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កម្មសិទ្ិបញ្ញា នៃឯកសារទាងំសសរុង ៃិងស្រប់ផ្នែកនៃឯកសារនៃះ (ន�ើកផ�ង 
ផែៃិមិែ្តសញ្ញា ជំៃួយអូស្សា្ត �ើ ៃិងកផៃលែងន្សេងនទៀែផែ�សែរូវបាៃកែ់សម្គា �់) 
្រឺជាកម្មសិទ្ិរបស់សករុមហុ៊ៃ Cardno ៃិងមិៃអាចសែរូវបាៃនសបើសបាស់ �ក់ ន្ទេរ 
ថែចមលែង ឬ្�ិែន�ើងវញិទាងំសសរុង ឬជាផ្នែកកនែុង�ក្ខណៈ ឬទសមង់ណាមួយ 
ឬនៅកនែុង ឬនៅន�ើសបពៃ្្សេព្វ្សាយណាមួយ ចំនោះបុ្រគា�ណាម្នែ ក់ នសរៅពើ
នោយម្ៃកិច្ចសពមនសពៀងជាមួយសករុមហុ៊ៃ Cardno ន�ើយ។

ឯកសារនៃះសែរូវបាៃ្�ិែនោយសករុមហុ៊ៃ Cardno នែើម្ើ្ �សបនោជៃ៍ 
ៃិងការនសបើសបាស់របស់អែិថិជៃ នោយអៃុនោមនៅៃឹង�ក្ខខណ្ឌ នៃការចូ�
រមួ។ សករុមហុ៊ៃ Cardno មិៃសែរូវម្ៃទំៃួ�ខុសសែរូវអ្វើទាងំអស់ចំនោះភាព្រើ 
ទើបើណាមួយ ផែ�ោក់ព័ៃ្ៃឹងការនសបើសបាស់ ឬចំនោះការពឹងផ្អែករបស់ភា្រើ
ទើបើនៅន�ើខលែឹមសារនៃឯកសារនៃះន�ើយ។

នសចក្ើសបកាសបែិនសធ: រោឋា ភិបា�អូស្សា្ត �ើបាៃ្្�់មូ�ៃិធិចំនោះការនរៀបចំ
ឯកសារនៃះ តាមរយៈសកសួងការបរនទស ៃិងោណិជ្ជកម្ម។ ទសសេៃៈនានា 
ផែ�ម្ៃនៅកនែុងឯកសារនៃះ ្រឺជារបស់អនែកៃិពៃ្ប៉ុនណាណ ះ ៃិងមិៃផមៃជា
ទសសេៃៈរបស់រោឋា ភិបា�អូស្សា្ត �ើន�ើយ។

នសចក្ើផថលែងអំណរ្ុរណ៖ ឯកសារនៃះសែរូវបាៃសនង្ខបផ្អែកតាមឯកសារនោ�
ការណ៍ផណនាសំ្ើពើការមិៃបង្កនសោះថ្នែ ក់សសម្ប់នធ្វើការងារជាមួយជៃផែ�
សែរូវបាៃជួញែូរ នោយម្ៃការោសំទពើទើសបឹកសា ASEAN-ACT ៃិងទើសបឹកសា
នយៃឌ័រអៃ្តរជាែិ Froniga Greig។



តើត្រូវប្រើប្រ្រស់គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះ
យ៉្រងដូចម្ដ្រច?

តើការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់គឺជាអ្វី?

នោ�ការណ៍ផណនានំៃះម្ៃបួៃផ្នែក ផែ�អាចសែរូវអាៃរមួោនែ  ឬនោយផ�កពើោនែ បាៃ។ ផ្នែកៃើមួយៗ្្�់ៃូវ
ទិែឋាភាពទូនៅមួយអំពើការបង្កនសោះថ្នែ ក់ផែ�អាចនកើែន�ើង ៃិងបញ្ជ ើនៃ្រៃលែឹះអំពើរនបៀបមិៃបង្កនសោះថ្នែ ក់។
ម្ៃការ្្�់ែំបូនា្ម ៃជាក់ោក់នៅកនែុងវសិ័យែូចខាងនសកាម៖

>   ការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណជៃរងនសោះ   >  ការនធ្វើការងារជាមួយកុម្រ
>   ការន្លែើយែបផ្នែកយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ    >  ការនធ្វើការងារជាមួយសករុមផែ�មិៃសូវទទួ�បាៃការយកចិែ្តទុកោក់

ឧបសម្័ៃ្មួយៃឹង្្�់ៃូវករណើ សិកសាចំៃួៃសបាមំួយ ផែ�ជាឧទាហរណ៍អំពើរនបៀបប៉ាៃ់សបម្ណ ៃិងកាែ់បៃ្ថយការ
បង្កនសោះថ្នែ ក់ផែ�អាចនកើែន�ើងនៅកនែុង�ក្ខណៈអៃុវែ្តជាក់ផស្ង នៅនព�នធ្វើការងារជាមួយជៃរងនសោះនោយ
អំនពើជួញែូរមៃុសសេ។

ការមិៃបង្កនសោះថ្នែ ក់ ្រឺជានោ�ការណ៍មួយ ផែ�បាៃខ្ចើពើសម្ថផ ន្ែកសើ�ធម៌ (Hippocratic Oath) សសម្ប់
វសិ័យនវជ្ជសាស្ស្តផែ�សែរូវបាៃអៃុវែ្តចំនោះវសិ័យែនទនទៀែ ែូចជា អភិវឌ្ឍៃ៍អៃ្តរជាែិជានែើម។ អភិសកមមិៃបង្ក
នសោះថ្នែ ក់ទទួ�សាគា �់ថ្ វធិាៃការម្ៃនចែនា�អែផែ�សែរូវបាៃនរៀបចំន�ើងនែើម្ើជួយ អាចបង្កនសោះថ្នែ ក់នោយ
នចែៃ្យ ៃិងែសមរូវថ្ អនែកអៃុវែ្តការងារសែរូវកំណែ់ ៃិងកាែ់បៃ្ថយការបង្កនសោះថ្នែ ក់ផែ�អាចនកើែន�ើង។ ការមិៃ
បង្កនសោះថ្នែ ក់ម្ៃ�ក្ខណៈែូចោនែ នសចើៃមួយៃឹងអភិសកមផ្អែកន�ើសិទ្ិមៃុសសេ អភិសកមផែ�យកចិែ្តទុកោក់
ចំនោះនយៃឌ័រ ៃិងអភិសកមបរោិប័ៃនែសងគាម។ ការមិៃបង្កនសោះថ្នែ ក់ន�ើកកម្ស់ការមិៃនរ ើសនអើង ៃិងសារសំខាៃ់
នៃអែ្តសញ្ញា ណសងគាមនៅកនែុងការផស្វងយ�់ ៃិងប៉ាៃ់សបម្ណបទពិនសាធៃ៍បុ្រគា�ោក់ព័ៃ្ៃឹងការបង្កនសោះថ្នែ ក់។

1ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន នោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



នោ�ការណ៍នៃការមិៃបង្កនសោះថ្នែ ក់ែសមរូវឱ្យអងគាការ/សា្ថ ប័ៃ ផែ�កំពុង្្�់ជំៃួយែ�់ជៃរង
នសោះនោយអំនពើជួញែូរ រមួម្ៃ វសិ័យយុែ្តិធម៌ អនែក្្�់នសវារោឋា ភិបា� ៃិងមិៃផមៃរោឋា ភិបា�
នែ្ូរអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងនែ្ូរអៃុវែ្ ស្រឹះសា្ថ ៃអប់រ ំអនែកែស៊ូមែិ ៃិងអនែកសសាវសជាវ ៃិងសបព័ៃ្្សេព្វ្សាយ
ប៉ាៃ់សបម្ណនសោះថ្នែ ក់ផែ�អាចនកើែន�ើង ៃិង្្�់មនធយោបាយជំៃួសែនទនទៀែ នែើម្ើកាែ់បៃ្ថយ
ហាៃិភ័យ។ 

តើការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់មានទំនាក់ទំនងជា
មួយអំពើជួញដូរមនុស្រសយ៉្រងដូចម្ត្រច?

កម្មវធិើសបឆាងំអំនពើជួញែូរមៃុសសេ នធ្វើការងារកនែុងកសមិែខុសៗោនែ ជាមួយជៃរងនសោះ ៃិងសករុមផែ�
ងាយរងនសោះចំនោះការនរ ើសនអើង ៃិងការនកងសបវញ័្ច នោយសារនយៃឌ័រ សាសនា ជាែិពៃ្ុ កតា្ត
្លែូវនភទ សា្ថ ៃភាពនទសៃ្តរសបនវសៃ៍ ឬអាយុរបស់ពួកន្រ។1 ការបង្កនសោះថ្នែ ក់អាចនកើែន�ើងនៅ
ជំហាៃៃើមួយៗនៃែំនណើ រការនៃះ ែូចជា៖ ការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណជៃរងនសោះខុសថ្ជាជៃន�្មើស
ការមិៃ្្�ព់័ែ៌ម្ៃស្រប់សជរុងនសជាយ ៃិងការបកផសបភាសានៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃកិច្ចែំនណើ រការ្លែូវ
ចបាប់ ៃិងការបញ្ជូ ៃជៃរងនសោះសែ�ប់នៅកាៃ់កផៃលែងនែើមរបស់ពួកន្រវញិ ថ្វើនបើម្ៃហាៃិភ័យនៃការ
សងសឹកពើសំណាក់ជៃជួញែូរមៃុសសេក្ើ។ បុព្វនហែុទូនៅមួយនទៀែនៃការបង្កនសោះថ្នែ ក់ផែ�អាច
នកើែនទ្ើង ្រឺការនរៀបចំ ៃិងការអៃុវែ្តកម្មវធិើចិែ្តសងគាម សហ្រមៃ៍ ៃិងកម្មវធិើនសែឋាកិច្ច/បណុ្ះ
បណ្ា�វជិា្ជ ជើវៈមិៃស្រប់សោៃ់ផែ�ខកខាៃកនែុងការពិចារណាអំពើឯកជៃភាពអែ្តសញ្ញា ណសងគាម
ៃិងវប្ធម៌ ស្វ័យភាព ៃិងទើភានែ ក់ងារ។2

ចាប់ពើអនែកន្លែើយែបែំបូង ផែ�រមួម្ៃអនែកអៃុវែ្តការងារមកពើអងគាការមិៃផមៃរោឋា ភិបា� ៃិងមស្ៃ្តើ
អៃុវែ្តចបាប់ រហូែែ�់សពះរាជអាជាញា  ែុោការ ៃិងអនែកនរៀបចំនោ�ៃនោបាយ រា�់កិច្ចខិែខំសបឹង
ផសបងទាងំអស់សែរូវផែបាៃនធ្វើន�ើងនែើម្ើនជៀសវាងការបង្កនសោះថ្នែ ក់នៅនព�កំពុងការោរ ៃិងជួយ
ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរមៃុសសេ។ 

នោ�ការណ៍នៃការមិៃបង្កនសោះថ្នែ ក់មួយចំៃួៃ ផែ�ោក់ព័ៃ្ៃឹងអំនពើជួញែូរមៃុសសេ រមួម្ៃ៖

 ១. ការនោរព ៃិងការការោរសិទ្ិមៃុសសេ
 ២. ការរកសាការសម្ងា ែ់ សិទ្ិចំនោះឯកជៃភាព ៃិងអនាមិកភាព
 ៣. ព័ែ៌ម្ៃនពញន�ញ ៃិងការយ�់សពម
 ៤. ស្វ័យសនសមច ៃិងការចូ�រមួ
 ៥. ការមិៃនរ ើសនអើង
 ៦. ការយកចិែ្ទុកោក់ែ�់នយៃឌ័រ
 ៧. ឧែ្តមសបនោជៃ៍របស់កុម្រ

Rende Taylor, L. & Latonero, M. Updated Guide
to Ethics and Human Rights in Anti-Human 
Trafficking: Ethical Standards for Working with
Migrant Workers and Trafficked Persons in the
Digital Age. (Bangkok, Issara Institute: 2018).
h t t p s : / / 4 4 f 2 7 1 3 d - a 2 0 5 - 4 7 0 1 - b b a 3 -
8d419653b4b6.filesusr.com/ugd/5bf36e_1307f
698e5ec46b6b2fc7f4391bff4b6.pdf
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 UNODC. Anti-Human Trafficking Manual for
Criminal Justice Practitioners: Risk Assessment 
in Trafficking in Persons Investigation. 
(New York: 2009) https://www.unodc.org/
documents/human-trafficking/TIP_module5_
Ebook.pdf
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នោ�ការណ៍ផណនា ំ ៃិងៃើែិវធិើថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់អាស៊ាៃផចងថ្ ការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណជៃ
រងនសោះោ៉ងសែឹមសែរូវ ៃិងទាៃ់នព�នវោ ្រឺជាការចាបំាច់សសម្ប់សុវែ្ថិភាព ៃិងសុខុម្�
ភាពរបស់ពួកន្រ។ ចាបំាច់សែរូវធានាថ្ជៃន�ើ្មសនៃអំនពើជួញែូរអាចសែរូវបាៃចាប់ខលែួៃ ៃិង្្នាទេ
នទាសចំនោះបទន�្មើសរបស់ពួកន្រ្ងផែរ។ ម្ៃការអំោវនាវឱ្យម្ៃការនរៀបចំយៃ្តការ ៃិង
ៃើែិវធិើ នែើម្ើែឹកនា ំ ៃិងសសមបសសមរួ�ការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណជៃរងនសោះ។ យៃ្តការ ៃិង
ៃើែិវធិើទាងំនៃះក៏្រប្ើសែរូវបាៃនរៀបចំជាបទោឋា ៃរមួនៅទូទាងំែំបៃ់អាស៊ាៃ្ងផែរ។ 

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ បរាជ័យក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណជនរងគ្រ្រះដោយអំពើជួញដូរ

ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណជនរងគ្រ្រះ៖
គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង និងគន្លឹះសម្រ្រប់
ការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

ចណុំចនៃះអៃុវែ្តមិៃសែឹមផែចនំោះជៃផែ�ទទ�ួរងការនកងសបវញ័្ច នៅបរនទសប៉ុនណាណ ះនទ ប៉ុផៃ្តផថមទាងំជៃទាងំឡាយ ផែ�
ជាជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរមៃុសសេកនែុងសសរុក្ងផែរ។ អនែកទាងំឡាយ ផែ�មស្ៃ្តើអៃុវែ្តចបាប់មិៃបាៃទទួ�សាគា �់ថ្
អាចសែរូវបាៃជួញែូរ សបឈមៃឹងហាៃិភ័យែូចែនៅ៖ ការបៃ្តទទួ�រងការនកងសបវញ័្ច  ៃិងការរនំោភបំោៃ ការឃុខំលែួៃ ការ
ៃិរនទស ការចាែ់ទុកថ្ជាបទន�្មើស ការរនំោភសិទ្ិ ការមិៃទទួ�បាៃនសវា ៃិងជំៃួយចាបំាច់ ការជួញែូរសារជាថ្មើ ៃិងការ
សងសឹកពើជៃជួញែូរ។3 នៅកនែុងសបនទសនៅអាសុើអាន្រនែយជ៍ានសចើៃ ចំៃួៃជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរោ៉ងនសចើៃសៃ្ឹកសន្ាប់
សែរូវបាៃកំណែ់ថ្ ជាស្ស្តើ ឬកុម្រ ើ សសបនព�ផែ�បុរស កុម្រា ជៃម្ៃពិការភាព ៃិងអនែកសសឡាញ់នភទែូចោនែ  (LGBTQI)
កសមសែរូវបាៃន្រទទួ�សាគា �់ណាស់។4

នៃះ្ឺរជាការសនង្កែជាទូនៅនៅកនែុងបណ្ាសបនទសអាស៊ាៃ
នៅកនែុងរបាយការណ៍នរៀបចំផ្ៃទើអនែកោក់ព័ៃ្ស្ើពើ 
សមភាព ៃិងបរោិប័ៃនែសងគាម ផែ�នរៀបចំនោយ 
ASEAN-ACT។

4

Anti-Slavery International. Human Traffic, 
Human Rights: Redefining Victim Protection. 
(London: 2002) http://www.antislavery.org/
wp-content/uploads/2017/01/hum_traff_hum_
rights_redef_vic_protec_final_full.pdf
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គន្លះទី ១៖
អៃុវែ្តតាមនោ�ការណ៍ផណនា ំឬ បទោឋា ៃៃើែិវធិើសបែិបែ្តិការ (SOPs)
ជាែិស្ើពើការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណជៃរងនសោះ ៃិងការបញ្ជូ ៃ។ នសបើសបាស់
កសមងសូចនាករ ផែ�ទទួ�សាគា �់នោយរោឋា ភិបា� ឬសា្ថ ប័ៃ នែើម្ើជួយ
កំណែ់ថ្នែើជៃម្នែ ក់្ឺរជាជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរផែរ ឬនទ។ សបសិៃ
នបើម្ៃការសងសេយ័ សូមពិនសោះនោប�់ជាមួយសបធាៃ ឬសហការ ើ
ផែ�ម្ៃបទពិនសាធៃ៍ ៃិងចំនណះែឹងនសចើៃអំពើករណើ នៃះ។

គន្លះទី ២៖
ចំណាយនព�នែើម្ើប៉ាៃ់សបម្ណថ្ នែើជៃនៃះ ្រឺជាជៃរងនសោះនោយ
អំនពើជួញែូរឬនទ។ ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរអាចមិៃបំនពញតាម
សូចនាករទាងំអស់នៃអំនពើជួញែូរន�ើយ នៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃែំនណើ រ
ការសែរួែពិៃិែ្យ ឬែំនណើ រការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណែំបូង ជាពិនសស
សបសិៃនបើពួកន្រមិៃម្ៃអារម្មណ៍ថ្ម្ៃសុវែ្ថិភាព ឬសុខសសរួ� ឬពួកន្រ
កំពុងទទួ�រងការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្ត។ កុម្រ ជៃម្ៃពិការភាព ៃិងអនែក
ទាងំឡាយផែ�ម្ៃែសមរូវការពិនសស អាចជួបសបទះៃឹងការ�ំបាកខាលែ ងំ
កនែុងការសបាប់ពើបទពិនសាធៃ៍របស់ពួកន្រ ៃិងជា�ទ្្� ពិបាកកំណែ់
អែ្តសញ្ញា ណ។

ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ ផែ�មិៃសែរូវបាៃកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណោ៉ងសមសសប អាចសែរូវរងការចាប់ខលែួៃ ការឃុខំលែួៃ ៃិង 
កនែុងករណើ ជៃនទសៃ្តរសបនវសៃ៍មិៃសបសកែើ ការៃិរនទស។ ព�ករនទសៃ្តរសបនវសៃ៍ ផែ�បាៃចូ� ៃិងសានែ ក់នៅកនែុងសបនទស
មួយនោយខុសចបាប់ រផមងផែងសែរូវបាៃចាប់ខលែួៃ ឃុខំលែួៃ ៃិងៃិរនទសចំនោះបទន�្មើសផ្នែកអននា្ត សបនវសៃ៍ ៃិងចំនោះបទ
ន�្មើសផែ�សែរូវបាៃសបសពឹែ្តនៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃការជួញែូរពួកន្រ។ ជៃនទសៃ្តរសបនវសៃ៍មិៃសបសកែើរផមងផែងសែរូវចាែ់ទុក
ថ្ជាជៃរងនសោះរបស់ជៃរែ់ពៃ្មៃុសសេ ជាជាងជៃជួញែូរមៃុសសេ នហែុនៃះ ពួកន្រមិៃសែរូវបាៃកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណថ្ជា
ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរន�ើយ។ ជាទូនៅ ពួកន្រជានសចើៃសែរូវបាៃបញ្ជូ ៃនៅកាៃ់មណ្ឌ �ឃុឃំាងំអននា្ត សបនវសៃ៍
ពៃ្នាោរ ឬទើកផៃលែងបិទជិែ ផែ�ពួកន្រោ្ម ៃនសរ ើភាពកនែុងការនចញចូ�។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការចាត់ទុកថជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ការចាប់ខ្ួន ការឃុំខ្ួន និងការនិរទ្រស
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ASEAN Commission on the Promotion and
Protection of the Rights of Women and
Children. Regional Guidelines and Procedures
to Address the Needs of Victims of Trafficking
in Persons. Annex: References and Good
Practices. (n.d.).

