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ປະເທດລາວ: ບ ັນຊີທີ່ ີ 2 ຖືກເຝົ້າລະວ ັງ

ປະເທດລາວເປັນປະເທດຕ ົ້ນທາງ ແລະ ໃນອີກລະດ ັບໜີ່ ງ ກໍເປັນທັງປະເທດທາງຜາີ່ ນ ແລະ ປະເທດ
ປາຍທາງ ທີີ່ ແມຍິ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ການ
ີ່ ງ, ເດັກນອ
ົ້ ຍ ແລະ ຜຊ
ົ້ າຍ ຕກເປັນຜຖ
ົ້ ກ
ຂດຮີດແຮງງານ. ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດຄນລາວ ສວ
ົ້ ກ
ີ່ ນຫຼາຍແມນຄ
ີ່ ນທີີ່ ເດີນທາງໄປຊອກວຽກເຮັດ
ຢຕ
ງ—ເຊິີ່ ງພວກເຂາຕອ
ັ ົ້ ວ
ີ່ າີ່ ງປະເທດ—ບາງຄງດ
ົ້ ຍການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຂອງນາຍໜາົ້ ທີີ່ ເກັບຄາີ່ ຈາງສ
ົ້
ົ້ ງປະເຊີນ
ກ ັບການຖືກຂດຮີດແຮງງານ ແລະ ສະແຫວງຜນປະໂຫຍດທາງເພດ ພາຍຫຼ ງັ ທີີ່ ເດີນທາງມາຮອດປະເທດ
ປາຍທາງ ສວ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຫຼ າຍຄນ ໂດຍສະເພາະແມຍິ
ີ່ ນຫຼາຍແມນຢ
ີ່ ີ່ ປະເທດໄທ. ຜຖ
ົ້ ກ
ີ່ ງ ແລະ ເດັ ກຍິງ
ເຊິີ່ ງຕາມການລາຍງານ ບາງຄນອາຍຸພຽງ 11 ປີ ທີີ່ ຕກເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ການຖືກ
ຂດຮີດແຮງງານ ເຮັດວຽກເປັນແມບ
ກາ.
ໍ
ໍ ຜຊ
ີ່ າົ້ ນ, ໃນໂຮງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກາກະສິ
ົ້ າຍ ແລະ ເດັ ກ
ຊາຍ ເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍຖືກຂດຮີດແຮງງານ ຢປ
ີ່ ະເທດໄທ ໃນອຸດສາຫະກ ໍາປະມງ, ການກໍີ່ ສາົ້ ງ ແລະ
ກະສິກາ.
ງຂອງໄທ ໄດຮ
ໍ ຄນລາວທີີ່ ຕກເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍຖືກຂດຮີດແຮງງານໃນອຸດສາຫະກາການປະມ
ໍ
ົ້ ັບ
ການລະບຸຕວໃນໜາົ້ ນາປະເທດອິ
ນໂດເນເຊຍ.
ໍົ້

ົ້ ກ ັບລດ
ບດລາຍງານຂອງບ ັນດາອງການຈ ັດຕງທີີ່
ັ ົ້ ບໍີ່ ຂນ
ັ ຖະ

ບານ ລາຍງານວາີ່ ມີບກ
ຸ ຄນທີີ່ ສະໜອງການບໍລິການຂນສີ່ ງ

ຢໃີ່ ກຊ
ົ້ າຍແດນໄທ

ທີີ່ ເປັນຜອ
ົ້ ໍານວຍຄວາມ

ີ່ ັ ກາີ່ ວ ເຂົ້າສຂ
ສະດວກໃຫຜ
ົ້ ອ
ົ້ ບພະຍບທາງດາົ້ ນເສດຖະກິດດງ
ີ່ ະບວນການຂດຮີດແຮງງານ ແລະ ການຄາົ້
ປະເວນີ ຢປ
ັ ຖະບານລາວ ລາຍງານວາີ່ ນ ັກຄາົ້ ມະນຸດຂາົ້ ມຊາດ ມີການຮວ
ີ່ ະເທດໄທ. ລດ
ີ່ ມມືກ ັບນາຍໜາົ້
ົ້
ຄນລາວເພີີ່ ມຂນ
ເຊິີ່ ງເປັນຜໃົ້ ຫຄ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດຫຼ າຍຄນ
ົ້ ວາມຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອການຄາົ້ ມະນຸດ. ຜຖ
ົ້ ກ
ອາດນອນຢໃີ່ ນຈານວນຜ
ອ
ໍ
ົ້ ບພະຍບຫຼາຍກວາີ່ 17,000 ຄນ ຖືກສີ່ ງກ ັບປະເທດ ຫຼື “ພັກດ ັນໃຫກ
ົ້ ັບຄືນ”
ໃນແຕລ
ີ່ ະປີ ຈາກປະເທດໄທ ໂດຍບໍີ່ ມີແຈງົ້ ການຢາີ່ ງເປັນທາງການ ເຊິີ່ ງສວ
ີ່ ນຫຼ າຍຖືກສີ່ ງກ ັບດວ
ົ້ ຍເຮືອ
ຂາົ້ ມແມນ
ບ ັນດາຜຂ
ໍົ້
ັ ົ້ ັດເອາຜອ
ີ່ າຂອງ.
ົ້ ັບຂີີ່ຍານພາຫະນະ ບາງຄງລ
ົ້ ບພະຍບເຫຼີ່ ານີົ້ ເວລາທີີ່ ພວກເຂາກ ັບ
ຄືນມາຮອດລາວ ແລວ
ັົ້
ົ້ ໃຫກ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອພາກ ັບເຂົ້າໄປສຂ
ີ່ ະບວນການຄາົ້ ມະນຸດອີກຄງ.

