີ 2007), ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ ຢູ່່�ໃນມາດຕາ 25 ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະຕ້້ອງບໍ່່�
ຮັັບຜິິດຊອບ ຕໍ່່� ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີອາຍາ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການເຂົ້້�າເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ, ການຢູ່່�ອາໄສທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ
ແລະ ການຈັັດຊື້້� ຫຼືື� ການຄອບຄອງ ເອກະສານເດີີນທາງ ຫຼືື� ເອກະສານຢັ້້�ງຢືືນຕົົວຕົົນປອມ, ເມື່່�ອການກະທຳຳ�ດັ່່�ງກ່່ າວ
ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ມາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຜູ້້�ກ່່ ຽວມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງ.
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດພະມ້້າ, ພາກທີີ V ຂອງ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ປີີ 2005) ທີ່່�
ປົົກປ້້ອງ ສິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ກຳຳ�ນົົດວ່່ າ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງຈາກສູູນກາງ ຈະບໍ່່�ດຳຳ�ເນີີນການ ຕໍ່່� ຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບທຸຸກການກະທຳຳ�ຜິິດ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,
ແລະ ຈະກຳຳ�ນົົດກໍໍານົົດວ່່ າ ມັັນເໝາະສົົມ ຫຼືື� ບໍ່່� ທີ່່�ຈະດຳຳ�ເນີີນການ ຕໍ່່� ເຂົົາເຈົ້້�າ ສໍໍາລັັບ ທຸຸກການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ
ຊື່່�ງເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ມາຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.

157

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດຟີີລິບ
ິ ປິິນ:


ມາດຕາທີີ 17 ຂອງ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍສາທາລະນະ, ສະບັັບເລກທີີ 9208 (ປີີ 2003) ຊື່່�ງຖືືກປັັບປຸຸ ງໂດຍ
RA 10364 (ປີີ 2012) ກໍໍານົົດວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກລົົງໂທດ ສໍໍາລັັບການກະທໍໍາຜິິດກົົດໝາຍທີ່່�ເປັັນ
ຜົົນໂດຍກົົງ ຫຼືື�, ຫຼືື� ເປັັນເຫດການ ຫຼືື� ກ່່ ຽວກັັບ, ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ຫຼືື� ໃນການເຊື່່�ອຟັັງຄໍໍາສັ່່�ງ ທີ່່�ສັ່່�ງໂດຍ ຜູ້້�ຄ້້າ
ມະນຸຸດ. ມາດຕາດັ່່�ງກ່່ າວນັ້້�ນ ຍັັງປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບຈຸຸດປະສົົງຂອງການຄ້້າປະ
ເວນີີ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ການປັັບໃໝ ຫຼືື� ໂທດອື່່�ນໆ ພາຍໃຕ້້ ກົົດໝາຍອາຍາສະບັັບປັັບປຸຸ ງ.



ັ ກົົດໝາຍສາທາລະນະ
ມາດຕາ 88 ຂອງ ກົົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການ ສະບັັບປັັບປຸຸ ງ ທີ່່�ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�
ສະບັັບເລກທີີ 9208, ທີ່່ຖືືກບັັບປັັບປຸຸ ງໂດຍ ກົົດໝາຍສາທາລະນະ,ສະບັັບເລກທີີ 10364, ກໍໍານົົດວ່່ າ “ການ
ປ້້ອງກັັນ ຕ້້ານ ການຟ້້ອງຮ້້ອງ ຕໍ່່� ການກະທຳຳ�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ໄດ້້ກະທຳຳ�ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ຫຼືື�ຕາມຄຳຳ�
ສັ່່�ງໂດຍກົົງ ຂອງພວກຄ້້າມະນຸຸດ” ທີ່່�ກ່່ າວວ່່ າ “ຄວາມຍິິນຍອມ ຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຕໍ່່� ການຂູູດຮີີດດ້້ວຍຄວາມ
ຕັ້້�ງໃຈ ແມ່່ ນບໍ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັນ. ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບການລົົງໂທດ ຍ້ ້ອນການກະທຳຳ�ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ໄດ້້
ກະທຳຳ� ທີ່່�ເປັັນຜົົນໂດຍກົົງມາຈາກ, ຫຼືື� ເປັັນເຫດການ ຫຼືື� ກ່່ ຽວກັັບ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ, ຫຼືື� ຢູ່່�ໃນການເຊື່່�ອຟັັງ
ຕາມຄໍໍາສັ່່�ງທີ່່�ສັ່່�ງ ໂດຍ ຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການກະທໍໍາທີ່່�ເວົ້້�າມາ.” ມາດຕາ 89 ສະເໜີີຕື່່�ມວ່່ າ ‘ການ
ປົົກປ້້ອງ ການຟ້້ອງຮ້້ອງ ຕາມມາດຕາ 202 ຂອງປະມວນກົົດໝາຍອາຍາສະບັັບປັັບປຸຸ ງ’ ລະບຸຸ ວ່່ າ ‘ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າປະ
ເວນີີ ຈະບໍ່່�ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ, ປັັບໃໝ ຫຼືື� ລົົງໂທດ ພາບໃຕ້້ຂໍ້້�ກໍໍານົົດໃນມາດຕາ 202 ຂອງ ປະມວນກົົດໝາຍ
ອາຍາສະບັັບປັັບປຸຸ ງ..’

ໃນປະເທດສິິງກະໂປ, ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ 2014 (ສະບັັບເລກທີີ 45 ຂອງ ປີີ
2014) ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ບັັງຄັັບສະເພາະໃດນຶ່່�ງ ເພື່່�ອປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈາກການລົົງໂທດ ຫຼືື� ການ
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ.
ຢູ່່�ປະເທດໄທ, ມາດຕາ 41 ຂອງ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງ ໄທ ສະບັັບປີີ ພ.ສ. 2551
(2008) ລະບຸຸ ວ່່ າ ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີອາຍາ ບໍ່່�ສາມາດດຳຳ�ເນີີນ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບການເຂົ້້�າເມືືອງ ຫຼືື� ພັັກເຊົົາຢ່່ າງ
ຜິິດກົົດໝາຍ, ການສະໜອງຂໍ້້�ມູູນປອມ, ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບເອກະສານ, ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ັ ອະນຸຸຍາດ ເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ ຈາກ
ກັັບການຄ້້າປະເວນີີ, ການກະທໍໍາຜິິດທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບວຽກງານ ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ິ ຳ�. ໄທຍັັງໄດ້້ລົົງນາມໃນອະນຸຸສັນ
ັ ຍາ ILO ໃນປີີ 2014 ຂອງ ສົົນທິິສັນ
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍ ແຮງງານ
ລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງຍຸຸ ຕິທຳ
ິ າ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ບັັນດາສະມາຊິິກ ຈະ
ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ, ຊື່່�ງກຳຳ�ນົົດວ່່ າ ໂດຍອິິງຕາມຫຼັັ�ກການພື້້�ນຖານ ຂອງ ລະບົົບນິິຕິກໍໍ
�
�
�
�
ຕ້້ອງ ‘ນໍໍາໃຊ້້ມາດຕະການ ທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນ ເພື່່ອຮັັບປະກັັນວ່່ າ ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່ທີ່່ມີີສິິດອຳຳ�ນາດ ມີີສິິດ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຫຼືື�
ັ ການທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າ ມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມໃນກິິດຈະກຳຳ�
ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ແຮງງານທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ ສຳຳ�ລັບ
ທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າຖືືກບັັງຄັັບໃຫ້້ກະທຳຳ� ຊື່່�ງເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ຈາກການຖືືກບັັງຄັັບ ຫຼືື� ແຮງງານທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ.’
ຢູ່່�ປະເທດຫວຽດນາມ ບໍ່່�ມີີຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດ ກ່່ ຽວກັັບ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�ໃນກົົດໝາຍສະບັັບເລກທີີ 66/2011/QH12
ວ່່ າດ້້ວຍ ການປ້້ອງກັັນ, ສະກັັດກັ້້�ນການຄ້້າມະນຸຸດ. ເຊັ່່�ນດຽວກັັນ, ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແມ່່ ນມີີຢູ່່�ໃນ ດໍໍາລັັດ
62/2012/ND-CP ລົົງວັັນທີີ 13 ສິິງຫາ 2012 ທີ່່�ກໍໍານົົດ ພື້້�ນຖານການກໍໍານົົດຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ແລະ ການປົົກປ້້ອງຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ຍາດພີ່່�ນ້ ້ອງ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ, ແລະ ດໍໍາລັັດສະບັັບ
ເລກທີີ 09/2013. /ND-CP ກໍໍານົົດລາຍລະອຽດ ໃນຫຼຼາຍມາດຕາ ຂອງກົົດໝາຍຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ.

ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ
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ຕໍ່່�ກັັບກົົດໝາຍທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນປະເທດຂອງທ່່ານ, ໃນມຸຸມມອງຂອງທ່່ານ
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 7: ກົົດໝາຍມີີປະໂຫຍດໃນການປົົກປ້້ອງ
ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດຈາກການລົົງໂທດບໍ່່�?


ຍ້ ້ອນຫຍັັງ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີປະໂຫຍດ/ປົົກປ້້ອງຍ້ ້ອນ
ຫຍັັງ?

ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 8: ກົົດໝາຍນີ້້� ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ໃນພາກ
ັ ຕົົວຈິິງ ໃນລະດັັບໃດ?
ປະຕິິບັດ


ທ່່ ານສາມາດໃຫ້້ຕົົວຢ່່ າງໄດ້້ບໍ່່�ວ່່ າ ມັັນຖືືກນໍໍາໃຊ້້
ຢູ່່�ໃນ ແລະ ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ແນວໃດ?



ຄະດີີການຄ້້າ ມະນຸຸ ດ ປະເພດໃດທີ່່�ຖືືກນໍໍາໃຊ້້
ແລະ ການກະທໍໍາຜິິດປະເພດໃດ?

ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 9: ໃນການນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍນີ້້�, ຜູ້້�ຖືືກ
ັ ການກໍໍານົົດຕົົວຢ່່ າງ
ຄ້້າມະນຸຸດ ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຮັບ
ເປັັ ນທາງການໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດບໍ່່�?
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 10: ກົົດໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້� ມີີບົົດບາດແນວ
ໃດໃນຂັ້້�ນຕອນການສືືບສວນ-ສອບສວນ?


ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ-ສອບສວນ ມີີສິິດພິິຈາລະ
ນາກໍໍານົົດ ຫຼືື� ບໍ່່�ກໍໍານົົດ ການປ່່ ຽນແປງບໍ່່�?

ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 11: ກົົດໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້� ມີີບົົດບາດແນວ
ໃດໃນຂັ້້�ນຕອນການດໍໍາເນີີນຄະດີີ?


ພະນັັກ ງານໄອຍະການມີີສິິ ດ ພິິ ຈ າລະນາທີ່່�
ຈະດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຫຼືື� ບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີບໍ່່�?

ິ ໃນການພິິຈາລະນາ
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 12: ສານມີີດຸຸ ນພິິນິດ
�
ຄະດີີແນວໃດ ກໍໍລະນີີທີ່່ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ?
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ຕົົວຢ່່ າງ, ຜູ້້�ພິິພາກສາ ສາມາດຕັັດສິິນບໍ່່�ລົົງໂທດ
ຫຼືື� ຫຼຸຸ�ດຜ່່ ອນໂທດ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີການບັັນທຶຶກການ
ຕັັດສິິນຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�?

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 13 (ສໍໍາລັັບຮູູບແບບຕາມ ສາເຫດ
(Causation)): ໃນການນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍນີ້້�, ມັັນ
ມີີການສ້້າງຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງແນວໃດລະຫວ່່ າງ ການ
ກະທໍໍາຜິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ທີ່່�ພວກເຂົົາ
ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ?
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 13 (ສໍໍາລັັບຮູູບແບບການບັັງຄັັບ
(compulsion)): ໃນການນໍໍາໃຊ້້ບົົດບັັນຍັັດນີ້້�,
ການເຊື່່�ອມໂຍງ ລະຫວ່່ າງ ການກະທໍໍາຜິິດ ຂອງ
ບຸຸ ກຄົົນທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການທີ່່�ຜູ້້�ກ່່ ຽວ ຖືືກ
ບັັງຄັັບ ຈາກຜູ້້�ຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນເກີີດຂຶ້້�ນໄດ້້ແນວໃດ?

ນອກເໜືືອຈາກກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ:
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 14: ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດອື່່�ນໆໃນກົົດໝາຍ
ປົົກຄອງ ຫຼືື� ກົົດໝາຍອາຍາບໍ່່� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການ
ສົ່່�ງເສີີມຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນປະເທດຂອງທ່່ ານ?
ຕົົວຢ່່ າງ:
ການປົົກປ້້ອງໂດຍຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍໃນ
ກົົດໝາຍພາຍໃນ
ກົົດໝາຍທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຍົົກເລີີກ ຫຼືື� ລຶຶບລ້້າງ
ການບັັນທຶຶກການກະທຳຳ�ຜິິດທາງອາຍາ
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 15: ອີີງຕາມຄວາມຮູ້້�ຂອງທ່່ ານ, ບັັນດາ
ຂໍ້້�ກໍໍານົົດເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ຖືືກນໍໍາໃຊ້້ຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບບໍ່່�
ໃນການສົ່່�ງເສີີມຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ?
ຍ້ ້ອນຫຍັັງ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບຍ້ ້ອນຫຍັັງ?
ທ່່ ານສາມາດສະເໜີີຕົົວຢ່່ າງໃດໜຶ່່�ງ
ຫຼັັ�ກການເຫຼົ່່��ານີ້້�ໄດ້້ບໍ່່�?

ໃນການນໍໍາໃຊ້້

ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ
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ພາກທີ 4. ຄໍາແນະນໍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສັນຍາການຮ່ວມມື (20 ນາທີ)
ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິິບາຍ: ມີີຄໍໍາແນະນໍໍາລະດັັບພາກພື້້�ນຈໍໍານວນໜຶ່່�ງ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ
ເຊິ່່�ງລວມມີີ:


ຄູ່່� ມືືຂອງ ACWC ທີ່່�ຄໍໍານຶຶງເຖິິງຄວາມລະອຽດອ່່ ອນດ້້ານເພດໃນການຈັັດການກັັບແມ່່ຍິິງທີ່່�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ (ພາກທີີ III, 3.6.1): “ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກກັັກຂັັງ, ຖືືກຈັັບຕົົວ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ຕໍ່່�
ອາຊະຍາກໍໍາໃດ ໜຶ່່�ງທີ່່�ພວກເຂົົາອາດຈະໄດ້້ກະທໍໍາ ອັັນເປັັນຜົົນໂດຍກົົງ ແລະ ທັັນທີີຈາກການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ”.



ັ ຕົົວຈິິງຂອງອາຊຽນໃນການຕອບໂຕ້້ທາງດ້້ານຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າທາງອາຍາຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບຕໍ່່�
ຄູ່່� ມືືແນະນໍໍາຂອງຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ. (2007). (ພາກທີີ1, C2): “ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ບໍ່່�ຄວນຈະຖືືກຈັັບຕົົວ ຫຼືື� ດໍໍາເນີີນຄະດີີ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບອາຊາຍະກໍໍາທີ່່�ພວກເຂົົາອາດຈະກະທໍໍາອັັນເປັັນສະທ້້ອນ
ໂດຍກົົງຈາກສະຖານະຂອງພວກເຂົົາ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.”



