
ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນກລໍະກົດ 2022 
ແຜ່ນພັບຂ�ມູນໂຄງການ 

ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ  ເພື�ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ASEAN-ACT), 
ອົດສະຕຣາລີ ສືບຕ�ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນພາກພື�ນ ເປ�ນເວລາຫລາຍ
ກວ່າ 18 ປ�.

ພວກເຮ�າໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນບັນດາລັດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂ��ມແຂງເພື�ອຕອບ
ໂຕ້ຕ�ການຄ້າມະນຸດ, ພອ້ມດຽວກັນນັ�ນ ກ�ສົ�ງເສິມສິດທິ ແລະ ໃຫ້ການປ�ກປ�ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນບ�ມີພົມແດນ ແລະ ເກີດຂື�ນໃນ
ຫຼາຍຂະແໜງການ - ເຊິ�ງມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ ທີ�
ໄດ້ແຜ່ລາມໃນທົ�ວພາກພື�ນອາຊຽນ. 

ວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດໃນທົ�ວພາກພື�ນອາຊຽນ
ແມ່ນຜົນມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື�ອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19, ປະກອບກັບມີກິດຈະກຳທາງອອນໄລນ໌
ເພີ�ມຂື�ນ, ເຊິ�ງເປ�ນບ່ອນທີ�ເຮ�ດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມ
ສ່ຽງທີ�ຈະຖືກຈ້າງງານແບບບ�ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຖືກຫຼອກ
ລວງໃນການຈ້າງງານ.

ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດອາຊຽນ ກຳລັງພົບວ່າ
ຕົນເອງຢູ�ໃນສະພາບທີ�ຖືກກົດຂີ�ຂດູຮີດ ທີ�ເຂ�າເຈ��າບ�
ສາມາດໜີອອກມາໄດ້ ແລະ ການເຄື�ອນໄຫວ
ລະຫວ່າງປະເທດຕົ�ນທາງ ແລະ ປະເທດປາຍທາງກ�
ມີການປ�ຽນແປງ.

ໃນການຕອບໂຕ້ທ່າອ່ຽງທີ�ພົ�ນເດ��ນເຫຼົ�ານີ� ແລະ
ຄວາມສ່ຽງໃນການຄ້າມະນຸດທີ�ຍັງສືບຕ�, ແຜນງານ
ASEAN-ACT ໄດ້ເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ�ງທີ�ບ�ສັງກັດລັດຖະບານ  ເພື�ອ
ເພີ�ມທະວີການຮ່ວມມື, ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ,
ອຳນວຍຄວາມສະດວກການປ�ກສາຫາລື ລະຫວ່າງຜູ້
ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ ກຳນົດ
ແນວທາງໃໝ່ໆໃນການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ການຄ້າມະນຸດ.
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ການມີສ່ວນຮ່ວມສະໜັບສະໜູນ ລັດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນ
ການລາຍງານຈັດຕັ�ງປະຕິບັດພັນທະຂອງເຂ�າເຈ��າ ພາຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດ�ກ (ACTIP). 

ແຜນງານ ASEAN-ACT ມີແຜນງານໃນລະດັບປະເທດ
ເຊ��ນ: ປະເທດກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຟ�ລິບປ�ນ, ໄທ, 
ຫວຽດນາມ. ພວກເຮ�າກຳລັງສ້າງແຜນງານໃນປະເທດ
ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ກຳລັງໂຈະແຜນງານໃນປະເທດມຽນມາ. 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ�ນຳແຜນງານ ASEAN-ACT ລະດັບ
ພາກພື�ນ (RPSC) ແມ່ນກົນໄກການຄຸ້ມຄອງແຜນງານໃນ
ລະດັບພາກພື�ນ, ໂດຍປະກອບມີ 10 ລັດສະມາຊິກອາຊຽນ
ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ.

