គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី
ការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់
ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ

ការអនុវត្តកម្មវិធី ASEAN-ACT
ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃឯកសារទាំងស្រុង និងគ្រប់ផ្នែកនៃឯកសារនេះ (ល�ើកលែង

តែនម
ិ ត
ិ ្តសញ្ញាជំនួយអូស្រ្តាលី នង
ិ កន្លែងផ្សេងទ�ៀតដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់)
គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Cardno និងមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ លក់ ផ្ទេរ

ថតចម្លង ឬផលតឡ
ិ �ង
ើ វ ិញទាំងស្រុង ឬជាផ្នែកក្នុងលក្ខណៈ ឬទម្រង់ណាមួយ
ឬនៅក្នុង ឬនៅល�ើប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយ ចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ ក្រៅពី
ដោយមានកច
ិ ្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Cardno ឡ�យ
ើ ។

ឯកសារនេះត្រូវបានផលតដ
ិ ោយក្រុមហ៊ុន Cardno ដ�ើម្បីផលប្រយោជន៍

និងការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន ដោយអនុលោមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចូល

រួម។ ក្រុមហ៊ុន Cardno មនត្
រូវមានទំនួលខុសត្រូវអទា
ំ អស់ចំពោះភាពគី
ិ
្វី ង
ទីបីណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ ឬចំពោះការពឹងផ្អែករបស់ភាគី
ទប
ី ីទៅល�ខ
ើ ្លឹមសារនៃឯកសារនេះឡ�យ
ើ ។

សេចក្ដីប្រកាសបដិសេធ: រដ្ឋាភបា
ិ លអូស្រ្តាលីបានផ្ដល់មូលនធ
ិ ច
ិ ំពោះការរ�ៀបចំ

ឯកសារនេះ តាមរយៈក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម។ ទស្សនៈនានា
ដែលមាននៅក្នុងឯកសារនេះ គជា
ជា
ឺ របស់អ្នកនព
ិ ន្ធប៉ុណ្ណោះ នង
ិ មនមែន
ិ
ទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីឡ�យ
ើ ។

សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ៖ ឯកសារនេះត្រូវបានសង្ខេបផ្អែកតាមឯកសារគោល
ការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការងារជាមួយជនដែល

ត្រូវបានជួញដូរ ដោយមានការគាំទ្រពីទីប្រឹក្សា ASEAN-ACT និងទីប្រឹក្សា
យេនឌ័រអន្តរជាតិ Froniga Greig។

តើត្រូវប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំនេះ
យ៉ាងដូចម្ដេច?

គោលការណ៍ណែនាំនេះមានបួនផ្នែក ដែលអាចត្រូវអានរួមគ្នា ឬដោយឡែកពីគ្នា បាន។ ផ្នែកនីមួយៗផ្ដល់នូវ
ទដ្ឋ
ិ ភាពទូទៅមួយអំពកា
ី របង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចក�តឡ
ើ �ង
ើ

មានការផ្ដល់ដំបូន្មានជាក់លាក់នៅក្នុងវ ិស័យដូចខាងក្រោម៖

នង
ិ បញ្ជីនៃគន្លឹះអំពរី ប�ៀបមន
ិ បង្កគ្រោះថ្នាក់។

> ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ > ការធ្វកា
ើ រងារជាមួយកុមារ

> ការឆ្លយ
ើ តបផ្នែកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ > ការធ្វកា
ើ រងារជាមួយក្រុមដែលមន
ិ សូវទទួលបានការយកចត
ិ ្តទុកដាក់
ឧបសម្ព័ន្ធមួយនង
ំ ួយ ដែលជាឧទាហរណ៍អំពរី ប�ៀបប៉ាន់ប្រមាណ នង
ឹ ផ្ដល់នូវករណីសក្
ិ សាចំនួនប្រាម
ិ កាត់បន្ថយការ
បង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចក�តឡ
ើ �ង
ើ នៅក្នុងលក្ខណៈអនុវត្តជាក់ស្ដែង នៅពេលធ្វកា
ើ រងារជាមួយជនរងគ្រោះដោយ
អំព�ជ
ើ ួញដូរមនុស្ស។

តើការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់គឺជាអ្វី?
ការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ គឺជាគោលការណ៍មួយ ដែលបានខ្ចីពីសម្បថផ្នែកសីលធម៌ (Hippocratic Oath) សម្រាប់

វ ិស័យវេជ្ជសាស្រ្តដែលត្រូវបានអនុវត្តចំពោះវ ិស័យដទៃទ�ៀត ដូចជា អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិជាដ�ើម។ អភិក្រមមិនបង្ក
គ្រោះថ្នាក់ទទួលស្គាល់ថា វ ិធានការមានចេតនាល្អដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ ដ�ើម្ជ
បី ួយ អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយ

ចៃដន្យ និងតម្រូវថា អ្នកអនុវត្តការងារត្រូវកំណត់ និងកាត់បន្ថយការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចក�ើតឡ�ង
ើ ។ ការមិន
បង្កគ្រោះថ្នាក់មានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនមួយនឹងអភិក្រមផ្អែកល�ើសិទធិម
្ នុស្ស

អភិក្រមដែលយកចិត្តទុកដាក់

ចំពោះយេនឌ័រ និងអភិក្រមបរយាប័
ន្នសង្គម។ ការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ល�ើកកម្ពស់ការមិនរ�សអ�
ិ
ើ
ើង និងសារសំខាន់

នៃអត្តសញ្ញាណសង្គមនៅក្នុងការស្វែងយល់ និងប៉ាន់ប្រមាណបទពិសោធន៍បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កគ្រោះថ្នាក់។

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ

1

តើការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់មានទំនាក់ទំនងជា
មួយអំពើជួញដូរមនុស្សយ៉ាងដូចម្តេច?

កម្មវ ិធីប្រឆាំងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ធ្វើការងារក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នា ជាមួយជនរងគ្រោះ និងក្រុមដែល
័ ដោយសារយេនឌ័រ សាសនា ជាតិពន្ធុ កត្តា
ងាយរងគ្រោះចំពោះការរ�សអ�
ើ
ើង និងការកេងប្រវញ្ច

ផ្លូវភេទ ស្ថានភាពទេសន្តរប្រវេសន៍ ឬអាយុរបស់ពួកគេ។1 ការបង្កគ្រោះថ្នាក់អាចក�ើតឡ�ង
ើ នៅ

ជំហាននីមួយៗនៃដំណ�ើរការនេះ ដូចជា៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះខុសថាជាជនល្មើស

ការមិនផ្ដលព
់ ័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការបកប្រែភាសានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណ�ើរការផ្លូវ
ច្បាប់ និងការបញ្ជូនជនរងគ្រោះត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដ�ើមរបស់ពួកគេវ ិញ ថ្វីប�ើមានហានិភ័យនៃការ

សងសឹកពីសំណាក់ជនជួញដូរមនុស្សក្ដី។ បុព្វហេតុទូទៅមួយទ�ៀតនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាច

1 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

2 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).
https://44f2713d-a205-4701-bba38d419653b4b6.filesusr.com/ugd/5bf36e_1307f
698e5ec46b6b2fc7f4391bff4b6.pdf

ក�ើតទ្បង
្
ើ គឺការរ�ៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវ ិធីចិត្តសង្គម សហគមន៍ និងកម្មវ ិធីសេដ្ឋកិច្ច/បណដុះ
បណ្ដាលវ ិជ្ជា ជីវៈមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលខកខានក្នុងការពិចារណាអំពីឯកជនភាពអត្តសញ្ញាណសង្គម
និងវប្បធម៌ ស្វ័យភាព និងទីភ្នា ក់ងារ។2

ចាប់ពីអ្នកឆ្លើយតបដំបូង ដែលរួមមានអ្នកអនុវត្តការងារមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តី

អនុវត្តច្បាប់ រហូតដល់ព្រះរាជអាជ្ញា តុលាការ និងអ្នករ�ៀបចំគោលនយោបាយ រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹង

ប្រែងទាំងអស់ត្រូវតែបានធ្វើឡ�ង
ើ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅពេលកំពុងការពារ និងជួយ
ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរមនុស្ស។

គោលការណ៍នៃការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស រួមមាន៖
១. ការគោរព និងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស

២. ការរក្សាការសម្ងាត់ សិទ្ធិចំពោះឯកជនភាព និងអនាមិកភាព
៣. ព័ត៌មានពេញលេញ និងការយល់ព្រម
៤. ស្វ័យសម្រេច និងការចូលរួម
៥. ការមិនរ�សអ�
ើ
ើង

៦. ការយកចិត្ដទុកដាក់ដល់យេនឌ័រ
៧. ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ

គោលការណ៍នៃការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់តម្រូវឱ្យអង្គការ/ស្ថា ប័ន ដែលកំពុងផ្ដល់ជំនួយដល់ជនរង

គ្រោះដោយអំព�ជ
រដ្ឋាភបា
ើ ួញដូរ រួមមាន វ ិស័យយុត្តិធម៌ អ្នកផ្ដល់សេវារដ្ឋាភបា
ិ ល នង
ិ មនមែន
ិ
ិ ល

ដៃគូអភវិ ឌ្ឍន៍ នង
ិ ដៃគូអនុវត្ដ គ្រឹះស្ថានអប់រ ំ អ្នកតស៊ូមតិ នង
ិ អ្នកស្រាវជ្រាវ នង
ិ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ប៉ាន់ប្រមាណគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចក�តឡ
ើ �ង
ើ នង
ិ ផ្ដល់មធ្យោបាយជំនួសដទៃទ�ៀត ដ�ើម្កា
បី ត់បន្ថយ
ហានិភ័យ។

2

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ
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ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ៖
គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង និងគន្លឹះសម្រាប់
ការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់

3 Anti-Slavery International. Human Traffic,

Human Rights: Redefining Victim Protection.

គោលការណ៍ណែនាំ នង
ិ នីតវិ ិធថ្
ី នា ក់តំបន់របស់អាស៊ានចែងថា ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជន

(London: 2002) http://www.antislavery.org/

wp-content/uploads/2017/01/hum_traff_hum_

រងគ្រោះយ៉ា ងត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា គឺជាការចាំបាច់សម្រាប់សុវត្ថិភាព និងសុខុមាល
ភាពរបស់ពួកគេ។ ចាំបាច់ត្រូវធានាថាជនល�ស
ើ ្ម នៃអំព�ជ
ើ ួញដូរអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួន នង
ិ ផ្ដន្ទា

ទោសចំពោះបទល្មើសរបស់ពួកគេផងដែរ។ មានការអំពាវនាវឱ្យមានការរ�ៀបចំយន្តការ និង

rights_redef_vic_protec_final_full.pdf

4 នេះគជាការសង្កេតជាទូទៅនៅកងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន
ឺ
្នុ

នីតវិ ិធី ដ�ើម្បីដឹកនាំ នង
ិ សម្របសម្រួលការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ។ យន្តការ នង
ិ
នីតិវ ិធីទាង
ំ នេះក៏គប្បីត្រូវបានរ�ៀបចំជាបទដ្ឋានរួមនៅទូទាង
ំ តំបន់អាស៊ានផងដែរ។

នៅក្នុងរបាយការណ៍រ�ៀបចំផែនទអ
ី ្នកពាក់ព័ន្ធស្ព
ដី ី
សមភាព និងបរយាប័
ន្នសង្គម ដែលរ�ៀបចំដោយ
ិ
ASEAN-ACT។

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ បរាជ័យក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ
័ នៅបរទេសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជនទាំងឡាយ ដែល
ចំណុចនេះអនុវត្តមនត្រឹ
មតែចំពោះជនដែលទទួលរងការកេងប្រវញ្ច
ិ
ជាជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរមនុស្សក្នុងស្រុកផងដែរ។

អ្នកទាំងឡាយ

ដែលមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់មន
ិ បានទទួលស្គាល់ថា

័ និងការរ ំលោភបំពាន ការឃុខ
អាចត្រូវបានជួញដូរ ប្រឈមនឹងហានិភ័យដូចតទៅ៖ ការបន្តទទួលរងការកេងប្រវញ្ច
ំ ្លួន ការ

នរិ ទេស ការចាត់ទុកថាជាបទល្មស
ើ ការរ ំលោភសទ
ិ ្ធិ ការមន
ិ ទទួលបានសេវា នង
ិ ជំនួយចាំបាច់ ការជួញដូរសារជាថ្មី នង
ិ ការ
សងសឹកពីជនជួញដូរ។3 នៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើន ចំនួនជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរយ៉ា ងច្រើនសន្ធឹកសន្ធា ប់

ត្រូវបានកំណត់ថា ជាស្រ្តី ឬកុមារ ី ស្របពេលដែលបុរស កុមារា ជនមានពកា
ិ រភាព នង
ិ អ្នកស្រឡាញ់ ភេទដូចគ្នា (LGBTQI)
កម្រត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ណាស់។4

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ
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អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ ឬ បទដ្ឋាននីតិវ ិធីប្រតិបត្តិការ (SOPs)

ជាតិស្ដីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ និងការបញ្ជូន។ ប្រើប្រាស់
កម្រងសូចនាករ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាល ឬស្ថា ប័ន ដ�ើម្ជ
បី ួយ

កំណត់ថាត�ជ
ើ នម្នាក់គជា
ឺ ជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរដែរ ឬទេ។ ប្រសន
ិ

ប�មាន
ការសង្ស័យ សូមពគ្រោះយ
ោបល់ជាមួយប្រធាន ឬសហការ ី
ើ
ិ
ដែលមានបទពសោ
ធន៍ នង
ិ
ិ ចំណេះដឹងច្រន
ើ អំពក
ី រណីនេះ។

គន្លឹះទី ២៖

ចំណាយពេលដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណថា ត�ើជននេះ គឺជាជនរងគ្រោះដោយ
អំព�ើជួញដូរឬទេ។

ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរអាចមិនបំពេញតាម

សូចនាករទាំងអស់នៃអំព�ើជួញដូរឡ�យ
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណ�ើរ
ើ
ការត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យ ឬដំណ�ើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណដំបូង ជាពសេ
ិ ស

ប្រសនប�
ព
អារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព ឬសុខស្រួល ឬពួកគេ
ិ
ើ ួកគេមនមាន
ិ
កំពុងទទួលរងការប៉ះទងច
្គិ ផ្លូវចត
ិ ្ត។ កុមារ ជនមានពកា
ិ រភាព នង
ិ អ្នក
ទាំងឡាយដែលមានតម្រូវការពិសេស អាចជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លា ង
ំ

ក្នុងការប្រាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ និងជាលទ្ធផល ពិបាកកំណត់
អត្តសញ្ញាណ។

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ការចាប់ខ្លួន ការឃុំខ្លួន និងការនិរទេស
ជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ា ងសមស្រប អាចត្រូវរងការចាប់ខ្លួន ការឃុខ
ំ ្លួន នង
ើ ួញដូរ ដែលមនត្
ិ
ិ

ក្នុងករណីជនទេសន្តរប្រវេសន៍មិនប្រក្រតី ការនិរទេស។ ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ ដែលបានចូល និងស្នា ក់នៅក្នុងប្រទេស
មួយដោយខុសច្បាប់ រមែងតែងត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឃុខ
ំ ្លួន នង
ិ នរិ ទេសចំពោះបទល្មស
ើ ផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ នង
ិ ចំពោះបទ
ល្មើសដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួញដូរពួកគេ។ ជនទេសន្តរប្រវេសន៍មិនប្រក្រតីរមែងតែងត្រូវចាត់ទុក

ថាជាជនរងគ្រោះរបស់ជនរត់ពន្ធមនុស្ស ជាជាងជនជួញដូរមនុស្ស ហេតុនេះ ពួកគេមនត្
រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជា
ិ

ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរឡ�យ
ំ ង
ំ អន្តោប្រវេសន៍
ើ ។ ជាទូទៅ ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលឃុឃា
ពន្ធនាគារ ឬទក
ី ន្លែងបទ
ិ ជិត ដែលពួកគេគ្មានសេរភាពក
ី
្នុងការចេញចូល។
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ជនដែលត្រូគេជួញដូរម្នាក់ អាចមិនមានបំណងឱ្យគេកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ខ្លួនថាជាជនរងគ្រោះ ឬមិនមានបំណងទទួលជំនួយ ឬកិច្ចការពារ

ទេ។ ពួកគេគប្នបី ៅតែទទួលបានការធានាអះអាងថា ពួកគេនឹងមិន

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.).

ទទួលរងទណ្ឌកម្ម ឬការផ្ដន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌឡ�យ
ើ ។

គន្លឹះទី ៤៖

ប្រសិ នប�ើ មាន មូ លហេតុ ដ៏ ល្អ ក្នុ ងការជ�ឿថានរណាម្នា ក់ត្រូវ បាន
ជួញដូរ ជននោះគប្បីត្រូវទទួលបានការប្រព្រឹត្តចំពោះខ្លួនក្នុងនាមជា
ជនរងគ្រោះ សម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្ដល់កិច្ចការពារ និងការគាំទ្រ
ដល់ពួកគេរហូតដល់មានការកំណត់ផ្សេងពីនេះ។

ចំណុចនេះមាន

សារៈសំខាន់ជាពិសេសចំពោះករណីនៃជនទេសន្តរប្រវេសន៍មិនប្រក្រតី
និងកុមារ។5

គន្លឹះទី ៥៖

ធានាថាជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
ំ ្លួន
ើ ួញដូរមន
ិ ទទួលរងការឃុខ

ការ

និរទេស ការផ្ដន្ទាទោស ឬទណ្ឌកម្មចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ណា
មួយ ដែលពួកគេបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធ ដែលជាផលវ ិបាកនៃស្ថានភាព

ជាជនដែលត្រូគេជួញដូររបស់ពួកគេឡ�យ
ើ រួមទាំងការរ ំលោភ និងបទ
ល្មើសពាក់ព័ន្ធពេស្យាកម្ម បទលហុ ឬច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍។

ការអនុវត្តក
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5

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តសារជាថ្មីដោយការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍
ជាផ្នែកមួយនៃដំណ�ើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណ នង
ិ ជួយជនរងគ្រោះ ជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរត្រូវបានសួរសំណួរនានា ឬឱ្យ

រ�ៀបរាប់ឡ�ង
ធន៍នៃការជួញដូររបស់ពួកគេ។ ការធ្វបែ
ើ វ ិញនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពប
ី ទពសោ
ិ
ើ បនេះដាក់បន្ទុកផ្លូវកាយ ផ្លូវចត
ិ ្ត នង
ិ សង្គម
ទៅល�ប
ួ ហ�យ
ើ ុគ្គល ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមភាពតានតង
ឹ ក្នុងចត
ិ ្តរច
ើ ។ បុគ្គលមួយចំនួនអាចទទួលរងវ ិបត្តិបាក់ស្បាត នង
ិ ការបាត់បង់
ការចងចាំ ពោលគឺជាការត្អូញត្អែរទូទៅខ្លា ង
ំ នៅក្នុងអំព�ើជួញដូរមនុស្ស ដោយសារជនរងគ្រោះបានទទួលរងការរ ំលោភបំពាន អំព�ើ
ហង្
ិ សា ទណ្ឌកម្ម និងការបោកប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយ៉ា ងវែង និងដែលបានក�ើតឡ�ង
ើ ម្ដងហ�យ
ើ ម្ដងទ�ៀត។6

6 IOM. Caring for Trafficked Persons, Guidance

គន្លឹះទី ៦៖

for Health Providers. (Geneva: 2009).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/

ជនរងគ្រោះគប្បីត្រូវបានសម្ភាសដោយនរណាម្នាក់ដែលមានយេនឌ័រ
ដែលពួកគេមានអារម្មណ៍សុខស្រួលជាមួយ។

ct_handbook.pdf

7

ASEAN. Gender Sensitive Guideline for Handling
Women Victims of Trafficking in Persons.