ບົົດບັັນທຶຶກຄວາມເຂົ້້�າໃຈ COMMIT ວ່່ າດ້້ວຍການຮ່່ ວມມືືເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດໃນພາກພື້້�ນລຸ່່� ມແມ່່ນ້ຳຳ ��
ຂອງ (2004) ເຊິ່່�ງ ປະເທດກໍໍາປູູເຈຍ, ປະເທດຈີີນ, ປະເທດລາວ, ປະເທດມຽນມາ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດ
ຫວຽດນາມທີ່່�ໃຫ້້ຄໍໍາໝັ້້�ນວ່່ າ: “ຮັັບປະກັັນວ່່ າຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດຕົົວວ່່ າເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກກໍໍາກັັກຕົົວໃນສະຖານທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ໂດຍເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ” (ວັັກ
ທີີ 16).



ຄູ່່� ມືືແນະນໍໍາຂອງ COMMIT ວ່່ າດ້້ວຍການກໍໍານົົດຕົົວ ແລະ ການສົ່່�ງຕໍ່່� (ສໍໍາລັັບປະເທດກໍໍາປູູເຈຍ, ປະເທດຈີີນ,
ປະເທດລາວ, ປະເທດມຽນມາ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ) ເຊິ່່�ງກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່ າ “ບໍ່່�ວ່່ າໃນກໍໍລະນີີໃດ
ກໍໍຕາມ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຈະບໍ່່�ຖືືກດໍໍາເນີີນຄະດີີໃນສະຖານການລະເມີີດກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍ
ການກວດຄົົນເຂົ້້�າ-ອອກເມືືອງ ຫຼືື� ກິິດຈະກໍໍາໃດໜຶ່່�ງທີ່່�ພວກເຂົົາອາດຈະມີີສ່່ ວນກ່່ ຽວຂ້້ອງເຊິ່່�ງເປັັນຜົົນສະທ້້ອນ
ໂດຍກົົງຈາກສະຖານະພາບຂອງພວກເຂົົາໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ; ຫຼືື� ຖືືກກັັກຕົົວ”

ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດ ບຣູູໄນ ດາຣູູຊາລາມ - ?
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດ ກຳຳ�ປູູເຈຍ ມີີເອກະສານນະໂຍບາຍ, ແບບຟອມບົົດແນະນໍໍາ ແລະ ຂັ້້�ນຕອນຫຼຼາຍຢ່່ າງ ທີ່່�
ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
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ບົົດແນະນຳຳ� ກ່່ ຽວກັັບ ແບບຟອມ ແລະ ຂັ້້�ນຕອນຕ່່ າງໆ ສໍໍາລັັບການກຳຳ�ນົົດຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ສໍໍາລັັບ ການສະໜອງ ການບໍໍລິິການທີ່່�ເໝາະສົົມ (ຄະນະກຳຳ�ມະການ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ,
NCCT, ປີີ 2015) ກ່່ າວຢູ່່�ທີ່່� 2.C, 2: ‘ໃນຊ່່ ວງໄລຍະ ຂະບວນການ [ໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ເບື້້�ອງຕົ້້�ນ] ຄົົນ
ຕ່່ າງປະເທດ ທີ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດຕົົວ ຢ່່ າງເປັັນທາງການ ວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈະຕ້້ອງບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ ຫຼືື� ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�
ກ່່ າວຫາວ່່ າ ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະ/ຫຼືື� ເປັັນໂສເພນີີ ຜິິດກົົດໝາຍ. ເຂົົາເຈົ້້�າ ຈະໄດ້້ຮັັບທີ່່�ພັັກອາໄສ ແລະ ການປົົກປັັກ
ຮັັກສາ ໃນຂະນະທີ່່�ລໍໍຖ້້າ ຂະບວນການສົ່່�ງກັັບຄືືນປະເທດ ຢ່່ າງເປັັນທາງການ’.



ຂໍ້້�ຕົົກລົົງ ວ່່ າດ້້ວຍ ບົົດແນະນໍໍາ ສໍໍາລັັບການປົົກປ້້ອງສິິດ ຂອງເດັັກນ້້ອຍ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແຫ່່ ງ ປະເທດ
ລາຊະອານາຈັັກກຳຳ�ປູູເຈຍ (ສະພາແຫ່່ ງຊາດກໍໍາປູູເຈຍ ສໍໍາລັັບເດັັກນ້ ້ອຍ, CNCC, ວັັນທີີ 20 ທັັນວາ ປີີ 2007,
ສະບັັບເລກທີີ 107): ມາດຕາ 4, 2.3(a) ເດັັກນ້ ້ອຍທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ ນເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການ
ັ ວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ຫຼືື� ຂື້້�ນກັັບ ຫຼືື� ຖືືກຂົ່່�ມຂູ່່� ດ້້ວຍການ
ລະເມີີດສິິດທິິມະນຸຸດ. ເຂົົາເຈົ້້�າ ບໍ່່�ຄວນຖືືກປະຕິິບັດ

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ຂວໍ້້�າບາດທາງອາຍາ ສໍໍາລັັບທຸຸກການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ສະຖານະການ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນຖານະເປັັນ
ເດັັກນ້ ້ອຍທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ.


ັ ກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍ ການສະກັັດກັ້້�ນການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ການຂູູດຮີີດ
ບົົດແນະນຳຳ� ກ່່ ຽວກັັບ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
�
�
່
ທາງເພດ (ການແປທີ່່ບໍ່່ເປັັນທາງການ ຂອງ UNIAP, ປີີ 2008) ບົົດແນະນຳຳ�ທົ່� ວໄປ:
(4) ໂສເພນີີ ຈະຕ້້ອງຖືືກ
�
ຖືືວ່່ າ ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຈັັດຊື້້�ໂສເພນີີ. ໂສເພນີີ ບໍ່່ແມ່່ ນອາຊະຍາກຳຳ�; ເພາະສະນັ້້�ນ, ໂສເພນີີສ່່ ວນ
ບຸຸ ກຄົົນ ຈື່່�ງບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກລົົງໂທດ ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍໃຫມ່່ .



ປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ ຍັັງມີີ MOU ໄວ້້ແລ້້ວ ກັັບໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊື່່�ງວ່່ າໃນນັ້້�ນ ຝ່່າຍຕ່່ າງໆຢືືນຢັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກ
ັ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ກະທໍໍາ
ເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ ແມ່່ ນຈະຕ້້ອງຖືືກປະຕິິບັດ
ຜິິດ, ແລະ ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບການເຂົ້້�າ-ອອກ ປະເທດຂອງຕົົນ ແບບຜິິດກົົດໝາຍ, ຫຼືື� ທຸຸກ
ການກະທຳຳ�ຜິິດອື່່�ນໆ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.

ັ ງານແຫ່່ ງຊາດ ສໍໍາລັັບລົົບລ້້າງ ການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່� ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ, ແຜນປະຕິິບັດ
�
�
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດ ສະບັັບປີີ 2020-2024 ຍັັງບໍ່່�
2015-2019 ແມ່່ ນບໍ່່ເວົ້້�າເຖີີີ�ງ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່ລົົງໂທດ. ແຜນປະຕິິບັດ
ທັັນມີີເທື່່�ອ. ບົົດແນະນຳຳ� ການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການ
ຈັັດການກັັບ ຄະດີີການຄ້້າມະນຸຸດ (ປີີ 2009) ທີ່່�ໄດ້້ສໍໍາເລັັດກັັບ ການນໍໍາໃຊ້້ກົົດໝາຍເລກທີີ 21 ປີີ 2007 ຍົົກສູູງ ສີ່່�ງ
ທ້້າທາຍ ຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ອາດຈະຖືືກພິິຈາລະນາ ເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບການຄ້້າມະ
ນຸຸດ (ຫນ້ ້າ 36) ແລະ ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງ ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນຂອງເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ຕ້້ອງມີີທັັກສະສະເພາະ ເພື່່�ອເຂົ້້�າໃຈວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ອາດຈະມີີການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບ ການຄ້້າມະນຸຸດ (ໜ້້າ 41).
ໃນລະດັັບຊາດ, ໃນ ສປປ ລາວ, ຄູ່່� ມືືແນະນໍໍາວ່່ າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງ, ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ແລະ ການສົ່່�ງຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍໍາມະການເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
ລະດັັບຊາດ, 2020), ຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໄວ້້ຢ່່ າງຊັັດເຈນ. ເຖິິງແນວໃດກໍໍຕາມ, ພວກເຂົົາຍັັງ
ັ ການປົົກປ້້ອງ, ການປົົກປ້້ອງ ແລະ ການ
ຍຶຶດໝັ້້�ນຫຼັັ�ກການດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດ; ສິິດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນການໄດ້້ຮັບ
�
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ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ແລະ ການສົ່່ງຕໍ່່ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ເພື່່ອຜົົນປະໂຫຍດສູູງສຸຸ ດຂອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ບົົນພື້້�ນຖານການ
ຍິິນຍອມ.


MOU ທີ່່�ເຊັັນກັັບປະເທດຈີີນ ສະບັັບປີີ 2014 ໄດ້້ກໍໍານົົດວ່່ າຄູ່່� ສັັນຍາ “ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນສະຖານ
ການເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກ ດິິນແດນຂອງຕົົນເອງ ຫຼືື� ການກະທຳຳ�ຜິິດອື່່�ນໆທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ.”



MOU ສະບັັບປີີ 2017 ລະຫວ່່ າງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ບໍ່່�ໄດ້້ກ່່ າວສະເພາະເຈາະຈົົງການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແຕ່່
ິ າ, ການປົົກປ້້ອງທາງກົົດໝາຍ (ມາດຕາ 6) ແລະ ຄວາມຈໍໍາເປັັນທີ່່�ຈະບໍ່່�ເຮັັດໃຫ້້ພວກ
ໄດ້້ກ່່ າວເຖິິງຄວາມຍຸຸ ຕິທໍໍ
ເຂົົາເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍໃນການດໍໍາເນີີນຄະດີີທາງກົົດໝາຍ (ມາດຕາ 17).

່ ທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງ
ໃນລະດັັບຊາດ, ຢູ່່�ປະເທດມາເລເຊຍ ບໍ່່�ມີີນະໂຍບາຍທີ່່�ຈະແຈ້ ້ງ ຫຼືື� ຄໍໍາແນະນຳຳ�ອື່� ນໆ
ໂທດ. ຂັ້້�ນຕອນການດໍໍາເນີີນງານ ທີ່່�ເປັັນມາດຕະຖານ ໄດ້້ຖືືກພັັດທະນາຂື້້�ນ ໂດຍ ສະພາຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ
ຕ້້ານການລັັກລອບ ຂອງຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ (MAPO) ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນ ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ແຜນ
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດ ວ່່ າດ້້ວຍການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ສະບັັບປີີ 2016-2020 (MAPO) ຢືືນຢັັນຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາ
ປະຕິິບັດ
ັ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ຕໍ່່�ກັັບ ວິິທີີການ ທີ່່�ຖືືເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ແລະ ສິິດທິິມະນຸຸດເປັັນໃຈກາງ ໃນການປະຕິິບັດ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະ ປັັບປຸຸ ງຄຸຸ ນນະພາບ ຫຼືື� ການປົົກປັັກຮັັກສາ ແລະ ການຟື້້�ນຟູູ “ຜ່່ ານທາງ ການສົ່່�ງເສີີມ ແລະ
ຮັັກສາສິິດທິິມະນຸຸດສາກົົນ ໃນທຸຸກລະດັັບ, ໂດຍບໍ່່�ໃຈແຍກ ເພດ, ອາຍຸຸ ແລະ ສາສະໜາ ຂອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ. ແຜນ
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດ ປີີ 2021-2025 ໃນປັັດຈຸຸບັນ
ັ ແມ່່ ນກໍໍາລັັງຈະສໍໍາເລັັດສົົມບູູນ.
ປະຕິິບັດ
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ັ ງານການປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຫຼຼາຍແຜນ ໃນສົົກປີີ 2017ໃນລະດັັບຊາດ, ປະເທດມຽນມາ ມີີແຜນປະຕິິບັດ
2021, ແຕ່່ບໍ່່�ມີີແຜນໃດ ທີ່່�ເວົ້້�າສະເພາະເຈາະຈົົງ ເຖິິງການບໍ່່�ລົົງໂທດ. ນອກນັ້້�ນ, ຍັັງມີີ MOU ໄວ້້ແລ້້ວ ຊື່່�ງວ່່ າໃນນັ້້�ນ
ັ ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃຫ້້ເປັັນສະເໝືືອນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້ານ, ບໍ່່�ແມ່່ ນຜູ້້�ກະ
ພາກສ່່ ວນຕ່່ າງໆ ຢືືນຢັັນວ່່ າ ຈະຕ້້ອງປະຕິິບັດ
ທໍໍາຜິິດ ແລະ ຕົົກລົົງທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນຂໍ້້�ຫາລັັກລອບເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກຈາກປະເທດຂອງຕົົນ ຫຼືື� ທຸຸກ
ການກະທໍໍາຜິິດອື່່�ນໆ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ, ລວມທັັງກັັບ ປະເທດໄທ (2009, ມາດຕາ 8(a))
ແລະ ກັັບປະເທດຈີີນ (2009, ມາດຕາ 5(1))
ຢູ່່�ໃນປະເທດຟິິລິປິ
ິ ນ
ິ ,


ບົົດແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບການປົົກປ້້ອງສິິດທິິ ຂອງແມ່່ຍິິງ ທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ (ຄະນະກໍໍາມາການແມ່່ຍິິງ ແຫ່່ ງປະເທດ
ຟີີລິິບປິິນ ໂດຍປະສານສົົມທົົບກັັບ ສະພາລະຫວ່່ າງອົົງການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (IACAT) ປີີ 2013) ເນັ້້�ນຫ
ັ ໃຫ້້ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່�ແມ່່ ນ ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ’ (5.3.8.1.
ນັັກວ່່ າ ‘ແມ່່ຍິິງທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ຄວນຖືືກປະຕິິບັດ
1.)



ບົົດແນະນຳຳ� ກ່່ ຽວກັັບລະບົົບການສົ່່�ງຕໍ່່� ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັບຄະດີີ ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກຮັັບຮອງໂດຍ ສະພາ
ລະຫວ່່ າງອົົງການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (IACAT) ໃນວັັນທີີ 02 ມີີນາ 2017 ຜ່່ ານມະຕິິຕົົກລົົງ ສະບັັບເລກທີີ
006 ຂອງປີີ 2017, ລະບຸຸ ວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ມີີສິິດທີ່່�ຈະ: ‘ບໍ່່�ຖືືກດຳຳ�ເນີີນຄະດີີອາຍາ. (ຫຼືື� ຖືືກຕັ້້�ງຂໍ້້�ກ່່ າວຫາ,
ຫຼືື� ລົົງໂທດ) ສໍໍາລັັບ ການມີີສ່່ ວນຮ່່ ວມ ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນກິິດຈະກໍໍາທີ່່�ຜິິດກົົດໝາຍ ໃນຊ່່ ວງໄລຍະ ທີ່່�ເຂົົາເຈົ້້�າໄດ້້
ປະສົົບກັັບການການຄ້້າມະນຸຸດ.’