RPSC ມິປະທານຮ່ວມໂດຍ ຫົວໜ້າຊີ�ນຳດ້ານຕ້ານການຄ້າ
ມະນຸດ ຈາກກອງປະຊ�ມເຈ��າໜ້າທີ�ອາວຸໂສກ່ຽວກັບອາຊະຍະກຳ
ຂ້າມຊາດ ທີ�ມີການຈັດຕັ�ງ (SOMTC) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ
ອາວຸໂສຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງອົດ
ສະຕຣາລີ (DFAT).

ສປປ ລາວ

ມີ 22 ກິດຈະກຳໃນ ສປປ ລາວ, 
ປະກອບມີຜູ້ເຂ��າຮ່ວມ 429  ທ່ານ 
(ເພດຍິງ 42%, ເພດຊາຍ 58%) 

 ມີ 13 ກິດຈະກຳພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ໄດ້
ຮັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ
ມີ 244 ຄົນທີ�ໄດ້ຮັບການຝ�ກອົບຮົມ
(ເພດຍິງ 34%, ເພດຊາຍ 66%)

ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ�ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ,
ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ສະຖາບັນຄົ�ນຄວ້າ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມ ສານ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ສະຖາບັນຄົ�ນຄວ້າ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມໄອຍະການ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ

ໜ່ວຍງານປະສານງານຫຼັກຂອງແຜນງານ ASEAN-
ACT ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ. 

ຄູ່ຮ່ວມງານຫັຼກພາກສ່ວນອື�ນໆ:

ແຜນງານໄລຍະ 10 ປ� (2018-2028)
$80 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ

ແຜນງານ ASEAN-ACT ແມ່ນ 
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ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານວຽກງານສິດທິຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ, ແລະ ຸຄວາມສະເໜພີາບບົດບາດຍງິ-
ຊາຍ, ຄວາມພກິານ ແລະ ການຮວມເອ�າທຸກ
ຄົນໃນສັງຄົມ 

ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານວຽກງານຍຸຕິທຳ

ການຮ່ວມມື

ແຜນງານ ASEAN-ACT ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໂດຍດີທີໂກໂບ (DT Global) 

ແຜນງານ ASEAN-ACT ໄດ້ເຮ�ດວຽກຜ່ານສາມແນວ
ທາງທີ�ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ: 

ເພີ�ມທະວີ
ຄວາມສາມາດໃນລະດັບພາກພື�ນ

ເພີ�ມທະວີ
ຄວາມສາມາດໃນລະດັບປະເທດ

ພດັທະນາການຮວມເອ�າ
ນະໂຍບາຍລັດ ແລະ ການສົນທະນາ

ພວກເຮ�າສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບກອງປະຊ�ມ
ເຈ��າໜ້າທີ�ອາວຸໂສກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ທີ�ມີການ
ຈັດຕັ�ງ (SOMTC) ແລະ ໜ່ວຍງານອື�ນໆຂອງອາຊຽນ ເພື�ອ
ສ້າງຄວາມເຂ��ມແຂງໃນຂະບວນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ
ແລະ ການລາຍງານ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. 

 ພວກເຮ�າເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບປະເທດ ເພື�ອ
ສ້າງຄວາມເຂ��ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຂ�າເຈ��າ ໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ
ສົນທິສັນຍາ ACTIP, ໂດຍສະເພາະໜ່ວຍງານທີ�ເຮ�ດວຽກໃນ
ການສະໜັບສະຫນູນສິດທິຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ສົ�ງເສີມ
ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການ
ຮວມເອ�າທຸກຄົນໃນສັງຄົມ