5

5ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន នោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ

គន្លះទី ៣៖
ជៃផែ�សែរូន្រជួញែូរម្នែ ក់    អាចមិៃម្ៃបំណងឱ្យន្រកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ
ខលែួៃថ្ជាជៃរងនសោះ ឬមិៃម្ៃបំណងទទួ�ជំៃួយ ឬកិច្ចការោរ
នទ។ ពួកន្រ្រប្ើនៅផែទទួ�បាៃការធានាអះអាងថ្ ពួកន្រៃឹងមិៃ
ទទួ�រងទណ្ឌ កម្ម ឬការ្្នាទេ នទាសសពហ្មទណ្ឌ ន�ើយ។

គន្លះទី ៤៖
សបសិៃនបើម្ៃមូ�នហែុែ៏�អែកនែុ ងការនជឿថ្ៃរណាម្នែ ក់សែរូវបាៃ
ជួញែូរ ជៃននាះ្រប្ើសែរូវទទួ�បាៃការសបសពឹែ្តចំនោះខលែួៃកនែុងនាមជា
ជៃរងនសោះ សសម្ប់នោ�បំណងនៃការ្្�់កិច្ចការោរ ៃិងការោសំទ
ែ�់ពួកន្ររហូែែ�់ម្ៃការកំណែ់ន្សេងពើនៃះ។ ចំណុចនៃះម្ៃ
សារៈសំខាៃ់ជាពិនសសចំនោះករណើ នៃជៃនទសៃ្តរសបនវសៃ៍មិៃសបសកែើ
ៃិងកុម្រ។5 

គន្លះទី ៥៖
ធានាថ្ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរមិៃទទួ�រងការឃុខំលែួៃ ការ
ៃិរនទស ការ្្នាទេ នទាស ឬទណ្ឌ កម្មចំនោះសកម្មភាពខុសចបាប់ណា
មួយ ផែ�ពួកន្របាៃចូ�រមួោក់ព័ៃ្ ផែ�ជា្�វបិាកនៃសា្ថ ៃភាព
ជាជៃផែ�សែរូន្រជួញែូររបស់ពួកន្រន�ើយ រមួទាងំការរនំោភ ៃិងបទ
ន�្មើសោក់ព័ៃ្នពសយោកម្ម បទ�ហុ ឬចបាប់អននា្ត សបនវសៃ៍។



ជាផ្នែកមួយនៃែំនណើ រការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ ៃិងជួយជៃរងនសោះ ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរសែរូវបាៃសួរសំណួរនានា ឬឱ្យ
នរៀបរាប់ន�ើងវញិៃូវព័ែ៌ម្ៃ�មអែិែអំពើបទពិនសាធៃ៍នៃការជួញែូររបស់ពួកន្រ។ ការនធ្វើផបបនៃះោក់បៃទេុក្លែូវកាយ ្លែូវចិែ្ត ៃិងសងគាម
នៅន�ើបុ្រគា� ផែ�កំពុងស្ថិែនសកាមភាពតាៃែឹងកនែុងចិែ្តរចួនហើយ។ បុ្រគា�មួយចំៃួៃអាចទទួ�រងវបិែ្តិបាក់សបាែ ៃិងការបាែ់បង់
ការចងចា ំ នោ�្រឺជាការែអែូញផែអែរទូនៅខាលែ ងំនៅកនែុងអំនពើជួញែូរមៃុសសេ នោយសារជៃរងនសោះបាៃទទួ�រងការរនំោភបំោៃ អំនពើ
ហងិសា ទណ្ឌ កម្ម ៃិងការនបាកសបាស់កនែុងរយៈនព�ោ៉ងផវង ៃិងផែ�បាៃនកើែន�ើងម្ងនហើយម្ងនទៀែ។6 

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការប៉ះទង្គិចផ្ូវចិត្តសារជាថ្មីដោយការអនុវត្តច្របាប់នៅក្នុងអំឡុងព្រលសម្ភ្រសន៍

គន្លះទី ៦៖

ជៃរងនសោះ្រប្ើសែរូវបាៃសម្ភា សនោយៃរណាម្នែ ក់ផែ�ម្ៃនយៃឌ័រ
ផែ�ពួកន្រម្ៃអារម្មណ៍សុខសសរួ�ជាមួយ។

គន្លះទី ៧៖
នធ្វើការសែរួែពិៃិែ្យ ឬការសម្ភា សនៅកនែុងបរោិកាសម្ៃសុវែ្ថិភាព ៃិង
កិច្ចការោរ ផែ�អៃុវែ្តនោយៃ្ររបា�/អនែកនសុើបអនង្កែអននា្ត សបនវសៃ៍ 
អនែកជំនាញចិែ្តសងគាម/នវជ្ជសាស្ស្ត បុ្រគា�ិកសងគាម ឬនែ្ូរអងគាការមិៃផមៃ
រោឋា ភិបា�ឯកនទស ផែ�ទទួ�បាៃការបណុ្ះបណ្ា�ពិនសស។7  

គន្លះទី ៨៖
ធានាអះអាងចនំោះជៃរងនសោះអំពើសិទ្ិរបស់ពួកន្រចំនោះឯកជៃភាព
ៃិងអនាមិកភាព ៃិងសបាប់ពួកន្រអំពើវធិាៃការជាក់ោក់ផែ�សែរូវបាៃ
អៃុវែ្ត នែើម្ើធានាការរកសាការសម្ងា ែ់ចំនោះព័ែ៌ម្ៃផែ�ពួកន្រ្្�់
ឱ្យ។

គន្លះទី ៩៖
នៅនព�សំុការយ�់សពម ៃិងការសុខចិែ្ (សសម្ប់កុម្រ ៃិងយុវជៃ)
ការោក់សម្្ធន�ើជៃម្នែ ក់ ឬសូម្ើផែការៃិោយបង្កប់ៃ័យអំពើអ្វើផែ�
�អែបំ្ុែសសម្ប់ពួកន្រ ្រឺមិៃអាចទទួ�យកបាៃន�ើយ។ ព័ែ៌ម្ៃ ៃិង
សំនណើ ផែ�ោក់ព័ៃ្ៃឹងការយ�់សពម ចាបំាច់សែរូវបងាហា ញកនែុង�ក្ខណៈ
អពយោសកិែ្យ ផែ�បងាហា ញថ្ បុ្រគា�នៃះម្ៃនសរ ើភាពកនែុងការនសជើសនរ ើស 
ៃិងថ្ ជនសមើសអ្វើក៏នោយរបស់ពួកន្រៃឹងសែរូវទទួ�យកនោយោ្ម ៃការ
�នមអែៀងសបឆាងំៃឹងពួកន្រន�ើយ។8

7 ASEAN. Gender Sensitive Guideline for Handling 
Women Victims of Trafficking in Persons. 
(Jakarta: 2016). https://asean.org/ wp-
content/uploads/2012/05/ FAASN_gender_8_
email_REV. pdf (Paragraph 3.3.1)
 

Ibid.8

IOM. Caring for Trafficked Persons, Guidance 
for Health Providers. (Geneva: 2009). 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/
ct_handbook.pdf

6

6 ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



គន្លះទី ១០៖
ពិចារណា្្�់ការអៃុញ្ញា ែឱ្យម្ៃវែ្តម្ៃរបស់បុ្រគា�្្�់ការោសំទ ឬមិែ្តភក្តិ 
នៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃការសម្ភា ស នៅនព�ជៃរងនសោះ ឬសាកសេើនសនែើសំុ។

គន្លះទី ១១៖
នសបើសបាស់អនែកបកផសបផែ�ទទួ�បាៃការសែរួែពិៃិែ្យោ៉ងចបាស់ពើអាជាញា ធរោក់
ព័ៃ្។ មិៃ្រប្ើនសបើសបាស់ៃរណាម្នែ ក់មកពើសហ្រមៃ៍របស់បុ្រគា�នៃះ (រមួម្ៃ 
មិែ្តភក្ិ ស្ររួសារ អនែកជិែខាង អនែកែឹកនាសំហ្រមៃ៍ ឬអនែកម្ៃទំនាក់ទំៃងជាមួយ
មៃុសសេផែ�អាចជាអនែកនកងសបវញ័្ច ) ឱ្យនធ្វើជាអនែកបកផសបន�ើយ។9 

គន្លះទី ១២៖
នជៀសវាងសួរសំណួរនានា ផែ�បងាហា ញបញិ្ែបនញ្ៀងអំពើការវៃិិច្័យអវជិ្ជម្ៃ
ចំនោះនសចក្ើសនសមចចិែ្តរបស់ជៃរងនសោះ សកម្មភាពរបស់ពួកន្រ ឬសួរអំពើចរែិ
�ក្ខណៈរបស់ពួកន្រន�ើយ។ ្រប្ើសួរសំណួរនានាកនែុង�ក្ខណៈ្្�់ការោសំទ
ោ្ម ៃការវៃិិច្័យ ៃិង្រប្ើបញ្្ជ ក់ការន្លែើយែបរបស់ជៃរងនសោះកនែុង�ក្ខណៈ
្្�់ការោសំទ។10

គន្លះទី ១៣៖
រកសា្រម្លែ ែ ៃិងអែ្តចរែិវជិា្ជ ជើវៈ ប៉ុផៃ្តកនែុងនព�ជាមួយោនែ  សែរូវម្ៃភាពអាណិែ
អាសូរ ៃិងការជួយសសម្�ទុក្ខ។11 ធានាអះអាងចំនោះជៃរងនសោះថ្ ពួកន្រ
មិៃផមៃជាអនែកផែ�សែរូវទទួ�រងការស្ើបននាទេ សន�ើយ ៃិងពៃ្យ�់ថ្ អ្វើផែ�បាៃ
នកើែន�ើងចំនោះពួកន្រ មិៃផមៃជាកំហុសរបស់ពួកន្រន�ើយ។ ចាបំាច់សែរូវពៃ្យ�់
ជៃរងនសោះថ្ ពួកន្រោ្ម ៃការទទួ�ខុសសែរូវផ្នែកសពហ្មទណ្ឌ  ឬសើ�ធម៌ចំនោះ
ការចាញ់�្ចិក� ឬការទទួ�រងការបង្ខិែបង្ខំឱ្យោក់ព័ៃ្កនែុងការនធ្វើែំនណើ រ
នៃះ ឬការចូ�រមួនៅកនែុងសកម្មភាពជាបៃ្តបនាទេ ប់ផែ�បាៃនកើែន�ើងន�ើយ។12

គន្លះទី ១៤៖ 
សបសិៃនបើបុ្រគា�ម្នែ ក់បងាហា ញសញ្ញា នៃភាពអៃទេះអផៃទេង ឬការថប់បារមភាធងាៃ់ធងារ
្រប្ើផ្អែ ក ឬបញ្ឈប់ការសម្ភា ស រហូែែ�់នព�អាចបៃ្តនៅមុខនទៀែបាៃ។ នៅ
កនែុងអំ�ុងនព�នៃការសម្ភា ស ចាបំាច់សែរូវពិៃិែ្យនមើ�ទសមង់នៃទំនាក់ទំៃងផែ�
មិៃបងាហា ញតាមរយៈោក្យសម្ើ ែូចជា សញ្ញា នានានៃការភ័យខាលែ ច ឬការថប់បារមភា 
ឬការអស់កម្លែ ងំខាលែ ងំ។ នៅនព�ណាផែ�ម្ៃមូ�នហែុកនែុងការនជឿថ្បុ្រគា�
ផែ�កំពុងសែរូវសម្ភា ស កំពុងទទួ�រងការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្តខាលែ ងំ ្រប្ើផស្វងរក
ជំៃួយពើអនែកចិែ្តសាស្ស្ត មុៃនព�បៃ្តនៅមុខនទៀែ។13

OSCE. Questioning victims of trafficking: 
The P.E.A.C.E. Model. (Uzbekistan: 
2016). https://polis. osce.org/index.php/
questioningvictims-trafficking-peace-model

IOM. The IOM Handbook on Direct 
Assistance for Victims of Trafficking. 
(Geneva: 2007). https://publications.iom.int/
system/files/pdf/iom_handbook_assistance.
pdf

IOM (2007)

IOM (2007)

10

11

12

13

 Bali Process. Policy Guide on Identifying 
Victims of Trafficking: An Introductory 
Guide for Policy Makers and Practitioners. 
(Bangkok, Regional Support Office of 
the Bali Process: 2015). https:// www.
baliprocess.net/UserFiles/ baliprocess/File/
Policy%20 Guide%20on%20Identifying%20 
VIctims%20of%20Trafficking.pdf

9

7ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន នោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



មិៃផមៃជៃសែរូវជួញែូរទាងំអស់សុទ្ផែនមើ�ខលែួៃឯងថ្ជាជៃរងនសោះន�ើយ។ ជៃរងនសោះមួយចំៃួៃអាចមិៃម្ៃបំណងឱ្យម្ៃការ
កំណែ់អែ្តសញ្ញា ណន�ើយ ៃិងពយោោមនជៀសវាង ឬន្រចនវសពើការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ។14 សសម្ប់ជៃផែ�សែរូវន្រជួញែូរខលែះ ែំនណើ រ
ការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ្លែូវការម្ៃទំនាក់ទំៃងជាមួយៃឹងជំៃួយ ផែ�ពួកន្រមិៃចង់បាៃ ឬកនែុងទសមង់ផែ�ពួកន្រមិៃចង់ទទួ�
 (ឧទាហរណ៍ នោយសារជំៃួយននាះែសមរូវឱ្យម្ៃការសានែ ក់នៅកនែុងមណ្ឌ � ឬការរស់នៅផបកពើស្ររួសាររបស់ពួកន្រ)។ ការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ
ក៏អាចែសមរូវឱ្យពួកន្រវ�ិសែ�ប់នៅសបនទសនែើម ឬកផៃលែងនែើមរបស់ពួកន្រ្ងផែរ ផែ�ពួកន្រអាចម្ៃបំណងនជៀសវាង នោយសារ
សង្មឹថ្ ពួកន្រៃឹងផស្វងរកការងារនធ្វើនៅកនែុងសបនទស ឬទើសករុងនោ�នៅវញិ។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការមិនផ្ដល់ភាពអង់អាច ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណដោយបង្ខំ  និងជំនួយដោយបង្ខំ

គន្លះទី ១៥៖

្្�់ព័ែ៌ម្ៃនពញន�ញែ�់ជៃរងនសោះអំពើនោ�បំណងនៃការសបមូ�
ទិៃនែៃ័យ ៃិងរនបៀបនៃការនសបើសបាស់ទិៃនែៃ័យទាងំននាះ។ ពួកន្រ្រប្ើែឹង
អំពើសិទ្ិរបស់ពួកន្រកនែុងការចូ�រមួ ៃិងសិទ្ិបញ្ចប់ការសម្ភា សនៃះ នទាះ
ជានៅនព�ណាក៏បាៃ។

គន្លះទី ១៦៖
ធានាថ្ ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរផែ�សែរូវបាៃកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ 
ទទួ�បាៃព័ែ៌ម្ៃចបាស់ោស់អំពើសបនភទនៃកិច្ចការោរ ជំៃួយ ៃិងការ
ោសំទ ផែ�ពួកន្រម្ៃសិទ្ិទទួ�បាៃនៅនសកាមចបាប់របស់សបនទស ៃិង
អៃុសញ្ញា អាស៊ាៃស្តើពើការសបឆាងំៃឹងការជួញែូរមៃុសសេ ជាពិនសស ស្ស្តើ 
ៃិងកុម្រ (ACTIP) នៅកនែុងរយៈនព�សមសសបមួយ។15 

គន្លះទី ១៧៖
ជៃរងនសោះ្រប្ើសែរូវបាៃ្្�់ជូៃៃូវរយៈនព�សសម្ប់ការ្លែុះបញ្្ច ងំ
ៃិងការធូរនស្ើយន�ើងវញិ ផែ�នៅកនែុងនព�ននាះ ការោសំទនោយោ្ម ៃ
�ក្ខខណ្ឌ  (រមួម្ៃ មណ្ឌ �សានែ ក់នៅ ការពយោបា�នវជ្ជសាស្ស្ត ជំៃួយ
្លែូវចបាប់ ការ្្�់សបឹកសា ទំនាក់ទំៃងជាមួយស្ររួសាររបស់ពួកន្រ។�។) 
សែរូវបាៃ្្�់ឱ្យពួកន្រ ជាមួយៃឹងនោ�បំណងនៃការ្្�់ែ�់ពួកន្រៃូវ
នព�នវោ ៃិង�ំហ នែើម្ើនធ្វើនសចក្ើសនសមចចិែ្តអំពើជនសមើសនានារបស់
ពួកន្រ រមួទាងំនែើពួកន្រៃឹងសហការជាមួយសា្ថ ប័ៃយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ
នៅកនែុងការ្្នាទេ នទាសជៃនកងសបវញ័្ច ពួកន្រផែរ ឬនទ។16 

15

16

  IOM (2007)
  

អៃុសញ្ញា  ACTIP ម្សតា ១៤(៩)

Bali Process (2015)
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ជៃរងនសោះអាចជួបសបទះការនរ ើសនអើងរចួនហើយ នោយសារសញ្្ជ ែិ ជាែិពៃ្ុ សាសនា នយៃឌ័រ អាយុ ឬកតា្ត ្លែូវនភទរបស់ពួកន្រ។ 
ជៃទាងំឡាយផែ�សែរូវបាៃនកងសបវញ័្ច នៅកនែុងការងារ្លែូវនភទ អាចម្ៃអារម្មណ៍អាម៉្ស់ ៃិងសាទេ ក់នសទេើរកនែុងផចករផំ�កអំពើនរឿងរ៉ាវ
របស់ពួកន្រ នោយសារភ័យខាលែ ចចំនោះការនរ ើសនអើង ការម្ក់ងាយ ៃិងការបែិនសធបផៃ្ថមនទៀែពើស្ររួសារ ៃិងសហ្រមៃ៍។17  នៅកនែុង
ករណើ នានា ផែ�ការអៃុវែ្តផបបវប្ធម៌ ទំនៃៀមទម្លែ ប់ ៃិងសាសនា ចាែ់ទុកអំនពើហងិសា ៃិងការនកងសបវញ័្ច  ្រឺជានរឿងធម្មតា
ែូចជា អាោហ៍ពិោហ៍កនែុងវយ័កុម្រ អាោហ៍ពិោហ៍នោយបង្ខំ ឬអាោហ៍ពិោហ៍បនណ្ាះអាសៃនែ ជៃរងនសោះមិៃទំៃងជានចញ
មុខន�ើយ ៃិងអាច្ិរែថ្ ពួកន្រមិៃអាចទទួ�បាៃឧបាសស័យចំនោះភាពយុែ្តិធម៌ន�ើយ។18 

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការរើសអើង ការមក់ងាយ និងការបដិស្រធពីគ្រួសារ និងសហគមន៍

គន្លះទី ១៨៖

កិច្ចែំនណើ រការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណសែរូវផែម្ៃ�ក្ខណៈបរោិប័ៃនែ ៃិង
អៃុញ្ញា ែឱ្យជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរទាងំអស់ទទួ�បាៃការកំណែ់
អែ្តសញ្ញា ណ រមួម្ៃ ស្ស្តើ ៃិងកុម្រ ើ ៃិងបុរស ៃិងកុម្រា។ អនែកន្លែើយ
ែបជួរមុខ ៃិងអនែក្្ត�់ការោសំទ្រួរផែែឹងពើភាព�ំនអៀងរបស់ពួកន្រ
ៃិងនចៀសវាងៃូវអាកប្កិរោិជាោក្យសំែើ ឬមិៃផមៃជាោក្យសំែើណា
មួយ ផែ�នធ្វើបុ្រគា�កំពុងសែរូវសម្ភា ស ម្ៃអារម្មណ៍មិៃ�អែ។19  អនែកន្លែើយ
ែបជួរមុខ ឬអនែក្្�់ការោសំទ្រប្ើនធ្វើស្វ័យប៉ាៃ់សបម្ណថ្ នែើពួកន្រម្ៃ
ការ្រិែទុកជាមុៃផបបអវជិ្ជម្ៃ ការនរ ើសនអើង ភាព�នមអែៀង ឬអារម្មណ៍
សបកាៃ់ពូជសាសៃ៍ណាមួយចំនោះជៃរងនសោះផែរ ឬនទ។20  ពួកន្រសែរូវ
ផែពិចារណានៅន�ើអារម្មណ៍របស់ពួកន្រចំនោះបុ្រគា� ផែ�បាៃោក់
ព័ៃ្នៅកនែុងសបនភទទូនៅនៃការជួញែូរកម្លែ ងំព�កម្ម (ឧទា. ការងារ្លែូវ
នភទ ការសំុទាៃ ការងារតាម្ទេះ) បុ្រគា�ផែ�ជាជៃរងនសោះជាក់ោក់
នៃការរនំោភបំោៃ (ឧទា. ការរនំោភបំោៃ្លែូវនភទ) បុ្រគា�ផែ�
អាចទទួ�រងការម្ក់ងាយ ឬជំងឺ ឬរបួសផែ�អាចនមើ�នឃើញបាៃ 
(ឧទា. ជៃ្ទេុកនមនរា្រនអែស៍ រាងកាយមិៃធម្មតា ឬពិការភាព) ជៃ
នទសៃ្តរសបនវសៃ៍ អនែកនសបើសបាស់នស្រឿងនញៀៃ ៃិងនស្រឿងសសវងឹ បុ្រគា�
ផែ�កំណែ់ខលែួៃឯងថ្ជាអនែកសសឡាញ់នភទែូចោនែ  ៃិងបុ្រគា�ផែ�ម្ៃ
ជំនៃឿ ឬការអៃុវែ្តផ្នែកសងគាម វប្ធម៌ ឬសាសនា ខុសពើជំនៃឿ ឬការ
អៃុវែ្តរបស់ពួកន្រ។

18
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20

Inter-Agency Coordination Group against
Trafficking in Persons (ICAT). Draft 
Submission to CEDAW’s General 
Recommendation on Trafficking in Women 
and Girls in the Context of Global Migration 
(n.d.)  http://icat.network/sites/default/
files/publications/documents/ICAT%20
submission%20to%20CEDAW.pdf

UNODC. Toolkit for mainstreaming human 
rights and gender equality into criminal 
justice interventions to address trafficking 
in persons and smuggling of migrants. 
(UNODC & IOM, Vienna: 2021) https://
www.unodc.org/documents/human-
trafficking/GLO-ACTII/UNODC_Toolkit_
for_mainstreaming_Human_Rights_and_
Gender_Equality_February_2021.pdf
 
ផកសសមរួ�ពើ IOM,  “Victim identification and 
interview technique” (2006)

IOM (2007).
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ជៃរងនសោះផែ�សែរូវបាៃកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ អាចភ័យខាលែ ចអំពើជើវែិ ៃិងសុវែ្ថិភាពរបស់ពួកន្រ។ ការជួបសបទះៃឹងបទពិនសាធៃ៍ប៉ះ 
ទងគាិច្លែូវចិែ្តោ៉ងយូរ ៃិងម្ងនហើយម្ងនទៀែរបស់ពួកន្រ រមួម្ៃការរនំោភបំោៃ ៃិងអំនពើហងិសា្លែូវកាយ ្លែូវនភទ ៃិង្លែូវចិែ្ត ការបងអែែ់ 
ៃិងទណ្ឌ កម្ម។ មណ្ឌ �សានែ ក់នៅ ឬកផៃលែងសានែ ក់នៅបនណ្ាះអាសៃនែផែ�ម្ៃសុវែ្ថិភាព ៃិងសៃ្ិសុខ រផមងផែងជាវធិើមួយ សសម្ប់ ជៃ
រងនសោះនោយអំនពើជួញែូរទទួ�បាៃនសវាចាបំាច់នានា រមួម្ៃ ជំៃួយនវជ្ជសាស្ស្ត ៃិង នែើម្ើធូរនស្ើយន�ើងវញិពើបទពិនសាធៃ៍នៃអំនពើ
ជួញែូររបស់ពួកន្រ។ ថ្វើនបើផបបនៃះក្ើ ការទទួ�បាៃកិច្ចការោរ ៃិងមណ្ឌ �សានែ ក់នៅ ៃិងកផៃលែងសានែ ក់នៅសមសសប ្រឺជាបញ្ហា សបឈម
មួយនៅកនែុងសបនទសជានសចើៃ។21 

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានកិច្ចការពារ និងកន្្រងសា្ន្រក់នៅដ្រលមនសុវត្ថិភាព

គន្លះទី ១៩៖

នធ្វើការន្ទេរអនែកទាងំឡាយផែ�សែរូវបាៃកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណថ្ជាជៃរង
នសោះនោយអំនពើជួញែូរជាបនាទេ ៃ់នៅកាៃ់មណ្ឌ �សានែ ក់នៅ ឬកផៃលែង
សានែ ក់នៅបនណ្ាះអាសៃនែ ផែ�ម្ៃសុវែ្ថិភាព ៃិងសៃ្ិសុខ។ ពួកន្រក៏
្រប្ើសែរូវបាៃបញ្ជូ ៃោ៉ងឆាប់រហ័សនៅកាៃ់សា្ថ ប័ៃទទួ�ខុសសែរូវនែើម្ើ
ទទួ�បាៃជំៃួយ ៃិងការោសំទឯកនទស។22

 
គន្លះទី ២០៖
សសម្ប់ស្ស្តើរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ ផែ�អាចធាលែ ប់ជួបសបទះៃឹង
អំនពើហងិសា្លែូវកាយ ៃិង្លែូវនភទ ធានាថ្ ម្ៃឱកាសមួយសសម្ប់ការ
បញ្ជូ ៃពួកន្រនៅរកនសវាឯកនទសផ្នែកអំនពើហងិសាន�ើស្ស្តើ។

គន្លះទី ២១៖
ស្ស្តើម្ៃន្ទេនោះ ៃិងស្ស្តើកំពុងបំនៅនោះកូៃ ៃិងស្ស្តើជាម្្យផែ�ម្ៃកូៃ
ែូចមកជាមួយ ្រប្ើសែរូវបាៃ្្ត�់ទើកផៃលែងសមសសបៃិងនោយផ�ក។23 

គន្លះទី ២២៖
នៅនព�អាចនធ្វើបាៃ ្្�់ជូៃជៃរងនសោះៃូវជនសមើសកនែុងការទទួ�ការ
ផថទានំៅនសរៅសបព័ៃ្មណ្ឌ �សានែ ក់នៅ្លែូវការ។ កផៃលែងសានែ ក់នៅនៃះអាច
ជាកផៃលែងសានែ ក់ផែ�ម្ៃសុវែ្ថិភាព ៃិងសមសសប រមួម្ៃ ្ទេះជួ� បៃទេប់
ជួ� ឬ ្ទេះនៅតាមសហ្រមៃ៍។24 

22

23

24

Anti-Slavery International (2002).