ໃນປະເທດສິິງກະໂປ, ວິິທີີການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ ປີີ 2016-2026 ຂອງ ຄະນະຮັັບຜິິດຊອບການຄ້້າ
ມະນຸຸດ ລະຫວ່່ າງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ ແຫ່່ ງປະເທດສິິງກະໂປ ບໍ່່�ເວົ້້�າເຖີີງ ບັັນຫາການບໍ່່�ລົົງໂທດ.
ຢູ່່�ໃນປະເທດໄທ


ນະໂຍບາຍ, ຍຸຸ ດທະສາດ ແລະ ມາດຕະການແຫ່່ ງຊາດ ສະບັັບທີີສອງ ເພື່່�ອສະກັັດກັ້້�ນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
ໄລຍະປີີ 2017-2021 (ກະຊວງພັັດທະນາສັັງຄົົມ ແລະ ຄວາມໝັ້້�ນຄົົງມະນຸຸດ, ປີີ 2017) ແມ່່ ນບໍ່່�ເວົ້້�າເຖີີງ
ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແຕ່່ ໄດ້້ກໍໍານົົດເຖີີງ ການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງ ໃນການກໍໍານົົດຕົົວ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ.



ັ ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ
ປະເທດໄທຍັັງມີີ MOU ໄວ້້ແລ້້ວ ຊື່່�ງວ່່ າໃນນັ້້�ນ ຝ່່າຍຕ່່ າງໆ ຢືືນຢັັນວ່່ າ ຈະຕ້້ອງປະຕິິບັດ
�
�
�
ເປັັນສະເໝືືອນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ບໍ່່ແມ່່ ນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ, ແລະ ຕົົກລົົງທີ່່ຈະບໍ່່ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ສໍໍາລັັບການ
ເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກຈາກປະເທດຂອງຕົົນ ແບບຜິິດກົົດໝາຍ, ຫຼືື� ທຸຸກການກະທໍໍາຜິິດອື່່�ນໆ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງ ຈາກການ
ັ
ຄ້້າມະນຸຸດ, ລວມທັັງປະເທດມຽນມາ (2009), ມາດຕາ 8(a)); ແລະກັັບ ປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ (2014) ສຳຳ�ລັບ
ັ ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ມາດຕາ 6).
ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ (ມາດຕາ 6) ແລະ ຫວຽດນາມ (2008) ສຳຳ�ລັບ
�
ິ ຳ�,
MOU ປີີ 2017 ລະຫວ່່ າງ ລາວ ແລະ ໄທ ບໍ່່ໄດ້້ກ່່ າວສະເພາະເຖິິງ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແຕ່່ ເວົ້້�າເຖິິງຄວາມຍຸຸ ຕິທຳ
�
�
ການປົົກປ້້ອງທາງກົົດໝາຍ (ມາດຕາ 6) ແລະ ຄວາມຈໍໍາເປັັນ ທີ່່ບໍ່່ໃຫ້້ເຂົົາເຈົ້້�າ ຕົົກເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນການ
ດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຕາມກົົດໝາຍ (ມາດຕາ 17).

ຢູ່່�ໃນ ປະເທດຫວຽດນາມ, ມາດຕະຖານຕ່ຳຳ��ສຸຸ ດ ໃນການສະໜອງການບໍໍລິິການ ໃຫ້້ແກ່່ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ (ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົົງຄະ ແລະ ສັັງຄົົມ, 2011) ແມ່່ ນບໍ່່�ເວົ້້�າເຖີີງ ຫຼັັ�ກການການບໍ່່�ລົົງ
ັ
ໂທດ. ມີີ MOU ໄວ້້ແລ້້ວ ສໍໍາລັັບປະເທດໄທ (ປີີ 2013) ແລະ ກຳຳ�ປູູເຈຍ (2004) ທີ່່�ຢືືນຍັັນວ່່ າ ຈະຕ້້ອງປະຕິິບັດ
�
�
ກັັບ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ໃນຖານະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ບໍ່່ແມ່່ ນຜູ້້�ກະທຳຳ�ຜິິດ, ແລະ ຊື່່ງຢູ່່�ໃນນັ້້�ນ, ບັັນດາຝ່່າຍຕ່່ າງໆ ຕົົກລົົງ
ເຫັັນດີີ ບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້ ້ອຍ ສໍໍາລັັບການເຂົ້້�າ-ອອກ ປະເທດຂອງຕົົນ ແບບຜິິດ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ກົົດໝາຍ ຫຼືື� ທຸຸກການກະທໍໍາຜິິດອື່່�ນໆ ທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນໂດຍກົົງ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ. ຢູ່່�ໃນ MOU ລະຫວ່່ າງ ຝ່່າຍ ລາວ
ແລະ ຫວຽດນາມ (ປີີ 2010) ໃຫ້້ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາ ທີ່່�ຈະຮັັບປະກັັນວ່່ າ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ‘ບໍ່່�ຖືືກກັັກຂັັງ ແລະ/ຫຼືື� ຖືືກ
ລົົງໂທດຍ້ ້ອນການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍຜິິດກົົດໝາຍ ຫຼືື�ທຸຸກການກະທຳຳ�ຜິິດດ້້ານບໍໍລິິຫານອື່່�ນໆທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ.’ ຢູ່່�ໃນ MOU ກັັບ
ຈີີນ (2010) ຝ່່າຍຕ່່ າງໆ ຕົົກລົົງເຫັັນດີີ ທີ່່�ຈະບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ເຂົ້້�າ ຫຼືື� ອອກ ຈາກປະເທດຂອງຕົົນ ແບບ
ຜິິດກົົດໝາຍ, ຫຼືື� ການກະທໍໍາອື່່�ນໆ ທີ່່�ຜິິດກົົດ ໝາຍ ຊື່່�ງເປັັນຜົົນທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນທັັນ ຈາກ ການຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ (ມາດຕາ
2A).
ຄໍໍາຖາມທີີ 16: ອີີງຕາມຄວາມຮູ້້�ຂອງທ່່ ານ, ບັັນດາ
ິ າເຫຼົ່່��ານີ້້� ມີີບົົດບາດແນວໃດໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກ
ນິິຕິກໍໍ
ເຄາະຮ້້າຍຈາກການລົົງໂທດ?
ທ່່ ານສາມາດຍົົກຕົົວຢ່່ າງໄດ້້ບໍ່່�ວ່່ າມັັນຖືືກນໍໍາໃຊ້້ແນວໃດ
ັ ?
ໃນພາກປະຕິິບັດ
ຄໍໍາຖາມຂໍ້້�ທີີ 17: ມີີຄໍໍາແນະນຳຳ� ຫຼືື� ເອກະສານດ້້ານ
ນະໂຍບາຍ ທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນປະເທດຂອງທ່່ ານ ທີ່່�ກ່່ ຽວຂ້້ອງ
ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດອີີກບໍ່່�?
ທ່່ ານສາມາດຍົົກຕົົວຢ່່ າງໄດ້້ບໍ່່�ວ່່ າມັັນຖືືກນໍໍາໃຊ້້ແນວໃດ
ັ ?
ໃນພາກປະຕິິບັດ

ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ
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ພາກທີ 5:ການສະຫຼຸບ/ປິດຄໍາຖາມ (20 ນາທີ)
ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິິບາຍ: ພວກເຮົົາກໍໍາລັັງຈະສໍໍາເລັັດການປຶຶກສາຫາລືື. ໃນເວລາທີ່່�ຍັັງເຫຼືື�ອ, ຂ້້າພະເຈົ້້�າ
ຢາກຂໍໍຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ຄໍໍາແນະນຳຳ�ຈາກທ່່ ານ ຕໍ່່�ການຍົົກສູູງ ແລະ ນໍໍາໃຊ້້ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຢ່່ າງມີີປະສິິດທິິພາບ.
ຄໍໍາຖາມທີີ 18: ທ່່ ານຄິິດວ່່ າອັັນໃດທີ່່�ເປັັນ ສິ່່�ງ
ທ້້າທາຍ ແລະ/ຫຼືື� ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ ທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນກົົດໝາຍ,
ັ ຕໍ່່�ກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິິບັດ
ລົົງໂທດໃນປະເທດຂອງທ່່ ານ?
ຄໍໍາຖາມທີີ 19: ອັັນໃດທີ່່�ເປັັນຕົົວຢ່່ າງ ການປະຕິິບັດ
ັ
�
�
ທີ່່�ເປັັນຕົົວແບບທີ່່�ດີີ ແລະ ຄໍໍາແນະນໍໍາທີ່່ທ່່ ານມີີ ເພື່່ອ
ໃຫ້້ບັັນລຸຸຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ
ັ ?
ແລະ ການປະຕິິບັດ
ຄໍໍາຖາມທີີ 20: ສຸຸ ດທ້້າຍ, ທ່່ ານມີີ:


ຄໍໍາເຫັັນເພີ່່�ມເຕີີມ ກ່່ ຽວກັັບຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດໃນປະເທດຂອງທ່່ ານ



ຄໍໍາແນະນຳຳ�ເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ ຽວກັັບເຄື່່�ອງມືືຕ່່ າງໆ (ຕົົວຢ່່ າງ ຄະດີີດ້້ານກົົດໝາຍ, ບົົດລາຍງານການຄົ້້�ນຄວ້້າ) ທີ່່�ພວກ
ເຮົົາສາມາດສຶຶກສາໄດ້້



ຫຼືື� ຄໍໍາແນະນໍໍາກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານ ທີ່່�ພວກເຮົົາຄວນຈະປຶຶກສານໍໍາ?

ຄໍໍາເຫັັນເພີ່່�ມເຕີີມ
ຄໍໍາແນະນໍໍາຕໍ່່�ກັັບເຄື່່�ອງມືື:
ຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານ:
ຈຸຸດທີ່່�ຜູ້້�ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກຈະເຮັັດໃນການປິິດການປຶຶກສາຫາລືື:
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ຖ້້າທ່່ ານຕ້້ອງການປະກອບຄໍໍາເຫັັນເພີ່່�ມເຕີີມເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ ຫຼືື� ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າ, ບົົດລາຍງານ, ຄະດີີທາງ
ດ້້ານກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເອກະສານອື່່�ນໆ, ກະລຸຸ ນາສົ່່�ງຫາພວກຂ້້າພະເຈົ້້�າ ຜ່່ ານ: [email]



ັ ຜູ້້�ເຮັັດບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າ. ພວກເຮົົາຈະບໍ່່�ບັັນທຶຶກຊື່່�ຂອງ
ພວກເຮົົາຈະແປບົົດບັັນທຶຶກເປັັນພາສາອັັງກິິດ ເພື່່�ອສົ່່�ງໃຫ້້ກັບ
ທ່່ ານເຂົ້້�າໃນບົົດບັັນທຶຶກນັ້້�ນ.



ພວກເຮົົາຂໍໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່່�ເວລາຂອງທ່່ ານໃນມື້້�ນີ້້� ແລະ ການເສຍສະລະເວລາຂອງທ່່ ານ ລວມທັັງ
ປະກອບສ່່ ວນດ້້ານຄວາມຊ່່ ຽວຊານຂອງທ່່ ານຕໍ່່�ກັັບບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າທີ່່�ສໍໍາຄັັນນີ້້�.



ພວກເຮົົາພ້້ອມທີ່່�ຈະແບ່່ ງປັັນບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າສະບັັບສຸຸ ດທ້້າຍກັັບທ່່ ານ ພາຍຫຼັັ�ງທີ່່�ໄດ້້ເຜີີຍແຜ່່ ແລ້້ວ...

ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 3: ລາຍຊືຜ
່ ເູ້ ຂົາ້ ຮ່ວມ
ຜູ້້�ຂຽນ ແລະ ທີີມງານ ຂອງແຜນງານ ASEAN-ACT ຂໍໍສະແດງຄວາມຮູ້້�ບຸຸນຄຸຸ ນ ມາຍັັງ ບັັນທ່່ ານ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ເຮັັດ
ວຽກຕົົວຈິິງຕາມລາຍຊື່່�ລຸ່່� ມນີ້້� ສໍໍາລັັບການປະກອບສ່່ ວນ ດ້້ານຄວາມຄິິດເຫັັນ, ປະສົົບການ ແລະ ວິິຊາສະເພາະ ຂອງ
ທ່່ ານ ຕໍ່່�ການສຶຶກສາໃນຄັ້້�ງນີ້້�.
► ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ) ເອກ ປອ ອັັສມາດີີ (Achmadi, S.H., M.AP), ຮອງປະທານ, ອົົງການປົົກປ້້ອງພະຍານ
ແລະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ເຈີີໂຮມ ອາຄັັນຕາຣາ (Jerome Alcantara), ຫົົວໜ້້າ, ສະຖາບັັນຝຶຶກອົົບຮົົມ Blas F Ople, ກົົມຕໍໍາ
ິ ິນ
ຫຼຼວດກາງ, ຟິິລິປິ
► ທ່່ ານ ນາງ ລີີລຽນ ດໍໍລີີຣ ອາເລໂຈ (Lilian Doris S. Alejo), ຜູ້້�ຊ່່ ຽວອາວຸຸໂສ, ໄອຍາການລັັດ, ຫົົວໜ້້າ ໜ່່ວຍ
ິ າ, ຟິິລິປິ
ິ ິນ
ສະເພະາກິິດຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (DOJTFATIP), ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ລອນນີີ ປັັນກລາຕີີອຸຸ ສ ອານີີສ (Ronny Pancratius Anis, S.E., M.Si), ຮອງຜູ້້�ປະສານງານ ສໍໍາ
ິ ອໍໍານາດ ຂອງເອີີຣົົບ ແລະຕາເວັັນ
ລັັບການປົົກປ້້ອງ ເຂດຕາເວັັນອອກກາງ 2, ຫົົວໜ້້າ ການປົົກປ້້ອງ ແລະໃຫ້້ສິດ
�
ອອກກາງ, ໜ່່ວຍງານປົົກປ້້ອງແຮງງານເຄື່່ອນຍ້ ້າຍ ຂອງ ອິິນໂດເນເຊຍ (BP2MI)
ັ ອາຊາກິິດ, ນັັກສັັງຄົົມສົົງເຄາະ, ອົົງການ LIFT ສາກົົນ (International), ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ຊຸຸດຕິິນັນ
► ທ່່ ານ ທັັດສະນາ ບັັນນາສານ, ຫົົວໜ້້າ ໜ່່ວຍງານ ປົົກປ້້ອງ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະການ
ັ ການໄຕ້້ດິນ
ິ ຂອງການທາງລົົດໄຟ (O.U.R.), ປະເທດ ໄທ
ຂູູດຮີີດທາງເພດເດັັກ, ປະຕິິບັດ
ິ ິນ
► ທ່່ ານ ມາ ທີ່່�ໂມເຕ ບາຣີີໂຊ, ຫົົວໜ້້າຜູ້້�ຊີ້້�ນໍໍາລວມ, TCEU, ຫ້້ອງການກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ (BI), ຟິິລິປິ
ິ າ, ຟິິລິປິ
ິ ິນ
► ທ່່ ານ ຣຸຸ ດ ເບີີນາເບ (Ruth P. Bernabe), ຜູ້້�ຊ່່ ວຍໄອຍາການເມືືອງ, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ນະລູູພົົນ ບູູນຍາບານ, ຜູ້້�ຊ່່ ວຍແຜນງານອາວຸຸໂສ, ພະແນກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນ, ກົົມກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ,
ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ພອນປະເສີີດ ບົົວພັັນທອງ, ພະນັັກງານ ວິິຊາການ, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດສະກັັດກັ້້�ນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,
ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ອິິນທະນາ ບຸຸ ບຜາສະຫວັັນ, ຜູ້້�ອໍໍານວຍການ, ສະມາຄົົມ ເພື່່�ອການພັັດທະນາແມ່່ຍິິງ ແລະ ການສຶຶກສາ
ດ້້ານກົົດໝາຍ (ADWLE), ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ຄລີີສະຕີີນນາ ປວງຊີີບຸຸ ຍ, ຫົົວໜ້້າໂຄງການ, Pacific Link, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ບິິນ ກາວ, ພະນັັກງານ, ABAROLI, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ຊີີເດອອນ ເອວໄຟລດ ໂກຕອນ (Gideon Elfred Cauton), ໄອຍາການ,
ິ ິນ
ສາກົົນ(International Justice Mission), ຟິິລິປິ