1

ແມຍິ
ີ່ ງ ແລະ
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ີ່ ງ
ເດັກຍິງຈານວນໜ
ໍ
ປະເທດເກາຫຼີໄຕ ົ້

ົ້ ເລືີ່ ອຍໆ
ເຊິີ່ ງອາດເພີີ່ ມຂນ
ແລະ

ທີີ່ ຖືກຂາຍເພືີ່ ອໄປເປັນເຈົ້າສາວ

ຕໍີ່ ມາຕກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ປະເວນີ.

ຢປ
ີ່ ະເທດຈີນ

ແລະ

ແມຍິ
ີ່ ງລາວໄດຕ
ົ້ ກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້

ປະເວນີ ຢປ
ອ
ໍ
ີ່ ະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ອາດລວມທັງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ຄນລາວຈານວນນ
ົ້ ຍໜີ່ ງໄດ ົ້
ີ່ ງ ອາດມີສວ
ຕກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ມະນຸດຢປ
ໍ
ີ່ ະເທດຫວຽດນາມ. ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ທອ
ົ້ ງຖິີ່ ນຈານວນໜ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມໃນ
ການຄາົ້ ມະນຸດດວ
ົ້ ຍການຮ ັບເງິນ

ເພືີ່ ອອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຄນເຂົ້າເມອ
ື ງ

ຫຼື

ຂນສີ່ ງ

ແມຍິ
ີ່ ງໄປປະເທດໄທ.

ຕາມການລາຍງານ, ລາວ ແມນປະເທດທາງຜ
າີ່ ນ ສ ໍາລບ
ັ ແມຍິ
ີ່
ີ່ ງ ແລະ ເດັກຍິງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ
ບາງຈານວນ
ທີີ່ ຕກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ການຖືກຂດຮີດແຮງງານ ຢບ
ໍ
ີ່ ັນດາປະເທດເພືີ່ອນ
ບາົ້ ນ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດໄທ. ບ ັນດາອງການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ງຖິີ່ ນລາຍງານວາີ່ ຜຊ
ົ້ າຍ ແລະ ແມຍິ
ີ່ ງ
ີ່ ງທີີ່ ເຮັດວຽກ (ສວ
ຫວຽດນາມຈານວນໜ
ໍ
ີ່ ນຫຼ າຍຜິດກດໝາຍ) ຢີ່ ຫຼື ໃກພ
ົ້ ືົ້ນທີີ່ ຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ກໍີ່ ສາົ້ ງ ຕາມ
ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ ອາດເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍຂອງການຄາົ້ ມະນຸດ. ຍ ັງມີລາຍງານທີີ່ ຄາົ້ ຍຄືກ ັນ ກຽີ່ ວກ ັບ
ຊາວມຽນມາເຮັດວຽກໃຊແ
ົ້ ຮງງານ

ຫຼື

ເຂົ້າຮວ
ີ່ ມການຄາົ້ ປະເວນີ

ໃກກ
ົ້ ັບເຂດຊາຍແດນ

“ສາມຫຼ ຽີ່ ມ

ທອງຄ ໍາ” ຕິດກ ັບປະເທດມຽນມາ ແລະ ປະເທດໄທ.

ມີຂມ
ໍົ້ ນໜອ
ົ້ ຍກຽີ່ ວກ ັບຂອບເຂດການຄາົ້ ມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ. ມີແມຍິ
ີ່ ງ ແລະ ເດັກຍິງຫວຽດນາມ ແລະ
ີ່ ງ
ຈີນຈານວນໜ
ໍ

ລວມທັງແມຍິ
ີ່ ງ

ແລະ

ເດັກຍິງລາວ

ຕກເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດໃນປະເທດ,

ສວ
ີ່ ນຫຼ າຍແມນຢ
ີ່ ເີ່ ມືອງໃຫຍ ີ່ ຫຼື ເຂດໃກຊ
ົ້ າຍແດນ, ກາຊິໂນ ຫຼື ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມການລາຍ
ງານ ແມນເພືີ່
ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ີ່
ົ້ ງການຂອງນ ັກທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວຊາວອາຊີ ແລະ ແຮງງານຂາົ້ ມຊາດ.

ຜົ້

ໃຫຍ ີ່ ແລະ ເດັກນອ
ຕກເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍການຖືກຂດຮີດແຮງງານໃນຂະແໜງກະ
ໍ
ົ້ ຍຄນລາວບາງຈານວນ
ສິກາໃນປະເທດລາວ.
ມີລາຍງານວາີ່ ມີນ ັກທອ
ໍ
ີ່ ງທຽີ່ ວປະເວນີເດັກນອ
ົ້ ຍ ຈາກ ປະເທດອ ັງກິດ, ອດສະຕາ
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ລີ ແລະ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາເດິນທາງມາປະເທດລາວ ເພືີ່ ອສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເຫຍືີ່ ອການຄາົ້
ປະເວນີເດັກນອ
ົ້ ຍ.