ພວກເຮ�າອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປ�ກສາຫາລື
ລະຫວ່າງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ�ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ ເພື�ອສະໜັບສະໜູນການປ�ບປຸງດ້ານນະໂຍບາຍ
ແລະ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈ��າໜ້າທີ�ຕຳ
ຫຼວດ 68 ທ່ານ ໃນວຽກງານການສບືສວນ-ສອບ
ສວນຄະດີຄ້າມະນຸດ ໂດຍຜາ່ນການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບດັສອງກອງປະຊ�ມຝ�ກອົບຮົມ ທີ�ໄດ້ຮັບ
ການຮ່ວມມກັືບກົມຕຳຫວຼດສະກັດກັ�ນ ແລະ ຕ້ານ
ການຄ້າມະນຸດ, ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງບົ.
ເຈ��າໜາ້ທີ�ດັ�ງກ່າວນີ� ແມ່ນໄດ້ຮັບການຝ�ກອົບຮົມ
ເພື�ອສືບຕ�ຖ່າຍທອດການຝ�ກອົບຮົມໃຫ້ແກ່
ເຈ��າໜາ້ທີ�ທ່ານອື�ນໆໃນ ສສປ ລາວ

ໄດ້ສະໜບັສະໜູນຈັດກອງປະຊ�ມ วຽກງານຫຼັກ
ຖານດ້ານດິຈິຕ້ອນ ໃນຄະດີຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້
ເຂ��າຮ່ວມ 29 ທ່ານ (ຍງິ 6 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 23
ທ່ານ) ທີ�ມາຈາກກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງບົ, 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ. ນອກຈາກ
ນັ�ນ ກ�ໄດ້ມກີານແລກປ�ຽນການປະຕິບດັທີ�ດີ ແລະ
ປະສົບການຂອງພາກພື�ນ ໂດຍທ່ານໄອຍະການ
ຈາກປະເທດຟ�ລິບປ�ນ.

ໄດ້ມກີານສາ້ງເອກະສານຝ�ກອົບຮົມວຽກງານຕ້ານ
ການຄ້າມະນຸດສຳລັບພະນກັງານໄອຍະການ ໂດຍ
ຜ່ານການຈັດກອງປະຊ�ມຮ່ວມກັບກົມຕິດຕາມ
ກວດກາການດຳເນນີຄະດີອາຍາ ແລະ ສະຖາບນັ
ຄົ�ນຄວ້າ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມໄອຍະການ, ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

ແຜນງານ ASEAN-ACT ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ການຮ່ວມມືຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳ ແລະ ໃຫ້ການ
ສະໜບັສະໜູນດ້ານວິຊາການ ເພື�ອສ້າງຄວາມເຂ��ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ການຕອບໂຕ້ດ້ານຍຸຕິທຳຕ�ກັບວຽກງານຕ້ານ
ການຄ້າມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜນົສຳເລ�ດຫຼ້າສຸດທີ�
ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ລວມມ:ີ 

ກອງປະຊ�ມແລກປ�ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກັບການໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູຖື້ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ
ໂດຍຮ່ວມມກັືບສູນໃຫ້ຄຳປ�ກສາ ແລະ ປ�ກປ�ອງແມ່
ຍງິ-ເດ�ກນ້ອຍ, ສູນກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ.

ໂດຍການຮ່ວມມກັືບອົງການບາ້ນຈຸດສຸມສາກົນ, ໄດ້
ມກີານຈັດກອງປະຊ�ມ ແລະ ການຝ�ກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການກຳນົດຕົວ, ການປ�ກປ�ອງ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູຖື້ກເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ�ງທີ�ບ�
ສງັກັດລັດຖະບານ ແລະ ນກັກົດໝາຍ ຢູ�ໃນ ສ ປປ
ລາວ

ກິດຈະກຳພົ�ນເດ��ນທີ�ໄດ້ຈັດຕັ�ງປະຕິບດັຮ່ວມກັບຄູ່
ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮ�າ ລວມມ:ີ