ິ າ
ອົົງການຍຸຸ ຕິທໍໍ

► ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ) ເອກ ຕລີີລົົງ ໄຊຊະນະ, ຫົົວໜ້້າ(ຫ້້ອງການສືືບສວນສອບສວນ), ພະແນກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,
ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ລັັດຕາ ເຈຍ (Ratha Chey), ຫົົວໜ້້າກົົມ, ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ແລະຮ່່ ວມມືືສາກົົນ, ກໍໍາປູູເຈຍ
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► ທ່່ ານ ປາລີີ ຈີີບ (Phally Chiv), ຫົົວໜ້້າ, ກົົມຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະປົົກປອ້້ງເດັັກ, ຕໍໍາຫຼຼວດແຫ່່ ງຊາດກໍໍາ
ປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ບູູນອັັງ ຊູູ (Bun Eng Chou), ຫົົວໜ້້າຫ້້ອງການ, ກະຊວງພາຍໃນ, ຮອງປະທານຜູ້້�ປະຈໍໍາການ,
ຄະນະກໍໍາມະການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ (NCCT), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ທີີນທູູຫຽນ ຊູູ, ຫົົວໜ້້າພະແນກ, ກົົມສັັງລວມ, ສານປະຊາຊົົນ, ຫວຽດນາມ
ິ ິນ
► ທ່່ ານ ນາງ ມາ ໂຣດາ ຊີີເນໂຣ (Ma. Roda Cisnero), ພະນັັກງານແຜນງານ, ມູູນລະນີີທິິອາຊີີ, ຟິິລິປິ
ິ ອານ ແດງ, ອາຈານ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ ເລກ 2, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ,
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິກິມ
ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ແອນເຈລາ ມາຣີີ ເດກາເຊຍ(Angela Marie M. De Garcia), ຫ້້ອງການຕ້້ານອາສະຍາກໍໍາທາງ
ິ າ, ຟິິລິປິ
ິ ິນ
ອິິນເຕີີເນັັດ, ກະຊວງ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າ, ຟິິລິປິ
ິ ິນ
► ທ່່ ານ ຈິິງກີີ ເດດູູໂມ (Jinky Dedumo), ຫົົວໜ້້າ, IACAT, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ນາງ ອານິິຕາ ເດວາຍານີີ (Anita Dewayani, S.H., M.H.), ຫົົວໜ້້າພະແນກການກະກຽມກ່່ ອນການ
ັ ງານ ໄອຍະການ
ດຳຳ�ເນີີນນຄະດີີໃນຊັ້້�ນສານ, ພະແນກ ຕ້້ານການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ແລະອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດ, ສຳຳ�ນັກ
ສູູງສຸຸ ດ (AGO), ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ຮວງ ກວງ ດິິນ, ມະຫາວິິທະຍາໄລ ໄອຍາການຮາໂນ້ ້ຍ, ຫຽວດນາມ
► ທ່່ ານ ວັັນ ຕີີນ ດິິນ, ຮອງຫົົວໜ້້າພະແນກ, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫົົງບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ວິິມົົນ ດີີນູູ, ນັັກສັັງຄົົມສົົງເຄາະ, ໂຄງການ HUG, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ດິິນກວງ ດົົງ, ອາຈານ, ມະຫາວິິທະຍາໄລ ໄອຍະການຮາໂນ້ ້ຍ, ຫຽວດນາມ
► ທ່່ ານ ສໍໍາອອຍ ເອກ (Sam-Ol Ek), ຫົົວໜ້້າໂຄງການ, ພະແນກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນ, ອົົງການຜູ້້�ອົົບພະຍົົກ
ສາກົົນ (IOM), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ຈີີນ ເອັັນລິິເກ (Jean Enriquez), ຫົົວໜ້້າ, ສະມາຄົົມຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແມ່່ຍິິງ ອາຊີີປາຊີີຟິິກ
ິ ິນ
(CATW-AP), ຟິິລິປິ
► ທ່່ ານ ນາງ ບາບາຣາ ເມ ຟລໍໍເຣັັດ (Barbara Mae P. Flores), ຮອງໄອຍະການເຂດ (ພາກ XI), ກະຊວງ
ິ າ, ຟິິລິປິ
ິ ິນ
ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ ຟລາເຊັັດສະກາ (Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M), ຫົົວໜ້້າຄະນະກົົດໝາຍ,
► ປອ ອັັສມິນ
ມະຫາວິິທະຍາໄລ ອັັດມາຈາຍາ, ຈາກາຕາ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ເຈສ ເກຼຼໂກລໍໍໂອ (James Gregorio), ພະນັັກງານຊ່່ ວຍວຽກບໍໍລິິຫານ, ສະພາລະຫວ່່ າງອົົງກອນເພື່່�ອ
ິ າ, ຟິິລິປິ
ິ ິນ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (IACAT),ກອງເລຂາ, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ວັັນ ກັັນ ຮາ, ຜູ້້�ປະສານງານປະເທດ, ອົົງການ UNDP, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ຊີີເວິິນ ຫັັງ (Chivorn Hang), ຫົົວໜ້້າກອງເລຂາ, ຄະນະກໍໍາມະການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ
(NCCT), ກໍໍາປູູເຈຍ
ັ ໂຕ (Hariyanto), ຫົົວໜ້້າ, ກໍໍາມະບານແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ອິິນໂດເນເຊຍ (SBMI),
► ທ່່ ານ ຮາລິິຍັນ
ອິິນໂດເນເຊຍ
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► ທ່່ ານ ອານນິິສ ຫິິດາຍາ (Anis Hidayah), ສະມາຊິິກຄະນະສະເພາະກິິດຂອງຊ່່ ຽວຊານ ເພື່່�ອການລືືບລ້້າງແກ້ ້ງ
ອາສະຍາກອນ ດ້້ານການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍແບບຜິິດກົົດໝາຍຂອງອົົງການປົົກປອ້້ງແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍອິິນໂດເນເຊຍ
(BP2MI), ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ໂສພົົນ ຮິິມ (Sophorn Him), ຫົົວໜ້້າທີີມໃຫ້້ການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ຂອງສານ, APLE ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ າ ນາງ ເຮືືອງ ນັັງ ຮວງ (Huong Nhung Hoang), ຜູ້້�ບັັນລະຍາຍ, ກົົມໂຄສະນາ, ສະຫະພັັນແມ່່ຍິິງ,
ຫວຽດນາມ
ັ ກົົດໝາຍຫົົງວິິໄລ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ສົົມບູູນ ໂຫສາກຸຸ ນ, ທະນາຍ, ບໍໍລິິສັດ
► ທ່່ ານ ຈັັນວັັນທອນ ຫໍໍ, ນັັກສັັງຄົົມສົົງເຄາະ, ຫ້້ອງການໃຫ້້ຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານກົົດໝາຍ ແກ່່ ແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກ
(LSCW), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ວິິທິ ິ ຫູູ, ຫົົວໜ້້າຫ້້ອງການ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະຝຶຶກອົົບຮົົມວິິຊາຊີີບ, ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ວັັນນາລີີ ອິິນພາພົົມ, ຫົົວໜ້້າພະແນກໃຫ້້ຄໍໍາປຶຶກສາ, ສູູນໃຫ້້ຄໍໍາປຶຶກສາ ແລະ ປົົກປ້້ອງແມ່່ຍີີງ-ເດັັກນ້ ້ອຍ,
ສູູນກາງສະຫະພັັນແມ່່ຍິິງ, ສປປ ລາວ
ິ າວົົງ ອິິນສີີຊຽງໃໝ່່ , ພະນັັກງານປົົກປ້້ອງເດັັກ, ສະມາຄົົມນໍ້້�າໃຈ (NCA), ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ສຸຸ ລິຍ
► ປອ ລີີເວຍ ອີີສເນຍ ອີີສການດານ (Livia Istania DF Iskandar, M.Sc. Psi.), ຮອງຫົົວໜ້້າ, ອົົງການ
ປົົກປ້້ອງພະຍານ ແລະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ມາລິິຈາ ໂຈວາໂນວີີດ (Marija Jovanovic, MJur, MPhil, DPhil (Oxon), ອາຈານກົົດໝາຍ,
ມະຫາວິິທະຍາໄລ ເອສເຊັັສ (University of Essex), ອັັງກິິດ
► ທ່່ ານ ໂມຫາມັັດ ຟາຍຊານ ໂອຫາມັັດ ອັັບດູູນ ກາດີີ (Mohamed Faizal Mohamed Abdul Kadir),
ຮອງຫົົວໜ້້າໄອຍະການ, ສິິງກະໂປ
► ທ່່ ານ ປາໂທມໃຈ ຂຽວນວນ (Patomchai Kaewnaul), ທະນາຍ, ອົົງການກົົດໝາຍສາກົົນ (IJM),
ປະເທດ ໄທ
► ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ) ເອກ ລົົງເລີີດ ກັັນຕາຈານ, ຫົົວໜ້້າ, ກຸ່່� ມຕ້້ານອາສະຍາກໍໍາຕໍ່່�ເດັັກ ໜ່່ວຍງານ TICAC, ພະແນກ
ອົົງການສືືບສວນສອບສວນ ອາຊະຍາກໍໍາໄຮເທັັກ, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ວັັນນະສາ ແກ້ ້ວນົົບພະຣັັດ, ຫົົວໜ້້າ, ສູູນ ຂອງມູູນລະນິິທິ ິ ປົົກປ້້ອງສິິດທິິເດັັກ (CPCR), ປະເທດ
ໄທ
► ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ) ເອກ ພັັດຊະລັັດດາໄນ ກາລິິນ, ຫົົວໜ້້າ(ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນສອບສວນ), ພະແນກຕ້້ານການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ກາຊີີເວັັນ (Karsiwen), ຫົົວໜ້້າ, KABAR BUMI, ອິິນໂດເນເຊຍ
ັ ແລະວິິໃຈ, ພະແນກຕ້້ານ
► ທ່່ ນ ນາງ ຈູູວິິດຕາ ກາຍານາ, S.H, M.H., ຫົົວໜ້້າໜ່່ວຍງານຍ່່ ອຍ ການປະຕິິບັດ
ັ ງານ ໄອຍະການປະຊາຊົົນ(AGO), ອິິນໂດເນເຊຍ
ການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ແລະອາຊະຍາກໍໍາຂ້້າມຊາດ, ສຳຳ�ນັກ
ິ SR Law, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ກິິດຕິິ ກີີຣາເດດ, ທະນາຍ, ບໍໍລິິສິດ
► ທ່່ ານ ປາລາ ແກ້ ້ວ (ພົົນໂທ), ຫົົວໜ້້າຫ້້ອງການ, ຄະນະກໍໍາມະການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ (NCCT), ກໍໍາ
ປູູເຈຍ

ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ

168

► ທ່່ ານ ພັັທ ຖາວອນ ແກ້ ້ວພິິລາ, ຫົົວໜ້້າພະແນກສືືບສວນ, ກົົມສະກັັດກັ້້�ນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກະຊວງ
ປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ ລາວ
ິ ຂັັນທິິນຍາວົົງ, ຜູ້້�ອໍໍານວຍການ (ສູູນພັັກເຊົົາຊົ່່�ວຄາວ), ອົົງການແສງສະຫວ່່ າງ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ວິິລິດ
ັ ງານ ໄອຍະ
► ທ່່ ານ ນາງ ວັັນເພັັນ ຂຸຸ ນທອງ, ໄອຍະການປະຊາຊົົນຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານ, ກົົມດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ, ສຳຳ�ນັກ
ການ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ພົົງ ເລັັງ ກຽວ (Phuong Lien Kieu), ຮອງຫົົວໜ້້າພະແນກ, ກົົມ 13, ໄອຍະການປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ,
ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຫງຽນ ຕຼັັ�ງ ກຽວ (Thi Huyen Trang Kieu), ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ກົົມໃຫ້້ຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງ
ິ າ, ຫວຽດນາມ
ກົົດໝາຍ, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ວິິລາ ກອງ, ຫົົວໜ້້າ, ACT ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ງອກ ຮອນ ລາ (Ngoc Hoan La), ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ພະແນກ 2, ກົົມພົົວພັັນຕ່່ າງປະເທດ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນ
ຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ລິິງ ລາວ (Lin Lao), ຮອງຫົົວໜ້້າ, ກົົມຕ້້າການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະປົົກປ້້ອງເດັັກ, ຕໍໍາຫຼຼວດແຫ່່ ງຊາດ ກໍໍາປູູ
ເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ຖິິ ຫົົງ ລວງລີີ (Thi Hong Luong Le), ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ແຜນງານ, ມູູນິິທິ ິ Blue Dragan Foundation,
ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ແສງເພັັດ ລ່່ ຽມພະຈັັນ, ຮອງຫົົວໜ້້າກົົມ, ກະຊວງຍຸຸ ດຕິິທໍໍາ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ລີີເຊີີເລຍ ໂລຟລາງໂກ-ລາບີີລາສ (Liceria S. Lofranco-Rabilas), ໄອຍະການເມືືອງ, OCP
ິ ິນ
ເມືືອງ ເຊບູູ - ສະມາຊິິກ TF ພາກ 7, ກະຊວງຍຸຸ ດຕິິທໍໍາ (DOJ), ຟິິລິປິ
► ສາດສະດາຈານ ໂລລິິຕາ ໂມມານຕາ (Pros Lolita L. Lomanta), ຜູ້້�ຊ່່ ວຍອາວຸຸໂສ ໄອຍາການແຂວງ (ແຂວງ
ິ າ (DOJ), ຟິິລິປິ
ິ ິນ
ເຊບູູ), ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າ (DOJ), ຟິິລິປິ
ິ ິນ
► ທ່່ ານ ນາງ ແນນຊີີ ລາສະໂນ (Nancy G. Losano), ທີ່່�ປຶຶກສາແຫ່່ ງລັັດ, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ຮາຍ ເຢັັນ ລວງ (Hai Yen Luong), ຫົົວໜ້້າພາກວິິຊາອາຍາວິິທະຍາ ແລະສືືບສວນສອບສວນ, ມະຫາ
ວິິທະຍາໄລ ໄອຍະການ ຮາໂນ້ ້ຍ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ຫົົວລ້້ວນ ລວງ (Hong Loan Luong), ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ແຜນງານ, Pacific Link, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ລິິ ລູູ, ນັັກຈິິດຕະວິິດທະຍາ, ສະຖາບັັນສຶຶກສາມະນຸຸດ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ທົົງຮູູຍ ລີີ (Tonghuy Ly), ຮອງຫົົວໜ້້າກອງເລຂາ, ຄະນະກໍໍາມະການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ
(NCCT), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ສາລາວຸຸ ດ ມາບ (Saravuot Mab), ທະນາຍ, Chab Dai, ກໍໍາປູູເຈຍ
ັ ງານແຫ່່ ງຊາດ BI, ຫ້້ອງການ
► ທ່່ ານ ມາວິິນ ມາບູູລັັກ (Melvin P. Mabulac), ວ່່ າການຫົົວໜ້້າ, ສູູນປະຕິິບັດ
ິ ິນ
ກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ, ຟິິລິປິ
► ທ່່ ານ ລາຊພົົນ ມານີີເລັັກ, ຫົົວໜ້້າກຸ່່� ມປະສານຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ແລະການປົົກປ້້ອງ, ພະແນກຕ້້ານການຄ້້າ
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ມະນຸຸດ, ກະຊວງພັັດທະນາສັັງຄົົມ ແລະຄວາມໝັ້້�ນຄົົງຂອງມະນຸຸດ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ຊາ ອິິມ ເມ, ຮອງຫົົວໜ້້າພະແນກສິິດທິິແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກ, ADHOC, ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ເກລັັນດາ ເມໂລດີີລາ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ຊ່່ ວຍວຽກບໍໍລິິຫານ, ກອງເລຂາ ຂອງສະພາລະຫວ່່ າງອົົງກອນເພື່່�ອ
ິ ິນ
ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (IACAT), (ກະຊວງຍຸຸ ດຕິິທໍໍາ) DOJ, ຟິິລິປິ
► ທ່່ ານ ນາງ ຣີີເບກາ ມີີເລີີ, ຜູ້້�ປະສານງານພາກພື້້�ນ, ອົົງການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະລັັກເອົົາຄົົນເຂົ້້�າອອກເມືືອງ,
ຫ້້ອງການ ສໍໍາລັັບອາຊີີຕາເວັັນອອກສຽງໄຕ້້ ແລະປາຊີີຟິິກ, ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະອາ
ຊະຍາກໍໍາ (UNODC)
► ທ່່ ານ ໂຊກຊາ ມໍໍາ, ຫົົວໜ້້າ, ອົົງການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານກົົດໝາຍ ສໍໍາລັັບແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກນ້ ້ອຍ (LSCW), ກໍໍາປູູ
ເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ວິິລາວັັນ ມົົສບີີ, ຜູ້້�ກໍ່່�ຕັ້້�ງ ແລະຫົົວໜ້້າ, ໂຄງການ HUG, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ເອນີີ ໂລຟີີອາຕູູ ກາຊີີຊາ (Eny Rofiatul Ngazizah), ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ແຜນງານ OIC ແຫ່່ ງຊາດ CT/
LMHD, ອົົງການຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍສາກົົນ (IOM), ອິິນໂດເນເຊຍ
► ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ) ເອກ ສຸຸ ພົົດ ນວນສະຫວັັນ, ຮອງຫົົວໜ້້າ(ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນສອບສວນ), ໜ່່ວຍງານ 3, ພະແນກ
ປາບປາມອາຊະຍາກໍໍາ, ໜ່່ວຍສະເພາະກິິດຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ປະເທດ ໄທ, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດໄທ, ປະເທດ ໄທ
ິ ຸ ກຄົົນ ອິິນໂດເນເຊຍ, ຫົົວໜ້້າ
► ທ່່ ານ ຈຸຸດດາ ນຸຸກລາຫາ, ຫົົວໜ້້າ ວຽກງານການປົົກປ້້ອງພົົນລະເມືືອງ ແລະຕິິນິບຸ
ພະແນກພິິທີີການ ແລະກົົງສູູນ, ກະຊວງຕ່່ າງປະເທດ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ໂມຫາເມັັດ ນູູດິິນ, ນັັກການທູູດເລຂາ 1, ກະຊວງຕ່່ າງປະເທດ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ດອກ ຫັັນ ຫງຽນ, ຮອງອະທິິການ, ມະຫາວິິທະຍາໄລຕຸຸ ລາການ ຮາໂນ້ ້ຍ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ບິິກ ຫ້້ຽນ ຫງຽນ, ອາຈານ, ມະຫາວິິທະຍາໄລຕໍໍາຫຼຼວດ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ຫົົງ ອານ ຫງຽນ, ຫົົວໜ້້າແຜນງານ, ຄະນະຜູ້້�ຕາງໜ້້າ ສະຫະພາບເອີີຣົົບ ປະຈໍໍາຫວຽດນາມ,
ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ຮາຍ ຫົົວ ຫງຽນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ພະແນກ 5, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດອາຊະຍາກໍໍາ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ,
ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ທັັນ ຫວງ ຫງຽນ, ອາຈານ, ມະຫາວິິທະຍາໄລໄອຍະການ ຮາໂນ້ ້ຍ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ລ້້ວນ ຫງຽນ, ອາຈານ ມະຫາວິິທະຍາໄລໄອຍະການ ຮາໂນ້ ້ຍ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ທັັນ ທົົງ ຫງຽນ, ຫົົວໜ້້າພາກວິິຊາຕໍໍາຫຼຼວດອາຊະຍາກໍໍາ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ ເລກ 2, ກະຊວງ
ປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຫງຽນ ຕລັັງ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ກົົມສັັງລວມ, ສານປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຫົົງ ວັັນ ຫງຽນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ, ກະຊວງ ປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ,
ຫວຽດນາມ
ິ າ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ກິິມ ຫງຽນ, ກົົມບໍໍລິິຫານ ແລະກົົດໝາຍອາຍາ, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
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► ທ່່ າ ນາງ ທິິ ຫງອກ ຫງຽນ, ຫົົວໜ້້າພະແນກ, ມະຫາວິິທະຍາໄລໄອຍະການ ຮາໂນ້ ້ຍ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ມາຍ ອານ ຫງຽນ, ຮອງຫົົວໜ້້າພະແນກ, ກົົມປອ້້ງກັັນປະກົົດການຍໍ້້�ທໍ້້�ທາງສັັງຄົົມ, ກະຊວງ
ແຮງງານ, ໜ່່ວຍງານຮັັບຜິິດຊອບຄົົນພິິການ ແລະສະຫວັັດດີີການ (MOLISA), ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ມາຍ ຖຸຸຍ ຫງຽນ, ຜູ້້�ປະສານງານໂຄງການແຫ່່ ງຊາດ, ອົົງການແຮງງານສາກົົນ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ມັັນ ຫງຽນ, ອາຈານ, ກົົມຄວາມສະເໝີີພາບດ້້ານບົົດບາດຍິິງຊາຍ, ກະຊວງ ແຮງງານ, ໜ່່ວຍງານ
ຮັັບຜິິດຊອບຄົົນພິິການ ແລະສະຫວັັດດີີການ (MOLISA), ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຫັັນ ຫງຽນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ກົົມເລກ 13, ໄອຍະການປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ, ຫວຽດນາມ
ັ , ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ກົົມກົົດໝາຍ ແລະບໍໍລິິຫານ ແລະການປະຕິິຮູູ ບຕຸຸ ລາການ, ກະຊວງ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ທັັນ ຫງຽນ ຫງຸອັ
ຸ ນ
ປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ທັັນ ຫງຽນ, ນັັກສັັງຄົົມສົົງເຄາະ, Pacific Link, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ທັັນ ທູູ ຫງຽນ, ອາຈານ, ມະຫາວິິທະຍາໄລ ກົົດໝາຍ ຮາໂນ້ ້ຍ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ທຸຸ ຮາ ຫງຽນ, ຄຸ້້�ມຄອງຄະດີີ, ອົົງການ Hagar ສາກົົນ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຖູູຍ ຫັັນ ຫູູງອັັນ, ອາຈານ, ພາກວິິຊາຕໍໍາຫຼຼວດອາຍາກໍໍາ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ, ກະຊວງ
ປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຖູູຍ ຮັັງ ຫງຽນ, ຮອງຫົົວໜ້້າ ພາກວິິຊາຕໍໍາຫຼຼວດອາຊະຍາກໍໍາ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດ ເລກ 2, ກະຊວງ
ປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
ັ , ພະແນກ 5, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດອາຊະຍາກໍໍາ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຖູູຍ ຫງຸອັ
ຸ ນ
► ທ່່ ານ ວັັນ ຮວງ ຫງຽນ, ຫົົວໜ້້າ ພາກວິິຊາກົົດໝາຍອາຍາ, ມະຫາວິິະທະຍາໄລກົົດໝາຍ ຮາໂນ້ ້ຍ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ວັັນ ອາວ ຫງຽນ, ອາຈານ, ພາກວິິຊາຕໍໍາຫຼຼວດອາຊະຍາກໍໍາ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນ
ຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ວັັນ ທັັດ ຫງຽນ, ຮອງຫົົວໜ້້າ, ກົົມ 2, ໄອຍະການປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ຫວຽດ ດັັງ ຫງຽນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�, ກົົມກົົດໝາຍ, ສານປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ຊວນ ຮາ ຫງຽນ, Xuan Ha Nguyen, ຮອງຫົົວໜ້້າພາກວິິຊາຕໍໍາຫຼຼວດອາຊະຍາກໍໍາ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດ
ເລກ 2, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ມົົນທົົນ ອົົງມາລີີ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກົົດໝາຍ(ຊັ້້�ນອາຊີີບ), ຫ້້ອງການຕຸຸ ລາການ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ທະນາກອນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກົົດໝາຍ, ອົົງການຜູ້້�ອົົບພະຍົົກສາກົົນ (IOM), ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ຊູູກຽດ ປັັນຍານຸຸວົົງ, ຫົົວໜ້້າໂຄງການ, ອົົງການ ວິິນລອກສາກົົນ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ຈານີີຈິິນດາ ພາວາດີີ, ນັັກສັັງຄົົມສົົງເຄາະ, ອົົງການ LIFT ສາກົົນ, ປະເທດ ໄທ
ິ າ, ກໍໍາປູູ
► ທ່່ ານ ພິິດສາລີີ ເພັັນ, ຫົົວໜ້້າກົົມ, ພະແນກໃຫ່່ ຍ ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ແລະອາຊະຍາກໍໍາ, ກະຊວງ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ເຈຍ
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► ທ່່ ານ ໄຮ ຕລັັງ ຟາມ, ຮອງຫົົວໜ້້າ ຮອງຫົົວໜ້້າ ພາກວິິຊາຕໍໍາຫຼຼວດອາຊະຍາກໍໍາ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດ ເລກ 1,
ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ຊໍໍາ ອານ ພັັດ, ຜູ້້�ຈັັດການແຜນງານຕາເວັັນອອກສຽງໄຕ້້, ອົົງການ ຮາກາ ສາກົົນ, ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ໄຊສົົມພອນ ເພັັດຊົົມພູູ, ຜູ້້�ພິິພາກສາ ສານປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ (PSC), ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ພັັຕ ນາງ ລັັດຕະນົົງ ພຽນມະນີີ, ຮອງຫົົວໜ້້າພະແນກເສນາ, ກົົມສະກັັດກັ້້�ນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,
ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ)ເອກ ແກ່່ ນຈັັນ ພົົມມາຈັັກ, ຮອງກົົມໃຫຍ່່ຕໍໍາຫຼຼວດ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ
ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ພຸຸ ດໂບຣາຍ ພົົມ, ຫົົວໜ້້າກົົມ, ກະຊວງແມ່່ຍິິງ, ກໍໍາປູູເຈຍ
ິ ອນໄຊ ພົົມມາລາ, ພະນັັກງານໂຄງການອາວຸຸໂສ, ມູູນລະນິິທິເິ ອເຊຍ TAF, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ສຸຸ ລິວ
► ທ່່ ານ ນາງ ກົົງແສງ ປ່່ ຽງປັັນຍາ, ຜູ້້�ປະສານງານແຜນງານ, ອົົງການ ບ້້ານຈຸຸດສຸຸ ມສາກົົນ (VFI), ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ເພລັັດ ພິິເຊຍ, ຜູ້້�ຊ່່ ວຍກົົດໝາຍ, ໜ່່ວຍງານຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອທາງກົົດໝາຍ ສໍໍາລັັບແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກ
(LSCW), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ສໍໍາການ ປົົນ, ເລຂາທິິການໃຫ່່ ຍ, ຄະນະກໍໍາມະການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ (NCCT), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ການຈະນາ ພູູຂຽວ, ຫົົວໜ້້າພະແນກປົົກປ້້ອງແຮງງານ, ກົົມປົົກປ້້ອງແຮງງານ ແລະສະຫວັັດດີີການ,
ກະຊວງແຮງງານ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ສັັນຍາ ພົົນເພີີນບູູນ, ວ່່ າການຫົົວໜ້້າພະແນກຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາການຄ້້າມະນຸຸດ 1, ກົົມສືືບສວນຄະດີີພິິເສດ,
ປະເທດ ໄທ
ັ ການໄຕ້້ດິນ
ິ ທາງລົົດໄຟ (O.U.R.), ປະເທດ
► ທ່່ ານ ນາງ ວິິພາດາ ປລາສັັນເພັັງສິິຣິ,ິ ນັັກກົົດໝາຍ, ອົົງການປະຕິິບັດ
ໄທ
ິ ນນາສິິດ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ຣົົນນາສິິດ ໂພຼຼກຊາຍາຈີີວາ, ປະທານ, ມູູນນິິທິຣົົ
► ທານ ໂສການ ພລົົມ, ຫົົວໜ້້າ, ກົົມຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະການເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍກັັບຄືືນສູ່່� ສັັງຄົົມ, ກະຊວງ
ສັັງຄົົມ, ນັັກຮົົບເກົ່່�າ ແລະຟື້້�ນຟູູໄວໜຸ່່� ມ (MoSVY), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ອາດີີ ພູູວັັນໂຕ (Adi Purwanto, S.H., M.H.), ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ, ໜ່່ວຍງານສືືບສວນ
ສອບສວນ, ພະແນກຕິິດຕາມການເຂົ້້�າເມືືອງ ແລະການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ, MOLHR, ກົົມກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ,
ກະຊວງກົົດໝາຍ ແລະສິິດທິິມະນຸຸດ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ມາຣີີ ມີີເຊວ ມູູນໂນສ ເກຊົົນ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປົົກປ້້ອງເດັັກ, ອົົງການ UNICEF, SAFERKIDS PH,
ິ ິນ
ຟິິລິປິ
► ທ່່ ານ ໄຊຊະນະ ລາສວົົງ, ຮອງຫົົວໜ້້າກົົມຕິິດຕາມຄະດີີອາຍາ, ອົົງການໄອຍາການປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ, ສປປ ລາວ
ັ ງານ ຕຸຸ ລາການ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ວີີລາມົົນ ຣາມັັງກູູຣາ, ຜູ້້�ພິິພາກສາ ຈາກ ສານສູູງ, ສຳຳ�ນັກ
► ທ່່ ານ ເຊເຣ ລີີກີີນາ ຣັັນ, ຮອງເລຂາທິິການ ຄະນະກໍໍາມະການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ (NCCT), ກໍໍາປູູ
ເຈຍ

ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ
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ັ ຍາ ຣັັດຕະນານາກິິນ, ຊ່່ ຽວຊານອາວຸຸໂສ, ກົົມດໍໍາເນີີນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ, ຫ້້ອງການໄອຍະການ
► ທ່່ ານ ນາງ ສຸຸ ກັນ
ປະຊາຊົົນ, ປະເທດໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ໂດລາຍາ ໂຣຈະນາຫາສະຕີີນ, ນັັກສັັງຄົົມສົົງເຄາະຂັ້້�ນວິິຊາການ, ພະແນກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,
ກະຊວງພັັດທະນາສັັງຄົົມ ແລະຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ຂອງມະນຸຸດ, ປະເທດ ໄທ
ິ ິນ
► ທ່່ ານ ນາງ ຮາເຊວ ໂຣຊາສ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບໍໍລິິຫານ, ຫ້້ອງການສືືບສວນສອບສວນແຫ່່ ງຊາດ (NBI), ຟິິລິປິ
ັ , ຮອງຫົົວໜ້້າກົົມ, ກົົມດໍໍາເນີີນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ, ຫ້້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົົນ,
► ທ່່ ານ ຈາຕຸຸ ພົົນ ແສງຫິິຣັນ
ປະເທດໄທ
ັ , ຜູ້້�ປະສານງານແຜນງານ, ສະມາຄົົມຕ້້ານການຄ້້າເຖື່່�ອນ (AAT), ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ຈາລີີຣັັດ ແສງສຸຸ ວັນ
► ທ່່ ານ ໂຊນີີ ຊັັນ, ນັັກກົົດໝາຍ, Chab Dai, ກໍໍາປູູເຈຍ
► ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ) ເອກ ທີີເດດ ຊັັດຈັັນນູູຣາກວົົງ, ຮອງຫົົວໜ້້າ (ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນສອບສວນ), ພະແນກສືືບສວນ
ສອບສວນ, ຫ້້ອງການກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ, ກົົມຕໍໍາຫຼຼວດໄທ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ຄລີີຊັັນຕູູດ ຊາເທີີນນຸຸສ (RD Chrisanctus Paschalis Saturnus), ຫົົວໜ້້າ, ຄະນະກໍໍາມະການ
ິ າ ແລະສັັນຕິິພາບ– ການເບິ່່�ງແຍງແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະຜູ້້�ເດີີນທາງ ຈາກຊົົນນະບົົດ (KKPMP), ປັັງ
ຍຸຸ ຕິທໍໍ
ການ ປິິນນາງ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ວົົງຕະວັັນ ໄຊຍະວົົງ, ຜູ້້�ປະສານໂຄງການແຫ່່ ງຊາດ, ອົົງການແຮງງານສາກົົນ ILO, ສປປ ລາວ
ິ າສາກົົນ (IJM), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ຊາໂຣອັັນ ເຊັັກ (Saroeun Sek), ອົົງການຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ນາງ ຄີີສຕີີນາ ເຊວີີນລາ, ໄອຍາການ, ສະມາຄົົມຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແມ່່ຍິິງ-ອາຊີີປາຊີີຟິິກ (CATW-AP),
ິ ິນ
ຟິິລິປິ
ິ ດ
ິ ທິິມະນຸຸດ ແລະການພັັດທະນາ (HRDF), ປະເທດ
► ທ່່ ານ ປາປົົບ ສະຢາມຫັັນ, ຫົົວໜ້້າແຜນງານ, ມູູນນິິທິສິ
ໄທ
► ທ່່ າ ນໍໍ ຊີີດຫາຕາ, ເລຂາທິິການໃຫ່່ ຍ, ອົົງການປົົກປ້້ອງພະຍານ ແລະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ອິິນໂດເນເຊຍ
ິ າສາກົົນ (IJM), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ຈາຄອບ ຊີີມ, ຫົົວໜ້້າ, ອົົງການຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ນາງ ເອເມີີລິິນາ ສີີເກເຣຕາ, ຜູ້້�ປະສານງານ ໃນໜ່່ວຍງານກົົດໝາຍ, ສະມາຄົົມຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ
ອິິນໂດເນເຊຍ (JARNAS Anti TPPO), ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ນັັນທະໄຊ ສິິງຫັັກ, ພະນັັກງານວິິຊາການ, ກົົມຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ
ລາວ
► ທ່່ ານ ນາງ ວາດສະໜາ ສິິງທະວົົງ, ພະນັັກງານໂຄງການອາວຸຸໂສ, ມູູນນິິທິເິ ອເຊຍ (TAF), ສປປ ລາວ
ັ ງານ), ກອງ
► ຮອ້້ຍເອກ ສົົງປາວ ສະມິິດຕິິ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ວິິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະແຜນປະຕິິງານ(ຊັ້້�ນປະຕິິບັດ
ບັັນຊາການ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກະຊວງແຮງງານ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ວັັນນະພາ ສຸຸ ກຄົົງ, ຫົົວໜ້້າພະແນກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກົົມພັັດທະນາສັັງຄົົມ ແລະຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ
ຂອງມະນຸຸດ, ປະເທດ ໄທ
ັ SR Law, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ໂສຣາກລາຍ ສໍໍສິິຣິ,ິ ນັັກກົົດໝາຍ/ນັັກຄົ້້�ນຄວ້້າ, ບໍໍລິິສັດ
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