គន្លឹះទី ៧៖

(Jakarta: 2016). https://asean.org/ wp-

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ឬការសម្ភាសនៅក្នុងបរយាកាសមានសុ
វត្ថិភាព និង
ិ

content/uploads/2012/05/ FAASN_gender_8_
email_REV. pdf (Paragraph 3.3.1)

កិច្ចការពារ ដែលអនុវត្តដោយនគរបាល/អ្នកស�ុើបអង្កេតអន្តោប្រវេសន៍

អ្នកជំនាញចិត្តសង្គម/វេជ្ជសាស្រ្ត បុគ្គលិកសង្គម ឬដៃគូអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភបា
្ បណ្ដាលពសេ
ិ លឯកទេស ដែលទទួលបានការបណដុះ
ិ ស។7

8 Ibid.

គន្លឹះទី ៨៖

ធានាអះអាងចំពោះជនរងគ្រោះអំពីសិទធិ្របស់ពួកគេចំពោះឯកជនភាព

និងអនាមិកភាព និងប្រាប់ពួកគេអំពីវ ិធានការជាក់លាក់ដែលត្រូវបាន

អនុវត្ត ដ�ើម្ធា
បី នាការរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះព័ត៌មានដែលពួកគេផ្ដល់
ឱ្យ។

គន្លឹះទី ៩៖

នៅពេលសុំការយល់ព្រម នង
ិ ការសុខចត្ដ
ិ (សម្រាប់កុមារ នង
ិ យុវជន)
ការដាក់សម្ពាធល�ជ
ើ នម្នាក់ ឬសូម្បីតែការនយា
ិ យបង្កប់ន័យអំពអ
ី ្វីដែល
ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ គឺមិនអាចទទួលយកបានឡ�យ
ើ ។ ព័ត៌មាន និង

សំណ�ើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ព្រម ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញក្នុងលក្ខណៈ
អព្យាក្រិត្យ ដែលបង្ហាញថា បុគ្គលនេះមានសេរភាពក
ី
ើ
្នុងការជ្រើសរ�ស
និងថា ជម្រើសអ្វីក៏ដោយរបស់ពួកគេនឹងត្រូវទទួលយកដោយគ្មានការ
លម្អៀងប្រឆាំងនឹងពួកគេឡ�យ
ើ ។8

6

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ
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គន្លឹះទី ១០៖

ពិចារណាផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱ្យមានវត្តមានរបស់បុគ្គលផ្ដល់ការគាំទ្រ ឬមិត្តភក្តិ
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្ភាស នៅពេលជនរងគ្រោះ ឬសាក្សីស្នស
ើ ុំ។

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

គន្លឹះទី ១១៖

ប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែដែលទទួលបានការត្រួតពិនិត្យយ៉ា ងច្បាស់ពីអាជ្ញាធរពាក់

ព័ន្ធ។ មិនគប្បីប្រើប្រាស់នរណាម្នាក់មកពីសហគមន៍របស់បុគ្គលនេះ (រួមមាន

មិត្តភក្ដិ គ្រួសារ អ្នកជិតខាង អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ ឬអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
័ ) ឱ្យធ្វើជាអ្នកបកប្រែឡ�យ
មនុស្សដែលអាចជាអ្នកកេងប្រវញ្ច
ើ ។9

VIctims%20of%20Trafficking.pdf

10 OSCE. Questioning victims of trafficking:
The P.E.A.C.E. Model. (Uzbekistan:

2016). https://polis. osce.org/index.php/

questioningvictims-trafficking-peace-model

11 IOM. The IOM Handbook on Direct

Assistance for Victims of Trafficking.

គន្លឹះទី ១២៖

ជ�ៀសវាងសួរសំណួរនានា ដែលបង្ហាញបញ្ ឆិតបញ្ឆ ៀងអំពកា
ី រវ ិនច
ិ ្ឆ័យអវ ិជ្ជមាន
ចំពោះសេចក្ស
ដី ម្រេចចត
ិ ្តរបស់ជនរងគ្រោះ សកម្មភាពរបស់ពួកគេ ឬសួរអំពច
ី រតិ
លក្ខណៈរបស់ពួកគេឡ�យ
ើ ។ គប្ស
បី ួរសំណួរនានាក្នុងលក្ខណៈផ្ដល់ការគាំទ្រ

គ្មានការវ ិនិច្ឆ័យ និងគប្ប
បី ញ្ជាក់ការឆ្លើយតបរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងលក្ខណៈ
ផ្ដល់ការគាំទ្រ។10

(Geneva: 2007). https://publications.iom.int/
system/files/pdf/iom_handbook_assistance.
pdf

12 IOM (2007)
13 IOM (2007)
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រក្សាគម្លាត នង
ិ អត្តចរតវ
ិ ិជ្ជា ជីវៈ ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នា ត្រូវមានភាពអាណិត
អាសូរ នង
ិ ការជួយសម្រាលទុក្ខ។11 ធានាអះអាងចំពោះជនរងគ្រោះថា ពួកគេ

មន
ិ មែនជាអ្នកដែលត្រូវទទួលរងការស្ប
ដី ន្ទោ សឡ�យ
ើ នង
ិ ពន្យល់ថា អ្វីដែលបាន

ក�ើតឡ�ង
ើ ចំពោះពួកគេ មិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេឡ�យ
ើ ។ ចាំបាច់ត្រូវពន្យល់

ជនរងគ្រោះថា ពួកគេគ្មានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ ឬសីលធម៌ចំពោះ
ការចាញ់ ល្ច
បិ កល ឬការទទួលរងការបង្ខិតបង្ខំឱ្យពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើដំណ�ើរ

នេះ ឬការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទា ប់ដែលបានក�ើតឡ�ង
ើ ឡ�យ
ើ ។12

គន្លឹះទី ១៤៖

ប្រសនប�
ប
ិ
ើ ុគ្គលម្នាក់បង្ហាញសញ្ញានៃភាពអន្ទះអន្ទែង

ឬការថប់បារម្ភធ្ងន់ធ្ងរ

គប្ផ្
បី អា ក ឬបញ្ឈប់ការសម្ភាស រហូតដល់ពេលអាចបន្តទៅមុខទ�ៀតបាន។ នៅ

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្ភាស ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យម�ើលទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងដែល
មិនបង្ហាញតាមរយៈពាក្យសម្ដី ដូចជា សញ្ញានានានៃការភ័យខ្លា ច ឬការថប់បារម្ភ
ឬការអស់កម្លាង
ំ ខ្លា ង
ំ ។ នៅពេលណាដែលមានមូលហេតុក្នុងការជ�ឿថាបុគ្គល
ដែលកំពុងត្រូវសម្ភាស កំពុងទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្លា ង
ំ
គប្បីស្វែងរក
ជំនួយពីអ្នកចិត្តសាស្រ្ត មុនពេលបន្តទៅមុខទ�ៀត។13

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ

7

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការមិនផ្ដល់ភាពអង់អាច ការកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយបង្ខំនិងជំនួយដោយបង្ខំ
មិនមែនជនត្រូវជួញដូរទាំងអស់សុទ្ធតែម�ើលខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះឡ�យ
ើ ។ ជនរងគ្រោះមួយចំនួនអាចមិនមានបំណងឱ្យមានការ
កំណត់អត្តសញ្ញាណឡ�យ
ើ និងព្យាយាមជ�ៀសវាង ឬគេចវេសពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណ។14 សម្រាប់ជនដែលត្រូវគេជួញដូរខ្លះ ដំណ�ើរ

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្លូវការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជំនួយ ដែលពួកគេមិនចង់បាន ឬក្នុងទម្រង់ដែលពួកគេមិនចង់ទទួល
(ឧទាហរណ៍ ដោយសារជំនួយនោះតម្រូវឱ្យមានការស្នា ក់នៅក្នុងមណ្ឌល ឬការរស់នៅបែកពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ)។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ក៏អាចតម្រូវឱ្យពួកគេវ ិលត្រឡប់ទៅប្រទេសដ�ើម ឬកន្លែងដ�ើមរបស់ពួកគេផងដែរ ដែលពួកគេអាចមានបំណងជ�ៀសវាង ដោយសារ
សង្ម
ឃឹ ថា ពួកគេនង
ឹ ស្វែងរកការងារធ្វនើ ៅក្នុងប្រទេស ឬទីក្រុងគោលដៅវ ិញ។

14 IOM (2007)

គន្លឹះទី ១៥៖
ផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញដល់ជនរងគ្រោះអំពីគោលបំណងនៃការប្រមូល

15 អនុសញ្ញា ACTIP មាត្រា ១៤(៩)

អំពស
ី ទ
ិ រ្ធិ បស់ពួកគេក្នុងការចូលរួម នង
ិ សទ
ិ ្ប
ធិ ញ្ច ប់ការសម្ភាសនេះ ទោះ

16 Bali Process (2015)

ទន្នន
ិ ័យ នង
ិ រប�ៀបនៃការប្រប្រា
ើ ស់ទន្នន
ិ ័យទាំងនោះ។ ពួកគេគប្បីដឹង
ជានៅពេលណាក៏បាន។

គន្លឹះទី ១៦៖

ធានាថា ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីប្រភេទនៃកិច្ចការពារ ជំនួយ និងការ

គាំទ្រ ដែលពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបាននៅក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេស និង

អនុសញ្ញាអាស៊ានសព
្តី កា
ី រប្រឆាំងនង
ឹ ការជួញដូរមនុស្ស ជាពសេ
ិ ស ស្ត្រី
នង
ិ កុមារ (ACTIP) នៅក្នុងរយៈពេលសមស្របមួយ។15

គន្លឹះទី ១៧៖

ជនរងគ្រោះគប្បីត្រូវបានផ្ដល់ជូននូវរយៈពេលសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ

និងការធូរស្បយ
ើ ឡ�ង
ើ វ ិញ ដែលនៅក្នុងពេលនោះ ការគាំទ្រដោយគ្មាន
លក្ខខណ្ឌ (រួមមាន មណ្ឌលស្នា ក់នៅ ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត ជំនួយ

ផ្លូវច្បាប់ ការផ្ដល់ប្រឹក្សា ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ល។)
ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យពួកគេ ជាមួយនង
ឹ គោលបំណងនៃការផ្ដល់ដល់ពួកគេនូវ

ពេលវេលា នង
ិ លំហ ដ�ើម្បីធ្វើសេចក្ស
ដី ម្រេចចត
ិ ្តអំពជ
ី ម្រស
ើ នានារបស់
ពួកគេ រួមទាំងត�ព
ើ ួកគេនង
ឹ សហការជាមួយស្ថា ប័នយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ
័ ពួកគេដែរ ឬទេ។16
នៅក្នុងការផ្ដន្ទាទោសជនកេងប្រវញ្ច

8

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការរើសអើង ការមាក់ងាយ និងការបដិសេធពីគ្រួសារ និងសហគមន៍
ជនរងគ្រោះអាចជួបប្រទះការរ�សអ�
ង
ើ
ើ រួចហ�យ
ើ ដោយសារសញ្ជាតិ ជាតព
ិ ន្ធុ សាសនា យេនឌ័រ អាយុ ឬកត្តាផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ។
័ ទៅក្នុងការងារផ្លូវភេទ អាចមានអារម្មណ៍អាម៉ា ស់ នង
ជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានកេងប្រវញ្ច
ិ ស្ទា ក់ស្ទរើ ក្នុងចែករ ំលែកអំពីរ�ឿងរ៉ា វ
របស់ពួកគេ ដោយសារភ័យខ្លា ចចំពោះការរ�សអ�
ង
ើ
ើ ការមាក់ងាយ នង
ិ ការបដិសេធបន្ថែមទ�ៀតពីគ្រួសារ នង
ិ សហគមន៍។17 នៅក្នុង
័
ករណីនានា ដែលការអនុវត្តបែបវប្បធម៌ ទំន�ៀមទម្លាប់ និងសាសនា ចាត់ទុកអំព�ើហង្
គឺជារ�ឿងធម្មតា
ិ សា និងការកេងប្រវញ្ច

័ មារ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ឬអាពាហ៍ពិពាហ៍បណ្ដោះអាសន្ន ជនរងគ្រោះមិនទំនងជាចេញ
ដូចជា អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវយកុ
មុខឡ�យ
ើ និងអាចគិតថា ពួកគេមិនអាចទទួលបានឧបាស្រ័យចំពោះភាពយុត្តិធម៌ឡ�យ
ើ ។18

17 Inter-Agency Coordination Group against
Trafficking in Persons (ICAT). Draft

គន្លឹះទី ១៨៖

Submission to CEDAW’s General

កិច្ចដំណ�ើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណត្រូវតែមានលក្ខណៈបរយាប័
ន្ន និង
ិ
អនុញ្ញាតឱ្យជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរទាំងអស់ទទួលបានការកំណត់

អត្តសញ្ញាណ រួមមាន ស្រ្តី និងកុមារ ី និងបុរស និងកុមារា។ អ្នកឆ្លើយ
តបជួរមុខ

និងអ្នកផ្តល់ការគាំទ្រគួរតែដឹងពីភាពលំអ�ៀងរបស់ពួកគេ

និងច�ៀសវាងនូវអាកប្បកិរយាជាពាក្យសំ
ដី ឬមិនមែនជាពាក្យសំដីណា
ិ

មួយ ដែលធ្វើបុគ្គលកំពុងត្រូវសម្ភាស មានអារម្មណ៍មិនល្អ។ អ្នកឆ្លើយ
19

តបជួរមុខ ឬអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រគប្បីធ្វើស្វ័យប៉ាន់ប្រមាណថា ត�ើពួកគេមាន
ការគិតទុកជាមុនបែបអវ ិជ្ជមាន ការរ�សអ�
ើ
ើង ភាពលម្អៀង ឬអារម្មណ៍
ប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាមួយចំពោះជនរងគ្រោះដែរ ឬទេ។20 ពួកគេត្រូវ

តែពិចារណាទៅល�ើអារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះបុគ្គល ដែលបានពាក់
ព័ន្ធនៅក្នុងប្រភេទទូទៅនៃការជួញដូរកម្លាង
ំ ពលកម្ម (ឧទា. ការងារផ្លូវ

ភេទ ការសុំទាន ការងារតាមផ្ទះ) បុគ្គលដែលជាជនរងគ្រោះជាក់លាក់

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

18 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

19 កែសម្រួលព IOM, “Victim identification and
ី
interview technique” (2006)

20 IOM (2007).

នៃការរ ំលោភបំពាន (ឧទា. ការរ ំលោភបំពានផ្លូ វភេទ) បុគ្គលដែល
អាចទទួលរងការមាក់ងាយ ឬជំងឺ ឬរបួសដែលអាចម�ើលឃ�ញ
ើ បាន

(ឧទា. ជនផ្ទុកមេរោគអេដស៍ រាងកាយមិនធម្មតា ឬពិការភាព) ជន
ទេសន្តរប្រវេសន៍ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន និងគ្រឿងស្រវ ឹង បុគ្គល

ដែលកំណត់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្រឡាញ់ ភេទដូចគ្នា និងបុគ្គលដែលមាន
ជំន�ឿ ឬការអនុវត្តផ្នែកសង្គម វប្បធម៌ ឬសាសនា ខុសពីជំន�ឿ ឬការ
អនុវត្តរបស់ពួកគេ។

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន
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គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានកិច្ចការពារ និងកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានសុវត្ថិភាព
ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ អាចភ័យខ្លា ចអំពីជីវ ិត និងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។ ការជួបប្រទះនឹងបទពិសោធន៍ប៉ះ

ទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ា ងយូរ និងម្ដងហ�យ
ើ ម្ដងទ�ៀតរបស់ពួកគេ រួមមានការរ ំលោភបំពាន និងអំព�ើហង្
ិ សាផ្លូវកាយ ផ្លូវភេទ និងផ្លូវចិត្ត ការបង្អត់
និងទណ្ឌកម្ម។ មណ្ឌលស្នា ក់នៅ ឬកន្លែងស្នា ក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលមានសុវត្ថិភាព និងសន្ដិសុខ រមែងតែងជាវ ិធីមួយ សម្រាប់ ជន

រងគ្រោះដោយអំព�ជ
ធន៍នៃអំព�ើ
ើ ួញដូរទទួលបានសេវាចាំបាច់នានា រួមមាន ជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត នង
ិ ដ�ើម្ធ
បី ូរស្បយ
ើ ឡ�ង
ើ វ ិញពប
ី ទពសោ
ិ
ជួញដូររបស់ពួកគេ។ ថ្វីប�បែ
ើ បនេះក្ដី ការទទួលបានកច
ិ ្ចការពារ នង
ិ មណ្ឌលស្នា ក់នៅ នង
ិ កន្លែងស្នា ក់នៅសមស្រប គជា
ឺ បញ្ហាប្រឈម
មួយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រន
ើ ។21

21 Anti-Slavery International (2002).

គន្លឹះទី ១៩៖
ធ្វើការផ្ទេរអ្នកទាំងឡាយដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនរង
គ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរជាបន្ទាន់ទៅកាន់មណ្ឌលស្នា ក់នៅ

ឬកន្លែង

ស្នា ក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន ដែលមានសុវត្ថិភាព នង
ិ សន្ស
ដិ ុខ។ ពួកគេក៏

គប្បីត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ា ងឆាប់រហ័សទៅកាន់ស្ថា ប័នទទួលខុសត្រូវដ�ើម្បី
ទទួលបានជំនួយ និងការគាំទ្រឯកទេស។22