ລ ັດຖະບານລາວ
ມະນຸດ;

ບໍີ່ ທັນປະຕິບ ັດສອດຄອ
ີ່ ງກ ັບ ບ ັນດາມາດຕະຖານຕາີ່ ໍ ສຸດ

ຢາີ່ ງໃດກໍຕາມ,

ລ ັດຖະບານລາວ

ສ ໍາລ ັບການລບລາົ້ ງການຄາົ້

ກໍໄດມ
ີ ວາມພະຍາຍາມຫຼ າຍສມຄວນໃນການເຮັດວຽກ
ົ້ ຄ

ີ່ ັ ກາີ່ ວ. ລ ັດຖະບານລາວ ໄດສ
ດງ
ົ້ ືບຕໍີ່ ດ ໍາເນີນຄະດີການກະທ ໍາຜິດການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ ເອາຜິດຜຄ
ົ້ າົ້ ມະນຸດ
ີ່ ງ ທີີ່ ສວ
ແລະ ໃຫກ
ັ ົ້ ແກຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກການຄາົ້ ມະນຸດຈານວນໜ
ໍ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອໄລຍະສນ
ີ່ ຖ
ົ້ ກ
ີ່ ນໃຫຍໄີ່ ດ ົ້
ອາໄສການຊວ
ັ ຖະບານ
ີ່ ຍເຫຼືອຈາກຜໃົ້ ຫທ
ົ້ ນຕາີ່ ງປະເທດ. ເຖິງຈະມີມາດຕະການເຫຼີ່ ານີ,ົ້ ໂດຍລວມ ລດ
ົ້ ເມືີ່ ອສມທຽບກ ັບໄລຍະ
ລາວ ບໍີ່ ໄດສ
ົ້ ະແດງຄວາມພະຍາມໃນວຽກງານການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດທີີ່ ເພີີ່ ມຂນ
ີ່ ັ ນນ,
ການລາຍງານຄງຜ
ັົ້ າີ່ ນມາ; ດງ
ັົ້ ປະເທດລາວ ຈີ່ ງຖືກຈ ັດເຂົ້າໃນ ບ ັນຊີທີ່ ີ 2 ປະເທດຖືກເຝົ້າລະວ ັງ.
ົ້ ນວາີ່ ຄະດີທີ່ ີ ໄດລ
ລ ັດຖະບານລາວ ບໍີ່ ໄດສ
ົ້ ະໜອງລາຍລະອຽດຄະດີ ຢາີ່ ງພຽງພໍ ເພືີ່ ອສາມາດຢັງຢື
ົ້ າຍ
ງານທັງໝດ ມີຄວາມກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບການຄາົ້ ມະນຸດ. ໂດຍສວ
ີ່ ນໃຫຍ,ີ່ ລ ັດຖະບານລາວ ອີງໃສບ
ີ່ ັນດາອງ
ການຈ ັດຕງທ
ັ ົ້ ອ
ົ້ ງຖິີ່ ນ
ລ ັດຖະບານລາວ

ແລະ

ສາກນ

ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ
ັ ົ້

ບໍີ່ ມີຄວາມຄືບໜາົ້ ໃນວຽກງານການລະບຸຕວຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດ,
ົ້ ກ

ຢີ່

ລາວ.
ເພີີ່ ມຄຸນ

ນະພາບການບໍລິການໃຫຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ຫຼື ເພີີ່ ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ເປັນຜົ້
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ຊາຍ.

ຄ ໍາແນະນ ໍາສ ໍາລ ັບ ປະເທດລາວ:



ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຂນຕອນການລະບຸ
ຕວຜຖ
ັ ົ້
ັົ້
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຢາີ່ ງເປັນທາງການ ແລະ ຝກອບຮມບ ັນດາ
ົ້ ກ
ຕາຫຼ
ໍ ວດ ແລະ ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຊາຍແດນ ໃຫສ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກການຄາົ້ ມະນຸດຢາີ່ ງ
ົ້ າມາດລະບຸຕວຜຖ
ົ້ ກ
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ເປັນລະບບ ແລວ
ົ້ ສາມາດແນະນ ໍາການດແລໃຫພ
ົ້ ວກເຂາ ໂດຍສະເພາະ ແຮງງານທີີ່ “ຖືກສີ່ ງກ ັບ
ຄືນ” ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍພາຍໃນປະເທດ;
ົ້ ກ


ເພີີ່ ມຄວາມພະຍາຍາມແກໄົ້ ຂການຄາົ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງ ເດັກນອ
ົ້ ຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອ
ການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ຜໃົ້ ຫຍ ີ່ ແລະ ເດັ ກນອ
ົ້ ຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອການຖືກຂດຮີດແຮງງານ ໃນຂະ
ແໜງການຄາົ້ ກະສິກາໍ ໂດຍການລະບຸຕວ ແລະ ຊວ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກ
ີ່ ຍເຫຼືອຄນລາວທີີ່ ເປັນຜຖ
ົ້ ກ
ການຄາົ້ ມະນຸດ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດ ໍາເນີນຄະດີກ ັບ ຜຄ
ົ້ າົ້ ມະນຸດ;