ິ
► ທ່່ ານ ມິິງວາລິິນ ສິິຣິສີີລີີພົົ
ງ, ໄອຍະການປະຊາຊົົນ, ກົົມດໍໍາເນີີນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ, ຫ້້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົົນ,
ປະເທດ ໄທ
ັ ໃຈ, ຜູ້້�ປະສານງານແຜນງານ, ມູູນນິິທິສິ
ິ ດ
ິ ທິິມະນຸຸດ ແລະການພັັດທະນາ (HRDF),
► ທ່່ ານ ໂພວີີສ ສຸຸ ບສິິຣີີສັນ
ປະເທດ ໄທ
► ປອ ຊຸຸດຮາມາວາຕິິນິງິ ສີີ S.H., M.Hum., ຈ່່ າສານໜຸ່່� ມນ້ ້ອຍ ສໍໍາລັັບຄະດີີອາຍາ, ຫ້້ອງການຈ່່ າສານ, ສານສູູງ,
ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ເດີີວີີ ຊຸຸເກຍໂຕ, S.H., M.H., ຜູ້້�ພິິພາກສາຕຸຸ ລາການ/ ຜູ້້�ຊ່່ ວຍຈ່່ າສານ ຂອງຫ້້ອງການຈ່່ າສານ, ສານສຸຸ ງ,
ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ບາກຸຸ ສ ຊຸຸຮາໂຍໂນ, ຂັ້້�ນ IV - ຫົົວໜ້້າໜ່່ວຍງານ PPNS, ພະແນກໃຫ່່ ຍກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ເດສຊີີຣິິ ແອນ ຊຸຸມາລິິນົົງ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບໍໍລິິຫານ V, ກອງເລຂາ ສະພາລະຫວ່່ ງອົົງກອນເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າ
ິ າ, ຟິິລິປິ
ິ ິນ
ມະນຸຸດ (IACAT), ກະຊວງ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ໂນໂນ ຊຸຸມາໂຊໂນ, ຫົົວໜ້້າໂຄງການ SAFE Seas (ທະເລປອດໄພ), ອົົງການ Yayasan PLAN
ສາກົົນ, ອິິນໂດເນເຊຍ
ິ າ, ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ໂຊກຫາລິິດາ ຊັັນ, ຫົົວໜ້້າກົົມອາຍາ, ກົົມໃຫ່່ ຍ ຂອງໄອຍະການ ແລະອາຍາ, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ປອ ຫາສໂຕ ອັັດໂມໂຈ ຊູູໂຣໂຍ M. Krim, ປະທານ, ອົົງການປົົກປ້້ອງພະຍານ ແລະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ,
ອິິນໂດເນເຊຍ
► ປອ ອິິດາ ຊູູຊັັນຕິິ, LL.M, ອາຈານ, ວິິທະຍາໄລປາຣາຍັັນກັັງ, ຈາວາຕາເວັັນອອກ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ສຸຸ ສີີລານິິງຕີີອາສ, S.H., M.H., ຮອງປະທານ, ອົົງການປົົກປ້້ອງພະຍານ ແລະຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ,
ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ວາຮີີຢູູ ຊຸຸຊີີໂລ, S.S., ຜູ້້�ອໍໍານວຍການ, ອົົງການ Migrant CARE, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ອາພິິຍາ ຕາຈີີດ, ຮອງຫົົວໜ້້າ, ສູູນ Stella Maris, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ທໍໍາມາ ຕາຈິິດ, ພະນັັກງານພາກສະໜາມສູູນ Stella Maris ແຂວງລະນອງ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ຊົົນທິິຊາ ຕັັງວໍໍຣາມົົງຄຸຸ ນ, ຜູ້້�ປະສານໂຄງການແຫ່່ ງຊາດ, ອົົງການແຮງງານສາກົົນ (ILO), ປະເທດ ໄທ
► ພັັນຕີີ ອາຣິິດ ທັັດສາພັັນ, ຮອງຫົົວໜ້້າຫ້້ອງການຕ້້ານອາຊະຍາກໍໍາການຄ້້າມະນຸຸດ, ກົົມສືືບສວນຄະດີີພິິເສດ,
ປະເທດ ໄທ
ິ າ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ຄໍໍາພອນ ຖາວເຈີີວັັງ, ຮອງພະແນກ, ກະຊວງ ຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ທອງພັັນ ທີີລາສັັກ, ຫົົວໜ້້າພະແນກ, ພະແນກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈັັນ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ວຽງປະສິິດ ທິິບພາສຸຸ ດາ, ຜູ້້�ປະສານໂຄງການແຫ່່ ງຊາດ, ອົົງການແຮງງານສາກົົນ (ILO), ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ສົົດທາເຣດ ເຕ, ຮອງເລຂາທິິການ, ຄະນະກໍໍາມະການແຫ່່ ງຊາດຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (NCCT), ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ດິິນ ຮາຍ ຕລັັງ, ອາຈານ, ພາກວິິຊາອາຊະຍາກໍໍາວິິທະຍາ ແລະການສືືບສວນສອບສວນອາຊະຍາກໍໍາ,
ມະຫາວິິທະຍາໄລ ໄອຍາການ ຮາໂນ້້ຍ, ຫວຽດນາມ
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► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຮວງ ຕັັລງ, ເຈ້ ້າໜ້້າທີ່່�ແຜນງານ, ອົົງການຜູ້້�ອົົບພະຍົົກສາກົົນ (IOM), ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ຮວງ ຍັັນ ຕັັລງ, ຜູ້້�ຊ່່ ວຍດ້້ານການສື່່�ສານ, ອົົງການຜູ້້�ອົົບພະຍົົກສາກົົນ (IOM), ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ດຸຸ ຍ ຖຽນ ຕລິິນ, ອາຈານ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ ເລກ 2, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ,
ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ເຮເຊລາ ອຸຸ ກ, ຮອງກົົມ ຮັັບຜິິດຊອບການດໍໍາເນີີນຄະດີີ, ກົົມກວດຄົົນເຂົ້້�າເມືືອງ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກໍໍາປູູ
ເຈຍ
► ທ່່ ານ ສົົມສະນຸຸກ ວັັນນາພົົວທອງ, ຫົົວໜ້້າພະແນກ, ໄອຍະການແຂວງວຽງຈັັນ, ສປປ ລາວ
ິ ນ
ັ ວົົງກຽດໄພສານ, ຫົົວໜ້້າໂຄງການ/ຫົົວໜ້້າທີີມທະນາຍ, ບໍໍລິິສັດ
ັ SR Law, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ສິິຣິວັ
► ທ່່ ານ ມັັນ ຕວນ ວູູ, ໂຮງຮຽນຕໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ ເລກ 2, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ຫວຽດນາມ
ິ າ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ທູູ ຮວງ ວູູ, ຮອງຫົົວໜ້້າ, ອົົງການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານກົົດໝາຍແຫ່່ ງຊາດ, ກະຊວງຍຸຸ ຕິທໍໍ
► ທ່່ ານ ງອກ ບິິນ ວູູ, ທີ່່�ປຶຶກສາອາວຸຸ ໂສ, ສະຖາບັັນ ສຶຶກສາປະຊາກອນ, ຄອບຄົົວ ແລະເດັັກ (IPFCS) ພາຍໄຕ້້
ສະຫະພັັນສະມາຄົົມ ວິິດທະຍາສາດ ແລະເຕັັກໂນໂລຊີີ, ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ນາງ ອານັັດສະຕາເຊຍ ວິິນນີີສເຊັັນໂກ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ແຜນງານ, ອົົງການຜູ້້�ອົົບພະຍົົບສາກົົນ (IOM),
ຫວຽດນາມ
► ທ່່ ານ ຣາດີີ ວາຍຸຸ ນນິິງກລັັມ, ຫົົວໜ້້າ ອົົງການປົົກປ້້ອງ ແລະສິິດອໍໍານາດ ຂອງພາກພື້້�ນ ເອີີຣົົບ ແລະຕາເວັັນອອກ
ກາງ, ອົົງການປົົກປ້້ອງແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍອິິນໂດເນເຊຍ (BP2MI), ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ຊໍໍາລວມ ໄວວະສາ, ນັັກພັັດທະນາສັັງຄົົມ, ພະແນກຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກະຊວງພັັດທະນາສັັງຄົົມ ແລະ
ຄວາມໝັ້້�ນຄົົງຂອງມະນຸຸດ, ປະເທດ ໄທ
► ທ່່ ານ ນາງ ອາກາຕາ ຊີີ ວັັງເກ, S.H, ສາດສະດາຈານ, ຫ້້ອງການໄອຍະການແຂວງ ຈາວາ ຕາເວັັນຕົົກ,
ອິິນໂດເນເຊຍ
► (Dr. iur.) ອານໂຕນີີອົົສ PS ວິິໂບໂວ, S.H., M.H., ຮອງປະທານ, ອົົງການປົົກປ້້ອງພະຍານ ແລະຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ, ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ເດນນີີ ດວີີ ວູູລັັນດາຣີີ, ຫົົວໜ້້າພະແນກ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງລັັດ, ອົົງການຕ້້ານການກໍ່່�ການຮ້້າຍ ແຫ່່ ງຊາດ,
ອິິນໂດເນເຊຍ
► ທ່່ ານ ສົົມເພັັດ ໄຊຍະສິິດ, ວິິຊາການ, ກົົມຕຳຳ�ຫຼຼວດຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ
ລາວ
► ທ່່ ານ ພັັທ ຄໍໍາປານ ໄຊຍະວົົງ, ຫົົວໜ້້າພະແນກ, ກົົມຕຳຳ�ຫຼຼວດສະກັັດກັ້້�ນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກະຊວງ
ປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ພັັນ(ຕໍໍາຫຼຼວດ) ເອກ ລັັດສະໝີີ ໄຊຍາຄໍໍາ, ຫົົວໜ້້າກົົມຕໍໍາຫຼຼວດສະກັັດກັ້້�ນ ແລະ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ,
ກະຊວງປ້້ອງກັັນຄວາມສະຫງົົບ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ສາຣີີ ຍາ, ຫົົວໜ້້າສູູນຄົ້້�ນຄວ້້າ, ພາກວິິຊາສັັງຄົົມສຶຶກສາ, ມະຫາວິິທະຍາໄລ ລາທລົົບ, ລັັດ ວິິກໂຕເລຍ, ອົົົ�ດ
ສະຕາລີີ
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► ທ່່ ານ ນິິຍົົວ ເຮ ເຢຍ ຢີີ (Nyoua Herr Xia Yee), ຜູ້້�ພິິພາກສາ, ສານປະຊາຊົົນສູູງສຸຸ ດ, ສປປ ລາວ
► ທ່່ ານ ຈັັນ ນາຣຸຸ ມ ເຢັັມ, ຮອງເລາຂາທິິການ, ຄະນະກໍໍາມະການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດແຫ່່ ງຊາດ (NCCT), ກໍໍາປູູ
ເຈຍ
► ທ່່ ານ ໂຊກເຮມາຣິິນ ໂຢສ, ຮອງຫົົວໜ້້າກົົມກົົງສູູນ, ກະຊວງການຕ່່ າງປະເທດ ແລະຮ່່ ວມມືືສາກົົນ, ກໍໍາປູູເຈຍ
► ທ່່ ານ ນາງ ອາຢູູ ຮານາ ເຊມາ, ຜູ້້�ຊ່່ ວຍໂຄງການ II - ໜ່່ວຍງານຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ,
ອົົງການຜູ້້�ອົົບພະຍົົກສາກົົນ (IOM), ອິິນໂດເນເຊຍ
ຜູ້້�ຂຽນ ຂໍໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເພື່່�ອນຮ່່ ວມງານ ຈາກແຜນງານ ASEAN-ACT ສໍໍາລັັບຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ໃນ
ການເຮັັດການສຶຶກສາໃນຄັ້້�ງນີ້້�, ລວມທັັງ ທ່່ ານ ນາງ ດັັງ ທິິຮາ, ທ່່ ານ ນາງ ມະນີີຈັັນ ແກ້ ້ວວີີລີີຍະວົົງ, ທ່່ ານ ນາງ ຊົົງ
ນາຍ, ທ່່ ານ ອາສມີີສ ສີີຄວນ, ທ່່ ານ ນາງ ອາພິິລາດີີ, ທ່່ ານ ຖຽງທອງ ແລະ ທ່່ ານ ນາງ ນູູຮູູ ກົົວຣາ ສໍໍາລັັບຄວາມ
ຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ ໃນການອໍໍານວຍຄວາມສະດວກການສົົນທະນາຕ່່ າງໆ. ຂໍໍຂອບໃຈມາຍັັງ ທີີມງານທີ່່�ໃຫ້້ຄວາມຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອ
ຂອງ ASEAN-ACT, ລວມທັັງ ທ່່ ານ ເທັັດ ສັັນດາ ອັັງ, ທ່່ ານ ພັັດສະດາ ຈັັນທະວົົງ, ທ່່ ານ ນາງ ຕລັັງ ທູູ ຫວງ,
ທ່່ ານ ນາງ ວິິການດາ ເຈລາດີີທະພົົງ, ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ທັັນ ຮັັງ ເລ, ທ່່ ານ ນາງ ທິິ ວັັນ ຫງຽນ, ທ່່ ານ ນາງ ດາລິິນ ປາຈາລິິ
ັ ,
ໂຕ, ທ່່ ານ ນາງ ມາລິິ ເພັັນ, ທ່່ ານ ນາງ ບິິກ ຟົົງ ຟາມ, ທ່່ ານ ນາງ ຈັັນທິິດາ ບັັນມານິິວົົງ, ທ່່ ານ ນາງ ເມທິິນີີ ສັັງສຸຸ ວັນ
ທ່່ ານ ທູູ ຫົົງ ຕັັລງ ແລະ ທ່່ ານ ວູູທິິ ອັັນ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ
► ສະພາທະນາຍຄວາມອາເມລິິກາ, ການປູູກຈິິດສໍໍານຶຶກຫຼັັ�ງການຕັັດສິິນໂທດ ສໍໍາລັັບຜູ້້�ລອດມາຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ:
ຄູ່່� ມືື ສໍໍາລັັບໄອຍະການ (ສະພາທະນາຍຄວາມອາເມລິິກາ, 2016)
► ທ່່ ານ ອານຈັັນ, ຄີີສຕີີນ (Anchan, Christine), ‘ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ບໍ່່�ມີີຄວາມພ້້ອມສົົມບູູນ:
ຂະຫຍາຍ‘ທີ່່�ພັັກທີ່່�ປອດໄພ ’ ກວມເອົົາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍການຄ້້າທາງເພດ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ໃຫ່່ ຍ’, ວາລະສານ William
& Mary Journal of Race, Gender and Social Justice, ເຫຼັ້້��ມ 23 (2016-2017) ພະຈິິກ 2016
► ອົົງການຕ້້ານການເຮັັດໃຫ້້ເປັັນຂ້້າທາດສາກົົນ, Trafficking for Forced Criminal Activities and
Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (ອົົງການຕ້້ານການເຮັັດໃຫ້້ເປັັນ
ຂ້້າທາດສາກົົນ, 2014)
► ບານກັັມວາລາ ຊາບລີີນາ (Balgamwalla, Sabrina), ‘ບັັນລະຍາຍກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ: ທໍໍາຄວາມ
ເຂົ້້�າໃຈ ແລະແກ້ ້ໄຂບັັນຫາຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ ແລະຜູ້້�ກອບກູ້້� ໃນສົົງຄາມຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ,
ວາລະສານ Denver Law Review, Vol 94:1, ມັັງກອນ 2016.
► ເຊັັບກີີສ ເວັັນດີີ (Chapkis, Wendy), ‘ການຄ້້າມະນຸຸດ, ການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະກົົດໝາຍ: ປົົກປ້້ອງຜູ້້�ບໍໍລິິສຸຸດ,
ລົົງໂທດຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ, ວາລະສານ Gender & Society, ເຫຼັ້້��ມ. 17, ເລກ. 6, ທັັນວາ 2003, 923-937.
► ເດັັມຊີີ ມີີແຊວງ ມາເດັັນ (Dempsey, Michelle Madden), ‘ຍຸຸ ດຕິິການລົົງໂທດຜູ້້�ຄ້້າປະເວນີີ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍຈາການຄ້້າມະນຸຸດ’, ວາລະສານ American Criminal Law Review, 2015, ເຫຼັ້້��ມທີີ 52:207,
► ເດເຮັັນໂນວີີຊ ດາເວີີ (Deren�inovi�, Davor), ‘ທັັດສະນະແບບມີີການສົົມທຽບ ກ່່ ຽວກັັບການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນການຄ້້າມະນຸຸດ (2014) 46 ວາລະສານ Annales de la Faculté
de Droit d’Istanbul 63, 3-20
► ເດັັດເມເຈ ເວີີມູູນເລັັນ ໂກລິິນ ແລະລູູກເອສເຊີີ (Dettmeijer-Vermeulen, Corrinne, ແລະ Luuk
Esser), ‘ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດ: ການປະສົົມປະສານ ຂອງຜົົນ
ກະທົົບຮ້້າຍແຮງ, ການພິິຈາລະນາກ່່ ຽວກັັບ ລະບຽບການດ້້ານອາຊະຍາກໍໍາ ການເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍ ແລະກົົດໝາຍ
ແຮງງານ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບການຄ້້າມະນູູດ ໃນຄະດີີ ຂອງ ດັັສ ມີີຫັັກ (Dutch Mehak)’, ວາລະສານ Journal
of Trafficking and Human Exploitation, 2017, ເຫຼັ້້��ມ. 1 Nr. 1, 77-94
► ECPAT ສາກົົນ, ຜ່່ ານສາຍຕາ ຂອງເດັັກ: ສິ່່�ງກີີດຂວງ ຕໍ່່� ຂະບວນຍຸຸ ດຕິິທໍໍາ ແລະການຢຽວຢາ ສໍໍາລັັບ ຜູ້້�ຖືືກ
ເຄາະຮ້້າຍ ການຂູູດຮີີດທາງເພດ ທີ່່�ເປັັນເດັັກ (ECPAT International, 2017)
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ັ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້ມະນຸຸດ ຕໍ່່�ສິິດທິິ
► Empower, ‘ຕໍໍາແລ້້ວໜີີ: ຜົົນກະທົົບ ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະການປະຕິິບັດ
ມະນຸຸດ ຂອງຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ຢູ່່�ປະເທດ ໄທ (RATS-W Team, Empower, 2012).
► ທ່່ ານ Gerry QC, Felicity., Karen Gomez Dumpit, Sara Kowal, Courtney Keefe, ‘ການ
ຄ້້າມະນຸຸດ ແລະການສະເໜີີໃຫ້້ໃຊ້້ການປະຫານຊີີວິິດອີີກຄັ້້�ງ, 3 ເມສາ 2020, ສະພາທະນາຍຄວາມສາກົົນ,
ibanet.org ຄັ້້�ງວັັນທີີ 30 ກັັນຍາ 2021
► ທ່່ ານ Giammarinaro, Maria Grazia., ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ
ັ ການບໍ່່�ລົົງໂທດ: ພັັນທະໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ (ອົົງການ
ແລະເດັັກ, ຄວາມສໍໍາຄັັນ ຂອງການປະຕິິບັດ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ກຸຸ ງວຽນ, 30 ກໍໍລະກົົດ 2020)
► ທ່່ ານ Giammarinaro, Maria Grazia., ຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ
ແລະເດັັກ, ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກ, ບົົດລາຍງານ ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບການ
ຄ້້ມະນຸຸດ,ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກ, UN Doc. A/HRC/44/45 (6 ເມສາ 2020)
► ພັັນທະມິິດສາກົົນ ຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ຍິິງ, ລະດົົມຄືືນໃໝ່່ຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ເພື່່�ອ
່
ການປ່່ ຽນແປງ: ການເປັັນຕົົວແທນໃຫ້້ຕົົນເອງ, ການລະດົົມຊຸຸມຊົົນ ແລະເງື່� ອນໄຂການເຮັັ
ດວຽກ (GAATW,
2018).
► ບົົດແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບບັັນຫາການຕອບໂຕ້້ທາງຍຸຸ ດຕິິທໍໍາອາຍາທີ່່�ແທດເໝາະ ຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ທີ່່�ຖືືກບັັງຄັັບ
ໃຫ້້ກະທໍໍາຜິິດ ຍ້້ອນຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ: ເອກະສານກ່່ ຽວກັັບຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມ ໂດຍກອງເລຂາ ຂອງໜ່່ ວຍ
ວິິຊາການ ດ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ກຸຸ ງວຽນ ວັັນທີີ 10 ແລະ 11 ກັັນຍາ 2020, UN Doc. CTOC/COP/
WG.4/2020/2 (15 ມີີຖຸຸນາ 2020).
► ສູູນກົົດໝາຍການຄ້້າມະນຸຸດ, ການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ໂດຍບໍ່່�ຄໍໍານຶຶງເຖິິງຜົົນເສຍຫັັຍງເລີີຍ? ຜົົນກະທົົບ ຂອງການອອກ
ຄໍໍາສັ່່�ງຈັັບກຸຸ ມພະຍານທີ່່�ເປັັນບຸຸ ກຄົົນສໍໍາຄັັນ ໃນຄະດີີຄ້້າມະນຸຸດ ຂອງລັັດຖະບານກາງ (HTLC, 2020)
► ສູູນກົົດໝາຍການຄ້້າມະນຸຸດ, ຄູ່່� ມືື ຂອງນັັກໂຄສະນາ ກ່່ ຽວກັັບບັັນຫາອາກອນ ທີ່່�ກະທົົບຕໍ່່�ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ (ສູູນກົົດໝາຍການຄ້້າມະນຸຸດ, ທ່່ ານ Ropes & Gray LLP, ແລະພາກວິິຊາກົົດໝາຍ ຂອງ
ມະຫາວິິທະຍາ ໄລ ບາຕິິມໍໍ, 2019)
► ຄະນະປະສານງານລະຫວ່່ າງອົົງກອນເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ, ການບໍໍ່່��ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ,
ເອກະສານຫຍໍ້້� 8, 2020 (ສະຫະປະຊາຊາດ, ກຸຸງ ວຽນ 2020)
► ຄະນະກໍໍາມະການສາກົົນ ດ້້ານສິິດທິິ ຂອງຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ຢູ່່� ເອີີຣົົບ, ບົົດແນະນໍໍາຫຍໍ້້� ກ່່ ຽວກັັບຄວາມ
ເສຍຫາຍທີ່່�ຫຼີ້້��ກລ້້ຽງບໍ່່�ໄດ້້ ຂອງກົົດໝາຍຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະມາດຕະການ ຕໍ່່� ຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ
(ICRSWE, 2019)
► ຄະນະກໍໍາມະການສາກົົນ ດ້້ານສິິດທິິ ຂອງຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ຢູ່່� ເອີີຣົົບ, ຈາກຄວາມບອບບາງ ສູ່່� ຄວາມເຂັ້້�ມ
ແຂງ: ລະດົົມຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ເພື່່�ອສິ້້�ນສຸຸ ດການຂູູດຮີີດ (ICRSWE, ພືືດສະພາ 2021)
► ຄະນະກໍໍາມະການສາກົົນ ດ້້ານສິິດທິິ ຂອງຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດ ຢູ່່� ເອີີຣົົບ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບບໍໍລິິການຢ່່ າງ
ພຽງພໍໍ? ບົົດລາຍງານຊຸຸມຊົົນ ກ່່ ຽວກັັບຜູ້້�ຂາຍບໍໍລິິການທາງເພດເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກອາຊະຍາກໍໍາ ຢູ່່�
ເອີີຣົົບ (ICRSWE, 2020)
► ອົົງການແຮງງານສາກົົນ ຄ່່ າຈັັດຫາງານ ແລະລາຍຈ່່ າຍກ່່ ຽວຂ້້ອງອື່່�ນ: ແຮງງານເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ຈາກກໍໍາປູູເຈຍ, ສປປ ລາວ
ແລະມຽນມາ ຈ່່ າຍເງິ ິນດ້້ວຍຫຍັັງ ເພື່່�ອໄປເຮັັດວຽກຢູ່່� ໄທ (ILO, 2020)
► ສູູນສຸຸ ດທິິມະນຸຸດຂອງແມ່່ຍິິງສາກົົນ, ຄາຍປົົມ: ຊອກຫາການຢຽວຢາທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນ ສໍໍາລັັບຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
ການຄ້້າມະນຸຸດ ທີ່່�ຖືືກລົົງໂທດທາງອາຍາ (IWHRC ພາກວິິຊາໃນໂຕເມືືອງ ຂອງໂຮງຮຽນກົົດໝາຍ ຂອງມະຫາ
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ວິິທະຍາໄລ ນິິວຢອກ, ພືືດສະພາ 2015)
► ທ່່ ານ Jovanovi�, Marija, ‘ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ການຕໍ່່�ສູ້້� ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີບົົດ
ແນະນໍໍາ ທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ແລະແທດເໝະກັັບຕົົວຈິິງ, ວາລະສານ Journal of Trafficking and Human
Exploitation, 2017, ເຫຼັ້້��ມ 1 Nr. 1, 41-76
► ທ່່ ານ Jovanovi�, Marija, ‘ກົົດໝາຍສາກົົນ ແລະ ກົົດເກນຂອງພາກພື້້�ນ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າເຖື່່�ອນ: EU
ແລະASEAN ນິິຍາມ ກົົດເກນສາກົົນ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ແນວໃດ, ວາລະສານ The American Journal
of International Law, 2021, ເຫຼັ້້��ມ XX, 1.
► ທ່່ ານ Jovanovi�, Marija, ‘ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ການຕໍ່່�ສູ້້� ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີບົົດແນະ
ນໍໍາ ທີ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ແລະແທດເໝະກັັບໂຕຈິິງ’ (2017) 1 (1) ວາລະສານ Journal of Trafficking and
Human Exploitation 41-76;
ິ າຫ້້ອງກົົງ, ບໍ່່�ຢຸຸ ດຢູ່່�ບ່່ ອນນີ້້�: ຫ້້ອງກົົງ ໃນຖານະເປັັນບ່່ ອນ ສໍໍາລັັບການຄ້້າມະນຸຸດ (ມັັງກອນ 2019)
► ສູູນຍຸຸ ຕິທໍໍ
ິ າຫ້້ອງກົົງ, Submission for the Working Group on Arbitrary Detention’s Study on
► ສູູນຍຸຸ ຕິທໍໍ
arbitrary detention relating to drug policies (ມີີນາ 2020)
► ທ່່ ານ Kulig, Teresa C. & Leah C. Butler (2019) ‘ຈາກ “ໂສເພນີີ” ສູ່່� “ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ”: ການຂຶ້້�ນ ແລະ
ສະຖານະພາບ ຂອງສານການຄ້້າມະນຸຸດທາງເພດ’, ວາລະສານ Victims & Offenders, 14:3, 299-321
► ອົົງການ Liberty Asia, ASEAN & ACTIP: ນໍໍາໃຊ້້ກອບກົົດໝາຍພາກພຶ້້�ນ ເພື່່�ອຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບອາຊະຍາກໍໍາສາກົົນ
(Liberty Asia, 2017)
► ທ່່ ານ ນາງ McAdam, Marika, ເອກະສານຫຍໍ້້� ກ່່ ຽວກັັບຮ່່ າງກົົດໝາຍ ວ່່ າດ້້ວຍແຮງງານຫວຽດນາມ ພາຍໄຕ້້
ສັັນຍາ ຂອງສາທາລະນະລັັດສັັງຄົົມນິິຍົົມຫວຽດນາມ (ຮ່່ າງກົົດໝາຍ 72): ຄວາມໝາຍຄວາມສໍໍາຄັັນ ຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ (ແຜນງານ ASEAN-ACT, 2020)
► ທ່່ ານ ນາງ McAdam, Marika., ອິິດສະຫຼຼະພາບ ໃນການເຄື່່�ອນໄຫວ ຂອງບຸຸ ກຄົົນ ທີ່່�ຖືືກກໍໍານົົດ ວ່່ າເປັັນຜູ້້�
ັ ໃນພາກພື້້�ນ ASEAN
ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ການວິິໃຈກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະການປະຕິິບັດ
(ແຜນງານASEAN-ACT, 2021)