នោ�ការណ៍ផណនាអំាស៊ាៃោក់ព័ៃ្ៃឹងការយកចិែ្ត
ទុកោក់ចំនោះនយៃឌ័រ កថ្ខណ្ឌ  ៣.៣.១

UNICEF, UNODC, UN Women. The role 
of law enforcement to protect women 
and children during a public health crisis, 
including COVID-19. See https:// asiapacific.
unwomen.org/-/ media/field%20office%20
eseasia/ docs/misc/2020/09/poster_%20 
law%20enforcement%20 women%20
and%20girls%20 covid%2019_%20
burmese. pdf?la=en&vs=5708 

McAdam, M. Freedom of movement for 
victims of trafficking: Law, policy and 
practice in the ASEAN region. Information 
note supported by the Australian 
Government. (Bangkok, 2020). https://
aseanactpartnershiphub.com/resources/
asean-shelter-study-mcadam-freedom-of-
movement-for-victims-of-trafficking-final/

21
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27

ការបញ្ជូ ៃជៃរងនសោះសែ�ប់នៅកាៃ់កផៃលែងនែើមវញិ ម្ៃហាៃិភ័យៃកនែុងការនធ្វើឱ្យពួកន្រធាលែ ក់នៅកនែុងសា្ថ ៃភាពែូចមុៃនព�ផែ�
សែរូវបាៃន្រជួញែូរ ជាញឹកញាប់នោយម្ៃសបាក់ចំណូ�ម្ៃកសមិែឬោ្ម ៃសបាក់ចំណូ� ឬ�ទ្ភាពទទួ�បាៃការោសំទម្ៃកសមិែ។25 
ពួកន្រអាចទទួ�រងអំនពើហងិសា ៃិងការបំភិែបំភ័យពើសំណាក់ជៃជួញែូរ ជាពិនសស សបសិៃនបើពួកន្របាៃសហការជាមួយសា្ថ ប័ៃ
យុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ  ឬជំោក់សបាក់ផែ�មិៃអាចសងវញិបាៃ។26

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការវិលត្រឡប់ដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទ្រស/កន្្រងដើមវិញ

គន្លះទី ២៣៖

ធានាថ្ ជៃរងនសោះ ផែ�ម្ៃបំណងបៃ្តនៅកនែុងសបនទសនៃះ ម្ៃ
�ទភ្ាពទទ�ួបាៃការពនិសោះនោប�ផ់្នែកចបាបន់ោយឯករាជ្យ នែើម្ើ
ធានាៃូវការវ�ិសែ�ប់នោយសុវែ្ថិភាព ឬនោយស្ម័ស្រចិែ្ត។27  នែើម្ើនោរព
សិទ្ិរបស់ជៃផែ�សែរូន្រជួញែូរ សា្ថ ប័ៃនានាសែរូវផែធានាថ្ ការវ�ិ
សែ�ប់របស់ជៃរងនសោះសែរូវបាៃនធ្វើន�ើងនោយស្ម័ស្រចិែ្ត ៃិងនោយ
ផ្អែកន�ើការយ�់សពមសបកបនោយព័ែ៌ម្ៃស្រប់សោៃ់ ៃិងនៅនព�អាច
នធ្វើបាៃ ការយ�់សពមផបបនៃះជាោយ�ក្ខណ៍អកសេរពើជៃរងនសោះ។28

សែរូវ្្�់ការអៃុញ្ញា ែឱ្យសានែ ក់នៅបនណ្ាះអាសៃនែនោយឈរន�ើមូ�ោឋា ៃ
សងគាម ឬមៃុសសេធម៌ ផែ�អាចទាក់ទងជាមួយៃឹង ឧទាហរណ៍ ការ
នោរពចំនោះនោ�ការណ៍នៃការមិៃបញ្ជូ ៃសែ�ប់នៅកាៃ់កផៃលែងផែ�
សបឈមៃឹងនសោះថ្នែ ក់ អសមែ្ថភាពកនែុងការធានាៃូវការវ�ិសែ�ប់
នោយសុវែ្ថិភាព ៃិងហាៃិភ័យនៃការជួញែូរសារជាថ្មើ។ 

26

28

UNODC (2009). 

ASEAN. Regional Review on Laws, Policies 
and Practices within ASEAN relating to the 
Identification, Management and Treatment 
of Victims of Trafficking, especially Women 
and Children. (Jakarta: 2016);  https://
asean.org/?static_post=asean-handbook-
on-international-legal-cooperation-in-
trafficking-in-persons-cases-3      

ការពិៃិែ្យន�ើងវញិថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់អាស៊ាៃ 
(ឆានែ ២ំ០១៦) អៃុសាសៃ៍ ៧.២

ពិធើសារអង្កការសហសបជាជាែិស្ើពើការសបឆាងំការ 
ជួញែូរមៃុសសេ ម្សតា ៨។

25
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ការឆ្លើយតបផ្ន្រកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ៖ ការបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់
ដ្រលអាចកើតឡើង និងគន្លឹះសម្រ្រប់ការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

សិទ្ិ ៃិងែសមរូវការរបស់ជៃរងនសោះ ្រឺជាសនែូ�នៃែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ ទាងំមូ�។ នទាះបើជាោ៉ង
ណាក្ើ ពួកន្ររផមងផែងចាែ់ទុកថ្ជាចំផណកមួយនៃភ័ស្តុតាងនៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ  ផែ�
នផ្្ែន�ើការ្្នាទេ នទាសជៃន�្មើស។ នោ�ការណ៍ផណនា ំ ៃិងៃើែិវធិើថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់អាស៊ាៃ បញ្្ជ ក់ថ្ជៃ
រងនសោះនោយអំនពើជួញែូរទាងំអស់ ផែ�ចូ�រមួនៅកនែុងការនសុើបអនង្កែ ឬការ្្នាទេ នទាសជៃនកងសបវញ័្ច ពួក
ន្រ ្រប្ើទទួ�បាៃកិច្ចការោរ ការោសំទ ៃិងជំៃួយស្រប់សោៃ់ ផែ�កំណែ់នោយចបាប់ នៅកនែុងរយៈនព�នៃ
ការចូ�រមួរបស់ពួកន្រនៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការសពហ្មទណ្ឌ ។ បណ្ាសបនទសអាស៊ាៃសែរូវបាៃែសមរូវឱ្យធានាថ្
ជៃរងនសោះែឹងអំពើសំណងឧបាសស័យផែ�ម្ៃ ៃិងនរៀបចំចបាប់ ៃិងៃើែិវធិើចាបំាច់នានានែើម្ើធានាៃូវ�ទ្ភាព
ទទួ�បាៃសំណង។
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ការទទួ�បាៃការយ�់សពម នោយផ្អែកន�ើព័ែ៌ម្ៃស្រប់សជរុងនសជាយពើជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ ្រឺជាការពិបាក។ ែំបូង ភាព
ខុសោនែ ផ្នែកភាសា វប្ធម៌ នសែឋាកិច្ចសងគាម ្រឺជាឧបស្រគាចម្ង។ បផៃ្ថមន�ើនៃះ ជៃរងនសោះមួយចំៃួៃទទួ�បាៃការសៃយោអំពើការ
ោសំទហរិញញាវែ្ថុ កិច្ចការោរ សំណង ការសានែ ក់នៅកនែុងមណ្ឌ �រយៈនព�ខលែើ ឬអ្វើន្សេងនទៀែ នែើម្ើទទួ�កិច្ចសហការរបស់ពួកន្រនៅ
កនែុងកិច្ចែំនណើ រការ្លែូវចបាប់។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ អវត្តមនន្រការយល់ព្រមប្រកបដោយព័ត៌មនគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ

គន្លះទី ១៖
នសនែើសំុការយ�់សពមនោយស្ម័ស្រចិែ្ត ៃិងសបកបនោយព័ែ៌ម្ៃស្រប់សជរុង
នសជាយ សសម្ប់ការចូ�រមួនៅកនែុងែំនណើ រការនៃះ ៃិងអៃុញ្ញា ែឱ្យជៃ
រងនសោះបែិនសធចំនោះជំៃួយ ៃិងកិច្ចការោរនៅនព�ណាមួយក៏បាៃ 
នៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ នៃះ។

គន្លះទី ២៖
សបាប់ែ�់ជៃរងនសោះនៅមុៃនព� ៃិងកនែុងអំ�ុងនព�នៃការចូ�រមួ
របស់ពួកន្រនៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ អំពើសបព័ៃ្យុែ្តិធម៌
សពហ្មទណ្ឌ  ែួនាទើ្លែូវចបាប់របស់ពួកន្រ សិទ្ិរបស់ពួកន្រ ជនសមើសរបស់
ពួកន្រ នសវាផែ�ម្ៃ ៃិងកតា្ត នព�នវោនៅកនែុងែំនណើ រការជំៃំុជសមះ
នោយនសបើសបាស់សំនៃៀង�ក្ខណៈមិៃ្រំរាមកំផហង ៃិងជាភាសាផែ�
ពួកន្រយ�់។ ្រប្ើពិចារណាជាអាទិ៍ន�ើសញ្្ជ ែិ ជាែិពៃ្ុ អាយុ ពិការ
ភាព កតា្ត ្លែូវនភទរបស់ពួកន្រ។29  

គន្លះទី ៣៖
្្�់នព�នវោសសម្ប់ការ្លែុះបញ្្ច ងំ ៃិងការធូរនស្ើយន�ើងវញិ សសម្ប់
ជៃរងនសោះផែ�សែរូវបាៃកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ នែើម្ើនធ្វើនសចក្ើសនសមច
ចិែ្តសបកបនោយព័ែ៌ម្ៃស្រប់សជរុងនសជាយអំពើការសហការ ៃិងជួយឱ្យ
ជៃរងនសោះនជៀសវាងការយ�់សពម “នោះសសាយ” នសរៅ្លែូវការចំនោះ
ករណើ របស់ពួកន្រ នែើម្ើពួកន្រវ�ិសែ�ប់នៅរកជើវែិជាធម្មតាវញិ។ ការ
នរៀបចំនសរៅ្លែូវការផបបនៃះ ្រឺនជៀសមិៃ្ុែពើការសសមបសសមរួ� ជាពិនសស
វាជាការន�ើកទឹកចិែ្តចំនោះអំនពើពុករ�ួយ ៃិងនធ្វើឱ្យម្ៃៃិទណ្ឌ ភាព
សសម្ប់ជៃនកងសបវញ័្ច ។30

30

ផ្ៃការសកម្មភាពអាស៊ាៃសបឆាងំអំនពើជួញែូរមៃុសសេ
ជាពិនសស ស្ស្តើ ៃិងកុម្រ ផ្នែក ខ (្) នោ�ការណ៍
ផណនាអំាស៊ាៃស្ើពើ ការយកចិែ្តទុកោក់ចំនោះនយៃឌ័រ
កថ្ខណ្ឌ  ៣.៦.៤ ការពិៃិែ្យន�ើងវញិថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់ 
ACWC អៃុសាសៃ៍ ៤.៤។

ASEAN. Practitioners’ Model Implementation 
Toolkit for the ACWC Regional Guidelines 
and Procedures to Address the Needs of 
Victims of Trafficking in Persons (2019).
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ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរជានសចើៃ នមើ�មិៃនឃើញអែ្ថសបនោជៃ៍ជាក់ផស្ងពើការចូ�រមួនៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ ន�ើយ 
ប៉ុផៃ្តអាចទទួ�រងការបំភិែបំភ័យ ឬការនកៀបសង្កែ់ឱ្យចូ�រមួពើសំណាក់មស្ៃ្តើ សពះរាជអាជាញា  នមធាវ ើ ឬអនែក្្�់នសវាែនទនទៀែផែ�
ោក់ព័ៃ្។ ការភ័យខាលែ ចរបស់ពួកន្រអំពើការបង្ខំឱ្យវ�ិសែ�ប់នៅ្ទេះវញិ នែើម្ើសបឈមមុខៃឹងការម្ក់ងាយ ៃិងការបែិនសធពើសំណាក់
ស្ររួសារ ៃិងសហ្រមៃ៍របស់ពួកន្រ អាចបង្កឱ្យម្ៃភាពអស់ទឹកចិែ្ត។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ត្រូវបានបំភិតបំភ័យ ឬត្រូវបានបង្ខំឱ្រយផ្តល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនលងជនក្រងប្រវ័ញ្ចពួកគ្រ 

គន្លះទី ៤៖
សនសមចចិែ្តរមួោនែ ជាមួយជៃរងនសោះ ថ្នែើជនសមើសែនទនទៀែ ែូចជា
ភ័ស្តុតាងបញ្្ជ ក់បផៃ្ថម ៃិងសាកសេើជំនាញ/សាកសេើែនទនទៀែ អាចសែរូវបាៃ
យកមកនសបើសបាស់ជំៃួសឱ្យការផែ�ែសមរូវឱ្យជៃរងនសោះសែរូវ្្ត�់ចនមលែើយ 
ៃិងសក្ខើកម្ម សបសិៃនបើការផែ�ែសមរូវឱ្យជៃរងនសោះសែរូវ្្ត�់ចនមលែើយ ឬ
សក្ខើកម្មនោយផ្ទេ �់ អាចបង្កនសោះថ្នែ ក់ែ�់ជៃរងនសោះ។ ការនសបើសបាស់
ភ័ស្តុតាងបញ្្ជ ក់បផៃ្ថមក៏ម្ៃៃ័យថ្ ករណើ នៃះមិៃពឹងផ្អែកទាងំសសរុង
ផែនៅន�ើសក្ខើកម្មរបស់ជៃរងនសោះ ៃិងអាចបៃ្តនៅមុខបាៃសបសិៃនបើ
ជៃរងនសោះមិៃអាច ឬមិៃម្ៃបំណង្្�់សក្ខើកម្ម។

គន្លះទី ៥៖
នជៀសវាងការសបសពឹែ្តចំនោះជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរថ្ជាសបភព
នៃភ័ស្តុតាងសុទ្សាធ។ នៃះ្ឺរជាអភិសកមរយៈនព�ខលែើ ផែ�ទំៃងជា
បរាជ័យ។ ជៃរងនសោះ ៃិងសាកសេើកាៃ់ផែទំៃងជាសហការនៅកនែុងការ
នសុើបអនង្កែ ៃិងកិច្ចែំនណើ រការ្្នាទេ នទាស សបសិៃនបើពួកន្រម្ៃអារម្មណ៍
ថ្ម្ៃសុវែ្ថិភាព ៃិងម្ៃសៃ្ិសុខ នហើយែសមរូវការរបស់ពួកន្រសែរូវ
បាៃន្រយ�់ ៃិងន្លែើយែបោ៉ងសមសសប។31

គន្លះទី ៦៖
សបាប់ជៃរងនសោះថ្ ពួកន្រម្ៃសិទ្ិម្ៃវែ្តម្ៃ ៃិងបងាហា ញទសសេៃៈ
របស់ពួកន្រនៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃកិច្ចែំនណើ រការ្លែូវចបាប់។32 

32

Office of the High Commissioner for Human 
Rights. Recommended Principles and 
Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking. (n.d.) https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/Traffickingen.pdf

APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article 
6(2)(b).
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ការចូ�រមួជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ  បនង្កើៃហាៃិភ័យនៃការរនំោភន�ើឯកជៃភាព ៃិងអនាមិកភាពរបស់ជៃ
រងនសោះ។ ការបាែ់បង់ឯកជៃភាព ៃិងអនាមិកភាពរបស់ពួកន្រៃឹងម្ៃ្�ប៉ះោ�់ន�ើសុវែ្ថិភាពរបស់ពួកន្រ នោយសារហាៃិភ័យ
នៃការសងសឹកពើជៃជួញែូរពួកន្រ។ វាអាចនាឱំ្យម្ៃភាពអាម៉្ស់ ការបែិនសធ ៃិងទណ្ឌ កម្មពើស្ររួសារ ឬសហ្រមៃ៍។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការបាត់បង់ឯកជនភាព និងអនាមិកភាព

គន្លះទី ៧៖
សបសិៃនបើជៃរងនសោះសនសមចចិែ្តចូ�រមួនៅកនែុងការ្្នាទេ នទាសជៃជួញ
ែូរពួកន្រ សែរូវការោរឯកជៃភាព ៃិងការរកសាការសម្ងា ែ់របស់ពួកន្រនៅ
កនែុងទូទាងំែំនណើ រការនៃះ ឧទាហរណ៍តាមរយៈការមិៃផចករផំ�កព័ែ៌ម្ៃ
�មអែិែនោយោ្ម ៃការអៃុញ្ញា ែពើពួកន្រ នហើយសែរូវរកសាការសម្ងា ែ់ោ៉ង
ែឹងរ ឹុងចំនោះព័ែ៌ម្ៃផែ�បងាហា ញអែ្តសញ្ញា ណ ឬអាសយោឋា ៃរបស់
ជៃរងនសោះ។33 

គន្លះទី ៨៖
នសបើសបាស់វធិាៃការការោរនៅកនែុងែុោការ ែូចជា បៃទេប់រង់ចានំោយ
ផ�ក សចកចូ�ឯកជៃ ការថែសនមលែងនៃការ្្�់សក្ខើកម្ម ការនសបើសបាស់
ន ្្ម ះផកលែងកាលែ យ សវនាការបិទទា្វ រ ការផកវ ើនែអូ/សនមលែង កញ្ចក់នមើ�នឃើញ
ផែម្្ខ ង របាងំ ឬវាងំៃៃ នែើម្ើធានាៃូវអនាមិកភាពរបស់ជៃរងនសោះ។
 សែរូវពៃ្យ�់ែ�់ជៃរងនសោះ្ងផែរអំពើរនបៀបនៃការ្្�់សក្ខើកម្មរបស់
ពួកន្រ ៃិងកសមិែនៃការបងាហា ញអែ្តសញ្ញា ណរបស់ពួកន្រ (សបសិៃនបើ
សែរូវនធ្វើ) នៅែ�់អនែកការោរចុងនចាទ ៃិងសាធារណៈជៃ។ ្្�់នព�
នវោស្រប់សោៃ់សសម្ប់ជៃរងនសោះ្្�់សក្ខើកម្ម ៃិងសូមកំុៃិោយកាែ់
ឬសំុឱ្យពួកន្រៃិោយឱ្យន�ឿៃៃូវការចងចាអំំពើអ្វើផែ�បាៃនកើែន�ើង។

គន្លះទី ៩៖
្រប្ើែសមរូវឱ្យសបព័ៃ្្សេព្វ្សាយនោរពឯកជៃភាព ៃិងការរកសាការសម្ងា ែ់
របស់ជៃរងនសោះៃិងសាកសេើោក់ព័ៃ្ នោយធានាឱ្យបាៃថ្អែ្តសញ្ញា ណ
របស់ពួកន្រសែរូវបាៃការោរកនែុងអំ�ុងនព�ែំនណើ រការៃើែិវធិើែុោការ ក៏
ែូចជានៅនសរៅបៃទេប់ែុោការ។

ែូចម្ៃផចងនៅកនែុងនោ�ការណ៍អាស៊ាៃសសម្ប់អនែក
អៃុវែ្តការងារ៖ “ជៃរងនសោះ-សាកសេើ ៃិងស្ររួសាររបស់
ពួកន្រ (នៅនព�ចាបំាច់) ្រប្ើទទួ�កិច្ចការោរពើការ
សងសឹក។ ចបាប់្រប្ើសែរូវបាៃនរៀបចំន�ើង នែើម្ើការ
ោរឯកជៃភាពរបស់ជៃរងនសោះ-សាកសេើ ៃិងរកសាការ
សម្ងា ែ់ចំនោះអែ្តសញ្ញា ណរបស់ពួកន្រ” ផ្នែកទើមួយ 
ង១ ៃិង ង២ អៃុសញ្ញា  ACTIP ម្សតា១៤(៦)។

33
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ការភ័យខាលែ ចអំពើការសងសឹកពើជៃជួញែូរពួកន្រ ្រឺជាកង្វ�់ែ៏សែឹមសែរូវ ជាពិនសស សសម្ប់ជៃរងនសោះ-សាកសេើ ៃិងអនែកទាងំឡាយផែ
�ចូ�រមួោក់ព័ៃ្នៅកនែុងែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ ។ សមែ្ថភាពរបស់ជៃជួញែូរកនែុងការសងសឹកន�ើជៃរងនសោះផែ�បាៃន្រច
ខលែួៃរចួ ៃិង/ឬបាៃ្្�់សក្ខើកម្មសបឆាងំៃឹងពួកន្រ សែរូវបាៃចងសកងជាឯកសារោ៉ង�អែ។34  បផៃ្ថមន�ើនៃះ ការសងសឹកក៏អាចមិៃសែឹម 
ផែនកើែន�ើងពើជៃជួញែូរប៉ុនណាណ ះនទ ប៉ុផៃ្តផថមទាងំពើៃិនោជក ភានែ ក់ងារជួញែូរមៃុសសេ នមបៃ ៃិងមស្ៃ្តើអៃុវែ្តចបាប់នទៀែ្ង។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការសងសលកពីជនជួញដូរ

គន្លះទី ១០៖
សែរូវប៉ាៃ់សបម្ណហាៃិភយ័នៃជៃរងនសោះផែ�សែរូវរងអៃ្តរាយនោយការ
ចូ�រមួកនែុងសបព័ៃ្យុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ  នោសសមបសសមរួ�ជាមួយសមែ្ថកិច្ច 
អៃុវែ្តចបាប់ ៃិងអនែក្្ត�់នសវាោសំទជៃរងនសោះ រមួទាងំអនែកចិែ្តសាស្ស្ត។ 
ការបកសសាយហាៃិភ័យ ៃិងការប៉ាៃ់សបម្ណហាៃិភ័យនោយជៃរងនសោះ 
្រឺសំខាៃ់នសកផ�ងនៅទើនៃះ។ ហាៃិភ័យទាងំនៃះ អាចរមួម្ៃ ជាអាទិ៍ 
ការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្ត ការសងសឹកពើជៃជួញែូរឬបកសេពួក ការម្ក់ងាយ 
ៃិងការនធ្វើឱ្យអាប់កិែ្តិយសនោយស្ររួសារ ឬសម្ជិកសហ្រមៃ៍។35 

គន្លះទី ១១៖
សបសិៃនបើអាច ៃិងនោយពិនសោះនោប�់ជាមួយជៃរងនសោះ ចាែ់តាងំ
អនែកនសុើបអនង្កែជាស្ស្តើ ៃិងបុរស ផែ�ទទួ�បាៃការបណុ្ះបណ្ា�នែើម្ើ
្្�់កិច្ចការោរ្លែូវកាយែ�់ជៃរងនសោះ ផែ�បងាហា ញការភ័យខាលែ ចអំពើ
ជើវែិ ៃិងសុវែ្ថិភាពរបស់ពួកន្រ ៃិងរបស់សម្ជិកស្ររួសាររបស់ពួកន្រ។
ការ្្�់នសវាការោរអាចសែរូវបាៃសសមបសសមរួ�ជាមួយៃឹងសា្ថ ប័ៃ /អនែក
សសមបសសមរួ�កិច្ចការោរជៃរងនសោះ ៃិងសាកសេើផែ�ម្ៃនៅកនែុងផែៃ
សមែ្ថកិច្ចមួយចំៃួៃ។

គន្លះទី ១២៖
សែរូវបៃ្ត្្�់ព័ែ៌ម្ៃែ�់ជៃរងនសោះអំពើវឌ្ឍៃភាពនៃករណើ ណាមួយផែ�
ពួកន្រចូ�រមួ នហើយពួកន្រអាចនសនែើសំុព័ែ៌ម្ៃនៅនព�ណាក៏បាៃ។36 

35

IOM (2007).