ສາົ້ ງນິຕິກາວ
ໍ າີ່ ດວ
ົ້ ຍການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດໃຫສ
ົ້ ໍາເລັ ດ ໂດຍສອດຄອ
ີ່ ງກ ັບລະບຽບກດໝາຍ
ສາກນ ແລະ ເຮັດວຽກຮວ
ັ ົ້ ຊາການທີີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ີ່ ມກ ັບບ ັນດາອງການຈ ັດຕງວິ
ົ້ ງ ຕະຫຼ ອດໄລຍະຂອງ
ຂນຕອນການຮ
າີ່ ງ;
ັົ້



ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານການຕາົ້ ນການ
ຍກລະດ ັບຄວາມໂປງ
ໍ ມ
ີ່ ໃສ ໂດຍການເກັບກາຂໍ
ົ້ ນດງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວກ ັບພາກສວ
ຄາົ້ ມະນຸດ ລວມທັງ ລາຍລະອຽດຄະດີ ແລະ ແບງີ່ ປັນຂໍມ
ີ່ ນກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ;



ສາົ້ ງສິີ່ ງຈງໃຈຊຸກຍໃົ້ ຫຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ເຂົ້າຮວ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ີ່ ມໃນຂະບວນການທາງກດໝາຍ ລວມທັງ ການໄດ ົ້
ຮ ັບຊດເຊີຍຄາີ່ ເສຍຫາຍ ທີີ່ ສານຕ ັດສິນມອບໃຫ;ົ້



ຫຼຸດຜອ
ີ່ ນຄວາມຕອ
ົ້ ງການການທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວປະເວນີ ໂດຍສືບຕໍີ່ ການປກຈິດສ ໍານກ ໃນຂງເຂດເປົ້າ
ໝາຍ ແລະ ການບ ັງຄ ັບໃຊໂົ້ ທດອາຍາ;



ເພີີ່ ມຈານວນຊ
ໍ
ັບພະຍາກອນ ແລະ ການຝກອບຮມວິຊາຊີບ ເພືີ່ ອສະໜັບສະໜນ ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ
ົ້ ກ
ລວມທັງ ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ເປັນຜຊ
ົ້ ກ
ົ້ າຍ ໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຈົ້າ ສາມາດປັບຕວກ ັບຄືນເຂົ້າຊຸມຊນຂອງ
ຕນ ໂດຍການຮວ
ັົ້ ງພາຍໃນ ແລະ ສາກນ;
ີ່ ມມືກ ັບອງການຈ ັດຕງທັ



ເພີີ່ ມງບປະມານລ ັດຖະບານ ເຂົ້າໃນການສະໜອງການບໍລິການ ໃຫຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ແລະ ການ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ໂຄສະນາປກຈິດສ ໍານກ ເພືີ່ ອແຈງົ້ ເຕືອນໄພອ ັນຕະລາຍຂອງການຄາົ້ ມະນຸດ; ແລະ
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ສອບສວນ ແລະ ດາເນີ
ໍ ນຄະດີ ພະນ ັກງານລດ
ັ ທີີ່ ຕອ
ົ້ ງສງໄສວາີ່ ມີສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມກ ັບຄະດີການຄາົ້
ມະນຸດ.

ການດາເນີ
ໍ ນຄະດີ

ລ ັດຖະບານ ສືບຕໍີ່ ຄວາມພະຍາຍາມບ ັງຄ ັບໃຊກ
າົ້ ມະນຸດ ໃນລະດ ັບ
ັ ົ້
ົ້ ດໝາຍຕາົ້ ນ ແລະ ສະກ ັດກນການຄ
ປານກາງ. ອີງຕາມມາດຕາ 134 ກດໝາຍອາຍາສະບ ັບປັບປຸງປີ 2006, ກດໝາຍລາວຫາົ້ ມການຄາົ້
ມະນຸດທຸກຮບແບບ ແລະ ການ
ຈ
ໍ ດມາດຕະການລງໂທດ ຕງແຕ
ັ ົ້
ໍ ກ 5 ປີ ເຖິງ ຈາຄຸ
ໍ ກຕະຫຼ ອດຊີວດ
ິ ,
ີ່ າຄຸ
ປັບໄໝຕງແຕ
ັົ້
ີ່ 10 ເຖິງ 100 ລາົ້ ນກີບ ($1,250 ຮອດ $12,500) ແລະ ຍດຊ ັບສິນ; ມາດຕະການ
ລງໂທດເຫຼີ່ ານີົ້ ມີຄວາມເຄັີ່ ງຄ ັດພຽງພໍ ແລະ ແທດເໝາະ ເມືີ່ ອທຽບກ ັບຄະດີອາຍາຮາົ້ ຍແຮງອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ
ການຂີ່ມຂືນ. ລດ
ຽີ່ ວກ ັບການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ ໃນຊວ
ັ ຖະບານລາວ ສືບຕໍີ່ ຮາີ່ ງກອບວຽກນິຕິກາສະເພາະກ
ໍ
ີ່ ງ
ໄລຍະການລາຍງານນີ,ົ້ ເຫັ ນວາີ່ ການຈ ັດກອງປະຊຸມປກສາຫາລືລະຫວາີ່ ງລ ັດຖະບານ ແລະ ບ ັນດາອງ
ການຈ ັດຕງສາກ
ນ ທີີ່ ສາມາດສະໜອງວິຊາການດາົ້ ນກດໝາຍທີີ່ ຈາເປັ
ັົ້
ໍ ນ ຍ ັງມີຈາກ
ໍ ັດ. ໃນປີ 2014, ເຈາົ້
ໜາົ້ ທີີ່ ໄດລ
ົ້ າຍງານວາີ່ ມີການສືບສວນສອບສວນ 38 ຜຕ
ົ້ ອ
ົ້ ງສງໄສກະທ ໍາຜິດການຄາົ້ ມະນຸດ, 31 ຄນ
ຖືກດ ໍາເນີນຄະດີ ແລະ 21 ຄນຖືກຕ ັດສິນເປັນຜກ
ົ້ ະທ ໍາຜິດ. ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ໄດລ
ົ້ າຍງານວາີ່ ຜຄ
ົ້ າົ້ ມະນຸດທີີ່ ມີ
ຄວາມຜິດ ໄດຮ
ໍ ກ 5 ເຖິງ 15 ປີ ແລະ ປັບໄໝຕງແຕ
ັ ົ້
ົ້ ັບໂທດຈາຄຸ
ີ່ 10 ເຖິງ 100 ລາົ້ ນກີບ ($1,250
to $12,500). ລ ັດຖະບານ ໄດນ
ໍົ້ ານ
ໍ ດທາງອາຍາຕາີ່ ງໆ ເພືີ່ ອດາເນີ
ໍ ນຄະດີການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ
ົ້ ໍາໃຊຂ
ົ້ ກ
ບໍີ່ ໄດໃົ້ ຫລ
ັ ົ້ ນວາີ່ ຄະດີທີ່ ີລາຍງານທັງໝ
ົ້ າຍລະອຽດກຽີ່ ວກ ັບລ ັກສະນະຂອງຄະດີ; ບໍີ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດຢ
ົ້ ງຢ
ດ

