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12 UN-ACT RESULTS AT A GLANCE (’14-’15)

การช่ วยเหลือผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์ ให้ กลับคืนสู่ สังคมของประเทศต่ างๆ ในอนุภูมภิ าคลุ่มนําI โขง
กรุงเทพ วันทีK 7 เมษายน 2560 – หน่วยงาน NEXUS Institute ร่ วมกับ โครงการความร่ วมมือเพื3อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ
(UN-ACT)
และมูลนิธิศุภนิมิต
(World
Vision)
ได้เปิ ดตัว
คู่มือใหม่
เรื3 อง
“การช่ วยเหลือการคืนสู่ สังคมสํ าหรับผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์
–
คู่มือแนะนําสํ าหรับอนุภูมภิ าคลุ่มนําI โขง”
ซึ3งเป็ นเครื3 องมือสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทัNงภาครัฐและองค์ภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือการคืนสู่ สงั คมสําหรับผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ
ษย์
เพื3อทบทวนการดําเนินงานด้านการบริ การช่วยเหลือและการกลับคืนสู่ สงั คมของผูเ้ สี ยหายที3ดาํ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ของประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มนํNาโขง (ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํNาโขง ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม)
และพัฒนาให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
คู่มือดังกล่าวได้นาํ เสนอตัวอย่างที3ดีในการกลับคืนสู่ สงั คมของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์รวมทัNงข้อท้าทายต่างๆที3ผเู ้ สี ยหายได้ประสบใ
นขณะที3พวกเขากําลังเริ3 มต้นชีวติ ใหม่หลังจากเหตุการณ์การถูกแสวงประโยชน์ คู่มือนีNยงั ได้จดั ทํา รายการตรวจสอบ (Checklist)
และคําแนะนํา ซึ3งผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถนําไปใช้เพื3อที3จะปรับปรุ งพัฒนานโยบายและการทํางานในการกลับคืนสู่ สงั คม
คู่มือเล่มนีNอา้ งอิงจากข้อค้นพบที3ได้จากการศึกษาวิจยั ระดับภูมิภาค
เรื3 อง
หลังจากถูกค้ามนุษย์
ประสบการณ์และข้อท้าทายในการ(กลับ)คืนสู่ สงั คมของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มนํNาโขง (After Trafficking:
Experiences and Challenges in the (Re)Integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-Region) ซึ3งได้รับการตีพิมพ์ ในปี
2013 โดยสถาบัน Nexus และ United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) หรื อ โครงการ UN-ACT
ในปั จจุบนั
การศึกษานีNได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์กว่าร้อยคนในอนุภูมิภาคนีN
และได้นาํ เสนอแนวปฏิบตั ิต่างๆที3ดีรวมถึงบทเรี ยนที3ได้จากผูเ้ สี ยหายโดยตรง
รี เบคก้า เซอร์ทีส์ นักวิจยั อาวุโสของสถาบัน NEXUS และผูเ้ ขียนรายงานวิจยั หลังจากถูกค้ ามนุษย์ และคู่มือฉบับใหม่นN ี ได้กล่าวว่า
“ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์กว่า
250
คนในหกประเทศได้ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์และสะท้อนข้อคิดเห็นจากชีวติ ของพวกเขาหลังจากถูกค้ามนุษย์
คู่มือฉบับนีNได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงในการกลับคืนสู่ สงั คมของผูเ้ สี ยหายรวมถึงคําแนะนําจากพวกเขาว่าจะเสริ มสร้างการบริ กา
รด้านกลับคืนสู่ สงั คมให้ดีขN ึนได้อย่างไร”
คู่มือฉบับนีNได้รับการแปลเป็ นภาษาหลักของประเทศต่างๆ
ของโครงการ
และจะเผยแพร่ ให้กบั องค์กรและสถาบันต่างๆ
ในภูมิภาคเพื3อส่ งเสริ มการทํางานด้านการช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย เอมี3 คอลลินส์ ผูป้ ระสานงานโครงการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
Ending
Violence
Against
Children
(EVAC)
ของมูลนิธิศุภนิมิตร
(World
Vision)
ได้เน้นถึงความสําคัญในการนําแนวทางในคู่มือฉบับนีNไปปฏิบตั ิเพื3อปรับปรุ งการทํางานด้านการกลับคืนสู่ สงั คมว่า “World Vision
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที3ของเราในประเทศต่างๆ มีความพร้อมที3จะสนับสนุนความพยายามในการดําเนินการเรื3 องนีN ทัNงในระดับนโยบาย
ระดับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และระดับปฏิบตั ิ”
การศึกษาเรื3 องหลังจากถูกค้ามนุษย์และคู่มือการกลับคืนสู่ สงั คมฉบับนีNเป็ นตัวอย่างดียงิ3 ซึ3งแสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือในระดับภูมิภาค
ที3มีประสิ ทธิภาพของกระบวนการความร่ วมมือระดับรัฐมนตรี ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นN าํ โขงเพื3อต่อต้านการค้ามนุษย์
(COMMIT)
	
  

	
  

กระบวนการ
COMMIT
เป็ นกลไกความร่ วมมือทัNงในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการดําเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยมีบนั ทึกความเข้าใจที3หกประเทศได้ลงนามร่ วมกันไว้ตN งั แต่ปี 2004 ซึ3ง UN-ACT และ UNIAP ซึ3งเป็ นโครงการก่อนหน้า
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ได้รับหน้าที3เป็ นฝ่ ายเลขาของกระบวนการ COMMIT ตัNงแต่ได้มีการจัดตัNงกระบวนการนีNขN ึน
คาโอริ คาวาราบายาชิ ผูจ้ ดั การโครงการระดับภูมิภาคของ UN-ACT ได้เน้นยํNาถึงบทบาทสําคัญยิง3 ของกระบวนการ COMMIT
ในการส่ งเสริ มพัฒนาการดําเนินงานด้านการกลับคืนสู่ สงั คมว่า
“การศึกษาวิจยั นีNได้จดั ทําขึNนภายใต้แนวความคิดริ เริ3 มเรื3 องการกลับคืนสู่ สงั คมในระดับภูมิภาคที3เห็นชอบร่ วมกันจากประเทศสมาชิก
COMMIT
เราขอขอบคุณกรอบความร่ วมมือ
COMMIT
ที3ทาํ ให้เราสามารถจัดทําการศึกษาและพัฒนาคู่มือนีNขN ึนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ
และขณะนีNเราก็มีภารกิจในการทํางานเพื3อพัฒนานโยบายและโครงการด้านการกลับคืนสู่ สงั คมระหว่างอนุภูมิภาคที3สอดคล้องกับมาตร
ฐานสากล”
***
คลิbกเพื3อดู คู่มือฉบับนีN ที3นี3
ดาวน์โหลด รายงาน การวิจยั เรื3 องหลังจากถูกค้ามนุษย์ คลิbก ที3นี3
หากต้องการข้อมูลเพิ3มเติมร่ วมถึงหากสนใจสัมภาษณ์เพิ3มเติม กรุ ณาติดต่อ
NEXUS Institute: Ms. Rebecca Surtees, Senior Researcher, rsurtees@nexusinstitute.net
UN-ACT: Mr. Sebastian Boll, Regional Research Specialist, sebastian.boll@undp.org
World Vision: Ms. Amy Collins, Regional Programme Coordinator, amy_collins@wvi.org

	
  