កញ្ចប់ឧបករណ៍អាស៊ាៃស្ើពើ្រំរូសសម្ប់ការអៃុវែ្តរប
ស់អនែកអៃុវែ្តការងារ (ឆានែ ២ំ០១៩)។

34

APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article 
6(2)(b). 
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ជៃរងនសោះអាចសែរូវបាៃោក់នៅកនែុងមណ្ឌ �សានែ ក់នៅបិទទា្វ រ ្ទេុយពើបំណងរបស់ពួកន្រ នែើម្ើការោរសុវែ្ថិភាពរបស់ពួកន្រ។ នៅសបនទស
មួយចំៃួៃ ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ ផែ�ជាជៃនទសៃ្តរសបនវសៃ៍មិៃសបសកែើ សែរូវបាៃោក់នៅកនែុងមណ្ឌ �សានែ ក់នៅរបស់រោឋា ភិបា�
ឬមណ្ឌ �សានែ កន់ៅផែ�បាៃទទ�ួការយ�់សពមពើរោឋា ភិបា� នែើម្ើរែឹបៃ្តងឹចនំោះការផ្លែ សទ់ើរបសព់កួន្រ។ ជៃរងនសោះក៏សែរូវបាៃឃុខំលែួៃ
នៅកនែុងមណ្ឌ �សានែ ក់នៅបិទទា្វ រ្ងផែរ នោយផ្អែកន�ើនហែុ្� ពួកន្រៃឹងម្ៃវែ្តម្ៃនែើម្ើចូ�រមួនៅកនែុងការនសុើបអនង្កែ ៃិងការ្្នាទេ នទាស។37

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការឃុំខ្ួនដោយបង្ខំនៅកន្្រងឃុំឃាំង ឬមណ្ឌលសា្ន្រក់នៅបិទទ្វ្ររ

គន្លះទី ១៣៖
ការកសាងទំៃុកចិែ្ត ្រឺជាការចាបំាច់នឆ្ាះនៅរកការទទួ�បាៃការសហការ
របស់ជៃរងនសោះ។ ការចាប់ខលែួៃ ៃិង/ឬការឃុខំលែួៃអាចនានំៅរកឧបស្រគា
ធងាៃ់ធងារ ឬបំផ្លែ ញឱកាស នែើម្ើកសាងទំៃុកចិែ្តរបស់ជៃរងនសោះ។

គន្លះទី ១៤៖
្្�់ែ�់ជៃរងនសោះ ៃិងសាកសេើផែ�មិៃផមៃជាព�រែឋាៃូវកិច្ចការោរោ៉ង
ស្រប់សោៃ់ ៃិងការអៃុញ្ញា ែឱ្យសានែ ក់នៅបនណ្ាះអាសៃនែនៅកនែុងអំ�ុង
នព�នៃកិច្ចែំនណើ រការ្លែូវចបាប់។38

គន្លះទី ១៥៖
រះិរកវធិើនានានែើម្ើទទួ�បាៃចនមលែើយ ៃិងសក្ខើកម្មជាភស្តុតាងពើជៃរងនសោះ
នោយោ្ម ៃការឃុខំលែួៃពកួន្រកនែុងរយៈនព�ផវងនៅកនែុងមណ្ឌ �សានែ កន់ៅ។39  ការ
នធ្វើផបបនៃះ  អាចរមួម្ៃការនសបើសបាស់ការ្្�់សក្ខើកម្មមុៃនព�ជំៃំុជសមះ ការ
ថែវ ើនែអូនៃការ្្�់សក្ខើកម្ម ឬការ្្�់សក្ខើកម្មតាមរយៈវ ើនែអូ។ សបសិៃ
នបើជៃរងនសោះម្ៃបំណង ឬអាចចូ�រមួ្្�ស់ក្ខើកម្មបាៃ ្រប្ើនសបើសបាស់
មនធយោបាយ្្�់សក្ខើកម្មមុៃនព�ជំៃំុជសមះ ែំណភា្ជ ប់វ ើនែអូ ៃិងសវៃការ
ឆាប់រហ័ស នៅតាមចបាប់ផែ�ម្ៃ នែើម្ើជួយបសងរួមរយៈនព�នៃការ
សានែ ក់នៅជាកំហែិនៅកនែុងមណ្ឌ �សានែ ក់នៅបិទទា្វ រ។40

40

McAdam (2020). 

សញ្ញា  ACTIP ម្សតា ១៤(៤) ៃិង១៤(៥), កញ្ចប់
ឧបករណ៍អាស៊ាៃស្ើពើ្រំរូសសម្ប់ការអៃុវែ្តរបស់អនែក
អៃុវែ្តការងារ (ឆានែ ២ំ០១៩)។

ACWC Regional Review Recommendation 
5.1, 5.2 and 5.3. See also Office of the 
High Commissioner for Human Rights. 
Recommended Principles and Guidelines 
on Human Rights and Human Trafficking. 
(n.d.) https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/Traffickingen.pdf

ការពិៃិែ្យន�ើងវញិថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់ ACWC 
អៃុសាសៃ៍ ៤.១។
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គន្លះទី ១៦៖
កិច្ចែំនណើ រការនសុើបអនង្កែផែ�ចាបំាច់សែរូវនធ្វើការពិៃិែ្យ ៃិងការវាយែនមលែន�ើ
រាងកាយ ៃិង្លែូវចិែ្ត ្រប្ើនកើែន�ើងផែកនែុងករណើ  ផែ�ម្ៃការយ�់សពម
សបកបនោយព័ែ៌ម្ៃស្រប់សជរុងនសជាយរបស់ជៃរងនសោះប៉ុនណាណ ះ។ ជៃរង
នសោះ្រប្ើទទួ�បាៃព័ែ៌ម្ៃអំពើជំហាៃ ៃិងែំនណើ រការោក់ព័ៃ្ ៃិងមូ�
នហែុផែ�ចាបំាច់សែរូវនធ្វើផបបនៃះ។ ការនសងាៀមសាងា ែ់របស់ជៃរងនសោះមិៃ្រប្ើ
សែរូវបាៃបកសសាយថ្ ជាការយ�់សពមន�ើយ។ ការពិៃិែ្យ ៃិងការការវាយ
ែនមលែក៏្រប្ើសែរូវបាៃនធ្វើន�ើងនោយៃរណាម្នែ ក់ផែ�ម្ៃនយៃឌ័រផែ�ជៃ
រងនសោះម្ៃអារម្មណ៍សុខសសរួ�ជាមួយ្ងផែរ។

គន្លះទី ១៧៖
សបសិៃនបើអាចនធ្វើបាៃ ចាែ់តាងំ “អនែកោសំទជៃរងនសោះ-សាកសេើ” ឬ “អនែកសសមប
សសមរួ�ជៃរងនសោះ-សាកសេើ” នែើម្ើអមែំនណើ រ ៃិងោសំទជៃរងនសោះនៅទូទាងំ
កិច្ចែំនណើ រការែុោការ។ បុ្រគា�នៃះអាច្្�់ព័ែ៌ម្ៃបច្ចុប្ៃនែភាពអំពើសា្ថ ៃ
ភាពនៃករណើ  ៃិងព័ែ៌ម្ៃអំពើការបញ្ជូ ៃនៅរកនសវានានា។42

គន្លះទី ១៨៖
នសនែើសំុវធិាៃការោសំទជាក់ផស្ងរបស់ែុោការ ផែ�សំនៅកាែ់បៃ្ថយការថប់
បារមភា ៃិងការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្តនៅន�ើជៃរងនសោះ ែូចជា ការនៅកាៃ់បៃទេប់
ែុោការនៅមុៃនព�ជំៃំុជសមះនែើម្ើឱ្យពួកន្រសាគា �់ចបាស់អំពើបរោិកាស
ជុំវញិ ៃិងែឹងថ្នែើអនែកណាអងគាុយកផៃលែងណា ការអមែំនណើ រនៅ ៃិងមក
ពើអាោរែុោការ ការនសបើសបាស់សចកចូ�នោយផ�កនៅកនែុងអាោរែុោការ 
កផៃលែងរង់ចាឯំកជៃ ៃិងការ្្�់ព័ែ៌ម្ៃជាសបចាោំក់ព័ៃ្ៃឹងការនធ្វើការជំៃំុ
ជសមះពើខាងអយ្យការនៅទូទាងំកិច្ចែំនណើ រការែុោការ។43

43

កញ្ចប់ឧបករណ៍អាស៊ាៃស្ើពើ្រំរូសសម្ប់ការអៃុវែ្ត
របស់អនែកអៃុវែ្តការងារ (ឆានែ ២ំ០១៩)។ 

នោ�ការណ៍ផណនាអំាស៊ាៃសសម្បអ់នែកអៃុវែ្តការងារ
ផ្នែទើ១ ច៤។ នោ�ការផណនាអំាស៊ាៃោក់ព័ៃ្ៃឹង
ការយកចិែ្តទុកោក់ចំនោះនយៃឌ័រ កថ្ខណ្ឌ  ៣.៦។

42

Anti-Slavery International (2002).41សូម្ើផែនៅនព�ផែ�ជៃរងនសោះបាៃយ�់សពមនោយស្ម័ស្រចិែ្ត កនែុងការចូ�រមួោ៉ងនពញន�ញ
នៅកនែុងែំនណើ រការែុោការក្ើ ក៏ជៃរងនសោះនៅផែងាយរងនសោះចំនោះការបំភិែបំភ័យនៅកនែុង ៃិង
នៅជុំវញិែុោការផែរ។ ពួកន្រអាចទទួ�រងឥទ្ិព�ពើន្រនោយងាយ ភាពអាចនជឿបាៃរបស់
ពួកន្រអាចទទួ�រងការបំផ្លែ ញនោយនមធាវ ើការោរក្ើែ៏ខាលែ ងំកាលែ  ឬ ជៃជួញែូរអាចបញ្ចុ ះបញ្ចូ �ពួក
ន្រឱ្យែកការសហការរបស់ពួកន្រវញិ នទាះជាតាមរយៈសំណូក ឬការបំភិែបំភ័យនៅន�ើជៃរងនសោះ
ៃិង/ឬស្ររួសាររបស់ពួកន្រក្ើ។41 អនែកទាងំឡាយ ផែ�ទទួ�រងការបង្ខំឱ្យសបឈមមុខជាមួយជៃជួញែូរ
ពួកន្រ អាចកាលែ យជាជៃនសោះសារជាថ្មើនៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃកិច្ចែំនណើ រការនៃះ។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ការរងគ្រ្រះឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងព្រលន្រកិច្ចដំណើរការ
តុលាការ
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បុនរៃិច្័យជារមួអំពើទំនាក់ទំៃងនៃបញ្ហា នយៃឌ័រ ៃិងទសមង់ែនទនទៀែនៃការនរ ើសនអើង អាចរារាងំជៃរងនសោះពើការទទួ�បាៃភាព
យុែ្តិធម៌។ ឧទាហរណ៍ បុ្រគា�ម្នែ ក់ផែ�ម្ៃពិការភាព្លែូវចិែ្តអាចសែរូវបាៃសៃ្មែជាមុៃថ្ ជាសាកសេើអសមែ្ថភាព ឬមិៃអាចទុកចិែ្ត
បាៃ។ បុនរៃិច្័យអាចប៉ះោ�់ែ�់ភាពឥែ�នមអែៀងរបស់ែួអងគាែុោការ នសចក្ើសនសមចរបស់នៅសកម ៃិងសពះរាជអាជាញា  សពមទាងំការ
យ�់នឃើញរបស់ពួកន្រចំនោះភាពអាចទុកចិែ្បាៃរបស់សាកសេើ ៃិង/ឬសមែ្ថភាព្លែូវចបាប់របស់សាកសេើ។

 គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រល អាច កើតឡើង៖ ការសុើបអង្ក្រត និង ស្រចក្ដីសម្រ្រចចិត្ត របស់ តុលាការ ដោយផ្អ្រកលើ ភាពលម្អៀង និង 
បុរ្រនិច្ឆ័យ

គន្លះទី ១៩៖
នៅសកម ៃិងនមធាវ ើការោរសែរូវផែសបកាៃ់ខា្ជ ប់ៃូវសកមសើ�ធម៌ ៃិងការ
អៃុវែ្ត�ក្ខណៈវជិា្ជ ជើវៈរបស់ពួកន្រ។ ការនធ្វើផបបនៃះរមួម្ៃការនជៀស
វាងពើការនសបើសបាស់ភាសា ឬសំនៃៀងផបបវាយសបហារ ឬកនសម្�។
បផៃ្ថមន�ើនៃះ មិៃ្រប្ើជំរុញឱ្យជៃរងនសោះរឭំកអំពើនរឿងរ៉ាវរបស់ពួកន្រ
ន�ើយ។

គន្លះទី ២០៖
បណុ្ះបណ្ា�អនែកវជិា្ជ ជើវៈផ្នែកយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ អំពើចបាប់សិទ្ិមៃុសសេ
អៃ្តរជាែិ ៃិងបុនរៃិច្័យអំពើនយៃឌ័រ ៃិងភាព�នមអែៀងចំនោះនយៃឌ័រ។ 
្ូរសបញ្្ជ ក់អំពើការបង្កនសោះថ្នែ ក់នៃការយ�់នឃើញជាបុនរៃិច្័យរបស់
ែុោការ តាមរយៈការសសាវសជាវផែ�ផ្អែកន�ើភ័ស្តុតាង។ វភិា្រការផវក
ផញករបស់ែុោការចំនោះភស្តុតាងពើការយ�់នឃើញជាបុនរៃិច្័យ ៃិង
្ូរសបញ្្ជ ក់ឧទាហរណ៍នៃការអៃុវែ្ត�អៗែ របស់ែួអងគាផ្នែកយុែ្តិធម៌ ផែ�
បាៃែតាងំ ៃិងបាៃជំៃះន�ើការយ�់នឃើញជាបុនរៃិច្័យចំនោះនយៃឌ័រ។

19ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន នោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



ការចូ�រមួនៅកនែុងែំនណើ រការ្លែូវចបាប់ អាចបង្កឱ្យម្ៃបៃទេុកចំណាយផ្នែកហរិញញាវែ្ថុនសចើៃចំនោះជៃរងនសោះ ៃិងស្ររួសាររបស់
ពួកន្រ។ សសម្ប់ជៃរងនសោះជានសចើៃ ផែ�ជាអនែកសបកបរបរចិញ្ច ឹមស្ររួសារផែម្នែ ក់ឯង សា្ថ ៃភាពនៃះបនង្កើែភាពតាៃែឹងផ្នែក
នសែឋាកិច្ច ្លែូវអារម្មណ៍ ៃិង្លែូវចិែ្តោ៉ងខាលែ ងំ។ ការ្្នាទេ នទាសជៃជួញែូរសបកបនោយនជា្រជ័យអាចមិៃនានំៅែ�់បែិទាៃ 
ឬសំណងសសម្ប់ជៃរងនសោះ ៃិងស្ររួសាររបស់ពួកន្រនទ។ អែ្ថសបនោជៃ៍នៃការជួយជាមួយៃឹងកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌
សពហ្មទណ្ឌ  មិៃម្ៃ�ក្ខណៈចបាស់ោស់ចំនោះជៃរងនសោះជានសចើៃ។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលអាចកើតឡើង៖ ភាពតានតលងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និងបដិទន និងសំណងនៅមនកម្រិត

គន្លះទី ២១៖
កំុសៃយោសជរុ�នពក ឬៃិោយបំន្លែើសអំពើ្�សបយជៃ៍នៃការចូ�រមួនៅ
កនែុងកិច្ចែំនណើ រការ្លែូវចបាប់។ នសវាការោរ ៃិងនសវាោសំទ ែូចជាជំៃួយ
ផ្នែកនវជ្ជសាស្ស្ត ៃិងមណ្ឌ �សានែ ក់នៅ (រមួទាងំកផៃលែងសានែ ក់នៅបនណ្ាះ
អាសៃនែ) ្រប្ើសែរូវកាែ់ផ្្ច់នចញពើនោ�បំណងផ្នែកយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ ។

គន្លះទី ២២៖
្្�់ព័ែ៌ម្ៃចបាស់ោស់អំពើឧបាសស័យនោយនសបើសបាស់ភាសា ៃិងទសមង់
ផែ�ជៃរងនសោះអាចយ�់បាៃនោយងាយសសរួ�។ ការនធ្វើផបបនៃះអាច
រមួម្ៃ៖ សិទ្ិរបស់ពួកន្រកនែុងការទទួ�បាៃឧបាសស័យ ជាពិនសស សសម្ប់
ជៃរងនសោះផែ�សានែ ក់នៅនសរៅសបនទសនែើមរបស់ខលែួៃ ែំនណើ រការោក់
ោក្យសំុ ៃិងសំណំុឯកសារផែ�ចាបំាច់ ការប៉ាៃ់សបម្ណ ៃិងនព�
នវោសសម្ប់ការអៃុម័ែ។�។ ជៃរងនសោះ ផែ�មិៃផមៃជាព�រែឋា 
្រប្ើទទួ�បាៃសិទ្ិបៃ្តស្ថិែនៅកនែុងសបនទសននាះ រមួទាងំសិទ្ិកនែុងការ
នធ្វើការងារ សបសិៃនបើពួកន្រម្ៃបំណងនធ្វើការ រហូែែ�់ម្ៃែំនណាះ
សសាយសសម្ប់ការទាមទារសំណងរបស់ពួកន្រ។45

គន្លះទី ២៣៖
សនសមច្្�់បែិទាៃ ៃិងសំណង សបសិៃនបើជៃជួញែូរបាៃន្រចខលែួៃ
ឬ “ោ្ម ៃ�ុយ” ក៏នោយ។

Ibid.44
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ការធ្វើការងារជាមួយកុមារ៖ គន្លឹះសម្រ្រប់ការ
មិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

អាសស័យន�ើអាយុ ភាពចាស់ទំុ ៃិងបទពិនសាធៃ៍របស់ពួកន្រអំពើអំនពើជួញែូរមៃុសសេ កុម្រសែរូវផែ�សែរូវបាៃ
ន្រជួញែូរម្ៃែសមរូវការជំៃួយផែ�ែសមរូវឱ្យម្ៃការផថទាឯំកនទសខ្ស់។ អនែកអៃុវែ្តការងារចាបំាច់សែរូវ
ទទួ�សាគា �់ថ្ មិៃផមៃកុម្ររងនសោះនោយអំនពើជួញែូរទាងំអស់ៃឹងបងាហា ញថ្ពួកន្រ ្រឺសុទ្ផែ ម្ៃ�ក្ខណៈ 
ែូនចនែះនទ។ ពួកន្រអាចម្ៃឯកសារសម្គា �់ខលែួៃផកលែងកាលែ យ ផែ�បំនភលែអំពើអាយុរបស់ពួកន្រ ឬអាចកុហកអំពើ
អាយុរបស់ពួកន្រ នោយសារអនែកនកងសបវញ័្ច ពួកន្រសបាប់ឱ្យៃិោយផបបនៃះ។ នោយសារកុម្ររងនសោះ
នោយអំនពើជួញែូរ កសមអាចន្រចខលែួៃនចញពើសា្ថ ៃភាពនកងសបវញ័្ចបាៃ ពួកន្រពឹងផ្អែកន�ើវធិាៃការកំណែ់
អែ្តសញ្ញា ណផបបបុនរសកម្មផែ�អៃុវែ្តនោយសា្ថ ប័ៃរោឋា ភិបា� ៃិងអងគាការសងគាមសុើវ�ិ។ រែឋាសម្ជិក
អាស៊ាៃសែរូវបាៃែសមរូវឱ្យនរៀបចំចបាប់ នោ�ៃនោបាយ ៃិងយៃ្តការសមសសប នែើម្ើធានាសុវែ្ថិភាព ៃិង
សុខុម្�ភាពរបស់កុម្ររងនសោះនៅស្រប់ែំណាក់កា� នោ�្រឺ ចាប់តាងំពើការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ
រហូែែ�់រកបាៃែំនណាះសសាយយូរអផង្វង។

UNICEF. Guidelines on the Protection of Child
Victims of Trafficking. UNICEF Technical 
Notes (New York: 2006).https://ec.europa.
eu/ant i t ra ffick ing/s i tes/ant i t ra ffick ing/
files/unicef_guidlines_on_protection_of_
the_rights_of_teh_child_2006_en_2.pdf
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គន្លះទី ១៖
ជៃរងនសោះម្នែ ក់ផែ�មិៃចបាស់អំពើអាយុរបស់ពួកន្រ ្រប្ើសែរូវបាៃ
សៃ្មែជាមុៃថ្ជាកុម្រ នហើយែំនណើ រការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណជៃរ
ងនសោះ ៃិងសម្ភា សៃ៍្រប្ើម្ៃសងគាែភាពជាមួយៃឹងនោ�ការណ៍
នានានៃអៃុសញ្ញា ស្ើពើសិទ្ិកុម្រ (CRC)។ ការកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណ 
ជៃរងនសោះសែរូវអៃុវែ្តោ៉ងរហ័ស ៃិងទទួ�បាៃការចាែ់ជាអាទិភាព 
នែើម្ើកំណែ់អាយុរបស់ជៃរងនសោះ នែើម្ើធានាថ្ នសវាផែ�សែរូវ្្�់
ែ�់ជៃរងនសោះ ្ឺរជានសវាសមសសប។46 

គន្លះទី ២៖
កនែុងកសមិែខ្ស់បំ្ុែផែ�អាចនធ្វើបាៃ ម្ៃផែបុ្រគា�ិកផែ�ទទួ�បាៃ
ការបណុ្ះបណ្ា�អំពើែសមរូវការពិនសស ៃិងសិទ្ិរបស់កុម្រប៉ុនណាណ ះ 
ផែ�្រប្ើចាែ់ផចង ឬសម្ភា សៃ៍កុម្ររងនសោះ។

គន្លះទី ៣៖
កុម្រផែ�សែរូវបាៃន្រជួញែូរ្រប្ើទទួ�បាៃការចាែ់តាងំអាណាពយោបា�
សសបចបាប់ នែើម្ើផណនាពំួកន្រ ៃិងការោរសិទ្ិ ៃិង្�សបនោជៃ៍
របស់ពួកន្រ នៅនព�ណាផែ�ឪពុកម្្យរបស់ពួកន្រមិៃអាចចូ�រមួ
ជាបនណ្ាះអាសៃនែ ឬជាអចិនស្ៃ្តយ ៍មិៃម្ៃបំណង ឬមិៃស័ក្តិសមកនែុងការ
នសបើសបាស់សិទ្ិឪពុកម្្យរបស់ពួកន្រ។ អាណាពយោបា�ផែ�សែរូវបាៃចាែ់
តាងំ្រប្ើទទួ�បាៃការពិនសោះនោប�់ ៃិងព័ែ៌ម្ៃអំពើវធិាៃការទាងំអស់
ផែ�សែរូវបាៃអៃុវែ្តោក់ព័ៃ្ៃឹងកុម្រ។

គន្លះទី ៤៖
ព័ែ៌ម្ៃទាងំអស់ផែ�សែរូវ្្�់ែ�់កុម្រ ចាបំាច់សែរូវសមសសបជាមួយ 
ៃឹងអាយុ ភាពចាស់ទំុ កសមិែនៃការអប់រ ំ ៃិងបទពិនសាធៃ៍របស់កុម្រ 
ៃិងបងាហា ញែ�់កុម្រកនែុង�ក្ខណៈកុម្រនមសែើ ៃិងសមសសប។ ន�ើកទឹក
ចិែ្ត ៃិងធានាថ្ រា�់នសចក្ើសនសមចចិែ្តទាងំអស់សែរូវបាៃនធ្វើន�ើងនោយ
ម្ៃការចូ�រមួ ៃិងធាែុចូ�របស់កុម្រ។ កសមិែផែ�កុម្រអាច្្�់ការ 
យ�់សពមសបកបនោយព័ែ៌ម្ៃស្រប់សជរុងនសជាយ ៃឹងម្ៃ�ក្ខណៈខុសៗ 
ោនែ  នោយនោងនៅតាមអាយុ បទពិនសាធៃ៍ ៃិងែំណាក់កា�នៃការ 
អភិវឌ្ឍរបស់កុម្រ។ សូមចងចាអំំពើ្�ប៉ះោ�់ផែ�អាចនកើែនទ្ើងនៃ
អែុ�្យភាពអំណាចរវាងកុម្រ ៃិងមៃុសសេនពញវយ័ រមួទាងំសបការផែ� 
ថ្នែើអែុ�្យភាពនៃះបនង្កើែសម្្ធនៅន�ើការយ�់សពម ផែរឬនទ (នោយ
បុ្រគា�ិក ឬឪពុក ឬម្្យ/អាណាពយោបា�)។48 
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នោ�ការផណនាអំាស៊ាៃោក់ព័ៃ្ៃឹងការយកចិែ្តទុក
ោក់ចំនោះនយៃឌ័រ កថ្ខណ្ឌ  ៣.២.៣។ ការពិៃិែ្យ
ន�ើងវញិថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់ ACWC អៃុសាសៃ៍ ២.២។

UNICEF (2006).