ແມນການກະທ
ໍາຜິດດາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ.
ີ່

ການດ ໍາເນີນການໃນຂນສານ
ັ ົ້

ຍ ັງຂາດການບ ັນທກລາຍ

ລະອຽດຢາີ່ ງພຽງພໍ ແລະ ເຖິງວາີ່ ໄດມ
ີ ານລິເລີີ່ ມປັບປຸງລະບບກດໝາຍຢາີ່ ງກວາົ້ ງຂວາງ, ຂະແໜງຕຸລາ
ົ້ ກ
ົ້ ແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິ ພາບ. ລ ັດຖະບານ ໄດເົ້ ພີີ່ ມບ ັນດາຂໍກ
ົ້ ານ
ການຂອງລາວ ຍ ັງບໍີ່ເຂັມ
ໍ ດກຽີ່ ວກ ັບວຽກ
ງານຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ເຂົ້າໃນຫຼ ກ
ັ ສດຝກອບຮມຂນພື
ັ ົ້ ົ້ນຖານໃຫແ
ົ້ ກຕ
ີ່ ໍາຫຼ ວດ ແລະ ເປັນຜນ
ົ້ ໍາພາການຝກ
5

US Embassy Unofficial Translation

ອບຮມທີີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບທນຈາກຜໃົ້ ຫທ
ົ້ ນ ແກເີ່ ຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຫຼ າຍກວາີ່ 300 ຄນ. ລ ັດຖະບານ ໄດລ
ົ້ າຍງານວາີ່ ໄດມ
ົ້ ີ
ການຮວ
ີ່ ມມືກ ັບລ ັດຖະບານຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນການສືບສວນສອບສວນ ເຊິີ່ ງນ ໍາໄປສກ
ີ່ ານສີ່ ງຜຮ
ົ້ າົ້ ຍ
ຂາົ້ ມແດນ 1 ກໍລະນີ. ສາທາລະນະຊນຍ ັງສືບຕໍີ່ ມີຄວາມລ ັງເລໃນການເຮັດວຽກກ ັບເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ບ ັງຄ ັບໃຊກ
ົ້ ດ
ໝາຍ ແລະ ການເອືີ່ ອຍອີງໃສກ
ີ່ ານໄກເີ່ ກຍ
ີ່ ນອກສານ ເປັນສິີ່ ງກີດຂວາງໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານບໍີ່ສາມາດປະຕິບ ັດ
ການສືບສວນສອບສວນຄະດີການຄາົ້ ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂາົ້ ມແດນ ຢາີ່ ງມີປະສິດທິ ພາບໄດ.ົ້
ົ້ າດບ ັງຫຼວງ ຍ ັງແມນບ
ການສໍລ
ັົ້ ເຮັດວຽກ
ີ່ ັນຫາທີີ່ແຜລ
ີ່ າມຢາີ່ ງກວາົ້ ງຂວາງໃນລາວ. ບ ັນດາອງການຈ ັດຕງທີີ່
ກຽີ່ ວກ ັບການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ
ມະນຸດ

ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ທອ
ົ້ ງຖິີ່ ນບາງຄນໃຫກ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອການຄາົ້

ໄດລ
ົ້ າຍງານວາີ່

ໂດຍການຮ ັບເງິນ ເພືີ່ ອອ ໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົ້າເມືອງ ຫຼື ຂນສີ່ ງເດັກຍິງໄປປະເທດໄທ.