ັ ກົົດເກນບໍ່່�ລົົງໂທດ: ບົົດລາຍງານ ຂອງຜູ້້�ລາຍງານພິິເສດ ກ່່ ຽວກັັບ
► ທ່່ ານ Mullaly, Siobhán., ການປະຕິິບັດ
ການຄ້້າມະນຸຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່່ຍິິງ ແລະເດັັກ, ທ່່ ານ Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34
(17 ພຶຶດສະພາ2021), ສົ່່�ງໃຫ້້ ກອງປະຊຸຸມຄັ້້�ງທີີ 47 ຂອງສະພາສິິດທິິມະນຸຸດ, 21 ມີີຖຸຸນາ ຫາ 9 ກໍໍລະກົົດ
2021.
► ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ວິິທີີການດ້້ານບໍໍລິິຫານ ແລະ
ຕຸຸ ລາການ ຕໍ່່�ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກໍ່່�ຂຶ້້�ນ ໃນຂະບວນການຄ້້າມະນຸຸດ, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4
(9 ກັັນຍາ 2009)
► ການບໍ່່�ລົົງໂທດ ແລະການບໍ່່�ດໍໍາເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ: ວິິທີີການດ້້ານບໍໍລິິຫານ ແລະ
ຕຸຸ ລາການ ຕໍ່່�ການກະທໍໍາຜິິດ ທີ່່�ກໍ່່�ຂຶ້້�ນ ໃນຂະບວນການຄ້້າມະນຸຸດ, ເອກະສານຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມ ໂດຍກອງ
ເລຂາ, ກຸຸ ງວຽນ 27 – 29 ມັັງກອນ 2010, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 ກັັນຍາ 2010)
ັ ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່� ອັັງກິິດ: ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກ
► ທ່່ ານ ໂອເຟີີ ໂນກາ (Ofer, Nogah), ‘ການປະຕິິບັດ
ັ ຜົົນປະໂຫຍດການປົົກປ້້ອງ ຈາກການດໍໍາເນີີນຄະດີີ ທີ່່�ສະໜອງໂດຍກົົດໝາຍສາກົົນ?’
ການຄ້້າມະນຸຸດ ບໍ່່�ໄດ້້ຮັບ
ວາລະສານ Journal of Human Rights Practice, 11, 2019, 486–507
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ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດໃນລັັດສະມາຊິິກອາຊຽນ

► ທ່່ ານ ໂອເຟີີ ໂນກາ (Ofer, Nogah), ‘ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ຢູ່່� ອັັງກິິດ:
ັ ໂຕຈິິງ, ວາລະສານ University of Oxford, Border
ຄວາມແຕກຕ່່ າງລະຫວ່່ າງກົົດໝາຍ ແລະການປະຕິິບັດ
Criminologies Blog, 11 ກຸຸ ມພາ 2019.
► ຫ້້ອງການຂ້້າຫຼຼວງໃຫ່່ ຍດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດ, ການຄ້້າມະນຸຸດ: ຄໍໍາເຫັັນຮ່່ ວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່່ ຽວກັັບຄໍໍາ
ສັ່່�ງ ຂອງສະຫະພາບເອີີຣົົບ– ວິິທີີການທີ່່�ອີີງໃສ່່ສິິດທິິມະນຸຸດ (ອົົງການ OHCHR, UNHCR, UNICEF,
UNODC, UN Women ແລະ ILO, 2011)
► ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງເພື່່�ອຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ແລະການຮ່່ ວມມືື ຢູ່່� ເອີີຣົົບ, ຄໍໍາແນະດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະທາງກົົດໝາຍ
ັ ທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນ ບົົດບັັນຍັັດບໍ່່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ (OSCE,
ກ່່ ຽວກັັບການປະຕິິບັດ
ກຸຸ ງວຽນ, 2013)
► ທ່່ ານ ພາມເມີີ (Palmer, W., & Missbach, A.) (2017). ‘ການຄ້້າມະນຸຸດພາຍໃນການລັັກລອບເອົົາຄົົນ
ເຂົ້້�າອອກເມືືອງຜິິດກົົດໝາຍ:ຜູ້້�ຂົົນສົ່່�ງຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍທີ່່�ອາຍຸຸ ບໍ່່�ຮອດກະສຽນ ‹ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ› ຫຼືື� ‹ຜູ້້�ກະທໍໍາ
ຜິິດ›?’, ວາລະສານ Asian and Pacific Migration Journal, 26(3), 287-307.
► ທ່່ ານ ນາງ ລາມານັັນ ເຊມີີລາ (Parmanand, Sharmila) (2021). ‘ການຊ່່ ວຍກອບກູ້້� ໃນຖານະເປັັນຄວາມ
ິ ິນທີ່່�ຖືືກຊ່່ ວຍກອບກູ້້� ກາຍເປັັນບັັນຫາທາງ
ຮຸຸ ນແຮງ: ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະການຟື້້�ນຟູູນແມ່່ຍິິງຟິິລິປິ
ມະນຸຸດສະທໍໍາ. ວາລະສານ Journal of International Women›s Studies, 22(2), 78-91
► ທ່່ ານ ປີີໂອໂຕຼຼວີີສ, ວີີຊັັນ ແລະລີີລີີນາ (Piotrowicz, Ryszard Wilson and Liliana Sorrentino),
‘ການຄ້້າມະນຸຸດ ແລະຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ 2016 (16) 4 Human Rights Law Review 669 – 699.
► ທ່່ ານ ປີີໂອໂຕຼຼວີີສ, ວີີຊັັນ ແລະລີີລີີນາ (Piotrowicz, Ryszard Wilson and Liliana Sorrentino),
‘ທ່່ ານຄິິດຫຍັັງຢູ່່�? ກ້ ້າວໄປສູ່່� ການເພີ້້�ມຂຶ້້�ນຂອງການຮັັບຮູ້້�ຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າ
ມະນຸຸດ, ວາລະສານ La Strada Newsletter, ເຫຼັ້້��ມ 44, ເມສາ 2017
► ທ່່ ານ ປີີໂອໂຕຼຼວີີສ (Piotrowicz, Ryszard.), ‘ມາດຕາ 26, ບົົດບັັນຍັັດການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນ ເອກະສານຂອງ
ທ່່ ານ ນາງ ໂຈເລຍ ແລະ ທ່່ ານ ເຮມູູສ( Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄໍໍາເຫັັນກ່່ ຽວກັັບ
ັ ຍາຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ສໍໍານັັກພິິມ Edward Elgar, 2020)
ສະພາເອີີຣົົບ ຂອງສົົນທິິສັນ
► ທ່່ ານ ປີີໂອໂຕຼຼວີີສ (Piotrowicz, Ryszard.), ‘ບົົດບັັນຍັັດການບໍ່່�ລົົງໂທດ ໃນ ຄໍໍາເຫັັນກ່່ ຽວກັັບສະພາເອີີຣົົບ
ັ ຍາຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ (ສໍໍານັັກພິິມ Edward Elgar, 2020)
ຂອງສົົນທິິສັນ
► ທ່່ ານ ພລາເບັັສ ສິິນ(Plambech, Sine.), ‘ລະຫວ່່ າງ “ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ” ແລະ “ອາດຍາກອນ”: ການກອບ
ກູ້້�, ການຜັັກດັັນອອກເມືືອງ ແລະການໃຊ້້ຄວາມຮຸຸ ນແຮງໃນທຸຸກມື້້� ຕໍ່່�ຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້ ້າຍຄົົນໃນຈີີເລຍ, ວາລະສານ
Social Politics. ເຫຼັ້້��ມ 24. No. 3, 2014
► ໂປລາລີີສ (Polaris), ການຄ້້າມະນຸຸດໂດຍສັັງເຂບ: ປະຕິິເສດການຕັັດສິິນໂທດ (Polaris, 2015).
► ທ່່ ານ Schloenhardt, Andreas & Rebekkah Markey-Towler, “ການບໍ່່�ລົົງໂທດອາຍາຜູ້້�ຖືືກເຄາະ
ຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ – ຫຼັັ�ກການ, ຄໍໍາສັັນຍາ ແລະທັັດສະນະ”, ວາລະສານ Groningen Journal of
International Law, ເຫຼັ້້��ມ 4(1) (2016), 10-38

ັ ການຄ້້າມະນຸຸດທາງ
► ອົົງການ ແບ່່ ງປັັນຄວາມຫວັັງສາກົົນ (Shared Hope International), ການຕອບໂຕ້້ກັບ
ເພດ: Victim-Offender Intersectionality, (Shared Hope International, 2020).
► ທ່່ ານ Surtees, Rebecca and Laura S. Johnson (2021) ການກໍໍານົົດຕົົວຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການ
ັ ໂຕຈິິງ (ຫ້້ອງການຊ່່ ວຍເຫຼືື�ອພາກພື້້�ນ ຂອງຂະບວນການບາຫລີີ (RSO) ແລະ
ຄ້້າມະນຸຸດ: ຄູ່່� ມືືສໍໍາລັັບຜູ້້�ປະຕິິບັດ
ສະຖາບັັນເນຊູູສ (NEXUS Institute), 2021)

ເອກະສານອ້້າງອີີງ

180

► ອົົງການ Unicef, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ, ບໍ່່�ແມ່່ ນອາສະຍາກອນ: ເດັັກທີ່່�ຖືືກຄ້້າມະນຸຸດ ແລະຫຼັັ�ກການບໍ່່�ລົົງໂທດ ຢູ່່�
ອັັງກິິດ (Unicef, 2017)
► ໜ່່ວຍງານບໍໍລິິການດ້້ານການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີ ຂອງລາສະອາຈາຈັັກອັັງກິິດ(United Kingdom Crown
Prosecution Services), ບົົດແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ, ການລັັກລອບ ຂອງຜູ້້�ເຄື່່�ອນຍ້້າຍ ແລະ
ການເຮັັດໃຫ້້ເປັັນຂ້້າທາດ, UK CPS, ປັັບປຸຸ ງວັັນທີີ 30 ເມສາ 2020
► ກະຊວງພາຍໃນອັັງກິິດ, ການທົົບທວນເອກະລາດ ກ່່ ຽວກັັບກົົດໝາຍວ່່ າດ້້ວຍການເຮັັດໃຫ້້ເປັັນຂ້້າທາດແບບ
ໃໝ່່ 2015: ບົົດລາຍງານສົົມບູູນ (ລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງພາຍໃນຂອງອັັງກິິດ, 2019)
► ຫ້້ອງການອົົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະອາຊະຍາກໍໍາ, ຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ
ທາງເພດທີ່່�ເປັັນເພດຍິິງ ໃນຖານະເປັັນຈໍໍາເລີີຍ: ການວິິເຄາະຄະດີີທາງກົົດໝາຍ (ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ກຸຸ ງ
ວຽນ, 2020).
► ຫ້້ອງການອົົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະອາຊະຍາກໍໍາ, ໃບຂ່່ າວ: ບົົດບາດຂອງ ‘ຄວາມຍິິນຍອມ’
ັ ຍາ ວ່່ າດ້້ວຍການຄ້້າມະນຸຸດ (UNODC, 2014)
ໃນອານຸຸສັນ
► ຫ້້ອງການອົົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້້ານຢາເສບຕິິດ ແລະອາຊະຍາກໍໍາ, ບົົດແນະນໍໍາ ກ່່ ຽວກັັບ ‘ການສວຍໃຊ້້
ັ ຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່່ າ
ຄວາມບອບບາງ’ ໃນຖານະເປັັນເຄື່່�ອງມືື ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນມາດ 3 ຂອງສົົນທິິສັນ
�
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�
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