Surtees, R. Ethical principles for the re/
integration of trafficked persons: Experiences 
from the Balkans. Issue Paper #5. (Nexus 
Institute: 2013).
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គន្លះទី ៥៖
អៃុញ្ញា ែឱ្យកុម្រផែ�សែរូវបាៃឃុខំលែួៃ ចាប់ខលែួៃ សងសេយ័ ឬនចាទសបកាៃ់
អំពើបទន�្មើសសពហ្មទណ្ឌ ទាក់ទងជាមួយឪពុកម្្យ ឬ អាណាពយោបា�
របស់ពួកន្រភាលែ ម ៃិងហាមឃាែ់ការសម្ភា សជាមួយកុម្រនោយោ្ម ៃ
វែ្តម្ៃរបស់នមធាវ ើ ឬអនែក្្�់ជំៃួយផ្នែកចបាប់ែនទនទៀែ ៃិងឪពុក ឬ 
ម្្យ ឬអាណាពយោបា� (នៅនព�អាចនធ្វើបាៃ) នែើម្ើឧែ្តមសបនោជៃ៍
របស់កុម្រ។49 

គន្លះទី ៦៖ 
កុម្រសែរូវផែទទួ�បាៃព័ែ៌ម្ៃកនែុង�ក្ខណៈមួយផែ�សមសសបនៅតាម
អាយុ ៃិងភាពចាស់ទំុរបស់កុម្រ។ ការ្្�់ព័ែ៌ម្ៃែ�់ឪពុកម្្យ
អាណាពយោបា� ឬអនែកផថទា ំ្រប្ើជាការបផៃ្ថម ៃិងមិៃផមៃជាការជំៃួស 
ន�ើយ នែើម្ើ្ ្�់ព័ែ៌ម្ៃនៅែ�់កុម្រ។50 

គន្លះទី ៧៖
នរៀបចំការសម្ភា សជាមួយកុម្រនោយម្ៃវែ្តម្ៃរបស់មៃុសសេនពញវយ័
ផែ�កុម្រទុកចិែ្តនៅជាមួយ។ ទំៃួ�ខុសសែរូវរបស់ជៃនៃះ ្រឺនែើម្ើរកសា
ឧែ្តមសបនោជៃ៍របស់កុម្រ។ ជៃនៃះអាចជាអាណាពយោបា�អនែកែំណាង
សសបចបាប់ ឬកនែុងករណើ ោ្ម ៃការចាែ់តាងំអាណាពយោបា� ឬអនែកែំណាង
សសបចបាប់ ជៃនៃះអាចជាស្ររូបនសងៀៃ ឬបុ្រគា�ិកសងគាម។51 

គន្លះទី ៨៖
សួរសំណួរ ផែ�ពិចារណាន�ើចរែិ�ក្ខណៈ ៃិងសាវតារស្ររួសាររបស់
កុម្រ។ ្រប្ើនសបើសបាស់ភាសាផបបកុម្រនមសែើ។ កុម្រ្រប្ើទទួ�បាៃ
ឱកាសមួយនែើម្ើសបាប់នរឿងរ៉ាវរបស់ពួកន្រនៅតាមរនបៀបរបស់ខលែួៃពួកន្រ
ផ្ទេ �់ មុៃនព�សួរសំណួរជាក់ោក់នៅកាៃ់ពួកន្រ។ ស្រប់ការសម្ភា ស
្រប្ើចាប់ន្្ើមជាមួយសំណួរនបើក ៃិង្រប្ើទុកសំណួរនោយផ្ទេ �់ ឬ
សំណួរនាមុំខ សសម្ប់ផ្នែកនសកាយនទៀែនៃការសម្ភា ស។

UNODC. United Nations Principles and 
Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal 
Justice Systems. (Vienna: 2013). See https://
www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/UN_principles_and_guidlines_
on_access_to_legal_aid.pdf

UNODC (2013)

ការពិៃិែ្យន�ើងវញិថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់ ACWC 
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គន្លះទី ៩៖
នធ្វើការប៉ាៃ់សបម្ណឧែ្តមសបនោជៃ៍របស់កុម្រភាលែ ម បនាទេ ប់ពើកំណែ់ថ្
កុម្រម្ៃហាៃិភ័យ។ សែរូវផែពិចារណាន�ើទសសេៃៈរបស់កុម្រអំពើការ
ប៉ាៃ់សបម្ណ ៃិងែំនណើ រការនៃះ។ កិច្ចការនៃះ្រប្ើជាែំនណើ រការជាបៃ្ត
បនាទេ ប់ នោយចាែ់ទុកឧែ្តមសបនោជៃ៍របស់កុម្រជាចំណុចសំខាៃ់នៃ
វធិាៃការនានា ៃិងជាការពិចារណាបឋម ៃិងជានោ�បំណងនៃស្រប់
វធិាៃការផែ�ម្ៃឥទ្ិព�ន�ើពួកន្រ។52

គន្លះទី ១០៖
ការឃុខំលែួៃកុម្ររងនសោះមិៃអាចសែរូវបញ្្ជ ក់ភាពសែឹមសែរូវ នោយផ្អែកផែ
ន�ើមូ�ោឋា ៃនៃភាពោ្ម ៃមៃុសសេអមែំនណើ រកុម្រ ឬកុម្របាៃផបកនចញ
ពើស្ររួសារ សា្ថ ៃភាពនទសៃ្តរសបនវសៃ៍ ឬ�ំនៅោឋា ៃរបស់កុម្រ ឬកង្វះ
សា្ថ ៃភាពណាមួយន�ើយ។ សសនែៀងោនែ នៃះផែរ នជៀសវាងការទុកោក់
កុម្ររងនសោះនៅកនែុងមណ្ឌ �សានែ ក់នៅ ឬមណ្ឌ �សុខុម្�ភាព ៃិង
នធ្វើផបបនៃះ ផែនៅនសកាយនព�បាៃផស្វងរកជនសមើសផថទាជំំៃួសែនទនទៀែ
អស់ប៉ុនណាណ ះ។ ការទុកោក់ផបបនៃះ្រប្ើសែរូវនធ្វើសសម្ប់រយៈនព�ខលែើ
បំ្ុែតាមផែ�អាចនធ្វើបាៃ ៃិង្រប្ើសែរូវពិៃិែ្យន�ើងវញិោ៉ងនទៀងទាែ់
នោយអាជាញា ធរឯករាជ្យ។53 

គន្លះទី ១១៖
មិៃសែរូវឱ្យម្ៃការកំណែ់នឃើញអែ្តសញ្ញា ណសម្គា �់ខលែួៃរបស់កុម្រ
រងនសោះ ៃិងសែរូវអៃុវែ្តស្រប់កិច្ចខិែខំសបឹងផសបងទាងំអស់នែើម្ើការោរ
ឯកជៃភាពរបស់កុម្រ។54  កុម្រមិៃម្ៃសមែ្ថភាពកនែុងការ្្�់ការ
យ�់សពមសសម្ប់ការផចកចាយ ការ្សេព្វ្សាយ ឬការបងាហា ញៃូវ
សម្ភា រជាសំនណរ ឬជារូបភាពផែ� កំណែ់អែ្តសញ្ញា ណរបស់ពួក
ន្រថ្ជាជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរមៃុសសេន�ើយ។ ន្រមិៃសែរូវនសបើ
រូបភាពណាមួយរបស់ជៃផែ�សែរូន្រជួញែូរផែ�ជាកុម្រនទពើនសោះ
ហាៃិភ័យផែ�អាចនធ្វើឱ្យម្ៃការកំណែ់សញ្ញា ណសម្គា �់ខលែួៃរបស់
ពួកន្របាៃ។

53

54

Office of the High Commissioner for Human 
Rights. Recommended Principles and 
Guidelines on Human Rights and Human 
Trafficking. (n.d.) https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/Traffickingen.pdf

កញ្ច ប់ឧបករណ៍អាស៊ាៃស្ើពើ្រំរូសសម្ប់ការអៃុវែ្ត
របស់អនែកអៃុវែ្តការងារ (ឆានែ ២ំ០១៩)។

នោ�ការណ៍ផណនា ំ ៃិងៃើែិវធិើែំបៃ់របស់អាស៊ាៃ, 
ការពិៃិែ្យន�ើងវញិថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់ ACWC។
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គន្លះទី ១២៖
កុម្រ្រប្ើទទួ�បាៃព័ែ៌ម្ៃនពញន�ញ ៃិងចូ�រមួនៅកនែុងស្រប់ការ 
នធ្វើនសចក្ើសនសមចចិែ្តអំពើការចូ�រមួរបស់ពួកន្រនៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការ
យុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ  រមួទាងំព័ែ៌ម្ៃោក់ព័ៃ្ៃឹងកា�វភិា្រនៃការជំៃំុ
ជសមះ សិទ្ិរបស់ពួកន្រកនែុងការទទួ�បាៃជំៃួយ្លែូវចបាប់ ៃិងការទទួ�
បាៃសំណង។ ែួអងគាផ្នែកយុែ្តិធម៌ ៃិងអនែក្្�់នសវាោក់ព័ៃ្្រប្ើទទួ�
បាៃការបណុ្ះបណ្ា�ជាក់ោក់អំពើនោ�ការណ៍ ៃិងការអៃុវែ្តការ
ចូ�រមួរបស់កុម្រ ៃិងកិច្ចការោរកុម្រនៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌
សពហ្មទណ្ឌ ។

គន្លះទី ១៣៖
ធានាថ្កិច្ចែំនណើ រការែុោការ ៃិងរែឋាបា�សែរូវបាៃនធ្វើន�ើងនៅកនែុង
បរោិកាស ៃិង�ក្ខណៈមួយផែ�អៃុញ្ញា ែឱ្យម្ៃការស្ាប់ឮរបស់
កុម្រ នទាះជាស្ាប់ឮនោយផ្ទេ �់ ឬតាមរយៈអនែកែំណាង ឬអងគាភាព
សមសសបកនែុង�ក្ខណៈមួយផែ�ម្ៃសងគាែភាពជាមួយៃឹងវធិាៃៃើែិ
វធិើនៃចបាប់ជាែិក្ើ។ ការពិចារណាអំពើអាយុ ៃិងភាពចាស់ទំុរបស់កុម្រ
ក៏អាចទាមទារឱ្យម្ៃការផកសសមរួ�ៃើែិវធិើ ៃិងការអៃុវែ្តផ្នែកែុោការ 
ៃិងរែឋាបា�្ងផែរ។55 

គន្លះទី ១៤៖
ឯកជៃភាព ៃិងទិៃនែៃ័យផ្ទេ �់ខលែួៃរបស់កុម្រ ផែ�ចូ�រមួ ឬបាៃចូ�
រមួនៅកនែុងែំនណើ រការែុោការ ឬែំនណើ រការនសរៅែុោការ ៃិងអៃ្តរា្រមៃ៍
ែនទនទៀែ ្រប្ើទទួ�បាៃកិច្ចការោរនៅស្រប់ែំណាក់កា� នហើយ
កិច្ចការោរផបបនៃះ្រប្ើសែរូវបាៃធានានោយចបាប់។ ជាទូនៅ ចំណុច
នៃះបង្កប់ៃ័យថ្ មិៃម្ៃការ្្�់ ឬការនបាះពុម្ព័ែ៌ម្ៃ ឬទិៃនែៃ័យ
ផ្ទេ �់ខលែួៃន�ើយ ជាពិនសស នៅកនែុងសបព័ៃ្្សេព្វ្សាយ ផែ�អាចបងាហា ញ 
ឬបង្ក�ក្ខណៈនោយសបនោ�ឱ្យម្ៃការបងាហា ញអែ្តសញ្ញា ណរបស់
កុម្រ រមួទាងំរូបភាពរបស់កុម្រ នសចក្ើបរោិយ�មអែិែអំពើកុម្រ ឬ
អំពើស្ររួសារ ន ្្ម ះ ឬអាសយោឋា ៃរបស់សម្ជិកស្ររួសារកុម្រ ៃិងសនមលែង 
ឬវ ើនែអូរបស់កុម្រន�ើយ។56 

UNODC (2013).

UNODC (2013)
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គន្លទី ១៥៖
ការជួបជំុស្ររួសារ ្រឺជាជនសមើសទើមួយ ៃិងជាទើចង់បាៃជាងន្រនៅកនែុង
ការបំនពញែសមរូវការរបស់កុម្រ។ ្រប្ើអៃុវែ្តជនសមើសនៃះនៅកនែុងស្រប់
សា្ថ ៃភាពទាងំអស់ ផែ�សែរូវបាៃចាែ់ទុកថ្ម្ៃសុវែ្ថិភាព ៃិងសុខភាព
�អែសសម្ប់កុម្រ។ នៅនព�មិៃអាចអៃុវែ្តជនសមើសនៃះបាៃ ការទុក
ោក់កនែុងការផថទាជំំៃួសអាចរមួម្ៃការផថទានំោយសាច់ញាែិ/ការទុក
ោក់ជាមួយសាច់ញាែិ ការផថទាកុំម្រនោយឪពុកម្្យធម៌ ្ទេះសានែ ក់
នៅជាសករុមែូចៗ។�។ មណ្ឌ �សានែ ក់នៅ ៃិងមណ្ឌ �ផថទាកុំម្រ្រប្ើ
សែរូវចាែ់ទុកថ្ជាជនសមើសចុងនសកាយនៅកនែុងករណើ នៃកុម្រផែ�សែរូវបាៃ
ន្រជួញែូរ នហើយនៅនព�ចាបំាច់ ្រប្ើជាែំនណាះសសាយបនណ្ាះ 
អាសៃនែ។ នោយសារកុម្រ ៃិងយុវជៃ ្រឺជាសករុមចសមរុះមួយ (ម្ៃ
�ក្ខណៈខុសៗោនែ នៅតាមអាយុ នយៃឌ័រ ភាពចាស់ទំុ ែំណាក់កា�
នៃការអភិវឌ្ឍ បទពិនសាធៃ៍នៃអំនពើជួញែូរ សា្ថ ៃភាពផ្ទេ �់ខលែួៃរបស់ពួក
ន្រ ៃិងសា្ថ ៃភាពស្ររួសាររបស់ពួកន្រ ៃិងនសចក្ើសែរូវការជំៃួយរបស់ពួក
ន្រ) ្រប្ើម្ៃជនសមើសនៃការសានែ ក់នៅនសចើៃចសមរុះោនែ ។

គន្លះទី ១៦៖ 
នសវានានានែើម្ើោសំទែ�់ការនធ្វើសម្ហរណកម្មរបស់កុម្រផែ�សែរូវ
បាៃន្រជួញែូរ សែរូវផែបាៃនរៀបចំនៅតាមែសមរូវការផ្ទេ �់ខលែួៃ ៃិងជាក់
ោក់របស់ពួកន្រ ៃិងសែរូវបាៃនរៀបចំ ៃិងអៃុវែ្តកនែុង�ក្ខណៈកុម្រ
នមសែើ។57  នោ�ការណ៍សិទ្ិកុម្រ ៃិងពិធើសារជាក់ោក់ស្តើពើកុម្រ ្រប្ើ
ជាមូ�ោឋា ៃសសម្ប់ការងារនៃះ។

ការពិៃិែ្យន�ើងវញិថ្នែ ក់ែំបៃ់របស់ ACWC57

26 ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



UNODC. ‘Guidance note on ‘abuse of a 
position of vulnerability’ as a means of 
trafficking in persons in Article 3 of the 
Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, supplementing the United 
Nations Convention against Transnational 
Organised Crime’ (Vienna: 2012), paragraph 
2.3. See https://www.unodc.org/documents/
human-trafficking/2012/UNODC_2012_
Guidance_Note_-_Abuse_of_a_Position_of_
Vulnerability_E.pdf

United Nations Office for Drugs and Crime. 
Global Report on Trafficking in Persons 2020. 
(Vienna: 2020).
https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.
pdf

សា្ថ ៃភាពនយៃឌ័រ ៃិងនសែឋាកិច្ចសងគាមរបស់បុ្រគា�ម្នែ ក់កំណែ់អំពើភាពងាយរងនសោះចំនោះអំនពើ
ជួញែូរមៃុសសេ។ សករុមមួយចំៃួៃ នោយសារនយៃឌ័រ កតា្ត ្លែូវនភទ អាយុ ជាែិពៃ្ុ សាសនា 
សបាក់ចំណូ�កនែុងស្ររួសារ កសមិែវប្ធម៌ សា្ថ ៃភាពជាព�រែឋា ៃិងពិការភាពរបស់ពួកន្រ អាចម្ៃ
ភាពងាយរងនសោះនសចើៃជាងចំនោះអំនពើជួញែូរមៃុសសេ។ កនែុងការកំណែ់ “ភាពងាយរងនសោះ” 
អងគាការ UNODC ពិចារណាន�ើសា្ថ ៃភាពផ្ទេ �់ខលែួៃ សា្ថ ៃភាព ឬកា�ៈនទសៈរបស់ជៃរងនសោះ។58

កនែុងនព�ជាមួយោនែ នៃះផែរ សា្ថ ៃភាពនយៃឌ័រ ៃិងនសែឋាកិច្ចសងគាមរបស់ជៃរងនសោះនោយអំនពើ
ជួញែូរក៏ម្ៃឥទ្ិព�ន�ើសមែ្ថភាពរបស់ពួកន្រកនែុងការទទួ�បាៃសិទ្ិ កិច្ចការោរ ៃិងជំៃួយ
្ងផែរ។

ការរាែែបាែនមនរា្រកូវ ើែ ១៩ ផែ�កំពុងនកើែន�ើង ៃឹងនធ្វើឱ្យភាពងាយរងនសោះរបស់ជៃចំណាក
សសរុក ៃិងសករុមជៃជួបការ�ំបាកន្សេងនទៀែនៅអាសុើអន្រនែយ ៍ម្ៃ�ក្ខណៈកាៃ់ផែធងាៃ់ធងារ ៃិងបង្ក
�ក្ខខណ្ឌ នានាផែ�បណា្ត �ឱ្យម្ៃការជួញែូរមៃុសសេ ៃិងបនង្កើៃ�ក្ខខណ្ឌ សសម្ប់អំនពើជួញ
ែូរមៃុសសេ ៃិងទាសភាពផបបទំនៃើប។ ការនកើៃន�ើងោ៉ងខាលែ ងំនៃភាពោ្ម ៃការងារផែ�បង្កន�ើង
នោយជំងឺកូវ ើែ ១៩ ម្ៃៃ័យថ្ ជៃជួញែូរមៃុសសេ ៃិងអនែកនសជើសនរ ើស ឈ្មួញកណ្ា� ៃិង
ៃិនោជកទុច្ចរែិ ៃឹងមិៃម្ៃការ�ំបាកកនែុងការកំណែ់នោ�នៅន�ើជៃរងនសោះ ផែ�មិៃសូវ
ទទួ�បាៃការយកចិែ្តទុកោក់ ស្ថិែនៅកនែុងសា្ថ ៃភាព�ំបាក ឬផែ�កំពុងសែរូវការការងារខាលែ ងំ
ន�ើយ។59

ក្រុមដ្រលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់៖ 
គន្លឹះសម្រ្រប់ការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់
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គន្លះទី ១៖
អនែកសម្ភា សៃ៍ ៃិងអនែក្្�់នសវាសែរូវផែប៉ាៃ់សបម្ណថ្ នែើពួកន្រម្ៃ
ការយ�់នឃើញជាមុៃផបបអវជិ្ជម្ៃ ភាព�នមអែៀង ឬអារម្មណ៍សបកាៃ់
ពូជសាសៃ៍អំពើបុ្រគា�នានាផែ�ពួកន្រៃឹងសម្ភា សៃ៍/ជួយផែរឬនទ ៃិង
ចាែ់វធិាៃការនែើម្ើធានាឱ្យបាៃថ្ចំណុចទាងំនៃះមិៃម្ៃឥទិ្ព�ជា
អវជិ្ជម្ៃន�ើនសវាៃិងការោសំទផែ�្្ត�់ជូៃជៃរងនសោះន�ើយ។

គន្លះទី ២៖
្្�់អនែកបកផសបភាសាសសម្ប់ជៃរងនសោះមកពើសករុមជៃជាែិភា្រែិច 
ៃិងជៃទាងំឡាយផែ�ម្ៃពិការភាព។ ធានាឱ្យបាៃថ្ជៃរងនសោះ
ម្ៃអារម្មណ៍ម្ៃផ្សុកភាពជាមួយៃឹងនយៃឌ័ររបស់អនែកបកផសប ៃិង
ថ្អនែកបកផសបមិៃសាគា �់ជៃរងនសោះ។

គន្លះទី ៣៖
្្�់ែ�់ស្ស្តើ កុម្រ ើ ៃិងយុវនារ ើៃូវជនសមើសនៃការសម្ភា ស ឬការជួបជា
មួយអនែកអៃុវែ្តការងារជាស្ស្តើ។ សបសិៃនបើមិៃម្ៃអនែកអៃុវែ្តការងារជា
ស្ស្តើនទ ស្ស្តើម្នែ ក់្រប្ើម្ៃវែ្តម្ៃ នៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃការសម្ភា ស ៃិង
ការពិៃិែ្យ។ សសនែៀងោនែ នៃះផែរ ការ្្�់ែ�់បុរស ៃិងកុម្រាវយ័ជំទង់
ៃូវជនសមើសនៃការសម្ភា ស ឬការជួបជាមួយអនែកអៃុវែ្តការងារជាបុរស 
្រឺម្ៃសារសំខាៃ់ែូចោនែ ។60 