ລ ັດຖະບານ ໄດລ
ົ້ າຍງານວາີ່ ໄດສ
ົ້ ືບສວນສອບສວນ ບາງຄະດີທີ່ ີບໍີ່ ຮຕ
ົ້ ວເລກຈະແຈງົ້ ກຽີ່ ວກ ັບເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ທີີ່
ເຮັດເອກະສານເດີນທາງປອມ—ເຊິີ່ ງອາດຊວ
ີ່ ຍການຄາົ້ ມະນຸດ—ແຕບ
ີ່ ີ່ ໍລາຍງານວາີ່ ມີການດ ໍາເນີນຄະດີ ຫຼື
ີ່ ັ ກາີ່ ວ.
ເອາຜິດເຈົ້າໜາົ້ ທີີ່ ທີີ່ ສມຮຮ
ໍ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ວ
ີ່ ມຄິດ ໃນການຄາົ້ ມະນຸດ ຫຼື ກິດຈະກາທີີ່
ົ້ ງ ໃນປີ ດງ

ການປກປົ້ອງ

ລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ມີຄວາມຄືບໜາົ້ ໃນການລະບຸຕວຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜທ
ົ້ ກ
ົ້ ີ່ ີ ຖືກສີ່ ງຕວ
ກ ັບມາແຕປ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ຍ ັງບໍີ່ພຽງພໍ .
ີ່ ະເທດອືີ່ ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໂດຍລວມໃນການປກປົ້ອງຜຖ
ົ້ ກ
ລ ັດຖະບານ ສືບຕໍີ່ ໃຫກ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ທີີ່ ລະບຸຕວໂດຍລດ
ັ ທະ
ົ້ ານສະໜັບສະໜນໃນລະດ ັບປານກາງ ແກຜ
ີ່ ຖ
ົ້ ກ
ບານໄທ ແລະ ສີ່ ງຕວກ ັບຄືນມາລາວ. ລດ
ັ ຖະບານ ລາຍງານວາີ່ ໄດໃົ້ ຫກ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອ ຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ ຄວນລວມມີ ການສະໜອງທີີ່ ພັກອາໄສ, ການໃຫຄ
253 ຄນໃນປີ 2014; ການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອດງ
ົ້ ໍາ
ປກສາກດໝາຍ, ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ການສກສາ ຫຼື ການຝກອບຮມວິຊາຊີບ. ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ລາວ ບໍີ່
ໄດປ
ຕວຜຖ
ັ ົ້
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ
ົ້ ະຕິບ ັດຕາມລະບບຂນຕອນການລະບຸ
ົ້ ກ
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ດ ັດແກບ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ໃນບ ັນດາກຸມ
ັ ທະນາກອ
ົ້ ັນຊີກວດກາການລະບຸຕວຜຖ
ົ້ ກ
ີ່ ທີີ່ ມີຄວາມສຽີ່ ງ ທີີ່ ໄດພ
ົ້ ດ
ີ່ ນໜາົ້
ນີ.ົ້ ຜຖ
ື ສີ່ງຕວກ ັບຈາກປະເທດໄທ ບໍີ່ ໄດຮ
ົ້ ກ
ົ້ ັບການກວດກາຢາີ່ ງເປັນລະບບ ແລະ ການຂາດຄວາມຮ ັບຮ ົ້
ຂອງເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຜປ
ົ້ ະຕິບ ັດງານແຖວໜາົ້ ນ ໍາໄປສກ
ີ່ ານເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວາີ່ ງ ການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ ການອບ
ພະຍບແບບບໍີ່ ສະມກໃຈ,
ເຮັດໃຫຜ
ັ
ື ລະບຸຕວ.
ົ້ ເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍບາງຄນບໍີ່ ໄດຖ
ົ້ ກ

ລ ັດຖະບານ ລາຍງານວາີ່ ໄດຈ
ົ້ ັດສ ັນ 150 ລາົ້ ນກີບ ($18,800) ເປັນງບປະມານຂອງການບໍລິການສ ໍາ
ລ ັບຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍໃນປີ 2014 ແຕບ
ົ້ ກ
ີ່ ີ່ ໍໄດລ
ົ້ ະບຸລາຍລະອຽດວາີ່ ງບປະມານນີເົ້ ບີກຈາີ່ ຍ ຫຼື ນ ໍາໃຊແ
ົ້ ນວໃດ.
ລ ັດຖະບານ ສືບຕໍີ່ ອີງໃສບ
ນເກືອບທັງໝດ ໃນການສະ
ັົ້
ີ່ ັນດາອງການ NGOs ແລະ ອງການຈ ັດຕງສາກ
ໜອງ ແລະ ໃຫທ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ. ລ ັດຖະບານ ຮວ
ົ້ ນການບໍລິການສ ໍາລ ັບຜຖ
ົ້ ກ
ີ່ ມມືກ ັບ ອງການ NGO ໜີ່ ງ
ໃນການດ ໍາເນີນສນພັກອາໄສຊີ່ວຄາວ ຢນ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍພັກ
ີ່ ະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ ເຊິີ່ ງເປັນສະຖານທີີ່ ໃຫຜ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ອາໄສຢໄ
ັ ົ້
ີ່ ລຍະຊີ່ວຄາວ ປະມານໜີ່ ງອາທິດ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິ
ີ່ ງລາວ ດ ໍາເນີນສນພັກອາໄສໄລຍະສນ
ສ ໍາລ ັບ ຜຖ
ງົ້ ໄດຮ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກການຖືດຂດຮີດປະເພດຕາີ່ ງໆ; ມີຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ບໍີ່ ຮຈ
ໍ
ົ້ ກ
ົ້ ານວນຈະແຈ
ົ້ ັບ
ການບໍລິການ ຈາກສະຖານທີີ່ ເຫຼີ່ ານີ.ົ້ ນອກຈາກນນ,
ັົ້ ລ ັດຖະບານ ໄດສ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ບໍີ່ ຮຈ
ໍ
ົ້ ີ່ ງຕໍີ່ ຜຖ
ົ້ ກ
ົ້ ານວນ
ຈະແຈງົ້

ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານ
ໃຫກ
ົ້ ັບສນພັກອາໄສທີີ່ ບໍີ່ ຂນ

ຫຼື

ຜໃົ້ ຫບ
ົ້ ໍລິການທາງການແພດອືີ່ ນໆ,

ຮ ັບການ

ບໍລິການໃຫຄ
ົ້ ໍາປກສາ ແລະ ການຝກອບຮມດາົ້ ນວິຊາຊີບ. ໃນເດືອນກ ັນຍາ 2014, ລ ັດຖະບານ ໄດເົ້ ຊັ ນ
ສ ັນຍາກ ັບລ ັດຖະບານຈີນ ເພືີ່ ອຮວ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກການຄາົ້ ມະນຸດກ ັບປະເທດ.
ີ່ ມມືປກປົ້ອງ ແລະ ສີ່ ງຜຖ
ົ້ ກ
ການຂາດແຄນການສະໜັບສະໜນໄລຍະຍາວໃນ ລາວ ເຮັດໃຫຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ຕກຢໃີ່ ນຄວາມສຽີ່ ງໃນ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ການກ ັບເຂົ້າໄປຄືນໃນຂະບວນການຄາົ້ ມະນຸດ. ເຖິງວາີ່ ມີຜຊ
ົ້ າຍ ແລະ ເດັ ກຊາຍລາວ ມີຄວາມສຽີ່ ງໃນ
ການຕກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ມະນຸດ, ແຕກ
ີ່ ານບໍລິການສວ
ີ່ ນໃຫຍ ີ່ ແມນມີ
ີ່ ໄວໃົ້ ຫແ
ົ້ ຕແ
ີ່ ມຍິ
ີ່ ງ.
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ບໍີ່ ມີການລາຍງານວາີ່ ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ໄດຮ
ົ້ ກ
ົ້ ັບການລະບຸຕວ ຖືກລງໂທດຈາກການກະທ ໍາຜິດ ເຊິີ່ ງແມນ
ີ່
ຜນຈາກການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຂນສ
າີ່ ພວກ
ັ ົ້ ນກາງ ມີຄ ໍາສີ່ງັ ແຈງົ້ ໃຫເົ້ ຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຂນແຂວງຊາບວ
ັົ້
ເຂາເຈາົ້ ບໍີ່ ສາມາດປັບໄໝຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ຖືກສີ່ ງຕວກ ັບຄືນປະເທດ
ົ້ ກ

ສ ໍາລ ັບການລະເມີດກດລະບຽບການ

ເຂົ້າເມືອງ. ເຖິງຢາີ່ ງໃດກໍຕາມ, ການຂາດການກະກຽມການລະບຸຕວຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ອາດນ ໍາໄປສກ
ົ້ ກ
ີ່ ານ
ີ່ ັ ເປັນຜລ
ປະຕິບ ັດກ ັບຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ບໍີ່ ໄດລ
ົ້ ກ
ົ້ ະບຸຕວ ຄືດງ
ົ້ ະເມີດກດໝາຍ. ບ ັນດານ ັກກດໝາຍ ບໍີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບ
ການຝກອບຮມຢາີ່ ງເປັນທາງການ ແລະ ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ຫຼ າຍຄງບໍີ່
ັົ້ ໄດຮ
ົ້ ກ
ົ້ ັບການແຈງົ້ ສິດທິ ທາງດາົ້ ນກດ
ໝາຍຂອງຕນ. ລ ັດຖະບານ ລາຍງານວາີ່ ໄດຊ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ໃຫຮ
ົ້ ຸກຍຜ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ົ້ ວ
ີ່ ມມືໃນຂະບວນການດ ໍາເນີນ
ທາງກດໝາຍ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ມີຄວາມຄຸນ
ີ່ ງລາວ ໄດພ
ົ້ ະຍາຍາມສາົ້ ງໃຫແ
ົ້ ກຜ
ີ່ ຖ
ົ້ ກ
ົ້ ເຄີຍ
ກຽີ່ ວກ ັບຂນຕອນຂະບວນການຂອງສານ,
ັົ້

ແຕໂີ່ ດຍລວມແມນຂາດສິີ່
ງຈງໃຈໃນການເຂົ້າຮວ
ີ່
ີ່ ມຂະບວນ

ການດາເນີ
ໍ ນກດໝາຍ ເຊິີ່ ງແກຍ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍບາງຄນ
ີ່ າວເວລາ ແລະ ມີຄາີ່ ໃຊຈ
ົ້ າີ່ ຍສງ ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫຜ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ເລືອກໃຊກ
ົ້ ານໄກເີ່ ກຍ
ີ່ ແກໄົ້ ຂບ ັນຫາຢນ
ີ່ ອກສານ.