22 គោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនងការយកចត្ត
ឹ

ទុកដាក់ចំពោះយេនឌ័រ កថាខណ្ឌ ៣.៣.១

ិ

23 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

គន្លឹះទី ២០៖

law%20enforcement%20 women%20

សម្រាប់ស្រ្តីរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរ

ដែលអាចធ្លា ប់ជួបប្រទះនឹង

អំព�ហ
ើ ង្
ិ សាផ្លូវកាយ នង
ិ ផ្លូវភេទ ធានាថា មានឱកាសមួយសម្រាប់ការ
បញ្ជូនពួកគេទៅរកសេវាឯកទេសផ្នែកអំព�ហ
ើ ង្
ិ សាល�ស្រ្តី
ើ ។

and%20girls%20 covid%2019_%20
burmese. pdf?la=en&vs=5708

24 McAdam, M. Freedom of movement for
victims of trafficking: Law, policy and

practice in the ASEAN region. Information

គន្លឹះទី ២១៖

note supported by the Australian

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូន និងស្រ្តីជាម្ដាយដែលមានកូន
តូចមកជាមួយ គប្បីត្រូវបានផ្តល់ទីកន្លែងសមស្របនិងដោយឡែក។23

Government. (Bangkok, 2020). https://

aseanactpartnershiphub.com/resources/

asean-shelter-study-mcadam-freedom-ofmovement-for-victims-of-trafficking-final/

គន្លឹះទី ២២៖

នៅពេលអាចធ្វបា
ើ ន ផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះនូវជម្រស
ើ ក្នុងការទទួលការ
ថែទាំនៅក្រៅប្រព័ន្ធមណ្ឌលស្នា ក់នៅផ្លូវការ។ កន្លែងស្នា ក់នៅនេះអាច
ជាកន្លែងស្នា ក់ដែលមានសុវត្ថិភាព នង
ិ សមស្រប រួមមាន ផ្ទះជួល បន្ទប់
ជួល ឬ ផ្ទះនៅតាមសហគមន៍។24
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 នដែលត្រូវគេជួញដូរ
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គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការវិលត្រឡប់ដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេស/កន្លែងដើមវិញ
ការបញ្ជូនជនរងគ្រោះត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដ�ើមវ ិញ

មានហានិភ័យនក្នុងការធ្វើឱ្យពួកគេធ្លា ក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដូចមុនពេលដែល

ត្រូវបានគេជួញដូរ ជាញឹកញាប់ដោយមានប្រាក់ចំណូលមានកម្រិតឬគ្មានប្រាក់ចំណូល ឬលទ្ធភាពទទួលបានការគាំទ្រមានកម្រិត។25

ពួកគេអាចទទួលរងអំព�ើហង្
ិ សា និងការបំភិតបំភ័យពីសំណាក់ជនជួញដូរ ជាពិសេស ប្រសិនប�ើពួកគេបានសហការជាមួយស្ថា ប័ន
យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ ឬជំពាក់ប្រាក់ដែលមន
ិ អាចសងវ ិញបាន។26

25 UNODC (2009).

គន្លឹះទី ២៣៖
ធានាថា ជនរងគ្រោះ ដែលមានបំណងបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះ មាន

លទ្ធភាពទទួលបានការពគ្រោះយ
ោបល់ផ្នែកច្បាប់ដោយឯករាជ្យ ដ�ើម្បី
ិ
ធានានូវការវ ិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាព ឬដោយស្ម័គ្រចត
ិ ្ត។27 ដ�ើម្បីគោរព

សទ
ិ រ្ធិ បស់ជនដែលត្រូគេជួញដូរ ស្ថា ប័ននានាត្រូវតែធានាថា ការវ ិល
ត្រឡប់របស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានធ្វើឡ�ង
ើ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត

និងដោយ

ផ្អែកល�ើការយល់ព្រមប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និងនៅពេលអាច
ធ្វើបាន ការយល់ព្រមបែបនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីជនរងគ្រោះ។28

ត្រូវផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱ្យស្នា ក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដោយឈរល�ើមូលដ្ឋាន
សង្គម ឬមនុស្សធម៌ ដែលអាចទាក់ទងជាមួយនឹង ឧទាហរណ៍ ការ

គោរពចំពោះគោលការណ៍នៃការមិនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែល
ប្រឈមនង
ឹ គ្រោះថ្នាក់

26 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-handbookon-international-legal-cooperation-intrafficking-in-persons-cases-3

27 ការពនត្យឡ�ងវ នា ក់តំបន់របស់អាស៊ាន
ិ ិ
ើ ិញថ្
(ឆ្នា ២
ំ ០១៦) អនុសាសន៍ ៧.២

28 ពធសារអង្កការសហប្រជាជាតស្ពការប្រឆាំងការ
ិ ី
ិ ដី ី
ជួញដូរមនុស្ស មាត្រា ៨។

អសមត្ថភាពក្នុងការធានានូវការវ ិលត្រឡប់

ដោយសុវត្ថិភាព នង
ិ ហានភ
ិ ័យនៃការជួញដូរសារជាថ្មី។

ការអនុវត្តក
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ការឆ្លើយតបផ្នែកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ៖ ការបង្កគ្រោះថ្នាក់

ដែលអាចកើតឡើង និងគន្លឹះសម្រាប់ការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
សិទ្ធិ និងតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះ គឺជាស្នូលនៃដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌទាំងមូល។ ទោះបីជាយ៉ា ង
ណាក្ដី ពួកគេរមែងតែងចាត់ទុកថាជាចំណែកមួយនៃភ័ស្តុតាងនៅក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ ដែល

ផ្ដោតល�ើការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើស។ គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវ ិធីថ្នាក់តំបន់របស់អាស៊ាន បញ្ជាក់ថាជន

័ ពួក
រងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរទាំងអស់ ដែលចូលរួមនៅក្នុងការស�ុើបអង្កេត ឬការផ្ដន្ទាទោសជនកេងប្រវញ្ច
ំ ួយគ្រប់គ្រាន់ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ នៅក្នុងរយៈពេលនៃ
គេ គប្ទ
បី ទួលបានកិច្ចការពារ ការគាំទ្រ និងជន
ំ ើ រការព្រហ្មទណ្ឌ។ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានត្រូវបានតម្រូវឱ្យធានាថា
ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចដណ�

ជនរងគ្រោះដឹងអំពីសំណងឧបាស្រ័យដែលមាន និងរ�ៀបចំច្បាប់ និងនីតិវ ិធីចាបា
ំ ច់នានាដ�ើម្ធា
បី នានូវលទ្ធភាព
ទទួលបានសំណង។
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គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ អវត្តមាននៃការយល់ព្រមប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ការទទួលបានការយល់ព្រម ដោយផ្អែកល�ើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរ គឺជាការពិបាក។ ដំបូង ភាព
ខុសគ្នា ផ្នែកភាសា វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម គឺជាឧបសគ្គចម្បង។ បន្ថែមល�ើនេះ ជនរងគ្រោះមួយចំនួនទទួលបានការសន្យាអំពីការ

គាំទ្រហរិ ញ្ញវត្ថុ កិច្ចការពារ សំណង ការស្នា ក់នៅក្នុងមណ្ឌលរយៈពេលខ្លី ឬអ្វីផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្ទ
បី ទួលកិច្ចសហការរបស់ពួកគេនៅ
ំ ើ រការផ្លូវច្បាប់។
ក្នុងកច
ិ ្ចដណ�

29 ផែនការសកម្មភាពអាស៊ានប្រឆាំងអំព�ជួញដូរមនុស្ស
ើ

ជាពសេ
ិ ស ស្រ្តី នង
ិ កុមារ ផ្នែក ខ (ឆ) គោលការណ៍

គន្លឹះទី ១៖

ស្នើសុំការយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុង
ជ្រោយ សម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងដំណ�ើរការនេះ និងអនុញ្ញាតឱ្យជន

រងគ្រោះបដិសេធចំពោះជំនួយ នង
ិ កច
ិ ្ចការពារនៅពេលណាមួយក៏បាន
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកច
ិ ្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌនេះ។

ណែនាំអាស៊ានស្ដីពី ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយេនឌ័រ

កថាខណ្ឌ ៣.៦.៤ ការពន
ិ ត
ិ ្យឡ�ង
ើ វ ិញថ្នាក់តំបន់របស់
ACWC អនុសាសន៍ ៤.៤។

30 ASEAN. Practitioners’ Model Implementation
Toolkit for the ACWC Regional Guidelines
and Procedures to Address the Needs of

Victims of Trafficking in Persons (2019).

គន្លឹះទី ២៖

ប្រាប់ដល់ជនរងគ្រោះនៅមុនពេល និងក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលរួម
របស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ព្រហ្មទណ្ឌ តួនាទីផ្លូ វច្បាប់របស់ពួកគេ សិទ្ធិរបស់ពួកគេ ជម្រើសរបស់
ំ ើ រការជំនុំជម្រះ
ពួកគេ សេវាដែលមាន និងកត្តាពេលវេលានៅក្នុងដណ�
ដោយប្រប្រា
ើ ស់សំន�ៀងលក្ខណៈមនគ
ិ ំរាមកំហែង

នង
ិ ជាភាសាដែល

ពួកគេយល់។ គប្ព
បី ចា
ិ រណាជាអាទិ៍ល�ស
ើ ញ្ជាតិ ជាតព
ិ ន្ធុ អាយុ ពកា
ិ រ
ភាព កត្តាផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ។29

គន្លឹះទី ៣៖

ផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ និងការធូរស្បយ
ើ ឡ�ង
ើ វ ិញ សម្រាប់
ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ដ�ើម្បីធ្វើសេចក្ដីសម្រេច

ចិត្តប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការសហការ និងជួយឱ្យ
ជនរងគ្រោះជ�ៀសវាងការយល់ព្រម “ដោះស្រាយ” ក្រៅផ្លូវការចំពោះ
ករណីរបស់ពួកគេ ដ�ើម្ព
បី ួកគេវ ិលត្រឡប់ទៅរកជីវ ិតជាធម្មតាវ ិញ។ ការ

រ�ៀបចំក្រៅផ្លូវការបែបនេះ គជ�
ឺ ៀសមនផ
ិ ុតពកា
ី រសម្របសម្រួល ជាពសេ
ិ ស
វាជាការល�ើកទឹកចិត្តចំពោះអំព�ើពុករលួយ និងធ្វើឱ្យមាននិទណ្ឌភាព
័ ។30
សម្រាប់ជនកេងប្រវញ្ច

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ

13

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ត្រូវបានបំភិតបំភ័យ ឬត្រូវបានបង្ខំឱ្យផ្តល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងជនកេងប្រវ័ញ្ចពួកគេ
ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរជាច្រើន ម�ើលមិនឃ�ញ
ើ អត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌឡ�យ
ើ

ប៉ុន្តែអាចទទួលរងការបំភិតបំភ័យ ឬការក�ៀបសង្កត់ឱ្យចូលរួមពីសំណាក់មន្រ្តី ព្រះរាជអាជ្ញា មេធាវ ី ឬអ្នកផ្ដល់សេវាដទៃទ�ៀតដែល
ពាក់ព័ន្ធ។ ការភ័យខ្លា ចរបស់ពួកគេអំពីការបង្ខំឱ្យវ ិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវ ិញ ដ�ើម្បីប្រឈមមុខនឹងការមាក់ងាយ និងការបដិសេធពីសំណាក់
គ្រួសារ នង
ិ សហគមន៍របស់ពួកគេ អាចបង្កឱ្យមានភាពអស់ទក
ឹ ចត
ិ ្ត។

31 Office of the High Commissioner for Human

គន្លឹះទី ៤៖

Rights. Recommended Principles and

សម្រេចចត
ួ គ្នា ជាមួយជនរងគ្រោះ ថាត�ជ
ិ ្តរម
ើ ម្រស
ើ ដទៃទ�ៀត ដូចជា
ំ ញ/សាក្សីដទៃទ�ៀត អាចត្រូវបាន
ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់បន្ថែម នង
ិ សាក្សីជនា
យកមកប្រប្រា
ើ ស់ជំនួសឱ្យការដែលតម្រូវឱ្យជនរងគ្រោះត្រូវផ្តល់ចម្លើយ

និងសក្ខីកម្ម ប្រសិនប�ើការដែលតម្រូវឱ្យជនរងគ្រោះត្រូវផ្តល់ចម្លើយ ឬ

Guidelines on Human Rights and Human

Trafficking. (n.d.) https://www.ohchr.org/

Documents/Publications/Traffickingen.pdf

32 APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article
6(2)(b).

សក្ខីកម្មដោយផ្ទាល់ អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនរងគ្រោះ។ ការប្រើប្រាស់
ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់បន្ថែមក៏មានន័យថា ករណីនេះមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុង

តែទៅល�ើសក្ខីកម្មរបស់ជនរងគ្រោះ និងអាចបន្តទៅមុខបានប្រសិនប�ើ
ជនរងគ្រោះមិនអាច ឬមិនមានបំណងផ្ដល់សក្ខីកម្ម។

គន្លឹះទី ៥៖

ជ�ៀសវាងការប្រព្រឹត្តចំពោះជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរថាជាប្រភព

នៃភ័ស្តុតាងសុទ្ធសាធ។ នេះគឺជាអភិក្រមរយៈពេលខ្លី ដែលទំនងជា
បរាជ័យ។ ជនរងគ្រោះ និងសាក្សីកាន់តែទំនងជាសហការនៅក្នុងការ
ស�ុើបអង្កេត និងកិច្ចដំណ�ើរការផ្ដន្ទាទោស ប្រសិនប�ើពួកគេមានអារម្មណ៍

ថាមានសុវត្ថិភាព និងមានសន្ដិសុខ ហ�យ
ើ តម្រូវការរបស់ពួកគេត្រូវ
បានគេយល់ និងឆ្លើយតបយ៉ា ងសមស្រប។31

គន្លឹះទី ៦៖

ប្រាប់ជនរងគ្រោះថា ពួកគេមានសទ
្
វត្តមាន នង
ិ ធិមាន
ិ បង្ហាញទស្សនៈ
របស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណ�ើរការផ្លូវច្បាប់។32

14

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការបាត់បង់ឯកជនភាព និងអនាមិកភាព
ការចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ បង្កើនហានិភ័យនៃការរ ំលោភល�ើឯកជនភាព និងអនាមិកភាពរបស់ជន
់ កជនភាព និងអនាមិកភាពរបស់ពួកគេនឹងមានផលប៉ះពាល់ល�ើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ ដោយសារហានិភ័យ
រងគ្រោះ។ ការបាត់បងឯ
នៃការសងសឹកពីជនជួញដូរពួកគេ។ វាអាចនាំឱ្យមានភាពអាម៉ា ស់ ការបដិសេធ និងទណ្ឌកម្មពីគ្រួសារ ឬសហគមន៍។

33 ដូចមានចែងនៅកងគោលការណ៍អាស៊ានសម្រាប់អ្នក
្នុ

គន្លឹះទី ៧៖

អនុវត្តការងារ៖ “ជនរងគ្រោះ-សាក្សី និងគ្រួសាររបស់

ប្រសនប�
ជ
ិ
ើ នរងគ្រោះសម្រេចចត
ិ ្តចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដន្ទាទោសជនជួញ
ដូរពួកគេ ត្រូវការពារឯកជនភាព នង
ិ ការរក្សាការសម្ងាត់របស់ពួកគេនៅ

ក្នុងទូទាង
ំ ដំណ�ើរការនេះ ឧទាហរណ៍តាមរយៈការមនចែ
ករ ំលែកព័ត៌មាន
ិ
លម្អិតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីពួកគេ ហ�យ
ើ ត្រូវរក្សាការសម្ងាត់យ៉ា ង

ពួកគេ (នៅពេលចាំបាច់) គប្ទ
បី ទួលកិច្ចការពារពីការ

សងសឹក។ ច្បាប់គប្បីត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ ដ�ើម្កា
បី រ
ពារឯកជនភាពរបស់ជនរងគ្រោះ-សាក្សី និងរក្សាការ
សម្ងាត់ចំពោះអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ” ផ្នែកទីមួយ
ង១ និង ង២ អនុសញ្ញា ACTIP មាត្រា១៤(៦)។

តឹងរុង
ឹ ចំពោះព័ត៌មានដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ឬអាសយដ្ឋានរបស់
ជនរងគ្រោះ។33

គន្លឹះទី ៨៖

ប្រប្រា
ើ ស់វ ិធានការការពារនៅក្នុងតុលាការ ដូចជា បន្ទប់រង់ចាដំ ោយ

ឡែក ច្រកចូលឯកជន ការថតសម្លេងនៃការផ្ដល់សកក
្ខី ម្ម ការប្រប្រា
ើ ស់

ឈ្មោះក្លែងក្លា យ សវនាការបទ
ញ
ិ ទ្វា រ ការកែវ ីដេអូ/សម្លេង កញ្ច ក់ម�លឃ�
ើ
ើ

តែម្ខាង របាំង ឬវា ំងនន ដ�ើម្ធា
បី នានូវអនាមិកភាពរបស់ជនរងគ្រោះ។
ត្រូវពន្យល់ដល់ជនរងគ្រោះផងដែរអំពីរប�ៀបនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់

ពួកគេ និងកម្រិតនៃការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ (ប្រសិនប�ើ

ត្រូវធ្វើ) ទៅដល់អ្នកការពារចុងចោទ និងសាធារណៈជន។ ផ្ដល់ពេល
វេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះផ្ដល់សក្ខីកម្ម និងសូមកុំនិយាយកាត់

ឬសុំឱ្យពួកគេនិយាយឱ្យល�ឿននូ វការចងចាំអំពីអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ង
ើ ។

គន្លឹះទី ៩៖

គប្បីតម្រូវឱ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគោរពឯកជនភាព និងការរក្សាការសម្ងាត់
របស់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សីពាក់ព័ន្ធ ដោយធានាឱ្យបានថាអត្តសញ្ញាណ
របស់ពួកគេត្រូវបានការពារក្នុងអំឡុងពេលដំណ�ើរការនីតិវ ិធីតុលាការ ក៏
ដូចជានៅក្រៅបន្ទប់តុលាការ។

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ
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គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការសងសឹកពីជនជួញដូរ
ការភ័យខ្លា ចអំពីការសងសឹកពីជនជួញដូរពួកគេ គឺជាកង្វល់ដ៏ត្រឹមត្រូវ ជាពិសេស សម្រាប់ជនរងគ្រោះ-សាក្សី និងអ្នកទាំងឡាយដែ

លចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ។ សមត្ថភាពរបស់ជនជួញដូរក្នុងការសងសឹកល�ើជនរងគ្រោះដែលបានគេច
ខ្លួនរួច និង/ឬបានផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងពួកគេ ត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារយ៉ា ងល្អ។34 បន្ថែមល�ើនេះ ការសងសឹកក៏អាចមិនត្រឹម
តែក�តឡ
ើ �ង
ើ ពជ
ី នជួញដូរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពីនិយោជក ភ្នា ក់ងារជួញដូរមនុស្ស មេបន នង
ិ មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ទ�ៀតផង។
34 IOM (2007).