គន្លះទី ៤៖
នោយសារសា្ថ ៃភាពងាយរងនសោះផ្នែកសងគាមរបស់ពួកន្រ ហាៃិភ័យជា
នសចើៃោក់ព័ៃ្ៃឹងការចូ�រមួរបស់សករុមផែ�មិៃសូវទទួ�បាៃការយក
ចិែ្តទុកោក់នៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការ្លែូវចបាប់ ្រប្ើសែរូវបាៃប៉ាៃ់សបម្ណ
ៃិងពិភាកសាោ៉ងម៉ែ់ចែ់ជាមួយជៃរងនសោះ នៅមុៃនព�អៃុវែ្តការចូ�
រមួនៃះ។ សិទ្ិរបស់ពួកន្រចំនោះការយ�់សពមសបកបនោយព័ែ៌ម្ៃស្រប់
សជរុងនសជាយ ការរកសាការសម្ងា ែ់ ៃិងឯកជៃភាព សែរូវអៃុវែ្តនៅទើនៃះ។

គន្លះទី ៥៖
្្�់ជំៃួយពិនសស ែូចជា អាណាពយោបា�សសបចបាប់សសម្ប់បុ្រគា�
ផែ�ម្ៃពិការភាពផ្នែកសែិ ពិការភាព្លែូវចិែ្ត ឬបុ្រគា�ផែ�មិៃអាច
ចូ�រមួោ៉ងនពញន�ញ នៅកនែុងៃើែិវធិើនៃការយ�់សពមសបកបនោយ
ព័ែ៌ម្ៃស្រប់សជរុងនសជាយបាៃ។ អាណាពយោបា�សសបចបាប់្ឺរជាជៃម្នែ ក់
ផែ�ម្ៃ�ិខិែសប្រ�់សិទ្ិអំណាច ផែ�្្�់នោយបុ្រគា�នៃះ ឬអនែក
ការោរ្លែូវចបាប់របស់បុ្រគា�នៃះ ផែ�ម្ៃ�ិខិែសប្រ�់សិទ្ិអំណាច
ផបបនៃះជាោយ�ក្ខណ៍អកសេរ។ អងគាការនានា្រប្ើពិនសោះនោប�់ជា
មួយនមធាវ ើោក់ព័ៃ្ៃឹងការយ�់សពមរបស់បុ្រគា�នានា ផែ�មិៃអាច
្្�់ការយ�់សពមផែ�ម្ៃសុព�ភាព្លែូវចបាប់បាៃ នោយសារសា្ថ ៃ
ភាពផ្នែកសែិ ឬ្លែូវកាយ។61 

IOM (2007)

IOM (2007)
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គន្លះទី ៦៖
្រប្ើ្ូរសបញ្្ជ ក់ៃូវែសមរូវការពិនសសរបស់សករុមងាយរងនសោះកនែុង�ក្ខណៈ
មិៃបំន្លែើស ៃិងមិៃ�នមអែៀង នោយមិៃនសបើភាសាផែ�បងាហា ញៃូវភាព
អាណិែ ឬភាពអាម៉្ស់។

គន្លះទី ៧៖
្រប្ើ្ ្�់ព័ែ៌ម្ៃទាងំអស់កនែុង�ក្ខណៈន្លែើយែបចំនោះែសមរូវការរបស់
ជៃផែ�មិៃនចះអកសេរ នហើយព័ែ៌ម្ៃទាងំននាះ្រប្ើសែរូវបាៃ្្�់ជា
ភាសាផែ�បុ្រគា�ទាងំននាះយ�់បាៃ។

គន្លះទី ៨៖
ជៃរងនសោះ្រប្ើទទួ�បាៃព័ែ៌ម្ៃនពញន�ញអំពើសិទ្ិ ជនសមើស ៃិង
ឱកាសនានា ៃិងចូ�រមួោ៉ងសកម្មនៅកនែុងនសចក្ើសនសមចចិែ្តទាងំអស់
អំពើនសវានានាផែ�ពួកន្រចង់ (ឬមិៃចង់) ទទួ�។62

គន្លះទី ៩៖
សែរូវែឹងអំពើៃិោមសងគាម ផែ�ម្ៃ្�ប៉ះោ�់អវជិ្ជម្ៃន�ើស្ស្តើ ៃិង
បញ្ហា សបឈមជាក់ោក់ ផែ�ជៃរស់រាៃ្ុែពើការជួញែូរជាស្ស្តើ បុរស
ៃិងកុម្រជួបសបទះ ៃិងធានាថ្ នសវាទាងំអស់សែរូវបាៃនរៀបចំន�ើង
នែើម្ើន្លែើយែបចំនោះទិែឋាភាពទាងំនៃះ ែូចជា ការោសំទផ្នែកចិែ្តសងគាម 
ព័ែ៌ម្ៃ្លែូវចបាប់ ភាពែំណាង មណ្ឌ �សានែ ក់នៅម្ៃសុវែ្ថិភាព។63 

គន្លះទី ១០៖
ធានាថ្ ជៃរងនសោះម្ៃ�ទ្ភាពទទួ�បាៃនសវាពហុវសិ័យស្រប់សជរុង
នសជាយ ផែ�ន្លែើយែបចំនោះនយៃឌ័រ ែូចជា ការ្្�់សបឹកសាផ្នែកចិែ្ត
សងគាម ជំៃួយ្លែូវចបាប់ សុខភាពបៃ្តពូជ សុខភាព្លែូវនភទ ៃិងនសវាសងគាម
�ំហសសម្ប់ផែស្ស្តើ ការោសំទពើមិែ្តភក្ិ ៃិង�ទ្ភាពម្ៃមណ្ឌ �សានែ ក់
នៅ ឬ្ទេះសានែ ក់នៅបនណ្ាះអាសៃនែរបស់ស្ស្តើ។

Surtees, R. Supporting the Reintegration of
Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater 
Mekong Sub-Region. (Bangkok: NEXUS Institute,
UN-ACT and World Vision, 2017).

Ibid
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គន្លះទី ១១៖
ធានាថ្ កម្មវធិើបណុ្ះបណ្ា� ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ជំនាញនជៀសវាងការ្ូរស 
បងាហា ញ  បុនរៃិច្័យអំពើនយៃឌ័រ ផែ�ម្ៃហាៃិភ័យនធ្វើឱ្យស្ស្តើជាប់នៅកនែុង
ការងារម្ៃចំណូ�ទាប ៃិងសបកបនោយការនកងសបវញ័្ច ។ នែើម្ើនធ្វើ
ផបបនៃះបាៃ ការបណុ្ះបណ្ា� ៃិងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ្រប្ើម្ៃនចែនា
នោះសសាយបញ្ហា ផបងផចកសបនភទការងារ តាមរយៈការ្្�់ការបណុ្ះ
បណ្ា�អំពើការងារ ៃិងវសិ័យផែ�្្ត�់ចំនណញ ខ្ស់ ៃិង ផែ� ម្ៃ
្� ៃិង្ុរណភាពខ្ស់ ៃិងោសំទស្ស្តើោ៉ងសកម្មកនែុងការចូ�រួមនៅ
កនែុងការបណុ្ះបណ្ា�នៃះ សបសិៃនបើពួកន្រម្ៃបំណងចូ�រមួ។64 

គន្លះទី ១២៖
ោក់ ឱ្យអៃុវែ្ត ៃូវវធិាៃការនានា ផែ�នោះសសាយការម្ក់ងាយន�ើជៃ
រងនសោះនោយការនកងសបវញ័្ច ្លែូវនភទ ៃិងអនែកទាងំឡាយ ផែ�បាៃ្លែង
នមនរា្រនអែស៍ ៃិងជំងឺកាមនរា្រែនទនទៀែរមួទាងំតាមរយៈការបនង្កើែ
នសវាសុខភាព្លែូវនភទ ៃិងសុខភាពបៃ្តពូជនោយម្ៃការរកសាការសម្ងា ែ់
ៃិងនោយផ្អែកន�ើសិទ្ិ សករុមមិែ្តោសំទមិែ្ត ការនធ្វើការងារនោយផ្ទេ �់ជា
មួយស្ររួសារ សហ្រមៃ៍ ៃិងសងគាមសុើវ�ិ។65

គន្លះទី ១៣៖
កម្មវធិើសម្ហរណកម្មសសម្ប់ព�ករនទសៃ្តរសបនវសៃ៍ផែ�វ�ិសែ�ប់
មកវញិ ្រប្ើពិចារណាន�ើសា្ថ ៃភាពនសែឋាកិច្ចសងគាមនៅកនែុងសបនទសនែើម
របស់ពួកន្រ្ងផែរ មិៃសែឹមផែសសម្ប់ខលែួៃពួកន្រប៉ុនណាណ ះនទ ប៉ុផៃ្តផថម
ទាងំស្ររួសាររបស់ពួកន្រ្ងផែរ។

គន្លះទី ១៤៖
កសាងភាពជានែ្ូរជាមួយទើភានែ ក់ងារ ៃិងសា្ថ ប័ៃែនទនទៀែ នែើម្ើធានា
ៃូវការ្្�់នសវាោសំទស្រប់សជរុងនសជាយ ៃិងការបៃ្តការផថទា។ំ66  

ICAT Draft Submission to CEDAW.

Ibid

Surtees, R (2017).
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“ហា្វ ” ្រឺជាស្ស្តើវយ័នក្មងម្នែ ក់ ផែ�ទើភានែ ក់ងារមួយបាៃនសជើសនរ ើស នោយសៃយោ្្�់ការងារមួយជាជាងកាែ់នែរនៅ
រាជធាៃើ។ នាងបាៃខ្ចើ�ុយពើមិែ្តភក្ិ ៃិងស្ររួសារ នែើម្ើបង់នថលែសសម្ប់អនែកនសជើសនរ ើស ប៉ុផៃ្តនៅនព�ផែ�នាងបាៃ
នៅែ�់ទើសករុង នាងបាៃែឹងថ្ “បំណុ�” របស់នាងចំនោះទើភានែ ក់ងារនសជើសនរ ើសបាៃនកើៃន�ើងជាងនទ្វែង នហើយ
នាងជាមួយៃឹងស្ស្តើែនទនទៀែសបផហ� ២៥នាក់ សែរូវបាៃបញ្ចុ ះបញ្ចូ �ឱ្យនធ្វើការងារនៅកនែុងហាងម៉្សសាមួយ នែើម្ើរក
�ុយបាៃនសចើៃោ៉ងឆាប់រហ័ស។ នៅនព�ែំបូង នាងនជឿថ្ ការងារននាះពិែជាការងារម៉្សសាផមៃ ប៉ុផៃ្តនៅនព�
បៃ្តិចនសកាយមកនាងបាៃែឹងោ៉ងឆាប់រហ័សថ្ នាងសែរូវ្្�់នសវា្លែូវនភទែ�់អែិថិជៃរបស់នាង។ បនាទេ ប់ពើទទួ�
អែិថិជៃទើមួយនហើយ នាងម្ៃអារម្មណ៍អាម៉្ស់ោ៉ងខាលែ ងំ ៃិងមិៃអាចន្រចនៅណាបាៃ។ ម្្ច ស់ហាងម៉្សសាបាៃ
សបាប់នាងថ្ ោ្ម ៃអនែកណាៃឹងជួ�នាងឱ្យនធ្វើជាជាងកាែ់នែរនទៀែន�ើយពើនសោះសបវែ្តិនធ្វើការងារ្លែូវនភទរបស់នាង។ 

នៅនថងាមួយ ហាងម៉្សសានៃះសែរូវបាៃបស្ងា្ក ប នហើយ ហា្វ  ៃិងស្ស្តើ ៃិងកុម្រ ើែនទនទៀែសែរូវបាៃជួយសនស្ងាគា ះពើសា្ថ ៃភាព
ែ៏អាសកក់ននាះ។ ៃ្ររបា� ៃិងមស្ៃ្តើនសុើបអនង្កែផែ�បាៃចូ�រមួនៅកនែុងការបស្ងា្ក បននាះ នសទេើរផែនជឿោ៉ងចបាស់
ថ្ ស្ស្ើទាងំនៃះ ្រឺជាជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ។ មស្ៃ្តើនសុើបអនង្កែម្នែ ក់កំពុងសម្ភា សស្ស្តើទាងំនៃះ នហើយការ
សម្ភា សនៃះែំនណើ រការនៅមិៃបាៃ�អែន�ើយ។ ហា្វ  ្រឺជាស្ស្តើទើបើ ផែ�មស្ៃ្តើនសុើបអនង្កែនៃះៃិោយជាមួយ ែូចស្ស្តើ
ែនទនទៀែផែរ នាងទទូចថ្ នាងមិៃសែរូវបាៃបង្ខំឱ្យនធ្វើការងារនៃះន�ើយ។

ហា្វ ៖ �ុយ្ឺរជានរឿង�អែ។ ខញាុ ំអាចរក�ុយ សសម្ប់ខលែួៃខញាុ ំ ៃិងស្ររួសាររបស់ខញាុ ំ។ នហែុនៃះនហើយបាៃជាខញាុ ំនៅទើនៃះ។
ខញាុ ំម្ៃនសរ ើភាពកនែុងការនចញចូ�។ វាជាជនសមើសរបស់ខញាុ ំ។

មស្ៃ្តើនសុើបអនង្កែ៖ ប៉ុផៃ្តនយើងម្ៃព័ែ៌ម្ៃផែ�អាចទុកចិែ្តបាៃោ៉ងខាលែ ងំ ផែ�សបាប់នយើងថ្ អនែកសបផហ�ជាសែរូវ
បាៃន្រនាមំកទើនៃះ នោយនចែនាផកលែងកាលែ យ។ នែើអនែកមិៃ្ិរែថ្ អនែកមកទើនៃះនែើម្ើនធ្វើអ្វើន្សេងនទឬ?

ហា្វ ៖ ចាស៎ ខញាុ ំ្រិែថ្ខញាុ ំៃឹងនធ្វើជាជាងកាែ់នែរ។ ប៉ុផៃ្តបនាទេ ប់មក ខញាុ ំែឹងថ្នៅកផៃលែងនៃះរក�ុយបាៃនសចើៃជាង។

មស្ៃ្តើនសុើបអនង្កែ៖ ៃិងោ្ម ៃៃរណាម្នែ ក់បង្ខំអនែកឱ្យនធ្វើការងារនៃះផមៃនទឬ? ោ្ម ៃៃរណាម្នែ ក់បាៃៃិោយថ្ នៃះ្ឺរជា
វធិើផែមួយ្រែ់ ផែ�អាចសងបំណុ�របស់អនែកបាៃផមៃនទឬ?

ហា្វ ៖ សបផហ�ខញាុ ំអាចទទួ�បាៃការជួយនសចើៃនទៀែ សបសិៃនបើខញាុ ំសបាប់អនែកថ្ ខញាុ ំសែរូវបាៃោក់សចវាក់ជាប់ផស្រជានរៀង
រា�់យប់ នហើយពួកន្រវាយនធ្វើបាបខញាុ ំ ៃិងបង្ខំឱ្យខញាុ ំនធ្វើការងារនៃះ។ ប៉ុផៃ្តននាះមិៃផមៃជាការពិែន�ើយ។

មស្ៃ្តើនសុើបអនង្កែ៖ ខញាុ ំសោៃ់ផែចង់បាៃការពិែប៉ុនណាណ ះ ប៉ុផៃ្តខញាុ ំបារមភាថ្ អនែកៃិោយនរឿងផបបនៃះ នោយសារអនែកខាលែ ច។ 
អនែកែឹងនទ សបសិៃនបើនរឿងរ៉ាវនានាែូចការៃិោយរបស់អនែក អនែកអាចសែរូវវ�ិសែ�ប់នៅកាៃ់ស្ររួសាររបស់អនែកវញិ។ 
នែើននាះ្រឺជាអ្វើផែ�អនែកចង់បាៃឬ?

ហា្វ ៖ នទ... នទ... សូមកំុសបាប់នរឿងរ៉ាវទាងំនៃះែ�់ស្ររួសាររបស់ខញាុ ំ សូមកំុសបាប់ស្ររួសារខញាុ ំថ្ អនែករកនឃើញខញាុ ំនៅទើនៃះ..

ករណីសិក្រសាទី ១67 ការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណជនរងគ្រ្រះ ក្រ្រយការបង្ក្រ្របមួយ

ករណីសិក្រសា

ផកសសមរួ�ពើ “Assisting survivors of human 
trafficking: Multicultural case studies”. Project 
of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).
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ចំណុចចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

 នរឿងរ៉ាវជានសចើៃអាចរែឹែ្ែិនសរ ើភាព រមួទាងំអារម្មណ៍អាម៉្ស់អំពើសា្ថ ៃភាពរបស់
ខលែួៃ។ នៃះ្រឺជាបទពិនសាធៃ៍ទូនៅមួយរបស់ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ។ នបើ
នទាះបើជា ហា្វ  ម្ៃនសរ ើភាពកនែុងការមក ឬ នៅក្តើ ក៏នាងពិែជាភ័យខាលែ ចថ្ស្ររួសារ
របស់នាងែឹងអំពើនរឿងនៃះផែរ។

ហា្វ  អាចនជឿជាក់ថ្ នាងោ្ម ៃវធិើណា នែើម្ើ វ�ិសែ�ប់នៅកនែុងសងគាមវញិបាៃន�ើយ
នោយសារនាងធាលែ ប់បាៃនធ្វើការងារជាអនែករកសុើ្លែូវនភទ។ នៅកនែុងករណើ នៃះ នាងនជឿ
ថ្ វា្ឺរជាសបការសបនសើរជាង សសម្ប់នាង កនែុង រយៈនព�ផវងផែ�សែរូវការោរជៃជួញ
ែូរ ៃិងការបៃ្តរកសបាក់ចំណូ� នែើម្ើោសំទខលែួៃនាង ៃិងស្ររួសាររបស់នាង។

 នោយសារការមួន៉៉កនែុងចិែ្ មស្ៃ្តើនសុើបអនង្កែបាៃ្រំរាមកំផហងនោយសបនោ�ថ្
ហា្វ  ៃឹងសែរូវបាៃបញ្ជូ ៃនៅ្ទេះវញិ សបសិៃនបើនាងមិៃសហការ។ ការបញ្ជូ ៃនៃះអាច
នកើែន�ើង ប៉ុផៃ្តវធិើនៃការៃិោយផបបនៃះ បង្កប់ៃ័យថ្ ហា្វ  ោ្ម ៃអំណាច ៃិងោ្ម ៃ
ជនសមើសែនទនទៀែ នែើម្ើនសបើសបាស់ន�ើយ។

 ចាបំាច់សែរូវចងចាថំ្ នោ�នៅនៅកនែុងការសម្ភា សមិៃផមៃនែើម្ើទទួ�បាៃព័ែ៌ម្ៃ
នទាះកនែុងែនមលែណាក៏នោយននាះនទ ប៉ុផៃ្តនែើម្ើជួយ�ុបបំបាែ់ឧបស្រគា ទាងំឡាយ ផែ� 
រារាងំជៃរងនសោះមិៃឱ្យៃិោយសបាប់នរឿងរ៉ាវ របស់ ពួកន្រ។ នៅនព�បាៃកំណែ់
នឃើញឧបស្រគាទាងំននាះ ៃិងបាៃពយោោម�ុបបំបាែ់ឧបស្រគាទាងំននាះឱ្យបាៃនសចើៃ
តាមអាចនធ្វើបាៃនហើយ នមធាវ ើ ៃ្ររបា� ៃិងអនែក្្�់នសវាសែរូវផែទទួ�សាគា �់ ៃិង
ទទួ�យកថ្ នែើការៃិោយឬអែ់ ្រឺជាជនសមើសនរ ើសរបស់ជៃរងនសោះ។ ការនសបើ
សបាស់�្ចិ បនញ្្ែ ឬ្រំរាមកំផហងជៃរងនសោះឱ្យៃិោយ មិៃផមៃជានរឿងផែ�
សែឹមសែរូវតាមសកមសើ�ធម៌ន�ើយ។ វធិើសាស្ស្តផបបនៃះ ្រឺែូចោនែ ៃឹងថ្មវៃ័្តអំណាច
នៃការនកងសបវញ័្ច  ៃិងមិៃធានាៃូវព័ែ៌ម្ៃែ៏សែឹមសែរូវន�ើយ។
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បុរសនមធាវ ើស្ម័ស្រចិែ្តម្នែ ក់ ៃិងបុ្រគា�ិកអងគាការមិៃផមៃរោឋា ភិបា�ម្នែ ក់កំពុងពិភាកសាោនែ អំពើ ករណើ នៃបុរសវយ័នក្មងម្នែ ក់
ផែ�អះអាងថ្ជាជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ។ ោែ់បាៃៃិោយថ្ ន្របាៃនាោំែ់មកសបនទសនៃះ នៅនព�ោែ់
ម្ៃអាយុ ១៧ឆានែ  ំនហើយោែ់បាៃទទួ�រងការបង្ខំឱ្យនធ្វើនពសយោចារ ប៉ុផៃ្ត នរឿងរ៉ាវជានសចើៃរបស់ោែ់ ែូចជាមិៃសសបោនែ  
នសាះ។

នមធាវ ើ៖ ករណើ នៃះមិៃែំនណើ រការនៅ�អែន�ើយ។ នយើងមិៃអាចទទួ�បាៃនរឿងរ៉ាវនោយសែង់ពើោែ់បាៃន�ើយ។ ោែ់
សែរូវយ�់ថ្ ោែ់សែរូវសបាប់ខញាុ ំអំពើអ្វើ ផែ�ពិែជាបាៃនកើែន�ើង សបសិៃនបើខញាុ ំៃឹងសែរូវជួយោែ់។ បុ្រគា�ិកអងគាការមិៃផមៃ
រោឋា ភិបា�៖ វាៃឹងសែរូវការនព�នវោ នែើម្ើកសាងទំៃុកចិែ្តជាមួយោែ់។ ខញាុ ំបាៃ ៃិងកំពុងនធ្វើការងារជាមួយោែ់អស់
រយៈនព�ពើរបើសប្ាហ៍នហើយ នហើយនទើបផែនព�នៃះ ោែ់បាៃចាប់ន្្ើមនបើកចំហរ។

នមធាវ ើ៖ ខញាុ ំយ�់ ប៉ុផៃ្ត នយើងមិៃម្ៃនព�ន�ើយ។ នយើងសែរូវការភ័ស្តុតាងស្រប់សោៃ់ នែើម្ើយកនៅជូៃៃ្ររបា�
នហើយនបើនព�នវោកៃលែង្ុែនៅ កាៃ់ផែនសចើៃ ននាះឱកាសនៃការទទួ�បាៃនជា្រជ័យកាៃ់ផែស្ួចនស្ើងនៅផែរ។
ខញាុ ំែឹងថ្ខញាុ ំជំរុញោែ់ោ៉ងខាលែ ងំ ប៉ុផៃ្តោែ់សែរូវយ�់ថ្សបសិៃនបើោែ់មិៃសហការនទ ោែ់ៃឹងសែរូវន្របញ្ជូ ៃសែ�ប់នៅ
្ទេះវញិ។ នៃះមិៃផមៃជាការ្រំរាមកំផហងនទ វាជាការពិែ។