ໄດ້ຈັດກອງປະຊ�ມ 4 ວັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສດິທິ
ຜູຖື້ກເຄາະຮ້າຍ, ຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການຮວມເອ�າທກຸຄົນໃນ
ສັງຄົມ ໃນເດືອນພດຶສະພາ 2022. ເຊິ�ງໄດ້ມີການ
ນຳສະເໜວິີທີການທີ�ຄຳນຶງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ
ຜູຖື້ກເຄາະຮ້າຍ ລວມທັງແນວຄວາມຄິດພື�ນຖານ
ຂອງວຽກງານການຕິດຕາມ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ
ດ້ານຍຸຕິທຳ.  ກອງປະຊ�ມຄັ�ງນີ� ແມ່ນໄດ້ມກີານລິ
ເລິ�ມການສນົທະນາກ່ຽວກັບການເຊື�ອມສານເອ�າ
ວິທີການທີ�ຄຳນຶງບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ, ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ເຂ��າ
ໃນການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ໄດ້ນຳສະເໜີຜນົຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປ�ກປ�ອງສດິທິ
ຂອງເດ�ກ ໃນລະບົບຍຸຕິທຳ ເພື�ອຕອບໂຕ້ຕ�ການຄ້າ
ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ

ແຜນງານ ASEAN-ACT ກຳລັງເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່
ຮ່ວມງານ ເພື�ອສະໜບັສະໜູນກຸ່ມຄົນທີ�ມຄີວາມສຽ່ງ
ທີ�ສຸດໃນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຫຼ�ດຜ່ອນອຸປະສກັໃນການ
ເຂ��າເຖິງການປ�ກປ�ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຜົນສຳເລ�ດ
ຫຼ້າສຸດ ລວມມີ: 

ຄູ່ມກືານດຳເນນີ
ຄະດີຄ້າມະນຸດຢູ�ສານ 
ທີ�ຕ້ອງຄຳນງຶເຖິງ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລືຫຼາຍຄັ�ງ ທີ�
ແຜນງານ ASEAN-ACT ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ,
ຜູ້ພິພາກສາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ສ້າງປ��ມຄູ່ມືນີ�
ຂື�ນ ເພື�ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດໄດ້ຮັບການເບິ�ງແຍງດູແລ ດ້ວຍຄວາມເປ�ນທຳ
ແລະ ເອ�າໃຈໃສ ່ ໃນລະຫວ່າງທີ�ເຂ�າເຈ��າກ້າວຜ່ານ
ຂະບວນຍຸຕິທຳທາງອາຍາ.

ເຊິ�ງຜົນຂອງກອງປະຊ�ມນັ�ນ, ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ມີການ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ�ດີຈາກອົດສະຕຣາລີ
ແລະ ພາກພື�ນອາຊຽນ, ແລະ ຍັງໄດ້ສ້າງຄະນະຄົ�ນຄວ້າ
ເພື�ອສ້າງປ��ມຄູ່ມື ທີ�ລວມເອ�າຜູ້ພິພາກສາຂອງລາວ
ເພື�ອຮັບຮອງເອ�າຕົວຊີ�ວັດການດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ
ຢູ�ສານ ທີ�ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. 

ໃນເດືອນກຸມພາ 2022, ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍຂອງຄູ່ມື
ການດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດຢູ�ສານ ທີ�ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຖືກຍື�ນສະເໜີຕ�ສະພາຜູ້ພິກພາກສາ, 

ເພື�ອຮັບຮອງເອ�າປ��ມຄູ່ມື, ທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບຮ່ວມກັບສີ�
ຂະແໜງການ (ການຕ່າງປະເທດ, ຍຸຕິທຳ, ໄອຍະການ,
ແລະ ຕຳຫຼວດ) ເພື�ອຮັບປະກັນວ່າຫຼັກການການ
ດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດຢູ�ສານ ທີ�ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນລະບົບຍຸຕິ
ທຳທາງອາຍາ.

 ນີ�ແມ່ນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຖານະ
ເປ�ນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນປະເທດທຳອິດ ທີ�ໄດ້
ມີການສ້າງປ��ມຄູ່ມືການດຳເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດຢູ�ສານ
ທີ�ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ແຜນງານ ASEAN-ACT ໄດ້ສ້າງການພົວພັນ
ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື�ນ, ເພື�ອ
ການຕອບໂຕ້ການຄ້າມະນຸດຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ທີ�
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ. 