គន្លឹះទី ១០៖

ត្រូវប៉ាន់ប្រមាណហានិភយ
័ នៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវរងអន្តរាយដោយការ

ចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ ដោសម្របសម្រួលជាមួយសមត្ថកិច្ច

35 កញ្ច ប់ឧបករណ៍អាស៊ានស្ដីពីគំរូសម្រាប់ការអនុវត្តរប
ស់អ្នកអនុវត្តការងារ (ឆ្នា ២
ំ ០១៩)។

អនុវត្តច្បាប់ និងអ្នកផ្តល់សេវាគាំទ្រជនរងគ្រោះ រួមទាំងអ្នកចិត្តសាស្ត្រ។
ការបកស្រាយហានិភ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យដោយជនរងគ្រោះ

គឺសំខាន់ក្រៃលែងនៅទីនេះ។ ហានិភ័យទាំងនេះ អាចរួមមាន ជាអាទិ៍
ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចត
ិ ្ត ការសងសក
ឹ ពជ
ី នជួញដូរឬបក្សពួក ការមាក់ងាយ
នង
ិ ការធ្វឱ
ើ ្យអាប់កត្តិ
ិ យសដោយគ្រួសារ ឬសមាជិកសហគមន៍។35

គន្លឹះទី ១១៖

ប្រសិនប�ើអាច និងដោយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយជនរងគ្រោះ ចាត់តាង
ំ

អ្នកស�ុើបអង្កេតជាស្រ្តី និងបុរស ដែលទទួលបានការបណដុះ
្ បណ្ដាលដ�ើម្បី
ផ្ដល់កិច្ចការពារផ្លូវកាយដល់ជនរងគ្រោះ

ដែលបង្ហាញការភ័យខ្លា ចអំពី

ជីវ ិត និងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ និងរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ការផ្ដល់សេវាការពារអាចត្រូវបានសម្របសម្រួលជាមួយនង
ឹ ស្ថា ប័ន /អ្នក
សម្របសម្រួលកច
ិ ្ចការពារជនរងគ្រោះ នង
ិ សាក្សីដែលមាននៅក្នុងដែន
សមត្ថកច
ិ ្ចមួយចំនួន។

គន្លឹះទី ១២៖

ត្រូវបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ជនរងគ្រោះអំពីវឌ្ឍនភាពនៃករណីណាមួយដែល
ពួកគេចូលរួម ហ�យ
ើ ពួកគេអាចស្នើសុំព័ត៌មាននៅពេលណាក៏បាន។36

16

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ

36 APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article
6(2)(b).

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការឃុំខ្លួនដោយបង្ខំនៅកន្លែងឃុំឃាំង ឬមណ្ឌលស្នាក់នៅបិទទ្វារ
ជនរងគ្រោះអាចត្រូវបានដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលស្នា ក់នៅបិទទ្វា រ ផ្ទុយពីបំណងរបស់ពួកគេ ដ�ើម្កា
បី រពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។ នៅប្រទេស
មួយចំនួន ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរ ដែលជាជនទេសន្តរប្រវេសន៍មិនប្រក្រតី ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលស្នា ក់នៅរបស់រដ្ឋាភិបាល
ឬមណ្ឌលស្នា ក់នៅដែលបានទទួលការយល់ព្រមពរី ដ្ឋាភបា
ពោះការផ្លាស់ទរី បស់ពក
ួ គេ។ ជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានឃុខ
ំ ្លួន
ិ ល ដ�ើម្របី តបន្តឹងចំ
ឹ

នៅក្នុងមណ្ឌលស្នា ក់នៅបទ
ុផល ពួកគេនង
ិ ទ្វា រផងដែរ ដោយផ្អែកល�ហេត
ើ
ឹ មានវត្តមានដ�ើម្ច
បី ូលរួមនៅក្នុងការស�ុប
ើ អង្កេត នង
ិ ការផ្ដន្ទាទោស។37

37 McAdam (2020).

គន្លឹះទី ១៣៖

ការកសាងទំនុកចិត្ត គឺជាការចាំបាច់ឆ្ពោះទៅរកការទទួលបានការសហការ

របស់ជនរងគ្រោះ។ ការចាប់ខ្លួន និង/ឬការឃុខ
ំ ្លួនអាចនាំទៅរកឧបសគ្គ
ធ្ងន់ធ្ងរ ឬបំផ្លាញឱកាស ដ�ើម្ក
បី សាងទំនុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះ។

ឧបករណ៍អាស៊ានស្ដីពីគំរូសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់អ្នក
អនុវត្តការងារ (ឆ្នា ២
ំ ០១៩)។

39 ACWC Regional Review Recommendation

គន្លឹះទី ១៤៖

ផ្ដល់ដល់ជនរងគ្រោះ និងសាក្សីដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋនូវកិច្ចការពារយ៉ា ង
គ្រប់គ្រាន់

38 សញ្ញា ACTIP មាត្រា ១៤(៤) នង១៤(៥), កញ្ច ប់
ិ

និងការអនុញ្ញាតឱ្យស្នា ក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងអំឡុង

ពេលនៃកិច្ចដំណ�ើរការផ្លូវច្បាប់។

38

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

គន្លឹះទី ១៥៖

រះរកវ
ិធីនានាដ�ើម្ទ
ិ
បី ទួលបានចម្លើយ និងសក្ខីកម្មជាភស្តុតាងពីជនរងគ្រោះ
ដោយគ្មានការឃុខ
ំ ្លួនពួកគេក្នុងរយៈពេលវែងនៅក្នុងមណ្ឌលស្នា ក់នៅ។ ការ

40 ការពិនិត្យឡ�ង
ើ វ ិញថ្នាក់តំបន់របស់ ACWC
អនុសាសន៍ ៤.១។

39

ធ្វើបែបនេះ អាចរួមមានការប្រើប្រាស់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មមុនពេលជំនុំជម្រះ ការ

ថតវ ីដេអូនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្ម ឬការផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមរយៈវ ីដេអូ។ ប្រសិន
ប�ើជនរងគ្រោះមានបំណង ឬអាចចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មបាន គប្បីប្រើប្រាស់

មធ្យោបាយផ្ដល់សកក
្ខី ម្មមុនពេលជំនុំជម្រះ តំណភ្ជា ប់វ ីដេអូ នង
ិ សវនការ

ឆាប់រហ័ស ទៅតាមច្បាប់ដែលមាន ដ�ើម្ជ
បី ួយបង្រួមរយៈពេលនៃការ
ស្នា ក់នៅជាកំហត
ិ នៅក្នុងមណ្ឌលស្នា ក់នៅបទ
ិ ទ្វា រ។40

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ
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គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការរងគ្រោះឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការ
តុលាការ
សូម្បីតែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងការចូលរួមយ៉ា ងពេញលេញ
នៅក្នុងដំណ�ើរការតុលាការក្ដី ក៏ជនរងគ្រោះនៅតែងាយរងគ្រោះចំពោះការបំភិតបំភ័យនៅក្នុង និង
នៅជុំវ ិញតុលាការដែរ។

ពួកគេអាចទទួលរងឥទ្ធិពលពីគេដោយងាយ

41 Anti-Slavery International (2002).

ភាពអាចជ�ឿបានរបស់

ពួកគេអាចទទួលរងការបំផ្លាញដោយមេធាវ ីការពារក្ដីដ៏ខ្លា ង
ំ ក្លា ឬ ជនជួញដូរអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួក
គេឱ្យដកការសហការរបស់ពួកគេវ ិញ ទោះជាតាមរយៈសំណូក ឬការបំភត
ិ បំភ័យទៅល�ជ
ើ នរងគ្រោះ
និង/ឬគ្រួសាររបស់ពួកគេក្ដី។41 អ្នកទាំងឡាយ ដែលទទួលរងការបង្ខំឱ្យប្រឈមមុខជាមួយជនជួញដូរ
ពួកគេ អាចក្លា យជាជនគ្រោះសារជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណ�ើរការនេះ។

គន្លឹះទី ១៦៖

កិច្ចដំណ�ើរការស�ុើបអង្កេតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃល�ើ
រាងកាយ នង
ិ ផ្លូវចត
ិ ្ត គប្បីក�ើតឡ�ង
ើ តែក្នុងករណី ដែលមានការយល់ព្រម

ប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះ។ ជនរង

គ្រោះគប្ទ
បី ទួលបានព័ត៌មានអំពជ
ី ំហាន នង
ិ ដំណ�ើរការពាក់ព័ន្ធ នង
ិ មូល

ហេតុដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបនេះ។ ការស្ងៀមស្ងាត់របស់ជនរងគ្រោះមិនគប្បី
ត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការយល់ព្រមឡ�យ
ើ ។ ការពិនិត្យ និងការការវាយ
តម្លៃក៏គប្បីត្រូវបានធ្វើឡ�ង
ើ ដោយនរណាម្នាក់ដែលមានយេនឌ័រដែលជន
រងគ្រោះមានអារម្មណ៍សុខស្រួលជាមួយផងដែរ។

42 កញ្ច ប់ឧបករណ៍អាស៊ានស្ព រំ ូសម្រាប់ការអនុវត្ត
ដី ីគ

គន្លឹះទី ១៧៖

ប្រសនប�
អា
ំ “អ្នកគាំទ្រជនរងគ្រោះ-សាក្សី” ឬ “អ្នកសម្រប
ិ
ើ ចធ្វបា
ើ ន ចាត់តាង
សម្រួលជនរងគ្រោះ-សាក្សី” ដ�ើម្អ
ំ
បី មដំណ�ើរ នង
ិ គាំទ្រជនរងគ្រោះនៅទូទាង
កិច្ចដំណ�ើរការតុលាការ។ បុគ្គលនេះអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថាន
ភាពនៃករណី និងព័ត៌មានអំពីការបញ្ជូនទៅរកសេវានានា។

42

របស់អ្នកអនុវត្តការងារ (ឆ្នា ២
ំ ០១៩)។

43 គោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានសម្រាប់អ្នកអនុវត្តការងារ

ផ្នែទី១ ច៤។ គោលការណែនាំអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹង
ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយេនឌ័រ កថាខណ្ឌ ៣.៦។

គន្លឹះទី ១៨៖

ស្នើសុំវ ិធានការគាំទ្រជាក់ស្ដែងរបស់តុលាការ ដែលសំដៅកាត់បន្ថយការថប់

បារម្ភ នង
ិ ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចត
ិ ្តទៅល�ជ
ើ នរងគ្រោះ ដូចជា ការទៅកាន់បន្ទប់
តុលាការនៅមុនពេលជំនុំជម្រះដ�ើម្ឱ
បី ្យពួកគេស្គាល់ច្បាស់អំពីបរយាកាស
ិ

ជុំវ ិញ នង
ិ ដឹងថាត�អ
ើ ្នកណាអង្គុយកន្លែងណា ការអមដំណ�ើរទៅ នង
ិ មក
ពីអាគារតុលាការ ការប្រើប្រាស់ច្រកចូលដោយឡែកទៅក្នុងអាគារតុលាការ

កន្លែងរង់ចាឯ
ំ កជន និងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រចាំពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការជំនុំ
ជម្រះពីខាងអយ្យការនៅទូទាង
ំ កិច្ចដំណ�ើរការតុលាការ។43

18

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

 ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ការស៊ើបអង្កេត និងស
គ
 េចក្ដីសម្រេចចិតរ្ត បស់តុលាការ ដោយផ្អែកលើភា
 ពលម្អៀង និង
បុរេនិច្ឆ័យ
បុរេនិច្ឆ័យជារួមអំពីទំនាក់ទំនងនៃបញ្ហាយេនឌ័រ និងទម្រង់ដទៃទ�ៀតនៃការរ�សអ�
ើ
ើង អាចរារា ំងជនរងគ្រោះពីការទទួលបានភាព
យុត្តិធម៌។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលម្នាក់ដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្តអាចត្រូវបានសន្មតជាមុនថា ជាសាក្សីអសមត្ថភាព ឬមិនអាចទុកចិត្ត
បាន។ បុរេនិច្ឆ័យអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពឥតលម្អៀងរបស់តួអង្គតុលាការ សេចក្ដីសម្រេចរបស់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ព្រមទាំងការ
យល់ឃ�ញ
ើ របស់ពួកគេចំពោះភាពអាចទុកចត្ដ
ិ បានរបស់សាក្សី នង
ិ /ឬសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់របស់សាក្សី។

គន្លឹះទី ១៩៖

ចៅក្រម និងមេធាវ ីការពារត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជា ប់នូវក្រមសីលធម៌ និងការ
អនុវត្តលក្ខណៈវ ិជ្ជា ជីវៈរបស់ពួកគេ។ ការធ្វើបែបនេះរួមមានការជ�ៀស

វាងពីការប្រើប្រាស់ភាសា ឬសំន�ៀងបែបវាយប្រហារ ឬកម្រោល។
បន្ថែមល�ើនេះ មិនគប្ជ
បី រំ ុញឱ្យជនរងគ្រោះរ ំឭកអំពីរ�ឿងរ៉ា វរបស់ពួកគេ
ឡ�យ
ើ ។

គន្លឹះទី ២០៖

បណដុះ
្ បណ្ដាលអ្នកវ ិជ្ជា ជីវៈផ្នែកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស
អន្តរជាតិ និងបុរេនិច្ឆ័យអំពីយេនឌ័រ និងភាពលម្អៀងចំពោះយេនឌ័រ។
គូសបញ្ជាក់អំពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់នៃការយល់ឃ�ញ
ើ ជាបុរេនិច្ឆ័យរបស់

តុលាការ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលផ្អែកល�ើភ័ស្តុតាង។ វ ិភាគការវែក

ញែករបស់តុលាការចំពោះភស្តុតាងពីការយល់ឃ�ញ
ើ ជាបុរេនិច្ឆ័យ និង
គូសបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តល្អៗរបស់តួអង្គផ្នែកយុត្តិធម៌ ដែល

បានតតាំង នង
ិ បានជំនះល�កា
ើ រយល់ឃ�ញ
ើ ជាបុរេនច
ិ ្ឆ័យចំពោះយេនឌ័រ។

ការអនុវត្តក
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គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង៖ ភាពតានតឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបដិទាន និងសំណងនៅមានកម្រិត
ការចូលរួមនៅក្នុងដំណ�ើរការផ្លូវច្បាប់ អាចបង្កឱ្យមានបន្ទុកចំណាយផ្នែកហរិ ញ្ញវត្ថុច្រើនចំពោះជនរងគ្រោះ និងគ្រួសាររបស់
ពួកគេ។ សម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើន ដែលជាអ្នកប្រកបរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារតែម្នាក់ឯង ស្ថានភាពនេះបង្កើតភាពតានតឹងផ្នែក
័ អាចមិននាំទៅដល់បដិទាន
សេដ្ឋកិច្ច ផ្លូវអារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្តយ៉ា ងខ្លា ង
ំ ។ ការផ្ដន្ទាទោសជនជួញដូរប្រកបដោយជោគជយ
ឬសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះ នង
ិ គ្រួសាររបស់ពួកគេទេ។ អត្ថប្រយោជន៍នៃការជួយជាមួយនង
ឹ កច
ិ ្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌
ព្រហ្មទណ្ឌ មនមានល
ក្ខណៈច្បាស់លាស់ចំពោះជនរងគ្រោះជាច្រន
ិ
ើ ។

44 Ibid.

គន្លឹះទី ២១៖

កុំសន្យាជ្រុលពេក ឬនិយាយបំផ្លើសអំពីផលប្រយជន៍នៃការចូលរួមនៅ
ំ ើ រការផ្លូវច្បាប់។ សេវាការពារ នង
ំ ួយ
ក្នុងកច
ិ ្ចដណ�
ិ សេវាគាំទ្រ ដូចជាជន
ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត នង
ិ មណ្ឌលស្នា ក់នៅ (រួមទាំងកន្លែងស្នា ក់នៅបណ្ដោះ
អាសន្ន) គប្បីត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគោលបំណងផ្នែកយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ។

គន្លឹះទី ២២៖

ផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីឧបាស្រ័យដោយប្រើប្រាស់ភាសា និងទម្រង់
ដែលជនរងគ្រោះអាចយល់បានដោយងាយស្រួល។ ការធ្វើបែបនេះអាច

រួមមាន៖ សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានឧបាស្រ័យ ជាពិសេស សម្រាប់

ជនរងគ្រោះដែលស្នា ក់នៅក្រៅប្រទេសដ�ើមរបស់ខ្លួន ដំណ�ើរការដាក់

ពាក្យសុំ នង
ិ សំណុំឯកសារដែលចាំបាច់ ការប៉ាន់ប្រមាណ នង
ិ ពេល
វេលាសម្រាប់ការអនុម័ត។ល។ ជនរងគ្រោះ ដែលមនមែន
ជាពលរដ្ឋ
ិ
គប្ទ
បី ទួលបានសិទ្ធិបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះ រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការ

ធ្វើការងារ ប្រសិនប�ើពួកគេមានបំណងធ្វើការ រហូតដល់មានដំណោះ
ស្រាយសម្រាប់ការទាមទារសំណងរបស់ពួកគេ។45

គន្លឹះទី ២៣៖

សម្រេចផ្ដល់បដិទាន នង
ជ
ិ សំណង ប្រសនប�
ិ
ើ នជួញដូរបានគេចខ្លួន
ឬ “គ្មានលុយ” ក៏ដោយ។
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45 UNICEF. Guidelines on the Protection of Child
Victims of Trafficking. UNICEF Technical

Notes (New York: 2006).https://ec.europa.

e u / a n t i t r a f fi c k i n g / s i t e s / a n t i t r a f fi c k i n g /
files/unicef_guidlines_on_protection_of_

the_rights_of_teh_child_2006_en_2.pdf

ការធ្វើការងារជាមួយកុមារ៖ គន្លឹះសម្រាប់ការ
មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់

អាស្រ័យល�ើអាយុ ភាពចាស់ទុំ និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេអំពីអំព�ើជួញដូរមនុស្ស កុមារត្រូវដែលត្រូវបាន
គេជួញដូរមានតម្រូវការជំនួយដែលតម្រូវឱ្យមានការថែទាំឯកទេសខ្ពស់។

អ្នកអនុវត្តការងារចាំបាច់ត្រូវ

ទទួលស្គាល់ថា មិនមែនកុមាររងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរទាំងអស់នឹងបង្ហាញថាពួកគេ គឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈ
ដូច្នេះទេ។ ពួកគេអាចមានឯកសារសម្គាល់ខ្លួនក្លែងក្លា យ ដែលបំភ្លៃអំពីអាយុរបស់ពួកគេ ឬអាចកុហកអំពី
អាយុរបស់ពួកគេ