បុ្រគា�ិកអងគាការមិៃផមៃរោឋា ភិបា�៖ ខញាុ ំមិៃ្ិរែថ្ ោែ់យ�់អំពើមូ�នហែុផែ�នយើងសំុឱ្យោែ់រឭំកន�ើងវញិអំពើអ្វើស្រប់
ោ៉ង ៃិងៃិោយសបាប់នយើងោ៉ង�មអែិែន�ើយ។ ការនធ្វើផបនៃះពិែជានធ្វើឱ្យោែ់ទទួ�រងការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្ន�ើងវញិ។

នមធាវ ើ៖ នៅនព�នៃះ ោែ់ហាក់ែូចជាកំពុងៃិោយកុហក។ ែំបូង ោែ់សបាប់ខញាុ ំថ្ ោែ់មកែ�់ទើនៃះនោយនែើរមក 
បនាទេ ប់មក ោែ់សបាប់ខញាុ ំថ្ នទ តាមពិែ ោែ់ជិះរថយៃ្ែឹកទំៃិញមក។ បនាទេ ប់ ោែ់សបាប់ខញាុ ំថ្ ោែ់បនសមើនសវាែ�់អែិថិជៃ 
១៥នាក់កនែុងមួយនថងា បនាទេ ប់មក ោែ់ថ្ ៧នាក់ ៃិងបនាទេ ប់មកនទៀែ ៣០នាក់។ ោែ់បាៃៃិោយថ្ ន្រចាក់នសារ
បងា្ខ ងំោែ់ បនាទេ ប់មក ោែ់សបាប់ខញាុ ំអំពើនព�នវោនានា ផែ�ោែ់បាៃនចញនៅនសរៅជាមួយមិែ្តភក្ិ។ ោែ់សបាប់ខញាុ ំថ្ 
ោែ់ម្ៃអាយុ ១៧ឆានែ  ំ នហើយបនាទេ ប់មក ោែ់សបាប់ខញាុ ំថ្ ោែ់ម្ៃអាយុ ២០ឆានែ ។ំ ព័ែ៌ម្ៃទាងំនៃះមិៃសសបោនែ  
នសាះ។ ខញាុ ំមិៃែឹងថ្ នែើោែ់កំពុងៃិោយកុហក នែើម្ើការោរៃរណាម្នែ ក់ ឬោែ់ខាលែ ចអ្វើននាះនទ ប៉ុផៃ្តខញាុ ំមិៃអាច
ជួយោែ់ ៃិងនក្មងែនទនទៀែបាៃន�ើយ រហូែែ�់ខញាុ ំទទួ�បាៃសាច់នរឿងនោយសែង់។

បុ្រគា�ិកអងគាការមិៃផមៃរោឋា ភិបា�៖ ខញាុ ំពិែជាមិៃ្ិរែថ្ ោែ់កំពុងកុហកន�ើយ។ ខញាុ ំ្រិែថ្ ោែ់ភ័ៃ្តសច� ំឬកំពុងទទួ�
រងការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្ត នហែុនៃះការចងចារំបស់ោែ់នៅសសពិចសសពិ�។ នហើយនយើងកំពុងនធ្វើការងារតាមរយៈអនែកបក
ផសប នហើយ ខញាុ ំ ្រិែថ្វា នធ្វើឱ្យកាៃ់ផែពិបាកផថមនទៀែ។

ករណីសិក្រសាទី ២68  ម្រធាវើ និងបុគ្គលិកអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល 

68 ផកសសមរួ�ពើ “Assisting survivors of human 
trafficking: Multicultural case studies”. Project 
of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).
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ចំណុចចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

 ការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្តអាចនធ្វើឱ្យការចងចាមំ្ៃ�ក្ខណៈសសពិចសសពិ� ៃិងភ័ៃ្តសច�។ំ 
មៃុសសេជានសចើៃ ផែ�ទទួ�រងការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្តធងាៃ់ធងារ ៃឹងម្ៃការពិបាកកនែុង
ៃិោយសបាប់អំពើនរឿងរ៉ាវោ៉ងចបាស់នៅតាម�ំោប់�ំនោយ នៅនព�ែំបូង។ ការ
ចងចានំែើរែួនាទើនែើម្ើការោរជៃរងនសោះ នហើយពួកន្រនៅចងចារំូបភាពមួយចំៃួៃ
ោ៉ងចបាស់ ខណៈផែ�រូបភាពែនទនទៀែអាចបាៃបាែ់ឈងឹផែម្ង។ សបសិៃនបើជៃសែរូវ
ជួញែូរមិៃអាចចងចា ំឬផ្លែ ស់ប្ូរសាច់នរឿង នៃះមិៃម្ៃៃ័យថ្ ពួកន្រកំពុងកុហក
ឬមិៃសហការន�ើយ។ ចាបំាច់សែរូវបងាហា ញភាពអែ់ធ្មែ់ោក់ព័ៃ្ៃឹងបញ្ហា ភាពចងចាំ
ៃិងមិៃសែរូវបងាអែ ក់ទឹកចិែ្តរបស់បុ្រគា�ទាងំឡាយពើការបផៃ្ថមសាច់នរឿង ឬផ្លែ ស់ប្ូរ
នរឿងរ៉ាវ ៃិងព័ែ៌ម្ៃ�មអែិែអំពើបទពិនសាធៃ៍ផែ�ពួកន្របាៃសបាប់ពើែំបូងន�ើយ
នោយសារពួកន្រអាចម្ៃការចងចានំ�ើងវញិនៅនព�នសកាយ។

 យុវជៃនៃះអាចមកពើវប្ធម៌មួយ ផែ�ពឹងផ្អែកនសចើៃន�ើសញ្ញា  ោក្យនសបៀបនធៀប 
ការសៃនែិោឋា ៃ ៃិងបរបិទជំុវញិ នែើម្ើបងាហា ញអែ្ថៃ័យជាជាងោក្យសម្ើ។ ទំននារ
នៃការសបាសស័យទាក់ទងនោយសបនោ� អាចម្ៃ�ក្ខណៈរងឹម្ជំាពិនសស នៅនព�
ផែ�កិច្ចសៃទេនានៃះោក់ព័ៃ្ៃឹងសបធាៃបទពិបាក ៃិងសបកបនោយការឈចឺាប់ែូចជា
ការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្ត ៃិងការនកងសបវញ័្ច ្លែូវនភទ។ កនែុង ករណើ នៃះ យុវជៃ នៃះ អាច កំពុង
ពយោោមសបាប់សាច់នរឿងនពញន�ញរបស់ោែ់ ប៉ុផៃ្តវានធ្វើឱ្យសពះរាជអាជាញា ភ័ៃ្តសច�។ំ

 ជៃរងនសោះទំៃងជាស្ថិែនៅកនែុងបរោិកាសភ័យខាលែ ច នោ�្ឺរោែ់ខាលែ ចការសងសឹក
ពើជៃជួញែូរ នោយសារការសហការនៃះ នហើយោែ់មិៃទុកចិែ្តមស្ៃ្តើអនែកអៃុវែ្តចបាប់
នោយសារបទពិនសាធៃ៍ពើអែើែកា�នៅកនែុងសបនទសកំនណើ ែរបស់ោែ់។

សម្្ធ ៃិងសញ្ញា នៃការ្ំររាមកំផហង ៃិងការបង្ខិែបង្ខំ ផែ�ម្ៃនៅកនែុងការសម្ភា សៃ៍
ជាមួយនមធាវ ើ អាចនធ្វើឱ្យជៃរងនសោះៃឹកនឃើញែ�់អនែកជិះជាៃ់ោែ់។ នហែុនៃះ 
វាមិៃផមៃនរឿង្រួរឱ្យភាញា ក់ន្អែើ�នទផែ�យុវជៃនៃះម្ៃភាពយែឺោ៉វកនែុងការទុកចិែ្ត
ម្ៃះចំនោះការបងាហា ញការពិែទាងំសសរុង ឬភ័ៃ្តសច�អំំពើព័ែ៌ម្ៃ�មអែិែៃិង�ំោប់
នព�នៃនរឿងរ៉ាវរបស់ោែ់។

 ោែ់អាចម្ៃអារម្មណ៍មិៃម្ៃផ្សុកភាពផែ�សែរូវសម្ភា សនោយនមធាវ ើជាបុរស/ស្ស្តើ។

យុវជៃនៃះសែរូវសនសមចចិែ្តថ្ នែើោែ់ចង់សបាប់នរឿងរ៉ាវរបស់ោែ់នៅែ�់នមធាវ ើផែរ
ឬនទ។ នែើម្ើនធ្វើនសចក្ើសនសមចចិែ្តននាះ ោែ់សែរូវយ�់អំពើមូ�នហែុនៃការសំុឱ្យ
ោែ់ៃិោយអំពើនរឿងរ៉ាវរបស់ោែ់ ៃិង�ទ្្�ផែ�អាចៃឹងនកើែន�ើង។ ជាៃិច្ចកា�
ការៃិោយ ឬអែ់ ្ឺរជាជនសមើសរបស់ោែ់។

 យុវជៃនៃះ្រប្ើទទួ�បាៃនព�នវោស្រប់សោៃ់នែើម្ើធូរនស្ើយន�ើងវញិ ៃិង្លែុះ
បញ្្ច ងំអំពើជំហាៃបនាទេ ប់របស់ោែ់។ សបសិៃនបើោែ់សនសមចចិែ្តសបាប់នរឿងរ៉ាវរបស់
ោែ់ែ�់នមធាវ ើ ននាះអនែក្្�់សបឹកសាអាចនធ្វើការងារជាមួយោែ់ នែើម្ើនរៀបចំនសចក្ើ
បរោិយរបស់ោែ់ន�ើងវញិ នែើម្ើឱ្យោែ់អាចៃិោយសបាប់នរឿងរ៉ាវនៃះបាៃកាៃ់ផែ
ចបាស់ជូៃនមធាវ ើ។
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ស៊ូមើ ផែ�្រឺជានមធាវ ើម្នែ ក់ ផែ�នធ្វើការងារជាមួយទើភានែ ក់ងារមួយ ផែ�ជួយជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ្លែូវនភទ
ៃិោយថ្ “ខញាុ ំែឹងថ្ វាជាការពិបាក ប៉ុផៃ្តខញាុ ំសែរូវការឱ្យអនែកសបាប់ខញាុ ំោ៉ងជាក់ោក់អំពើអ្វើផែ�បាៃនកើែន�ើងឱ្យបាៃ
�មអែិែតាមផែ�អាចនធ្វើបាៃ។” ោែ់ឈប់បៃ្ិច នែើម្ើឱ្យអនែកបកផសប បកផសបនៅកាៃ់អែិថិជៃរបស់ោែ់ ផែ�ជា
កុម្រ ើអាយុ ១៥ឆានែ មំ្នែ ក់។

កុម្រ ើនៃះបាៃបងាហា ញថ្ នាងចង់ជួយនៅកនែុងការ្្នាទេ នទាសជៃន�្មើសរបស់នាង ៃិងម្ៃបំណងសបាប់នរឿងរ៉ាវស្រប់
ោ៉ងផែ�បាៃនកើែន�ើង។

ស៊ូមើសួរថ្ “នៅនព�ជួបោនែ ន�ើកមុៃ អនែកបាៃសបាប់ខញាុ ំជាទូនៅអំពើអ្វើផែ�បាៃនកើែន�ើង នហើយអនែកបាៃៃិោយថ្
ជៃជួញែូរបាៃនសបើអំនពើហងិសាមកន�ើអនែក។ នែើអនែកសបាប់ខញាុ ំបផៃ្ថមនទៀែអំនពើហងិសានៃះបាៃផែរឬនទ?” ោែ់ឈប់
បៃ្ិចម្ងនទៀែ នែើម្ើឱ្យអនែកបកផសប បកផសប។

បនាទេ ប់មក កុម្រ ើបាៃចាប់ន្្ើមៃិោយ។ នាងបាៃៃិោយោ៉ងយូរ ៃិងបាៃចាប់ន្្ើមយ។ំ នទាះបើជា ស៊ូមើ មិៃយ�់
អំពើសម្ើរបស់នាងក្ើ ោែ់នៅបៃ្តទំនាក់ទំៃងផខសេផភនែកជាមួយកុម្រ ើនៃះ ៃិងបងាហា ញភាពអាណិែអាសូរតាមស្រប់វធិើ
ផែ�ោែ់អាចនធ្វើបាៃ។

អនែកបកផសបៃិោយថ្ “ខញាុ ំទទួ�ការវាយែំ នហើយន្របាៃចងខញាុ ំ។ ពួកន្របង្ខំឱ្យខញាុ ំនធ្វើកិច្ចការជានសចើៃ ខញាុ ំ្រិែថ្ អនែកែឹង
នហើយ។” 

ស៊ូមើបាៃងាកនៅកាៃ់អនែកបកផសប ៃឹងសួរថ្ “នែើននាះ្ឺរជាអ្វើទាងំអស់ ផែ�នាងបាៃៃិោយឬ? ខញាុ ំ្រិែថ្ នាងបាៃ
ៃិោយ�មអែិែនសចើៃជាងនៃះ។”

អនែកបកផសបបាៃៃិោយថ្ “ចាស៎ នៅកនែុងភាសារបស់នយើង ោក្យនៅកនែុងភាសារបស់នយើងផវងខាលែ ងំ នហើយនយើង
សែរូវការនសបើោក្យជានសចើៃ នែើម្ើពៃ្យ�់នរឿងផែមួយ។

”ស៊ូមើ បាៃបៃ្ត “អនែកបាៃៃិោយថ្ ពួកន្របាៃបង្ខំអនែកឱ្យនធ្វើកិច្ចការជានសចើៃ។ នែើអនែកៃឹងម្ៃបំណងសបាប់ខញាុ ំអំពើ 
ព័ែ៌ម្ៃ�មអែិែជាក់ោក់អំពើកិច្ចការទាងំននាះផែរឬនទ?”

អនែកបកផសប បាៃបកផសប នហើយកុម្រ ើចាប់ន្្ើមយ ំនមើ�នៅែូចជាសចបូកសចប�់ ៃិងតាៃែឹងកនែុងចិែ្ត។

ករណីសិក្រសាទី ៣69  ម្រធាវើសម្ភ្រសកុមររងគ្រ្រះ មួយនាក់

69 ផកសសមរួ�ពើ “Assisting survivors of human 
trafficking: Multicultural case studies”. Project 
of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).
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ចំណុចចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

 ចាបំាច់សែរូវធានាថ្ ជៃរងនសោះម្ៃអារម្មណ៍ម្ៃផ្សុកភាពកនែុងការរឭំកអំពើ
បទពិនសាធៃ៍របស់ពួកន្រជាមួយអនែកបកផសប។ មុៃនព�ែំនណើ រការសម្ភា សចាប់ន្្ើម 
វាជាការ�អែ កនែុងការកសាងទំៃុកចិែ្តរវាងជៃរងនសោះ ៃិងអនែកបកផសប រមួទាងំការ្្�់
នព�ខលែះឱ្យអនែកបកផសបផណនាខំលែួៃឯងនៅែ�់ជៃរងនសោះ។

 នៅនព�ខលែះ អនែកបកផសបមិៃម្ៃអារម្មណ៍សុខសសរួ�កនែុងការបកផសបព័ែ៌ម្ៃ�មអែិែ
ជាក់ោក់ ជាពិនសស ព័ែ៌ម្ៃ�មអែិែោក់ព័ៃ្ៃឹងបញ្ហា ្លែូវនភទ ផែ�អាចជាបសម្ម
ផបបសបនពណើ ។ នៅកនែុងករណើ ែូចករណើ នៃះ កុម្រ ើនៃះអាចែឹងថ្ អនែកបកផសបម្ៃ
អារម្មណ៍មិៃសុខសសរួ� ៃិងអាចផកសសមរួ�សាច់នរឿងរបស់នាង។

ោក្យជាក់ោក់អាចមិៃម្ៃ ឬអាចពិបាកបកផសប។ នៅនព�ម្ៃករណើ ផបបនៃះ
នៅនព�ខលែួៃជៃរងនសោះសបាប់សាច់នរឿងនៅតាមវធិើផែ�សមសសបនៅតាមវប្ធម៌ 
(ផែ�ជាញឹកញាប់ ម្ៃ�ក្ខណៈផវងជាង ៃិងសែរូវបាៃសសមបនៅតាមបរបិទនសចើៃ
ជាង) ប៉ុផៃ្ត វាជាការពិបាកកនែុងភា្ជ ប់ទំនាក់ទំៃងអែ្ថៃ័យពិែសបាកែនៃសាច់នរឿងនៃះ
តាមរយៈការបកផសបោក្យនោយសែង់ៗណាស់។

ការបផៃ្ថមភា្រើទើបើនៅកនែុងការសម្ភា សផែងផែជាការពិបាក។ ជៃរងនសោះអាចម្ៃ
អារម្មណ៍សបឈម ៃិងម្ៃភាពងាយរងនសោះកាៃ់ផែខាលែ ងំ។ ការនធ្វើផបបនៃះក៏អាច
ម្ៃ្�ប៉ះោ�់ចំនោះខលែឹមសារនៃនសចក្ើបរោិយរបស់ជៃរងនសោះ្ងផែរ។

 កនែុងស្រប់វប្ធម៌ទាងំអស់ នទាះបើជាវប្ធម៌ខលែះម្ៃកសមិែធងាៃ់ធងារជាងវប្ធម៌ែនទ
នទៀែក្ើ ស្ស្តើអាចទទួ�រងការស្ើបនាទេ សចំនោះការកាលែ យនៅជាជៃរងនសោះ្លែូវនភទ។
សបសិៃនបើជៃរងនសោះបននាទេ សខលែួៃឯង ឬម្ៃអារម្មណ៍ថ្ អនែកបកផសបបននាទេ សនាង
ចំនោះអ្វើផែ�បាៃនកើែន�ើង នាងពិែជាម្ៃភាពសាទេ ក់នសទេើរកនែុងការៃិោយនោយ
នបើកចំហរ។

 ្រៃលែឹះសំខាៃ់មួយសសម្ប់នធ្វើការងារសបកបនោយសបសិទ្ភាពជាមួយអនែកបកផសប ្រឺមិៃ
សែរូវអៃុញ្ញា ែឱ្យជៃរងនសោះៃិោយផវងនពកនោយោ្ម ៃការបកផសបន�ើយ។ អនែកបក
ផសប្រប្ើបកផសបមួយសបនោ្រម្ងៗ នហើយស្រប់ភា្រើទាងំអស់ រមួទាងំអនែកសម្ភា សៃ៍
្ង ចាបំាច់ សែរូវបាៃរឭំកអំពើបញ្ហា នៃះជានសចើៃែង នៅទូទាងំកិច្ចសម្ភា សនៃះ។

 សបសិៃនបើព័ែ៌ម្ៃផែ�សែរូវបាៃសបមូ� ម្ៃ�ក្ខណៈរនសើបជាពិនសស វាជាការ�អែ
ផែ�សែរូវនធ្វើការងារជាមួយអនែកបកផសបជាមុៃ នែើម្ើធានាថ្ ោែ់យ�់អំពើសារៈសំខាៃ់
នៃការបកផសបចំណុច �មអែិែ ៃើមួយៗ។

 នមធាវ ើ សូ៊មើ ្រឺជានមធាវ ើម្ៃវ ើជា្ជ ជើវៈ ៃិងបងាហា ញភាពអាណិែអាសូរនៅកនែុងការសួរ
សំណួររបស់ោែ់។ ោែ់ម្ៃការសបរុងសបយែ័នែ នោយមិៃបងាហា ញៃូវការស្ើបននាទេ សជៃ
រងនសោះចំនោះអ្វើផែ�បាៃនកើែន�ើង នហើយជំៃួសវញិ ោែ់អៃុញ្ញា ែឱ្យជៃរងនសោះ
ៃិោយអំពើអ្វើផែ�បាៃនកើែន�ើង។ 
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នៅសកមកាៃ់ផែមួន៉៉។ “សបាប់ខញាុ ំម្ងនទៀែ នហែុអ្វើបាៃជាអនែកមិៃចាកនចញផែម្តងនៅ?”

“ខញាុ ំបាៃសបាប់នោកនហើយ នោកនៅសកម ពួកន្របាៃយក�ិខិែ្លែងផែៃរបស់ខញាុ ំ។ ខញាុ ំមិៃអាចចាកនចញបាៃនទ។”

នៅសកមផ្នែកអននា្ត សបនវសៃ៍កំពុងស្ាប់បុរសម្នែ ក់ន ្្ម ះ “មួង”។ ោែ់ ៃិងនមធាវ ើកំពុងផែអះអាងថ្ ោែ់សែរូវបាៃ
ន្រជួញែូរមកសបនទសនៃះនសកាមនចែនាផកលែងកាលែ យ។ នោងតាម មួង ោែ់បាៃបង់នសាហុ៊យែ�់ឈ្មួញកណ្ា� នែើម្ើ
រកការងារ�អែមួយនៅកនែុងនភាជៃើយោឋា ៃ។ ្ទេុយនៅវញិ ោែ់បាៃអះអាងថ្ ោែ់សែរូវបាៃន្រយកនៅនធ្វើជាទាសករនៅ
កនែុងនរាងចសកផកនចនែអាហារសមុសទនៅវញិ។ ោែ់បាៃៃិោយថ្ ោែ់មិៃផែ�ទទួ�បាៃសបាក់ឈនែួ�ទា�់ផែនសាះ ចាប់
តាងំពើបាៃចាប់ន្្ើមនធ្វើការងារនៅទើននាះពើ ១១ផខមុៃ។ ោែ់បាៃនធ្វើការងារជានរៀងរា�់នថងា នៅកនែុងសា្ថ ៃភាពែ៏កខ្វក់ 
ៃិងនែកនៅកនែុងបៃទេប់ែ៏ែូចមួយ ផែ�មិៃសូវម្ៃខ្យ�់នចញចូ�ជាមួយមៃុសសេ ១៤នាក់ន្សេងនទៀែ ៃិងសែរូវន្រចាក់
នសារនៅនព�យប់។ នៅនព�នរាងចសកនៃះស្ថិែនសកាមការនសុើបអនង្កែពើបទន្រចនវសការបង់ពៃ្ ៃិងការបៃលែំ ពួកន្រ
បាៃនោះផ�ង មួង ៃិងអនែកែនទនទៀែ នោយមិៃ្្�់សបាក់ឈនែួ�ែ�់ពួកន្រន�ើយ។

នៅសកម៖ “អនែកមិៃសែរូវការ�ិខិែ្លែងផែៃ នែើម្ើចាកនចញពើទើននាះន�ើយ។ នហែុអ្វើបាៃជាអនែកមិៃចាកនចញពើនរាងចសក
ននាះនៅនថងាណាមួយនៅ?”

មួង៖ “ខញាុ ំ... ខញាុ ំមិៃអាចចាកនចញបាៃនទ នោកនៅសកម។”

នៅសកម៖ “នហែុអ្វើមិៃអាច? នែើម្ៃន្រ្រំរាមកំផហងអនែកផមៃនទ? នែើអនែកៃិោយថ្ ពួកន្រៃឹងនធ្វើបាបអនែកផមៃនទ? 
នែើពួកន្រធាលែ ប់នសបើអំនពើហងិសាន�ើអនែកផែរ ឬនទ?”

មួង៖ “នទ។”

នៅសកម៖ “នែើពួកន្របាៃ្រំរាមកំផហងស្ររួសាររបស់អនែកនៅ្ទេះផមៃនទ?”

មួង៖ “នទ។ ប៉ុផៃ្ត ខញាុ ំោ្ម ៃ�ុយ នហើយខញាុ ំោ្ម ៃឯកសារ។ នែើខញាុ ំសែរូវនធ្វើោ៉ងែូចនម្តច?”