ແຕກຕາີ່ ງຈາກປີ ຜາີ່ ນມາ,

ບໍີ່ ມີການລາຍງານກຽີ່ ວກ ັບ

ກໍລະນີ ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍໄດຮ
ັ ຖະບານ ບໍີ່ ໄດສ
ົ້ ກ
ົ້ ັບຊດເຊີຍຄາີ່ ເສຍຫາຍ ທີີ່ ສານຕ ັດສິນມອບໃຫ.ົ້ ລດ
ົ້ າົ້ ງບ ັນດາ
ທາງເລືອກດາົ້ ນກດໝາຍກຽີ່ ວກ ັບການເອາຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດອອກຈາກປະເທດທີີ່ ພວກເຂາເຈົ້າ
ົ້ ກ
ອາດປະເຊີນກ ັບການແກແ
ີ ານລາຍງານວາີ່ ລດ
ັ ຖະບານຈະພິຈາລະນາທາງ
ົ້ ຄນ
ົ້ ຫຼື ຄວາມລ ໍາບາກ, ແຕມ
ີ່ ກ
ີ່ ັ ກາີ່ ວໄປຕາມກໍລະນີ.
ເລືອກດງ

ການປອ
ົ້ ງກ ັນ
ົ້ ີ່ ີ ລ ັດຖະບານ ໄດກ
ລ ັດຖະບານ ສືບຕໍີ່ ຄວາມພະຍາຍາມດາົ້ ນການປອ
ົ້ ງກ ັນໃນລະດ ັບປານກາງ, ໃນມືທ
ົ້ ໍານດ
ການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດໃນເດືອນທັນວາ 2014, ນາຍກລດ
ັ ຖະມນຕີ ໄດກ
ົ້ າີ່ ວຖະແຫຼ ງການປກຈິດສ ໍານກ
ກຽີ່ ວກ ັບການຄາົ້ ມະນຸດ ເຊິີ່ ງເຂົ້າເຖິງຫຼ າຍກວາີ່ 1,000 ຄນ. ສືີ່ ສິີ່ ງພິມ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ຂອງ
ລ ັດຖະບານ

ໄດເົ້ ຜີຍແຜສ
ີ່ າົ້ ງຈິດສ ໍານກການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ.
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ຍາຍເອກະສານຕາີ່ ງໆ ກຽີ່ ວກ ັບການຍາົ້ ຍຖິີ່ ນຖານຢາີ່ ງປອດໄພ ແລະ ຄວາມສຽີ່ ງຂອງການຄາົ້ ມະນຸດ ໃຫົ້
ແກປ
ບ ັດງານ
ັ ົ້
ີ່ ະຊາຊນລາວທີີ່ ຍືີ່ ນສະໝ ັກຂໍເຮັດໜັງສືຜາີ່ ນແດນ. ເຖິງວາີ່ ລ ັດຖະບານ ສືບຕໍີ່ ຈ ັດຕງແຜນປະຕິ
ົ້ ເດັີ່ ນຈາກກິດຈະກາເຫຼ
ແຫງີ່ ຊາດຂອງຕນ ແຕມ
ີ າຍງານວາີ່ ຍ ັງບໍີ່ເຫັ ນໝາກຜນຫຍ ັງທີີ່ ພນ
ໍ ີ່ ານີ.ົ້ ບ ັນດາເຈາົ້
ີ່ ລ
ໜາົ້ ທີີ່

ົ້ ນສືບສວນສອບສວນຈາກໜວ
ລາຍງານວາີ່ ມີແຫຼງີ່ ຂໍມ
ີ່ ຍງານບ ັງຄ ັບໃຊກ
ົ້ ດໝາຍສາກນ ລາຍງານ

ວາີ່ ມີນ ັກທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວປະເວນີເດັກ 7 ຄນໄດເົ້ ຂົ້າມາໃນປະເທດ ແຕບ
ີ່ ີ່ ໍຖືກຈ ັບ ຫຼື ບໍີ່ ມີການລາຍງານວາີ່ ມີ
ການດາເນີ
ໍ ນຄະດີ ເພືີ່ ອບ ັງຄ ັບໃຊໂົ້ ທດອາຍາວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວປະເວນີເດັກ. ລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ໄດສ
ົ້ ະ
ໜອງການຝກອບຮມ ຫຼື ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽີ່ ວກ ັບການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ໃຫກ
ົ້ ັບພະນ ັກງານການທດຂອງ
ຕນ. ລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ໄດນ
ົ້ ໍາໃຊມ
ົ້ າດຕະການທີີ່ ສ ັງເກດເຫັ ນໄດ ົ້ ເພືີ່ ອຫຼຸ ດຜອ
ີ່ ນຄວາມຕອ
ົ້ ງການຕໍີ່ ກ ັບການຂດ
ຮີດແຮງງານ ຫຼື ການຄາົ້ ປະເວນີ.
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