័ ពួកគេប្រាប់ឱ្យនិយាយបែបនេះ។
ដោយសារអ្នកកេងប្រវញ្ច

ដោយសារកុមាររងគ្រោះ

័ បាន ពួកគេពឹងផ្អែកល�ើវ ិធានការកំណត់
ដោយអំព�ើជួញដូរ កម្រអាចគេចខ្លួនចេញពីស្ថានភាពកេងប្រវញ្ច
អត្តសញ្ញាណបែបបុរេសកម្មដែលអនុវត្តដោយស្ថា ប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសង្គមស៊ីវ ិល។ រដ្ឋសមាជិក

អាស៊ានត្រូវបានតម្រូវឱ្យរ�ៀបចំច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយន្តការសមស្រប ដ�ើម្ធា
បី នាសុវត្ថិភាព និង
សុខុមាលភាពរបស់កុមាររងគ្រោះនៅគ្រប់ដំណាក់កាល
រហូតដល់រកបានដំណោះស្រាយយូរអង្វែង។

ការអនុវត្តក
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ពោលគឺ

ចាប់តាង
ំ ពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
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ជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលមនច្
ិ បាស់អំពអា
ី យុរបស់ពួកគេ

គប្បីត្រូវបាន

សន្មតជាមុនថាជាកុមារ ហ�យ
ើ ដំណ�ើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរ
ងគ្រោះ

និងសម្ភាសន៍គប្បីមានសង្គតភាពជាមួយនឹងគោលការណ៍

នានានៃអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ (CRC)។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ជនរងគ្រោះត្រូវអនុវត្តយ៉ា ងរហ័ស និងទទួលបានការចាត់ជាអាទិភាព
ដ�ើម្ក
បី ំណត់អាយុរបស់ជនរងគ្រោះ ដ�ើម្ធា
បី នាថា សេវាដែលត្រូវផ្ដល់
ដល់ជនរងគ្រោះ គឺជាសេវាសមស្រប។46

គន្លឹះទី ២៖

ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលអាចធ្វបា
ើ ន មានតែបុគ្គលក
ិ ដែលទទួលបាន
ការបណដុះ
្ បណ្ដាលអំពីតម្រូវការពិសេស និងសិទធិ្របស់កុមារប៉ុណ្ណោះ
ដែលគប្ចា
បី ត់ចែង ឬសម្ភាសន៍កុមាររងគ្រោះ។

46 គោលការណែនាំអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងការយកចិត្តទុក

ដាក់ចំពោះយេនឌ័រ កថាខណ្ឌ ៣.២.៣។ ការពិនិត្យ
ឡ�ង
ើ វ ិញថ្នាក់តំបន់របស់ ACWC អនុសាសន៍ ២.២។

47 UNICEF (2006).

គន្លឹះទី ៣៖

កុមារដែលត្រូវបានគេជួញដូរគប្ទ
ំ អាណាព្យាបាល
បី ទួលបានការចាត់តាង

ស្របច្បាប់ ដ�ើម្បីណែនាំពួកគេ និងការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍
របស់ពួកគេ នៅពេលណាដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមន
ិ អាចចូលរួម

ជាបណ្ដោះអាសន្ន ឬជាអចនិ ្រ្តៃយ៍ មនមាន
បំណង ឬមន
ិ
ិ ស័កស
្តិ មក្នុងការ

48 Surtees, R. Ethical principles for the re/
integration of trafficked persons: Experiences

from the Balkans. Issue Paper #5. (Nexus
Institute: 2013).

ប្រើប្រាស់សិទ្ធិឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ។ អាណាព្យាបាលដែលត្រូវបានចាត់

តាំងគប្ទ
បី ទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ និងព័ត៌មានអំពីវ ិធានការទាំងអស់
ដែលត្រូវបានអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ។

គន្លឹះទី ៤៖

ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវផ្ដល់ដល់កុមារ ចាំបាច់ត្រូវសមស្របជាមួយ
នង
ធន៍របស់កុមារ
ឹ អាយុ ភាពចាស់ទុំ កម្រិតនៃការអប់រ ំ នង
ិ បទពសោ
ិ

នង
ិ បង្ហាញដល់កុមារក្នុងលក្ខណៈកុមារមេត្រី នង
ិ សមស្រប។ ល�ក
ើ ទក
ឹ
ចិត្ត និងធានាថា រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាង
ំ អស់ត្រូវបានធ្វើឡ�ង
ើ ដោយ

មានការចូលរួម និងធាតុចូលរបស់កុមារ។ កម្រិតដែលកុមារអាចផ្ដល់ការ
យល់ព្រមប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នឹងមានលក្ខណៈខុសៗ

គ្នា ដោយយោងទៅតាមអាយុ បទពិសោធន៍ និងដំណាក់កាលនៃការ
អភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។ សូមចងចាំអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចក�ើតទ្បង
ើ នៃ
័ រួមទាំងប្រការដែល
អតុល្យភាពអំណាចរវាងកុមារ និងមនុស្សពេញវយ
ថាត�អ
ើ តុល្យភាពនេះបង្កើតសម្ពាធទៅល�កា
ើ រយល់ព្រម ដែរឬទេ (ដោយ
បុគ្គលក
ិ ឬឪពុក ឬម្ដាយ/អាណាព្យាបាល)។48
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 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គន្លឹះទី ៥៖

អនុញ្ញាតឱ្យកុមារដែលត្រូវបានឃុខ
ំ ្លួន ចាប់ខ្លួន សង្ស័យ ឬចោទប្រកាន់
អំពប
ី ទល្មស
ើ ព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទងជាមួយឪពុកម្ដាយ ឬ អាណាព្យាបាល
របស់ពួកគេភ្លា ម

និងហាមឃាត់ការសម្ភាសជាមួយកុមារដោយគ្មាន
វត្តមានរបស់មេធាវ ី ឬអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដទៃទ�ៀត និងឪពុក ឬ

ម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាល (នៅពេលអាចធ្វើបាន) ដ�ើម្ឧ
បី ត្តមប្រយោជន៍
របស់កុមារ។49

គន្លឹះទី ៦៖

កុមារត្រូវតែទទួលបានព័ត៌មានក្នុងលក្ខណៈមួយដែលសមស្របទៅតាម

អាយុ នង
ិ ភាពចាស់ទុំរបស់កុមារ។ ការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ឪពុកម្ដាយ
អាណាព្យាបាល ឬអ្នកថែទាំ គប្ជា
បី ការបន្ថែម និងមិនមែនជាការជំនួស
ឡ�យ
ើ ដ�ើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់កុមារ។50

49 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_

គន្លឹះទី ៧៖

on_access_to_legal_aid.pdf

័
រ�ៀបចំការសម្ភាសជាមួយកុមារដោយមានវត្តមានរបស់មនុស្សពេញវយ
ដែលកុមារទុកចិត្តនៅជាមួយ។ ទំនួលខុសត្រូវរបស់ជននេះ គឺដ�ើម្របី ក្សា

ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ។ ជននេះអាចជាអាណាព្យាបាលអ្នកតំណាង

ស្របច្បាប់ ឬក្នុងករណីគ្មានការចាត់តាង
ំ អាណាព្យាបាល ឬអ្នកតំណាង

50 UNODC (2013)
51 ការពិនិត្យឡ�ង
ើ វ ិញថ្នាក់តំបន់របស់ ACWC

ស្របច្បាប់ ជននេះអាចជាគ្រូបង្រៀន ឬបុគ្គលិកសង្គម។51

គន្លឹះទី ៨៖

សួរសំណួរ ដែលពិចារណាល�ើចរតលក្ខ
ណៈ និងសាវតារគ្រួសាររបស់
ិ

កុមារ។ គប្បីប្រើប្រាស់ភាសាបែបកុមារមេត្រី។ កុមារគប្ទ
បី ទួលបាន
ឱកាសមួយដ�ើម្បីប្រាប់រ�ឿងរ៉ា វរបស់ពួកគេទៅតាមរប�ៀបរបស់ខ្លួនពួកគេ

ផ្ទាល់ មុនពេលសួរសំណួរជាក់លាក់ទៅកាន់ពួកគេ។ គ្រប់ការសម្ភាស

គប្ចា
នង
ើ ជាមួយសំណួរប�ក
បី ប់ផ្ដម
ើ
ិ គប្ទ
បី ុកសំណួរដោយផ្ទាល់ ឬ
សំណួរនាំមុខ សម្រាប់ផ្នែកក្រោយទ�ៀតនៃការសម្ភាស។

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជនដែលត្រូវគេជួញដូរ
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ធ្វកា
ើ រប៉ាន់ប្រមាណឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារភ្លា ម បន្ទា ប់ពក
ី ំណត់ថា

កុមារមានហានភ
ិ ័យ។ ត្រូវតែពចា
ិ រណាល�ទ
ើ ស្សនៈរបស់កុមារអំពកា
ី រ
ប៉ាន់ប្រមាណ និងដំណ�ើរការនេះ។ កិច្ចការនេះគប្ជា
បី ដំណ�ើរការជាបន្ត

បន្ទា ប់ ដោយចាត់ទុកឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារជាចំណុចសំខាន់នៃ

វ ិធានការនានា និងជាការពិចារណាបឋម និងជាគោលបំណងនៃគ្រប់
វ ិធានការដែលមានឥទ្ធិពលល�ើពួកគេ។52

គន្លឹះទី ១០៖

ការឃុខ
ំ ្លួនកុមាររងគ្រោះមន
ិ អាចត្រូវបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ ដោយផ្អែកតែ
ល�ម
ើ ូលដ្ឋាននៃភាពគ្មានមនុស្សអមដំណ�ើរកុមារ ឬកុមារបានបែកចេញ

ពីគ្រួសារ ស្ថានភាពទេសន្តរប្រវេសន៍ ឬលំនៅដ្ឋានរបស់កុមារ ឬកង្វះ
ស្ថានភាពណាមួយឡ�យ
ើ ។ ស្រដ�ៀងគ្នា នេះដែរ ជ�ៀសវាងការទុកដាក់

កុមាររងគ្រោះនៅក្នុងមណ្ឌលស្នា ក់នៅ ឬមណ្ឌលសុខុមាលភាព និង
ធ្វើបែបនេះ តែនៅក្រោយពេលបានស្វែងរកជម្រើសថែទាំជំនួសដទៃទ�ៀត
អស់បុណ្
៉
ណ ោះ។

ការទុកដាក់បែបនេះគប្បីត្រូវធ្វើសម្រាប់រយៈពេលខ្លី

បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងគប្បីត្រូវពិនិត្យឡ�ង
ើ វ ិញយ៉ា ងទ�ៀងទាត់
ដោយអាជ្ញាធរឯករាជ្យ។53

គន្លឹះទី ១១៖

មិនត្រូវឱ្យមានការកំណត់ឃ�ញ
ើ អត្តសញ្ញាណសម្គាល់ខ្លួនរបស់កុមារ

រងគ្រោះ និងត្រូវអនុវត្តគ្រប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដ�ើម្កា
បី រពារ

ឯកជនភាពរបស់កុមារ។54 កុមារមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ការ
យល់ព្រមសម្រាប់ការចែកចាយ

ការផ្សព្វផ្សាយ

ឬការបង្ហាញនូវ

សម្ភារជាសំណេរ ឬជារូបភាពដែល កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួក

គេថាជាជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
រូវប្រើ
ើ ួញដូរមនុស្សឡ�យ
ើ ។ គេមនត្
ិ
រូបភាពណាមួយរបស់ជនដែលត្រូគេជួញដូរដែលជាកុមារទេពីព្រោះ

ហានិភ័យដែលអាចធ្វើឱ្យមានការកំណត់សញ្ញាណសម្គាល់ខ្លួនរបស់
ពួកគេបាន។

52 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

53 កញ្ច ប់ ឧ បករណ៍ អាស៊ានស្ដី ពីគំ រូ សម្រាប់ កា រអនុ វ ត្ត
របស់អ្នកអនុវត្តការងារ (ឆ្នា ២
ំ ០១៩)។

54 គោលការណ៍ណែនាំ នង
ិ នីតវិ ិធីតំបន់របស់អាស៊ាន,
ការពិនិត្យឡ�ង
ើ វ ិញថ្នាក់តំបន់របស់ ACWC។
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កុមារគប្ទ
បី ទួលបានព័ត៌មានពេញលេញ

និងចូលរួមនៅក្នុងគ្រប់ការ

ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តអំពីការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការ
យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ រួមទាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនង
ឹ កាលវ ិភាគនៃការជំនុំ

ជម្រះ សទ
ិ ្រធិ បស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់ នង
ិ ការទទួល
បានសំណង។ តួអង្គផ្នែកយុត្តិធម៌ និងអ្នកផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធគប្ទ
បី ទួល

បានការបណដុះ
្ បណ្ដាលជាក់លាក់អំពីគោលការណ៍ និងការអនុវត្តការ
ចូលរួមរបស់កុមារ និងកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌
ព្រហ្មទណ្ឌ។

គន្លឹះទី ១៣៖

ធានាថាកច
ិ ្ចដំណ�ើរការតុលាការ
បរយាកាស
ិ

នង
ិ រដ្ឋបាលត្រូវបានធ្វឡើ �ង
ើ នៅក្នុង

នង
ិ លក្ខណៈមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការស្ដា ប់ឮរបស់

កុមារ ទោះជាស្ដា ប់ឮដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអ្នកតំណាង ឬអង្គភាព

សមស្របក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានសង្គតភាពជាមួយនឹងវ ិធាននីតិ
វ ិធីនៃច្បាប់ជាតិក្ដី។ ការពិចារណាអំពីអាយុ និងភាពចាស់ទុំរបស់កុមារ
ក៏អាចទាមទារឱ្យមានការកែសម្រួលនីតិវ ិធី និងការអនុវត្តផ្នែកតុលាការ
និងរដ្ឋបាលផងដែរ។55

គន្លឹះទី ១៤៖

ឯកជនភាព នង
ិ ទន្នន
ិ ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ ដែលចូលរួម ឬបានចូល

រួមនៅក្នុងដំណ�ើរការតុលាការ ឬដំណ�ើរការក្រៅតុលាការ និងអន្តរាគមន៍
ដទៃទ�ៀត

គប្ទ
បី ទួលបានកិច្ចការពារនៅគ្រប់ដំណាក់កាល

ហ�យ
ើ

កិច្ចការពារបែបនេះគប្បីត្រូវបានធានាដោយច្បាប់។ ជាទូទៅ ចំណុច

នេះបង្កប់ន័យថា មិនមានការផ្ដល់ ឬការបោះពុម្ពព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យ
ផ្ទាល់ខ្លួនឡ�យ
ើ ជាពិសេស នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដែលអាចបង្ហាញ
ឬបង្កលក្ខណៈដោយប្រយោលឱ្យមានការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់

កុមារ រួមទាំងរូបភាពរបស់កុមារ សេចក្ប
ពក
ដី រយាយលម្អិតអំ
ិ
ី ុមារ ឬ

55 UNODC (2013).

ឬវ ីដេអូរបស់កុមារឡ�យ
ើ ។56

56 UNODC (2013)

អំពីគ្រួសារ ឈ្មោះ ឬអាសយដ្ឋានរបស់សមាជិកគ្រួសារកុមារ នង
ិ សម្លេង
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ការជួបជុំគ្រួសារ គជា
ឺ ជម្រស
ើ ទម
ី ួយ នង
ិ ជាទច
ី ង់បានជាងគេនៅក្នុង
ការបំពេញតម្រូវការរបស់កុមារ។

គប្អ
បី នុវត្តជម្រស
ើ នេះនៅក្នុងគ្រប់

ស្ថានភាពទាំងអស់ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាព នង
ិ សុខភាព
ល្អសម្រាប់កុមារ។

នៅពេលមន
ិ អាចអនុវត្តជម្រស
ើ នេះបាន ការទុក
ំ
ដាក់ក្នុងការថែទាំជនួសអាចរួមមានការថែទាំដោយសាច់ញាតិ/ការទុ ក
ដាក់ជាមួយសាច់ញាតិ ការថែទាំកុមារដោយឪពុកម្ដាយធម៌ ផ្ទះស្នា ក់

នៅជាក្រុមតូចៗ។ល។ មណ្ឌលស្នា ក់នៅ និងមណ្ឌលថែទាំកុមារគប្បី
ត្រូវចាត់ទុកថាជាជម្រើសចុងក្រោយនៅក្នុងករណីនៃកុមារដែលត្រូវបាន
គេជួញដូរ

ហ�យ
ើ នៅពេលចាំបាច់

គប្ជា
បី ដំណោះស្រាយបណ្ដោះ

អាសន្ន។ ដោយសារកុមារ នង
ិ យុវជន គជា
ឺ ក្រុមចម្រុះមួយ (មាន
ំ
លក្ខណៈខុសៗគ្នាទៅតាមអាយុ យេនឌ័រ ភាពចាស់ទុំ ដណា
ក់កាល

នៃការអភិវឌ្ឍ បទពិសោធន៍នៃអំព�ើជួញដូរ ស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួក
គេ និងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេ និងសេចក្ដីត្រូវការជំនួយរបស់ពួក
គេ) គប្បីមានជម្រើសនៃការស្នា ក់នៅច្រើនចម្រុះគ្នា ។

គន្លឹះទី ១៦៖

សេវានានាដ�ើម្បីគាទ្រដល
ំ
់ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់កុមារដែលត្រូវ

បានគេជួញដូរ ត្រូវតែបានរ�ៀបចំទៅតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន នង
ិ ជាក់
លាក់របស់ពួកគេ

នង
ិ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

នង
ិ អនុវត្តក្នុងលក្ខណៈកុមារ

មេត្រី។57 គោលការណ៍សិទ្ធិកុមារ និងពិធីសារជាក់លាក់ស្តីពីកុមារ គប្បី
ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការងារនេះ។
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ិ ិ

ើ
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ក្រុមដែលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់៖
គន្លឹះសម្រាប់ការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
ស្ថានភាពយេនឌ័រ នង
ិ សេដ្ឋកច
ិ ្ចសង្គមរបស់បុគ្គលម្នាក់កំណត់អំពភា
ី ពងាយរងគ្រោះចំពោះអំព�ើ

ជួញដូរមនុស្ស។ ក្រុមមួយចំនួន ដោយសារយេនឌ័រ កត្តាផ្លូវភេទ អាយុ ជាតព
ិ ន្ធុ សាសនា
ប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ កម្រិតវប្បធម៌ ស្ថានភាពជាពលរដ្ឋ នង
ិ ពកា
ិ រភាពរបស់ពួកគេ អាចមាន
ភាពងាយរងគ្រោះច្រើនជាងចំពោះអំព�ើជួញដូរមនុស្ស។