នៅសកម៖ “អនែកអាចនែើរនចញពើទើននាះ ៃិងនែើរនៅរកៃ្ររបា� ៃិងសបាប់ពួកន្រអំពើអ្វើផែ�ពួកន្របាៃនធ្វើចំនោះអនែក។”

មួង៖ “ប៉ុផៃ្ត បនាទេ ប់មក ពួកន្រៃឹងចាប់ខលែួៃខញាុ ំ។”

នៅសកម៖ “នហែុអ្វើ? នែើអនែកកំពុងសបាប់ខញាុ ំថ្ អនែកបាៃ នធ្វើខុសចបាប់ឬ? នែើម្ៃ មូ�នហែុអ្វើមួយ ផែ�ពួកន្រ្រប្ើ
ចាប់ខលែួៃអនែក ផែរឬនទ?”

មួង៖ “នោយសារខញាុ ំមិៃម្ៃឯកសាររបស់ខញាុ ំ នោកនៅសកម។”71

ករណីសិក្រសាទី ៤70  ចៅក្រមនិយាយជាមួយបុរសរងគ្រ្រះ

7170 ផកសសមរួ�ពើ “Assisting survivors of human 
trafficking: Multicultural case studies”. Project 
of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).
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ចំណុចចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

 នៅនព�ជៃរងនសោះបាៃចូ�រមួកនែុងសកម្មភាពអ្វើមួយខុសចបាប់ ែូចផែ�ពួកន្រជា 
នសចើៃបាៃចូ�រមួ បញ្ហា នៃះបង្កឧបស្រគាោ៉ងធំចំនោះពួកន្រកនែុងការផស្វងរកជំៃួយ។
ជៃជួញែូរមៃុសសេែឹងអំពើបញ្ហា នៃះ ៃិងរផមងផែងនកងសបវញ័្ច ន�ើការភ័យខាលែ ចរបស់
ជៃរងនសោះរបស់ពួកន្រ។ ជៃរងនសោះភា្រនសចើៃមិៃែឹង ឬមិៃយ�់ថ្ ពួកន្រអាច
ម្ៃសិទ្ិទទួ�បាៃឧបាសស័យ្លែូវចបាប់ ៃិងកិច្ចការោរមួយចំៃួៃន�ើយ។

 នៅសកម្រប្ើែឹងថ្ វាមិៃផមៃជាការងាយសសរួ�ន�ើយ សសម្ប់ជៃរងនសោះនោយ
អំនពើជួញែូរកនែុងការសោៃ់ផែនែើរនចញពើសា្ថ ៃភាពរបស់ពួកន្រ។ ជៃផែ�សែរូន្រជួញ
ែូរភា្រនសចើៃម្ៃអារម្មណ៍ែូចជាពួកន្រោ្ម ៃការស្រប់ស្រងន�ើសា្ថ ៃភាពរបស់ពួកន្រ
ឥចឹង។ វាជាការធម្មតា ផែ�ពួកន្រម្ៃអារម្មណ៍អស់សង្មឹោ៉ងខាលែ ងំ ៃិងកាែ់
ផ្្ច់ពើសងគាមខាងនសរៅ។ ចាបំាច់សែរូវយ�់អំពើអារម្មណ៍ែ៏ស្មុ្រសា្ម ញ ផែ�ជៃផែ�
សែរូវន្រជួញែូរអាចជួបសបទះ ៃិងបរបិទៃនោបាយ ៃិង្លែូវចបាប់ពើកផៃលែងផែ�ពួក
ន្របាៃចាកនចញមក។

 មួង អាចទទួ�រងការនកងសបវញ័្ច  ប៉ុផៃ្ត អាចមិៃចង់សបាប់ែុោការអំពើនរឿងពិែទាងំ
សសរុង។ ជៃរងនសោះនោយអំនពើជួញែូរជានសចើៃ ម្ៃភាពអាម៉្ស់ខាលែ ងំចំនោះការផែ�
សែរូវចាញ់�្ចិក�ន្រ។ កនែុងនាមជាបុរសម្នែ ក់ មួង អាចនជឿថ្ ោែ់សែរូវបងាហា ញ
ខលែួៃឯងកនែុងសភាពរងឹម្ ំៃិងម្ៃការស្រប់ស្រងន�ើសា្ថ ៃភាពននាះ។ នៅសកម្រប្ើនបើក
ចំហរចិែ្តកនែុងការស្ាប់នរឿងរ៉ាវរបស់ មួង នែើម្ើទទួ�បាៃការពិែនៃអងគានហែុទាងំអស់
អំពើសា្ថ ៃភាពននាះ។ 

38 ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



“្រន្ា” បាៃចូ�រមួនៅកនែុងែំនណើ រការ្លែូវចបាប់ចំៃួៃពើរោក់ព័ៃ្ៃឹងបទពិនសាធៃ៍នៃអំនពើជួញែូររបស់នាង កនែុងននាះ
ែំនណើ រការមួយ សសម្ប់ករណើ ជួញែូរមៃុសសេ ៃិងករណើ មួយនទៀែសសម្ប់ករណើ រនំោភនសពសៃ្វៈ។ នាងបាៃ
នសនែើសំុ្្�់ចនមលែើយរបស់នាងជា�ក្ខណៈឯកជៃ ប៉ុផៃ្ត សំនណើ របស់នាងសែរូវបាៃបែិនសធ។ អងគាការមិៃផមៃ
រោឋា ភិបា�ផែ�ជួយ ្រន្ា បាៃនសនែើសំុបៃទេប់រង់ចា�ំក្ខណៈឯកជៃមួយសសម្ប់នាង នៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃការរង់ចាំ
សវនាការែុោការ។ ពួកន្រក៏បាៃនរៀបចំឱ្យ ្រន្ា ្្�់សក្ើកម្មអំពើករណើ ទាងំពើរនៅកនែុងនថងាផែមួយ្ងផែរ នែើម្ើ
សៃសេនំព�នវោ ៃិងកាែ់បៃ្ថយការចំណាយ។ នទាះបើជាោ៉ងណាក្ើ ្រន្ា បាៃទទួ�រងការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្តោ៉ង
ធងាៃ់ធងារ នោយសារសែរូវែតាងំជាមួយករណើ ទាងំពើរនៃះនៅកនែុងនព�ផែមួយ សពមទាងំសបឈមមុខជាមួយៃឹងទាងំជៃ
ជួញែូរ ៃិងជៃរនំោភនសពសៃ្វៈន�ើនាង។

កនែុងអំ�ុងនព�នៃសវនាការ សាច់ញាែិរបស់ចុងនចាទ (ជាងសាមសិបនាក់) បាៃចាប់ន្្ើមចំអកមកន�ើ ្រន្ា
នហើយនៅសកមមិៃបាៃរារាងំអំនពើនបៀែនបៀៃននាះន�ើយ។ ការនធ្វើផបបនៃះបាៃនធ្វើឱ្យនាងភ័យខាលែ ច។ បផៃ្ថមន�ើនៃះ 
នៅសកមបាៃសួរ ្រន្ា ៃូវសំណួរផ្ទេ �់ខលែួៃមួយចំៃួៃផែ�មិៃោក់ព័ៃជ្ាមួយៃឹងករណើ នៃះ។ នាងបាៃបាែ់បង់
ទំៃុកចិែ្តចំនោះែំនណើ រការ្លែូវចបាប់ ៃិងម្ៃការភ័យខាលែ ច នោយសារការ្រំរាមកំផហងពើសំណាក់ជៃជួញែូរ/ជៃ
រនំោភនសពសៃ្វៈ ៃិងស្ររួសាររបស់ពួកន្រ។

នៅសកម៖ “នែើនាងម្ៃមិែ្តសបរុស នៅមុៃនព�ផែ�នាងទទួ�រងការរនំោភសៃ្វៈ ផែរ ឬនទ?”

្រន្ា៖ “នទ នោកនៅសកម...”

នៅសកម៖ “នែើនាងចូ�ចិែ្តពិធើជប់ន�ៀង ៃិងម្ៃនព�នវោែ៏រ ើករាយនៅកនែុងពិធើទាងំននាះផែរ ឬនទ?”

្រន្ា៖ “នទ នោកនៅសកម...”

នៅសកម៖ “នែើអនែកចូ�រមួោក់សនមលែៀកបំោក់បនញ្ច ញសាច់ នែើម្ើទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បុរសផែរ ឬនទ?”

្រន្ា៖ “នទ ខញាុ ំមិៃនសលែៀកោក់ផបបនៃះនទ នោកនៅសកម។”

(ន្រអាចស្ាប់ឮអនែកចូ�រមួនៅកនែុងែុោការៃិោយខាលែ ងំៗថ្ ្រន្ា មិៃផមៃជាសសើ�អែន�ើយ នហើយនាងចូ�ចិែ្តនែើរ
ន�ងជាមួយនក្មងសបរុសៗផែ�មិៃ�អែ)។

ករណីសិក្រសាទី ៥72  ការប៉ះទង្គិចផ្ូវចិត្តឡើងវិញក្នុងអំឡុងព្រលន្រសវនាការតុលាការ

72 ផកសសមរួ�ពើ Surtees, R (2013).

39ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន នោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



ចំណុចចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

 អងគាការមិៃផមៃរោឋា ភិបា�បាៃពយោោមសៃសេនំព�នវោ ៃិងការចំណាយន�ើការនធ្វើ 
ែំនណើ ររបស់ ្រន្ា តាមរយៈការនរៀបចំឱ្យនាង្្�់សក្ើកម្មន�ើករណើ ទាងំពើរនៅនថងាផែ
មួយ។ នទាះបើជាោ៉ងណាក្ើ ពួកន្រមិៃបាៃពិចារណាអំពើការប៉ះទងគាិច្លែូវចិែ្តផែ�
អាចនកើែន�ើង ផែ�នាងអាចជួបសបទះនោយសារការនរៀបចំផបបនៃះន�ើយ ផែ�អាច
ម្ៃឥទ្ិព�ន�ើែំនណើ រការធូរនស្ើយន�ើងវញិរបស់នាង សពមទាងំសមែ្ថភាពរបស់
នាងកនែុងការបៃ្តចូ�រមួនៅកិច្ចែំនណើ រការយុែ្តិធម៌សពហ្មទណ្ឌ ។

 សពះរាជអាជាញា ផែ�ែំណាងឱ្យជៃរងនសោះ ្រប្ើបាៃនសនែើសំុឱ្យម្ៃការជំៃំុជសមះបិទ
ទា្វ រ ផែ�ម្ៃៃ័យថ្ ម្ៃផែជៃរងនសោះ បុ្រគា�្្�់ការោសំទ ៃិងភា្រើចាបំាច់
ែនទនទៀែប៉ុនណាណ ះ ផែ�បាៃទទួ�ការអៃុញ្ញា ែឱ្យនៅកនែុងបៃទេប់ែុោការ ែូចជា 
ជៃសែរូវនចាទ ៃិងនមធាវ ើរបស់ពួកន្រ សបធាៃែុោការ អនែកសបែិចារកិ អនែកបកផសប។�។

 ែុោការ្រប្ើបាៃការោរអនាមិកភាពរបស់ ្រន្ា នៅកនែុងអំ�ុងនព�នៃសវនាការ
ៃិងធានាថ្ ព័ែ៌ម្ៃណាមួយផែ�អាចបងាហា ញអែ្តសញ្ញា ណ ឬអាសយោឋា ៃរបស់
នាង មិៃសែរូវបាៃពណ៌នាន�ើយ។ ពួកន្រ្រប្ើនរៀបចំវធិាៃការនានា នែើម្ើការោរ
សុវែ្ថិភាព ៃិងសៃ្តិសុខរបស់ ្រន្ា ពើជៃន�្មើស តាមរយៈវធិាៃការនានា ែូចជា៖
ការរែឹែ្ែិចំៃួៃមៃុសសេនៅកនែុងែុោការ នោយអៃុញ្ញា ែឱ្យម្ៃផែមៃុសសេចាបំាច់
ប៉ុនណាណ ះ ការអមែំនណើ រនៅកាៃ់ ៃិងមកពើអាោរែុោការ ការនសបើសបាស់សចកចូ�
នោយផ�កនៅកាៃ់អាោរែុោការ កផៃលែងរង់ចាឯំកជៃ។�។

 នៅសកម្រប្ើ្ ្�់យកចិែ្តទុកោក់នសចើៃ ជាងនៃះចំនោះ ្រន្ា នោយធានាថ្ នាងមិៃ
ម្ៃអារម្មណ៍ទទួ�រងការបំភិែបំភ័យ ឬរងនសោះសារជាថ្មើនោយសារសវនាការែុោ
ការន�ើយ។ នៅសកម្រប្ើ្ ្�់អៃ្តរា្រមៃ៍ោ៉ងសកម្មជំៃួសមុខ ្រន្ា សបសិៃនបើនាង
ទទួ�រងការនបៀែនបៀៃ។ នៅសកម្រប្ើបាៃ បញ្្ជ ឱ្យ សាច់ញាែិរបស់ជៃចុងនចាទ 
ៃិងបុ្រគា�ិកមិៃចាបំាច់ែនទនទៀែចាកនចញពើបៃទេប់ែុោការ នៅនព�ផែ�ជៃរង
នសោះកំពុង្្�់សក្ខើកម្ម។ នៅសកមមិៃ្រប្ើសួរសំណួរមិៃោក់ព័ៃ្ ឬសំណួរផ្ទេ �់ខលែួៃ
ផែ�មិៃោក់ព័ៃ្ៃឹងករណើ នៃះន�ើយ។ 

40 ការអនុវត្តកម្មវិធីASEAN-ACTប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននោ�ការណ៍ ផណនា ំស្ើពើការមិៃបង្ក នសោះថ្នែ ក់ សសម្ប់ នធ្វើការ ជាមួយ ជៃ ផែ� សែរូវ ន្រជួញែូរ



�ើហសា ផែ�ជានមធាវ ើសសម្ប់កុម្ររងនសោះនោយអំនពើជួញែូរ្លែូវនភទ បាៃៃិោយថ្ “ខញាុ ំមិៃអាចសបាប់អនែកអំពើអ្វើផែ�
សែរូវនធ្វើបាៃន�ើយ។ អនែកម្ៃជនសមើសអំពើថ្ នែើអនែកៃិោយជាមួយៃ្ររបា� ឬអែ់។ ោ្ម ៃៃរណាម្នែ ក់បង្ខំអនែកន�ើយ
ប៉ុផៃ្តសបសិៃនបើអនែកជួបជាមួយៃ្ររបា� វាៃឹងជួយែ�់ករណើ របស់អនែក ៃិងជួយែ�់អនែកែនទនទៀែ ផែ�កំពុងបៃ្តស្ថិែ
នៅកនែុងសា្ថ ៃភាពែូចោនែ ជាមួយអនែក។”

អែិថិជៃរបស់�ើហសាន ្្ម ះ នម៉ កំពុងសមលែឹងនមើ�នៅនសកាមស្រប់នព� ៃិងបាៃៃិោយថ្ “ខញាុ ំ្រិែថ្ អនែកែឹងចបាស់
ណាស់។ អនែកជានមធាវ ើ។ សូមសបាប់ខញាុ ំអំពើអ្វើផែ�ខញាុ ំ្រួរនធ្វើ។”

“វាជាជនសមើសរបស់អនែក ប៉ុផៃ្តខញាុ ំ្រិែថ្ អនែក្រួរៃិោយជាមួយៃ្ររបា�។” នម៉ ងក់កបា� នហើយផភនែករបស់នាងនៅផែ
សមលែឹងនៅនសកាម។

�ើហសា ម្ៃអារម្មណ៍មិៃចបាស់អំពើបញ្ហា នៃះន�ើយ។ កា�ពើសប្ាហ៍មុៃ នម៉ បាៃៃិោយថ្ នាងចង់ៃិោយជាមួយ
ៃ្ររបា� ប៉ុផៃ្តបនាទេ ប់មក នៅកនែុងការសម្ភា សជាមួយៃ្ររបា� នាងនសទេើរផែោ្ម ៃៃិោយអ្វើទាងំអស់។ ោែ់មិៃចបា
ស់អំពើអ្វើផែ�នម៉សែរូវការ ឬចង់បាៃន�ើយ។ ោែ់មិៃចបាស់ថ្ នែើម្ៃការពិចារណាោ៉ងស្រប់សោៃ់នៅន�ើស្រប់បញ្ហា
សុវែ្ថិភាពទាងំអស់ផែរឬនទ។ ោែ់កំពុង្រិែថ្ ការនធ្វើឱ្យម្ៃែុ�្យភាពរវាងការ្្�់ែំបូនា្ម ៃែ�់ នម៉ ៃិងការធានាថ្
នាងម្ៃ�ំហសសម្ប់នធ្វើនសចក្ើសនសមចចិែ្តរបស់ខលែួៃនាងផ្ទេ �់ នសទេើរផែពំុអាចនធ្វើនៅបាៃន�ើយ។

“អូនខ នម៉ នយើងៃឹងនធ្វើអ្វើស្រប់ោ៉ងផែ�អនែកចង់បាៃ។ ប៉ុផៃ្ត ខញាុ ំចង់ឱ្យអនែកយ�់ចបាស់ថ្ អនែក្ឺរជានមរបស់ខញាុ ំ។ ខញាុ ំអាច
សបាប់អនែកៃូវអ្វើផែ�ខញាុ ំ្រិែថ្�អែបំ្ុែ ប៉ុផៃ្តអនែកសែរូវសបាប់ខញាុ ំអំពើអ្វើផែ�សែរូវនធ្វើ។”

នម៉ បាៃញញឹម ៃិងនងើបមុខបៃ្តិច បនាទេ ប់មកសមលែឹងនៅនសកាមវញិម្ងនទៀែ ៃិងងក់កបា�។

�ើហសា បាៃៃិោយបៃ្ត “ការៃិោយជាមួយៃ្ររបា� ្រឺជានរឿង�អែ ប៉ុផៃ្ត អនែកមិៃចាបំាច់សែរូវផែៃិោយជាមួយពួកន្រ
ន�ើយ។ អនែកម្ៃអាយុនសកាម ១៨ឆានែ  ំ ផែ�ម្ៃៃ័យថ្ អនែកម្ៃសិទ្ិ នហើយអនែកអាចសានែ ក់នៅទើនៃះ ៃិងនៅនរៀៃបាៃ
នបើនទាះបើជាអនែកមិៃៃិោយក៏នោយ។ នែើអនែកយ�់នទ?”

“ចាស៎។”

“នហែុនៃះ នែើអនែកចង់នធ្វើអ្វើ?”

“នែើអនែក្ិរែោ៉ងនម៉ច? ខញាុ ំៃឹងនធ្វើតាមអ្វើផែ�ផណនាឱំ្យខញាុ ំនធ្វើ។”

ករណីសិក្រសាទី ៦73  ម្រធាវើកំពុងនិយាយទៅកាន់កុមររងគ្រ្រះ

73 ផកសសមរួ�ពើ “Assisting survivors of human 
trafficking: Multicultural case studies”. Project 
of the O.L. Pathy Family Foundation. 2017.
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ចំណុចចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីការមិនបង្កគ្រ្រះថ្ន្រក់

 បនាទេ ប់ពើកំណែ់អែ្តសញ្ញា ណកុម្ររងនសោះភាលែ ម អាជាញា ធរសែរូវចាែ់តាងំអាណាពយោបា�
នែើម្ើអមែំនណើ រកុម្រនៅកនែុងកិច្ចែំនណើ រការទាងំមូ� រហូែែ�់ែំនណាះសសាយយូរ
អផង្វង ផែ�ជាឧែ្តមសបនោជៃ៍របស់កុម្រ សែរូវបាៃកំណែ់ ៃិងអៃុវែ្ត។ នៅកនែុង
នសណារ ើយ៉ូនៃះ វាមិៃចបាស់នទថ្ នែើ នម៉ ម្ៃឪពុក ឬម្្យ ឬម្ៃអាណាពយោបា� 
ផែ�សែរូវបាៃចាែ់តាងំនែើម្ើអមែំនណើ រនាងនៅទូទាងំកិច្ចែំនណើ រការនៃះ ផែរឬនទ។

 នមធាវ ើ �ើហសា កំពុងពយោោមនធ្វើនរឿងែ៏សែឹមសែរូវ តាមរយៈការ្្�់ភាពអង់អាចែ�់ 
នម៉ ៃិងអៃុញ្ញា ែឱ្យនាងនសជើសនរ ើសជនសមើសរបស់នាងផ្ទេ �់។ ោែ់បងាហា ញជនសមើស
មួយចំៃួៃនៅែ�់ នម៉ ៃិងបាៃសបាប់នាងអំពើសិទ្ិរបស់នាង។

ប៉ុផៃ្ត �ើហសា កំពុងនមើ� រ�ំង សារសបនោ�ផែ�មិៃបនញ្ច ញតាមោក្យសម្ើរបស់
នម៉។ ោែ់បាៃចាស្ំាប់ោក្យសម្ើរបស់ នម៉ ផែ�សបាប់ោែ់អំពើអ្វើផែ�នាងសែរូវការ 
ជាជាងពិៃិែ្យនមើ�អាកប្កិរោិរបស់នាងជាមួយៃ្ររបា� ៃិងភាសាកាយវកិារ
របស់នាងនៅកនែុងនព�សម្ភា សៃ៍។

 �ើហសា ហាក់បើែូចជាមិៃយ�់ថ្ នៅកនែុងវប្ធម៌របស់ នម៉ ការបងាហា ញអំពើែសមរូវការ
នោយផ្ទេ �់អាចមិៃផមៃជានរឿងសម្រួរន�ើយ។ នៅកនែុងស្ររួសារ ៃិងសហ្រមៃ៍របស់
នម៉ ែសមរូវការរបស់អនែក្រប្ើសែរូវបាៃន�ើកន�ើងនោយៃរណាម្នែ ក់ន្សេងនទៀែ។ នហែុ
នៃះ នម៉ ពិែជាម្ៃអារម្មណ៍មិៃសុខសសរួ� ៃិងសពរួយបារមភាអំពើការចាែ់ទុកថ្ នាង
្រិែផែពើខលែួៃឯង ោ្ម ៃការនោរព ៃិងោ្ម ៃភាពែឹង្ុរណ។ 

 �ើហសា ្រប្ើយកចិែ្តទុកោក់បផៃ្ថមនទៀែចំនោះភាពខុសោនែ នៃអាយុរវាងោែ់ ៃិង
នម៉។ នៅកនែុងវប្ធម៌របស់ នម៉ នាងសែរូវបាៃរពឹំងថ្ សែរូវអៃុញ្ញា ែឱ្យមៃុសសេផែ�
ម្ៃវយ័នសចើៃជាងនាងនធ្វើនសចក្ើសនសមចចិែ្ត នហើយនាងចាែ់ទុក �ើហសា ជាបង
សសើម្នែ ក់។ នហែុនៃះ នាងសែរូវបងាហា ញែ�់ �ើហសា ថ្ នាងនោរពែំបូនា្ម ៃ ៃិងមែិ
នោប�់របស់ោែ់។ នៅនព�ផែ� �ើហសា ពយោោមផ្លែ ស់ប្ូរថ្មវៃ័្តនៃអំណាច នម៉ 
ក៏ញញឹម។ ការញញឹមនៃះអាចម្ៃៃ័យនសចើៃ ្រិែចាប់អំពើអំណរ្ុរណ រហូែែ�់
អារម្មណ៍មិៃសុខសសរួ�ផែ�បងាហា ញឱ្យនឃើញោ៉ងចបាស់។
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