ក្នុងការកំណត់ “ភាពងាយរងគ្រោះ”
អង្គការ UNODC ពិចារណាល�ើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន ស្ថានភាព ឬកាលៈទេសៈរបស់ជនរងគ្រោះ។58

ក្នុងពេលជាមួយគ្នា នេះដែរ ស្ថានភាពយេនឌ័រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើ
ជួញដូរក៏មានឥទ្ធិពលល�ើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិ កិច្ចការពារ និងជំនួយ
ផងដែរ។

ការរាតត្បាតមេរោគកូវ ីដ ១៩ ដែលកំពុងក�ើតឡ�ង
ើ នឹងធ្វើឱ្យភាពងាយរងគ្រោះរបស់ជនចំណាក
ស្រុក និងក្រុមជនជួបការលំបាកផ្សេងទ�ៀតនៅអាស៊ីអគ្នេយ៍ មានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងបង្ក
លក្ខខណ្ឌនានាដែលបណ្តាលឱ្យមានការជួញដូរមនុស្ស

និងបង្កើនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អំព�ើជួញ

ដូរមនុស្ស និងទាសភាពបែបទំន�ើប។ ការក�ើនឡ�ង
ំ នៃភាពគ្មានការងារដែលបង្កឡ�ង
ើ យ៉ា ងខ្លា ង
ើ
ដោយជំងឺកូវ ីដ ១៩ មានន័យថា ជនជួញដូរមនុស្ស នង
ិ អ្នកជ្រើសរ�ស
ើ ឈ្មួញកណ្ដាល នង
ិ
នយិ ោជកទុច្ចរត
ន
ង
ម
នមាន
ការលំ
បា
កក
ងការកំ
ណ
ត់
គ
ោលដៅល�
ជ
នរងគ្រោះ
ដែលម
ន
សូ
វ
ិ
ឹ ិ
ើ
ិ
្នុ

58 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

59 United Nations Office for Drugs and Crime.
Global Report on Trafficking in Persons 2020.
(Vienna: 2020).

https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.
pdf

ទទួលបានការយកចត
ំ
ិ ្តទុកដាក់ ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក ឬដែលកំពុងត្រូវការការងារខ្លា ង
ឡ�យ
ើ ។59
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គន្លឹះទី ១៖

អ្នកសម្ភាសន៍ និងអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវតែប៉ាន់ប្រមាណថា ត�ើពួកគេមាន
ការយល់ឃ�ញ
ើ ជាមុនបែបអវ ិជ្ជមាន ភាពលម្អៀង ឬអារម្មណ៍ប្រកាន់
ពូជសាសន៍អំពីបុគ្គលនានាដែលពួកគេនឹងសម្ភាសន៍/ជួយដែរឬទេ និង
ចាត់វ ិធានការដ�ើម្ធា
បី នាឱ្យបានថាចំណុចទាំងនេះមិនមានឥទ្ធិពលជា

អវ ជ
ិ ្ជ មានល �ើ សេ វានិ ង ការគាំទ្រដ ែលផ្ត ល់ ជូ នជនរងគ្រោះឡ�ើ យ ។

គន្លឹះទី ២៖

ផ្ដល់អ្នកបកប្រែភាសាសម្រាប់ជនរងគ្រោះមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិច
និងជនទាំងឡាយដែលមានពិការភាព។ ធានាឱ្យបានថាជនរងគ្រោះ

មានអារម្មណ៍មានផាសុកភាពជាមួយនឹងយេនឌ័ររបស់អ្នកបកប្រែ និង
ថាអ្នកបកប្រែមិនស្គាល់ជនរងគ្រោះ។

គន្លឹះទី ៣៖

ផ្ដល់ដល់ស្រ្តី កុមារ ី នង
ិ យុវនារ ីនូវជម្រស
ើ នៃការសម្ភាស ឬការជួបជា
មួយអ្នកអនុវត្តការងារជាស្រ្តី។ ប្រសនប�
ម
អ្នកអនុវត្តការងារជា
ិ
ើ នមាន
ិ

ស្រ្តីទេ ស្រ្តីម្នាក់គប្បីមានវត្តមាន នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្ភាស នង
ិ

័ ំទង់
ការពន
ិ ត
ិ ្យ។ ស្រដ�ៀងគ្នា នេះដែរ ការផ្ដល់ដល់បុរស នង
ិ កុមារាវយជ
នូវជម្រស
ើ នៃការសម្ភាស ឬការជួបជាមួយអ្នកអនុវត្តការងារជាបុរស
គមាន
សារសំខាន់ដូចគ្នា ។60
ឺ

គន្លឹះទី ៤៖

ដោយសារស្ថានភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសង្គមរបស់ពួកគេ ហានិភ័យជា
ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់ក្រុមដែលមិនសូវទទួលបានការយក
ចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកិច្ចដំណ�ើរការផ្លូវច្បាប់

គប្បីត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណ

និងពិភាក្សាយ៉ា ងម៉ត់ចត់ជាមួយជនរងគ្រោះ នៅមុនពេលអនុវត្តការចូល

រួមនេះ។ សិទ្ធិរបស់ពួកគេចំពោះការយល់ព្រមប្រកបដោយព័ត៌មានគ្រប់
ជ្រុងជ្រោយ ការរក្សាការសម្ងាត់ និងឯកជនភាព ត្រូវអនុវត្តនៅទីនេះ។

គន្លឹះទី ៥៖

ផ្ដល់ជំនួយពិសេស ដូចជា អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់សម្រាប់បុគ្គល

ដែលមានពិការភាពផ្នែកសតិ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬបុគ្គលដែលមិនអាច
ចូលរួមយ៉ា ងពេញលេញ នៅក្នុងនីតិវ ិធីនៃការយល់ព្រមប្រកបដោយ
ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាន។ អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់គឺជាជនម្នាក់

ដែលមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិអំណាច ដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលនេះ ឬអ្នក
ការពារផ្លូវច្បាប់របស់បុគ្គលនេះ ដែលមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិអំណាច
បែបនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ អង្គការនានាគប្ព
បី ិគ្រោះយោបល់ជា
មួយមេធាវ ីពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ព្រមរបស់បុគ្គលនានា

ដែលមិនអាច
ផ្ដល់ការយល់ព្រមដែលមានសុពលភាពផ្លូវច្បាប់បាន ដោយសារស្ថាន

60 IOM (2007)
61 IOM (2007)

ភាពផ្នែកសតិ ឬផ្លូវកាយ។61
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គន្លឹះទី ៦៖

គប្បីគូសបញ្ជាក់នូវតម្រូវការពិសេសរបស់ក្រុមងាយរងគ្រោះក្នុងលក្ខណៈ
មិនបំផ្លើស និងមិនលម្អៀង ដោយមិនប្រើភាសាដែលបង្ហាញនូវភាព
អាណិត ឬភាពអាម៉ា ស់។

គន្លឹះទី ៧៖

គប្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់

ជនដែលមិនចេះអក្សរ ហ�យ
ើ ព័ត៌មានទាំងនោះគប្បីត្រូវបានផ្ដល់ជា
ភាសាដែលបុគ្គលទាំងនោះយល់បាន។

គន្លឹះទី ៨៖

ជនរងគ្រោះគប្ទ
បី ទួលបានព័ត៌មានពេញលេញអំពីសិទ្ធិ ជម្រើស និង
ឱកាសនានា នង
ំ អស់
ិ ចូលរួមយ៉ា ងសកម្មនៅក្នុងសេចក្ស
ដី ម្រេចចត
ិ ្តទាង
អំពីសេវានានាដែលពួកគេចង់ (ឬមន
ិ ចង់) ទទួល។62

គន្លឹះទី ៩៖

ត្រូវដឹងអំពីនិយាមសង្គម ដែលមានផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានល�ើស្រ្តី និង
បញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់ ដែលជនរស់រានផុតពីការជួញដូរជាស្រ្តី បុរស

និងកុមារជួបប្រទះ និងធានាថា សេវាទាំងអស់ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបចំពោះទិដ្ឋភាពទាំងនេះ ដូចជា ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសង្គម
ព័ត៌មានផ្លូ វច្បាប់ ភាពតំណាង មណ្ឌលស្នា ក់នៅមានសុវត្ថិភាព។63

គន្លឹះទី ១០៖

ធានាថា ជនរងគ្រោះមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពហុវ ិស័យគ្រប់ជ្រុង

ជ្រោយ ដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ ដូចជា ការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកចិត្ត

សង្គម ជំនួយផ្លូវច្បាប់ សុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ និងសេវាសង្គម

លំហសម្រាប់តែស្រ្តី ការគាំទ្រពីមិត្តភក្ដិ និងលទ្ធភាពមានមណ្ឌលស្នា ក់
នៅ ឬផ្ទះស្នា ក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស្រ្តី។

62 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).

63 Ibid
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ធានាថា កម្មវ ិធីបណដុះ
្ បណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញជ�ៀសវាងការគូស

បង្ហាញបុរេនិច្ឆ័យអំពីយេនឌ័រ ដែលមានហានិភ័យធ្វើឱ្យស្រ្តីជាប់នៅក្នុង
័ ។ ដ�ើម្បីធ្វើ
ការងារមានចំណូលទាប និងប្រកបដោយការកេងប្រវញ្ច

បែបនេះបាន ការបណដុះ
្ បណ្ដាល នង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍជំនាញ គប្បីមានចេតនា
ដោះស្រាយបញ្ហាបែងចែកប្រភេទការងារ តាមរយៈការផ្ដល់ការបណដុះ
្
បណ្ដាលអំពកា
ី រងារ នង
ិ វ ិស័យដែលផ្តល់ចំណេញខ្ពស់ នង
ិ ដែលមាន
ផល និងគុណភាពខ្ពស់ និងគាំទ្រស្ត្រីយ៉ា ងសកម្ម ក្នុ ងការចូ ល រួម នៅ
ក្នុ ងការបណដុះ
្ បណ្ដាលនេះ ប្រសិ នប�ើ ពួ ក គេមានបំណងចូលរួម។64

គន្លឹះទី ១២៖

ដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តនូវវ ិធានការនានា ដែលដោះស្រាយការមាក់ងាយល�ើជន

័ ផ្លូវភេទ នង
រងគ្រោះដោយការកេងប្រវញ្ច
ិ អ្នកទាំងឡាយ ដែលបានឆ្លង
ំ កា
មេរោគអេដស៍ នង
ឺ មរោគដទៃទ�ៀតរួមទាំងតាមរយៈការបង្កត
ើ
ិ ជង
សេវាសុខភាពផ្លូវភេទ នង
ិ សុខភាពបន្តពូជដោយមានការរក្សាការសម្ងាត់

និងដោយផ្អែកល�ើសិទ្ធិ ក្រុមមិត្តគាទ្រ
ំ មិត្ត ការធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជា
មួយគ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គមស៊ីវ ិល។65

គន្លឹះទី ១៣៖

កម្មវ ិធីសមាហរណកម្មសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ដែលវ ិលត្រឡប់

មកវ ិញ គប្ព
ភាពសេដ្ឋកច
បី ចា
ិ រណាល�ស្ថាន
ើ
ិ ្ចសង្គមនៅក្នុងប្រទេសដ�ើម

របស់ពួកគេផងដែរ មនត្រឹ
មតែសម្រាប់ខ្លួនពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែម
ិ
ទាំងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។

គន្លឹះទី ១៤៖

កសាងភាពជាដៃគូជាមួយទីភ្នា ក់ងារ និងស្ថា ប័នដទៃទ�ៀត ដ�ើម្ធា
បី នា
នូវការផ្ដល់សេវាគាំទ្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការបន្តការថែទាំ។66
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គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ

64 ICAT Draft Submission to CEDAW.
65 Ibid
66 Surtees, R (2017).

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន

67 កែសម្រួលពី “Assisting survivors of human
trafficking: Multicultural case studies”. Project

of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).

ករណីសិក្សា
ករណីសិក្សាទី ១67 ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះក
 ្រោយការបង្ក្រាបមួយ
័
“ហ្វា ” គឺជាស្រ្តីវយក្មេងម្
នា ក់ ដែលទីភ្នា ក់ងារមួយបានជ្រើសរ�ស
ើ ដោយសន្យាផ្ដល់ការងារមួយជាជាងកាត់ដេរនៅ

រាជធានី។ នាងបានខ្ចីលុយពម
ី ត
ិ ្តភក្ដិ នង
ិ គ្រួសារ ដ�ើម្ប
បី ង់ថ្លៃសម្រាប់អ្នកជ្រើសរ�ស
ើ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបាន
ទៅដល់ទីក្រុង នាងបានដឹងថា “បំណុល” របស់នាងចំពោះទីភ្នា ក់ងារជ្រើសរ�សបានក�
ើ
ើនឡ�ង
ើ ជាងទ្វេដង ហ�យ
ើ

នាងជាមួយនង
ឹ ស្រ្តីដទៃទ�ៀតប្រហែល ២៥នាក់ ត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យធ្វកា
ើ រងារនៅក្នុងហាងម៉ាស្សាមួយ ដ�ើម្របី ក
លុយបានច្រើនយ៉ា ងឆាប់រហ័ស។ នៅពេលដំបូង នាងជ�ឿថា ការងារនោះពិតជាការងារម៉ាស្សាមែន ប៉ុន្តែនៅពេល

បន្តិចក្រោយមកនាងបានដឹងយ៉ា ងឆាប់រហ័សថា នាងត្រូវផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទដល់អតថ
ិ នរបស់នាង។ បន្ទា ប់ពទ
ិ ជ
ី ទួល
អតិថិជនទីមួយហ�យ
ំ និងមិនអាចគេចទៅណាបាន។ ម្ចាស់ហាងម៉ាស្សាបាន
ើ នាងមានអារម្មណ៍អាម៉ា ស់យ៉ា ងខ្លា ង
ប្រាប់នាងថា

គ្មានអ្នកណានង
ឹ ជួលនាងឱ្យធ្វជា
ើ ជាងកាត់ដេរទ�ៀតឡ�យ
ើ ពីព្រោះប្រវត្តិធ្វកា
ើ រងារផ្លូវភេទរបស់នាង។

នៅថ្ងៃមួយ ហាងម៉ាស្សានេះត្រូវបានបង្រ្កា ប ហ�យ
ើ ហ្វា នង
ិ ស្រ្តី នង
ិ កុមារ ីដទៃទ�ៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីស្ថានភាព

ដ៏អាក្រក់នោះ។ នគរបាល និងមន្រ្តីស�ុើបអង្កេតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្រ្កា បនោះ ស្ទើរតែជ�ឿយ៉ា ងច្បាស់
ថា ស្ដ្ទា
ំ នេះ គជា
រី ង
ឺ ជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរ។ មន្រ្តីស�ុប
ើ អង្កេតម្នាក់កំពុងសម្ភាសស្រ្តីទាំងនេះ ហ�យ
ើ ការ

សម្ភាសនេះដំណ�ើរការទៅមិនបានល្អឡ�យ
ើ ។ ហ្វា គឺជាស្រ្តីទីបី ដែលមន្រ្តីស�ុើបអង្កេតនេះនិយាយជាមួយ ដូចស្រ្តី
ដទៃទ�ៀតដែរ នាងទទូចថា នាងមនត្
រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វកា
ិ
ើ រងារនេះឡ�យ
ើ ។

ហ្វា ៖ លុយគជា
ឺ រ�ឿងល្អ។ ខ្ញុំអាចរកលុយ សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំ នង
ិ គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។ ហេតុនេះហ�យ
ើ បានជាខ្ញុំនៅទនី េះ។
ខ្ញុំមានសេរភាពក
ី
្នុងការចេញចូល។ វាជាជម្រើសរបស់ខ្ញុំ។

មន្រ្តីស�ុើបអង្កេត៖ ប៉ុន្តែយ�ង
ំ ដែលប្រាប់យ�ង
ើ មានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានយ៉ា ងខ្លា ង
ើ ថា អ្នកប្រហែលជាត្រូវ
បានគេនាំមកទនី េះ ដោយចេតនាក្លែងក្លា យ។ ត�អ
អ្នកមកទនី េះដ�ើម្បីធ្វើអ្វីផ្សេងទេឬ?
ើ ្នកមនគ
ិ តថា
ិ

ហ្វា ៖ ចាស៎ ខ្ញុំគតថា
ខ្ញុំនង
ិ
ឹ ធ្វជា
ើ ជាងកាត់ដេរ។ ប៉ុន្តែបន្ទា ប់មក ខ្ញុំដឹងថានៅកន្លែងនេះរកលុយបានច្រន
ើ ជាង។
មន្រ្តីស�ុប
ើ អង្កេត៖ នង
ិ គ្មាននរណាម្នាក់បង្ខំអ្នកឱ្យធ្វកា
ើ រងារនេះមែនទេឬ? គ្មាននរណាម្នាក់បាននយា
ិ យថា នេះគជា
ឺ
វ ិធីតែមួយគត់ ដែលអាចសងបំណុលរបស់អ្នកបានមែនទេឬ?

ហ្វា ៖ ប្រហែលខ្ញុំអាចទទួលបានការជួយច្រើនទ�ៀត ប្រសិនប�ើខ្ញុំប្រាប់អ្នកថា ខ្ញុំត្រូវបានដាក់ច្រវាក់ជាប់គ្រែជារ�ៀង
រាល់យប់ ហ�យ
ជាការពតឡ
ើ ពួកគេវាយធ្វបា
ើ បខ្ញុំ នង
ិ បង្ខំឱ្យខ្ញុំធ្វកា
ើ រងារនេះ។ ប៉ុន្តែនោះមនមែន
ិ
ិ �យ
ើ ។

មន្រ្តីស�ុប
ើ អង្កេត៖ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានការពត
ិ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថា អ្នកនយា
ិ យរ�ឿងបែបនេះ ដោយសារអ្នកខ្លា ច។
អ្នកដឹងទេ

ប្រសិនប�ើរ�ឿងរ៉ា វនានាដូចការនិយាយរបស់អ្នក

ត�នើ ោះគជា
ឺ អ្វីដែលអ្នកចង់បានឬ?

អ្នកអាចត្រូវវ ិលត្រឡប់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់អ្នកវ ិញ។

ហ្វា ៖ ទេ... ទេ... សូមកុំប្រាប់រ�ឿងរ៉ា វទាំងនេះដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ សូមកុំប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំថា អ្នករកឃ�ញ
ើ ខ្ញុំនៅទនី េះ..

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន
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ចំណុចចង្អុលបង្ហាញអំពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
	រ�ឿងរ៉ា វជាច្រើនអាចរតត្
រួមទាំងអារម្មណ៍អាម៉ា ស់អំពីស្ថានភាពរបស់
ឹ
បិតសេរភាព
ី
ខ្លួន។ នេះគឺជាបទពិសោធន៍ទូទៅមួយរបស់ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរ។ ប�ើ
ទោះបីជា ហ្វា

មានសេរភាពក
ី
្នុងការមកឬទៅក្តី ក៏នាងពិតជាភ័យខ្លា ចថាគ្រួសារ

របស់នាងដឹងអំពីរ�ឿងនេះដែរ។

ហ្វា អាចជ�ឿជាក់ថា នាងគ្មានវ ិធីណា ដ�ើម្វបី ិលត្រឡប់ទៅក្នុងសង្គមវ ិញបានឡ�យ
ើ

ដោយសារនាងធ្លា ប់បានធ្វើការងារជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទ។ នៅក្នុងករណីនេះ នាងជ�ឿ
ថា វាគឺជាប្រការប្រស�ើរជាងសម្រាប់នាងក្នុងរយៈពេលវែងដែលត្រូវការពារជនជួញ
ដូរ និងការបន្តរកប្រាក់ចំណូល ដ�ើម្បីគាទ្រ
ំ ខ្លួននាង និងគ្រួសាររបស់នាង។
	ដោយសារការមួម៉ៅ ក្នុងចិត្ដ

មន្រ្តីស�ុើបអង្កេតបានគំរាមកំហែងដោយប្រយោលថា

ហ្វា នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះវ ិញ ប្រសិនប�ើនាងមិនសហការ។ ការបញ្ជូននេះអាច
ក�ើតឡ�ង
ើ ប៉ុន្តែវ ិធីនៃការនិយាយបែបនេះ បង្កប់ន័យថា ហ្វា គ្មានអំណាច និងគ្មាន
ជម្រើសដទៃទ�ៀត ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ឡ�យ
ើ ។

ចាំបាច់ត្រូវចងចាំថា គោលដៅនៅក្នុងការសម្ភាសមិនមែនដ�ើម្ទ
បី ទួលបានព័ត៌មាន
ទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនោះទេ ប៉ុន្តែដ�ើម្ជ
ំ ឡាយដែល
បី ួយលុបបំបាត់ឧបសគ្គទាង
រារា ំងជនរងគ្រោះមិនឱ្យនិយាយប្រាប់រ�ឿងរ៉ា វរបស់ពួកគេ។

នៅពេលបានកំណត់

ឃ�ញ
ើ ឧបសគ្គទាំងនោះ និងបានព្យាយាមលុបបំបាត់ឧបសគ្គទាំងនោះឱ្យបានច្រើន

តាមអាចធ្វើបានហ�យ
ើ មេធាវ ី នគរបាល និងអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវតែទទួលស្គាល់ និង
ទទួលយកថា ត�ើការនិយាយឬអត់ គឺជាជម្រើសរ�សរបស់
ជនរងគ្រោះ។ ការប្រើ
ើ

ប្រាស់ល្ច
បិ បញ្ឆោត ឬគំរាមកំហែងជនរងគ្រោះឱ្យនិយាយ មិនមែនជារ�ឿងដែល

ត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌ឡ�យ
ើ ។ វ ិធីសាស្រ្តបែបនេះ គឺដូចគ្នានឹងថាមវន្ត័ អំណាច
័ និងមិនធានានូវព័ត៌មានដ៏ត្រឹមត្រូវឡ�យ
នៃការកេងប្រវញ្ច
ើ ។
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of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).

ករណីសិក្សាទី ២68 មេធាវី និងបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
័
បុរសមេធាវ ីស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ និងបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលម្នាក់កំពុងពិភាក្សាគ្នា អំពី ករណីនៃបុរសវយក្មេងម្
នា ក់

ដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរ។ គាត់បាននយា
ិ យថា គេបាននាំគាត់មកប្រទេសនេះ នៅពេលគាត់

មានអាយុ ១៧ឆ្នា ំ ហ�យ
ើ គាត់បានទទួលរងការបង្ខំឱ្យធ្វើពេស្យាចារ ប៉ុន្តែ រ�ឿងរ៉ា វជាច្រើនរបស់គាត់ ដូចជាមិនស្របគ្នា
សោះ។

មេធាវ ី៖ ករណីនេះមនដ
ិ ំណ�ើរការទៅល្អឡ�យ
ើ ។ យ�ង
ើ មន
ិ អាចទទួលបានរ�ឿងរ៉ា វដោយត្រង់ពីគាត់បានឡ�យ
ើ ។ គាត់

ត្រូវយល់ថា គាត់ត្រូវប្រាប់ខ្ញុំអំពីអ្វី ដែលពិតជាបានក�ើតឡ�ង
ើ ប្រសិនប�ើខ្ញុំនឹងត្រូវជួយគាត់។ បុគ្គលិកអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភបា
ិ ល៖ វានង
ឹ ត្រូវការពេលវេលា ដ�ើម្ក
បី សាងទំនុកចត
ិ ្តជាមួយគាត់។ ខ្ញុំបាន នង
ិ កំពុងធ្វកា
ើ រងារជាមួយគាត់អស់
រយៈពេលពីរបីសប្ដា ហ៍ហ�យ
ើ ហ�យ
ើ ទ�ើបតែពេលនេះ គាត់បានចាប់ផ្ដើមប�ើកចំហរ។

មេធាវ ី៖ ខ្ញុំយល់ ប៉ុន្តែ យ�ង
ើ មិនមានពេលឡ�យ
ើ ។ យ�ង
ើ ត្រូវការភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្យ
បី កទៅជូននគរបាល
ហ�យ
កន្លងផុតទៅកាន់តែច្រន
ើ ប�ពេលវេលា
ើ
ើ

នោះឱកាសនៃការទទួលបានជោគជ័យកាន់តែស្ដួចស្ដង
ើ ទៅដែរ។

ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជំរុញគាត់យ៉ា ងខ្លា ង
ំ ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវយល់ថាប្រសិនប�ើគាត់មិនសហការទេ គាត់នឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅ
ផ្ទះវ ិញ។ នេះមនមែន
ជាការគំរាមកំហែងទេ វាជាការពត
ិ
ិ ។

បុគ្គលក
រដ្ឋាភបា
គាត់យល់អំពម
ិ អង្គការមនមែន
ិ
ិ ល៖ ខ្ញុំមនគ
ិ តថា
ិ
ី ូលហេតុដែលយ�ង
ើ សុំឱ្យគាត់រ ំឭកឡ�ង
ើ វ ិញអំពអ
ី ្វីគ្រប់
យ៉ា ង និងនិយាយប្រាប់យ�ង
ើ យ៉ា ងលម្អិតឡ�យ
ើ ។ ការធ្វើបែនេះពិតជាធ្វើឱ្យគាត់ទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ដឡ�ង
ើ វ ិញ។

មេធាវ ី៖ នៅពេលនេះ គាត់ហាក់ដូចជាកំពុងនិយាយកុហក។ ដំបូង គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា គាត់មកដល់ទីនេះដោយដ�ើរមក

បន្ទា ប់មក គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា ទេ តាមពត
ិ ន
ិ គាត់ជះិ រថយន្ដដឹកទំនញ
ិ មក។ បន្ទា ប់ គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា គាត់បម្រសេ
ើ វាដល់អតថ
ិ ជ
១៥នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ បន្ទា ប់មក គាត់ថា ៧នាក់ និងបន្ទា ប់មកទ�ៀត ៣០នាក់។ គាត់បាននិយាយថា គេចាក់សោរ
បង្ខា ង
ំ គាត់ បន្ទា ប់មក គាត់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីពេលវេលានានា ដែលគាត់បានចេញទៅក្រៅជាមួយមត
ិ ្តភក្។
ដិ គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា

គាត់មានអាយុ ១៧ឆ្នា ំ ហ�យ
ំ ព័ត៌មានទាំងនេះមិនស្របគ្នា
ើ បន្ទា ប់មក គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា គាត់មានអាយុ ២០ឆ្នា ។
សោះ។ ខ្ញុំមនដ
់កំពុងនយា
ឹ ថា ត�គាត
ិ ង
ើ
ិ យកុហក ដ�ើម្កា
បី រពារនរណាម្នាក់ ឬគាត់ខ្លា ចអន្វី ោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមន
ិ អាច
ជួយគាត់ និងក្មេងដទៃទ�ៀតបានឡ�យ
ើ រហូតដល់ខ្ញុំទទួលបានសាច់រ�ឿងដោយត្រង់។

បុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល៖ ខ្ញុំពិតជាមិនគិតថា គាត់កំពុងកុហកឡ�យ
ើ ។ ខ្ញុំគិតថា គាត់ភ័ន្តច្រឡំ ឬកំពុងទទួល

រងការប៉ះទងច
្គិ ផ្លូវចត
ិ ្ត ហេតុនេះការចងចាំរបស់គាត់នៅស្រពច
ិ ស្រពល
ិ ។ ហ�យ
ើ យ�ង
ើ កំពុងធ្វកា
ើ រងារតាមរយៈអ្នកបក
ប្រែ ហ�យ
ើ ខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឱ្យកាន់តែពិបាកថែមទ�ៀត។

ការអនុវត្តក
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ចំណុចចង្អុលបង្ហាញអំពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចត
ំ
ិ ្តអាចធ្វឱ
ើ ្យការចងចាំមានលក្ខណៈស្រពច
ិ ស្រពល
ិ នង
ិ ភ័ន្តច្រឡ។
មនុស្សជាច្រន
ើ

ដែលទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចត
ិ ្តធ្ងន់ធ្ងរ

នង
ឹ មានការពបា
ិ កក្នុង

នយា
ិ យប្រាប់អំពីរ�ឿងរ៉ា វយ៉ា ងច្បាស់ទៅតាមលំដាប់លំដោយ នៅពេលដំបូង។ ការ

ចងចាំដ�ើរតួនាទីដ�ើម្កា
បី រពារជនរងគ្រោះ ហ�យ
ើ ពួកគេនៅចងចាំរូបភាពមួយចំនួន
យ៉ា ងច្បាស់ ខណៈដែលរូបភាពដទៃទ�ៀតអាចបានបាត់ឈង
ជ
ឹ តែម្ដង។ ប្រសនប�
ិ
ើ នត្រូវ
ជួញដូរមន
្
រ�ឿង នេះមនមានន
័យថា ពួកគេកំពុងកុហក
ិ អាចចងចាំ ឬផ្លាស់បដូ រសាច់
ិ

ឬមន
ិ សហការឡ�យ
ើ ។ ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញភាពអត់ធ្មត់ពាក់ព័ន្ធនង
ឹ បញ្ហាភាពចងចាំ
នង
រូវបង្អា ក់ទក
ិ មនត្
ិ
ឹ ចត
ិ ្តរបស់បុគ្គលទាំងឡាយពកា
ី របន្ថែមសាច់រ�ឿង
រ�ឿងរ៉ា វ

ឬផ្លាស់បដូ រ្

នង
ធន៍ដែលពួកគេបានប្រាប់ពីដំបូងឡ�យ
ិ ព័ត៌មានលម្អិតអំពប
ី ទពសោ
ិ
ើ

ដោយសារពួកគេអាចមានការចងចាំឡ�ង
ើ វ ិញនៅពេលក្រោយ។

យុវជននេះអាចមកពីវប្បធម៌មួយ ដែលពឹងផ្អែកច្រើនល�ើសញ្ញា ពាក្យប្រៀបធ�ៀប
ការសន្និដ្ឋាន

ំវ ិញ
និងបរបទជុ
ិ

ដ�ើម្ប
បី ង្ហាញអត្ថន័យជាជាងពាក្យសម្ដី។

ទំនោរ

នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយប្រយោល អាចមានលក្ខណៈរងមាំ
ឹ ជាពិសេស នៅពេល

ដែលកិច្ចសន្ទនានេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទពិបាក និងប្រកបដោយការឈចា
ឺ ប់ដូចជា
័ ផ្លូវភេទ។ ក្នុងករណីនេះ យុវជននេះអាចកំពុង
ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត និងការកេងប្រវញ្ច

ព្យាយាមប្រាប់សាច់រ�ឿងពេញលេញរបស់គាត់ ប៉ុន្តែវាធ្វើឱ្យព្រះរាជអាជ្ញាភ័ន្តច្រឡ។
ំ
ជនរងគ្រោះទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងបរយាកាសភ័
យខ្លា ច ពោលគគាត
់ខ្លា ចការសងសក
ិ
ឺ
ឹ
ពជ
ី នជួញដូរ ដោយសារការសហការនេះ ហ�យ
ើ គាត់មន
ិ ទុកចត
ិ ្តមន្រ្តីអ្នកអនុវត្តច្បាប់
ដោយសារបទពសោ
ធន៍ពអ
ិ
ី តីតកាលនៅក្នុងប្រទេសកំណ�ើតរបស់គាត់។

សម្ពាធ និងសញ្ញានៃការគំរាមកំហែង និងការបង្ខិតបង្ខំ ដែលមាននៅក្នុងការសម្ភាសន៍
ជាមួយមេធាវ ី អាចធ្វើឱ្យជនរងគ្រោះនឹកឃ�ញ
ើ ដល់អ្នកជិះជាន់គាត់។

ហេតុនេះ

វាមិនមែនរ�ឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលយុ វជននេះមានភាពយតយ៉ា
វក្នុងការទុ កចិត្ត
ឺ
មានះចំពោះការបង្ហាញការពិតទាំងស្រុង ឬភ័ន្តច្រឡអ
ំ ំពីព័ត៌មានលម្អិតនិងលំដាប់
ពេលនៃរ�ឿងរ៉ា វរបស់គាត់។

	គាត់អាចមានអារម្មណ៍មិនមានផាសុ កភាពដែលត្រូវសម្ភាសដោយមេធាវ ីជាបុ រស/ស្រ្តី។
យុវជននេះត្រូវសម្រេចចិត្តថា ត�ើគាត់ចង់ប្រាប់រ�ឿងរ៉ា វរបស់គាត់ទៅដល់មេធាវ ីដែរ
ឬទេ។

ដ�ើម្បីធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនោះ

គាត់ត្រូវយល់អំពីមូលហេតុនៃការសុំឱ្យ

គាត់និយាយអំពីរ�ឿងរ៉ា វរបស់គាត់ និងលទ្ធផលដែលអាចនឹងក�ើតឡ�ង
ើ ។ ជានិច្ចកាល
ការនិយាយ ឬអត់ គឺជាជម្រើសរបស់គាត់។

យុវជននេះគប្ទ
បី ទួលបានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្ធ
បី ូរស្បយ
ើ ឡ�ង
ើ វ ិញ

នង
ិ ឆ្លុះ

បញ្ចាង
ំ អំពជ
គាត
់សម្រេចចត
ី ំហានបន្ទា ប់របស់គាត់។ ប្រសនប�
ិ
ើ
ិ ្តប្រាប់រ�ឿងរ៉ា វរបស់
គាត់ដល់មេធាវ ី នោះអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាអាចធ្វកា
ើ រងារជាមួយគាត់ ដ�ើម្បីរ�ៀបចំសេចក្ដី

បរយាយរបស់
គាត់ឡ�ង
ិ
ើ វ ិញ ដ�ើម្ឱ
បី ្យគាត់អាចនយា
ិ យប្រាប់រ�ឿងរ៉ា វនេះបានកាន់តែ
ច្បាស់ជូនមេធាវ ី។
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ការអនុវត្តក
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69 កែសម្រួលព “Assisting survivors of human
ី
trafficking: Multicultural case studies”. Project

of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).

ករណីសិក្សាទី ៣69 មេធាវីសម្ភាសកុមាររងគ្រោះមួយនាក់
ស៊ូមី ដែលគជា
ឺ មេធាវ ីម្នាក់ ដែលធ្វកា
ើ រងារជាមួយទីភ្នា ក់ងារមួយ ដែលជួយជនរងគ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរផ្លូវភេទ
និយាយថា “ខ្ញុំដឹងថា វាជាការពិបាក ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការឱ្យអ្នកប្រាប់ខ្ញុំយ៉ា ងជាក់លាក់អំពីអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ង
ើ ឱ្យបាន
លម្អិតតាមដែលអាចធ្វបា
ិ នរបស់គាត់ ដែលជា
ើ ន។” គាត់ឈប់បន្ច
ដិ ដ�ើម្ឱ
បី ្យអ្នកបកប្រែ បកប្រែទៅកាន់អតថ
ិ ជ
កុមារអាយុ
១៥ឆ្នា ម្
ំ នា ក់។
ី

កុមារនេះបានបង្
ហា ញថា នាងចង់ជួយនៅក្នុងការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសរបស់នាង និងមានបំណងប្រាប់រ�ឿងរ៉ា វគ្រប់
ី
យ៉ា ងដែលបានក�តឡ
ើ �ង
ើ ។

ស៊ូមស
ី ួរថា “នៅពេលជួបគ្នាល�ក
ើ មុន អ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅអំពអ
ី ្វីដែលបានក�តឡ
ើ �ង
ើ ហ�យ
ើ អ្នកបាននយា
ិ យថា
ជនជួញដូរបានប្រើអំព�ើហង្
ិ សាមកល�ើអ្នក។ ត�ើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទ�ៀតអំព�ើហង្
ិ សានេះបានដែរឬទេ?” គាត់ឈប់
បន្ច
ដិ ម្ដងទ�ៀត ដ�ើម្ឱ
បី ្យអ្នកបកប្រែ បកប្រែ។

បន្ទា ប់មក កុមារបានចាប់
ផ្ដម
ើ នយា
ើ យំ។ ទោះបជា
ី
ិ យ។ នាងបាននយា
ិ យយ៉ា ងយូរ នង
ិ បានចាប់ផ្ដម
ី ស៊ូមី មន
ិ យល់
អំពីសម្ដីរបស់នាងក្ដី គាត់នៅបន្តទំនាក់ទំនងខ្សែភ្នែកជាមួយកុមារនេះ
និងបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរតាមគ្រប់វ ិធី
ី
ដែលគាត់អាចធ្វបា
ើ ន។

អ្នកបកប្រែនយា
អ្នកដឹង
ិ យថា “ខ្ញុំទទួលការវាយដំ ហ�យ
ើ គេបានចងខ្ញុំ។ ពួកគេបង្ខំឱ្យខ្ញុំធ្វក
ើ ច
ិ ្ចការជាច្រន
ើ ខ្ញុំគតថា
ិ
ហ�យ
ើ ។”

ស៊ូមីបានងាកទៅកាន់អ្នកបកប្រែ នឹងសួរថា “ត�ើនោះគឺជាអ្វីទាង
ំ អស់ ដែលនាងបាននិយាយឬ? ខ្ញុំគិតថា នាងបាន
នយា
ិ យលម្អិតច្រន
ើ ជាងនេះ។”

អ្នកបកប្រែបាននយា
ំ ហ�យ
ិ យថា “ចាស៎ នៅក្នុងភាសារបស់យ�ង
ើ ពាក្យនៅក្នុងភាសារបស់យ�ង
ើ វែងខ្លា ង
ើ យ�ង
ើ
ត្រូវការប្រើពាក្យជាច្រើន ដ�ើម្ព
បី ន្យល់រ�ឿងតែមួយ។

”ស៊ូមី បានបន្ត “អ្នកបាននិយាយថា ពួកគេបានបង្ខំអ្នកឱ្យធ្វើកិច្ចការជាច្រើន។ ត�ើអ្នកនឹងមានបំណងប្រាប់ខ្ញុំអំពី
ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់អំពក
ី ច
ិ ្ចការទាំងនោះដែរឬទេ?”

អ្នកបកប្រែ បានបកប្រែ ហ�យ
ផ្ដម
ើ យំ ម�លទ
ើ កុមារចាប់
ី
ើ ៅដូចជាច្របូកច្របល់ នង
ិ តានតង
ឹ ក្នុងចត
ិ ្ត។

ការអនុវត្តក
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ចំណុចចង្អុលបង្ហាញអំពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
ចាំបាច់ត្រូវធានាថា

ជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍មានផាសុកភាពក្នុងការរ ំឭកអំពី

បទពសោ
ធន៍របស់ពួកគេជាមួយអ្នកបកប្រែ។ មុនពេលដំណ�ើរការសម្ភាសចាប់ផ្ដើម
ិ

វាជាការល្អ ក្នុងការកសាងទំនុកចត
ិ ្តរវាងជនរងគ្រោះ នង
ិ អ្នកបកប្រែ រួមទាំងការផ្ដល់
ពេលខ្លះឱ្យអ្នកបកប្រែណែនាំខ្លួនឯងទៅដល់ជនរងគ្រោះ។

នៅពេលខ្លះ អ្នកបកប្រែមិនមានអារម្មណ៍សុខស្រួលក្នុងការបកប្រែព័ត៌មានលម្អិត

ជាក់លាក់ ជាពិសេស ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទ ដែលអាចជាបម្រាម
បែបប្រពៃណី។ នៅក្នុងករណីដូចករណីនេះ កុមារនេះអាចដឹ
ងថា អ្នកបកប្រែមាន
ី
អារម្មណ៍មិនសុខស្រួល និងអាចកែសម្រួលសាច់រ�ឿងរបស់នាង។

ពាក្យជាក់លាក់អាចមនមាន
ឬអាចពបា
ិ
ិ កបកប្រែ។ នៅពេលមានករណីបែបនេះ

នៅពេលខ្លួនជនរងគ្រោះប្រាប់សាច់រ�ឿងទៅតាមវ ិធីដែលសមស្របទៅតាមវប្បធម៌
(ដែលជាញឹកញាប់ មានលក្ខណៈវែងជាង នង
ន
ិ ត្រូវបានសម្របទៅតាមបរបទច្រ
ិ
ើ

ជាង) ប៉ុន្តែ វាជាការពបា
កដនៃសាច់រ�ឿងនេះ
ិ កក្នុងភ្ជា ប់ទំនាក់ទំនងអត្ថន័យពតប្រា
ិ
តាមរយៈការបកប្រែពាក្យដោយត្រង់ៗណាស់។

ការបន្ថែមភាគីទីបីនៅក្នុងការសម្ភាសតែងតែជាការពិបាក។ ជនរងគ្រោះអាចមាន

អារម្មណ៍ប្រឈម និងមានភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លា ង
ំ ។ ការធ្វើបែបនេះក៏អាច
មានផលប៉ ះ ពាល់ ចំ ព ោះខ្លឹ ម សារនៃសេចក្ដី ប រ យាយរបស់
ជ នរងគ្រោះផងដែរ។
ិ

ក្នុងគ្រប់វប្បធម៌ទាង
ំ អស់ ទោះបីជាវប្បធម៌ខ្លះមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងវប្បធម៌ដទៃ

ទ�ៀតក្ដី ស្រ្តីអាចទទួលរងការស្ប
ដី ន្ទា សចំពោះការក្លា យទៅជាជនរងគ្រោះផ្លូវភេទ។

ប្រសនប�
ជ
ិ
ើ នរងគ្រោះបន្ទោ សខ្លួនឯង ឬមានអារម្មណ៍ថា អ្នកបកប្រែបន្ទោ សនាង
ចំពោះអ្វីដែលបានក�តឡ
ើ �ង
ើ
ប�ក
ើ ចំហរ។

នាងពត
ិ ជាមានភាពស្ទា ក់ស្ទរើ ក្នុងការនយា
ិ យដោយ

	គន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់ធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកបកប្រែ គឺមិន

ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យជនរងគ្រោះនិយាយវែងពេកដោយគ្មានការបកប្រែឡ�យ
ើ ។ អ្នកបក
ប្រែគប្ប
បី កប្រែមួយប្រយោគម្ដងៗ ហ�យ
ើ គ្រប់ភាគីទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកសម្ភាសន៍
ផង ចាំបាច់ត្រូវបានរ ំឭកអំពីបញ្ហានេះជាច្រើនដង នៅទូទាង
ំ កិច្ចសម្ភាសនេះ។

	ប្រសនប�
ព
ិ
ើ ័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រមូល មានលក្ខណៈរស�ប
ើ ជាពសេ
ិ ស វាជាការល្អ
ដែលត្រូវធ្វកា
ើ រងារជាមួយអ្នកបកប្រែជាមុន ដ�ើម្ធា
បី នាថា គាត់យល់អំពសា
ី រៈសំខាន់
នៃការបកប្រែចំណុចលម្អិតនីមួយៗ។

	មេធាវ ី ស៊ូមី គឺជាមេធាវ ីមានវ ីជ្ជា ជីវៈ និងបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរនៅក្នុងការសួរ

សំណួររបស់គាត់។ គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយមិនបង្ហាញនូវការស្ដីបន្ទោ សជន
រងគ្រោះចំពោះអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ង
ើ ហ�យ
ើ ជំនួសវ ិញ គាត់អនុញ្ញាតឱ្យជនរងគ្រោះ
និយាយអំពីអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ង
ើ ។
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70 កែសម្រួលព “Assisting survivors of human
ី

71 កែសម្រួលព “Assisting survivors of human
ី

of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).

of the O.L. Pathy Family Foundation. (2017).

trafficking: Multicultural case studies”. Project

trafficking: Multicultural case studies”. Project

ករណីសិក្សាទី ៤70 ចៅក្រមនិយាយជាមួយបុរសរងគ្រោះ
ចៅក្រមកាន់តែមួម៉ៅ ។ “ប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទ�ៀត ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមន
ិ ចាកចេញតែម្តងទៅ?”
“ខ្ញុំបានប្រាប់លោកហ�យ
ើ លោកចៅក្រម ពួកគេបានយកលខ
ិ តឆ្ល
ិ ងដែនរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមន
ិ អាចចាកចេញបានទេ។”
ចៅក្រមផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍កំពុងស្ដា ប់បុរសម្នាក់ឈ្មោះ “មួង”។ គាត់ នង
ិ មេធាវ ីកំពុងតែអះអាងថា គាត់ត្រូវបាន

គេជួញដូរមកប្រទេសនេះក្រោមចេតនាក្លែងក្លា យ។ យោងតាម មួង គាត់បានបង់សោហ៊ុយដល់ឈ្មួញកណ្ដាល ដ�ើម្បី
រកការងារល្អមួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន។ ផ្ទុយទៅវ ិញ គាត់បានអះអាងថា គាត់ត្រូវបានគេយកទៅធ្វជា
ើ ទាសករនៅ

ក្នុងរោងចក្រកែច្នៃអាហារសមុទ្រទៅវ ិញ។ គាត់បាននិយាយថា គាត់មិនដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាល់តែសោះ ចាប់
៏ ខ្វក់
តាំងពបា
ើ ធ្វកា
ី នចាប់ផ្ដម
ើ រងារនៅទនី ោះពី ១១ខែមុន។ គាត់បានធ្វកា
ើ រងារជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ នៅក្នុងស្ថានភាពដក
និងដេកនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចមួយ ដែលមិនសូវមានខ្យល់ចេញចូលជាមួយមនុស្ស ១៤នាក់ផ្សេងទ�ៀត និងត្រូវគេចាក់
សោរនៅពេលយប់។ នៅពេលរោងចក្រនេះស្ថិតក្រោមការស�ុប
ើ អង្កេតពប
ី ទគេចវេសការបង់ពន្ធ នង
ិ ការបន្លំ ពួកគេ
បានដោះលែង មួង និងអ្នកដទៃទ�ៀត ដោយមិនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់ពួកគេឡ�យ
ើ ។

ចៅក្រម៖ “អ្នកមិនត្រូវការលិខិតឆ្លងដែន ដ�ើម្ចា
បី កចេញពីទីនោះឡ�យ
ើ ។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនចាកចេញពីរោងចក្រ
នោះនៅថ្ងៃណាមួយទៅ?”

មួង៖ “ខ្ញុំ... ខ្ញុំមន
ិ អាចចាកចេញបានទេ លោកចៅក្រម។”
ចៅក្រម៖ “ហេតុអម
ំរាមកំហែងអ្នកមែនទេ? ត�អ
្វី ន
ិ អាច? ត�មានគេគ
ើ
ើ ្នកនយា
ិ យថា ពួកគេនង
ឹ ធ្វបា
ើ បអ្នកមែនទេ?
ត�ើពួកគេធ្លា ប់ប្រើអំព�ើហង្
ិ សាល�ើអ្នកដែរ ឬទេ?”
មួង៖ “ទេ។”
ចៅក្រម៖ “ត�ើពួកគេបានគំរាមកំហែងគ្រួសាររបស់អ្នកនៅផ្ទះមែនទេ?”
មួង៖ “ទេ។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំគ្មានលុយ ហ�យ
ើ ខ្ញុំគ្មានឯកសារ។ ត�ើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ា ងដូចម្តេច?”
ចៅក្រម៖ “អ្នកអាចដ�ើរចេញពីទីនោះ និងដ�ើរទៅរកនគរបាល និងប្រាប់ពួកគេអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះអ្នក។”
មួង៖ “ប៉ុន្តែ បន្ទា ប់មក ពួកគេនឹងចាប់ខ្លួនខ្ញុំ។”
ចៅក្រម៖ “ហេតុអ្វី? ត�ើអ្នកកំពុងប្រាប់ខ្ញុំថា អ្នកបានធ្វើខុសច្បាប់ឬ? ត�ើមានមូលហេតុអ្វីមួយ ដែលពួកគេគប្បី
ចាប់ខ្លួនអ្នក ដែរឬទេ?”

មួង៖ “ដោយសារខ្ញុំមនមាន
ឯកសាររបស់ខ្ញុំ លោកចៅក្រម។”71
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ចំណុចចង្អុលបង្ហាញអំពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
នៅពេលជនរងគ្រោះបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអ្វីមួយខុសច្បាប់ ដូចដែលពួកគេជា
ច្រើនបានចូលរួម

បញ្ហានេះបង្កឧបសគ្គយ៉ា ងធំចំពោះពួកគេក្នុងការស្វែងរកជំនួយ។

័ ល�ើការភ័យខ្លា ចរបស់
ជនជួញដូរមនុស្សដឹងអំពីបញ្ហានេះ និងរមែងតែងកេងប្រវញ្ច
ជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេ។ ជនរងគ្រោះភាគច្រើនមិនដឹង ឬមិនយល់ថា ពួកគេអាច
មានសិទ្ធិទទួលបានឧបាស្រ័យផ្លូវច្បាប់ និងកិច្ចការពារមួយចំនួនឡ�យ
ើ ។

	ចៅក្រមគប្បីដឹងថា វាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡ�យ
សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយ
ើ

អំព�ើជួញដូរក្នុងការគ្រាន់តែដ�ើរចេញពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ។ ជនដែលត្រូគេជួញ
ដូរភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ដូចជាពួកគេគ្មានការគ្រប់គ្រងល�ើស្ថានភាពរបស់ពួកគេ

ឥចឹង។ វាជាការធម្មតា ដែលពួកគេមានអារម្មណ៍អស់សង្ម
ំ និងកាត់
ឃឹ យ៉ា ងខ្លា ង

ផ្ដាច់ពីសង្គមខាងក្រៅ។ ចាំបាច់ត្រូវយល់អំពីអារម្មណ៍ដ៏ស្មុគស្មា ញ ដែលជនដែល
ត្រូវគេជួញដូរអាចជួបប្រទះ និងបរបទនយោបាយ
និងផ្លូវច្បាប់ពីកន្លែងដែលពួក
ិ
គេបានចាកចេញមក។

័ ប៉ុន្តែ អាចមិនចង់ប្រាប់តុលាការអំពីរ�ឿងពិតទាំង
មួង អាចទទួលរងការកេងប្រវញ្ច

ស្រុង។ ជនរងគ្រោះដោយអំព�ើជួញដូរជាច្រើន មានភាពអាម៉ា ស់ខ្លា ង
ំ ចំពោះការដែល

ត្រូវចាញ់ ល្ច
បិ កលគេ។ ក្នុងនាមជាបុ រសម្នាក់ មួង អាចជ�ឿថា គាត់ត្រូវបង្ហាញ
ខ្លួនឯងក្នុងសភាពរងមាំ
និងមានការគ្រប់គ្រងល�ើស្ថានភាពនោះ។ ចៅក្រមគប្បីប�ើក
ឹ
ចំហរចិត្តក្នុងការស្ដា ប់រ�ឿងរ៉ា វរបស់ មួង ដ�ើម្ទ
ំ អស់
បី ទួលបានការពិតនៃអង្គហេតុទាង
អំពីស្ថានភាពនោះ។
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72 កែសម្រួលព Surtees, R (2013).
ី

ករណីសិក្សាទី ៥72 ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការតុលាការ
“គន្ធា ” បានចូលរួមនៅក្នុងដំណ�ើរការផ្លូវច្បាប់ចំនួនពីរពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍នៃអំព�ើជួញដូររបស់នាង ក្នុងនោះ
ំ ើ រការមួយ សម្រាប់ករណីជួញដូរមនុស្ស នង
ដណ�
ិ ករណីមួយទ�ៀតសម្រាប់ករណីរ ំលោភសេពសន្ធវៈ។ នាងបាន
ស្នើសុំផ្ដល់ចម្លើយរបស់នាងជាលក្ខណៈឯកជន

ប៉ុន្តែ

សំណ�ើរបស់នាងត្រូវបានបដិសេធ។

អង្គការមិនមែន

រដ្ឋាភបា
ំ ក្ខណៈឯកជនមួយសម្រាប់នាង នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរង់ចា ំ
ិ លដែលជួយ គន្ធា បានស្នស
ើ ុំបន្ទប់រង់ចាល
សវនាការតុលាការ។ ពួកគេក៏បានរ�ៀបចំឱ្យ គន្ធា ផ្ដល់សក្ដីកម្មអំពីករណីទាំងពីរនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយផងដែរ ដ�ើម្បី
សន្សំពេលវេលា នង
ិ កាត់បន្ថយការចំណាយ។ ទោះបជា
ី យ៉ា ងណាក្ដី គន្ធា បានទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចត
ិ ្តយ៉ា ង
ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារត្រូវតតាំងជាមួយករណីទាំងពីរនេះនៅក្នុងពេលតែមួយ ព្រមទាំងប្រឈមមុខជាមួយនឹងទាំងជន
ជួញដូរ នង
ិ ជនរ ំលោភសេពសន្ធវៈល�នា
ើ ង។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការ សាច់ញាតរិ បស់ចុងចោទ (ជាងសាមសប
ិ នាក់) បានចាប់ផ្ដើមចំអកមកល�ើ គន្ធា

ហ�យ
ើ ចៅក្រមមិនបានរារា ំងអំព�ើប�ៀតប�ៀននោះឡ�យ
ើ ។ ការធ្វើបែបនេះបានធ្វើឱ្យនាងភ័យខ្លា ច។ បន្ថែមល�ើនេះ
ចៅក្រមបានសួរ គន្ធា

នូវសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលមនពា
ក់ព័ន្ធជាមួយនង
ិ
ឹ ករណីនេះ។ នាងបានបាត់បង់

ទំនុកចិត្តចំពោះដំណ�ើរការផ្លូវច្បាប់ និងមានការភ័យខ្លា ច ដោយសារការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ជនជួញដូរ/ជន
រ ំលោភសេពសន្ធវៈ នង
ិ គ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ចៅក្រម៖ “ត�នា
ើ ងមានមត
ិ ្តប្រុស នៅមុនពេលដែលនាងទទួលរងការរ ំលោភសន្ធវៈ ដែរ ឬទេ?”
គន្ធា ៖ “ទេ លោកចៅក្រម...”
ចៅក្រម៖ “ត�នា
ំ នោះដែរ ឬទេ?”
ើ ងចូលចត
ិ ្តពធ
ិ ជ
ី ប់ល�ៀង នង
ិ មានពេលវេលាដ៏រករាយនៅក
ី
ិ ទា
ី ង
្នុងពធ
គន្ធា ៖ “ទេ លោកចៅក្រម...”
ចៅក្រម៖ “ត�អ
ើ ្នកចូលរួមពាក់សម្លៀកបំពាក់បញ្ចេ ញសាច់ ដ�ើម្ទា
បី ក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បុរសដែរ ឬទេ?”
គន្ធា ៖ “ទេ ខ្ញុំមនស្ល
ៀកពាក់បែបនេះទេ លោកចៅក្រម។”
ិ
(គេអាចស្ដា ប់ឮអ្នកចូលរួមនៅក្នុងតុលាការនយា
ំ ៗថា គន្ធា មនមែន
ជាស្រីល្អឡ�យ
ិ យខ្លា ង
ិ
ើ ហ�យ
ើ នាងចូលចត
ិ ្តដ�ើរ
លេងជាមួយក្មេងប្រុសៗដែលមិនល្អ)។

ការអនុវត្តក
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ចំណុចចង្អុលបង្ហាញអំពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
អង្គការមនមែន
រដ្ឋាភបា
ិ
ិ លបានព្យាយាមសន្សំពេលវេលា នង
ិ ការចំណាយល�កា
ើ រធ្វើ
ដំណ�ើររបស់ គន្ធា តាមរយៈការរ�ៀបចំឱ្យនាងផ្ដល់សក្ក
ដី ម្មល�ក
ើ រណីទាំងពរី នៅថ្ងៃតែ

មួយ។ ទោះបជា
្គិ ផ្លូវចត
ី យ៉ា ងណាក្ដី ពួកគេមន
ិ បានពចា
ិ រណាអំពកា
ី រប៉ះទងច
ិ ្តដែល

អាចក�តឡ
ើ �ង
ើ ដែលនាងអាចជួបប្រទះដោយសារការរ�ៀបចំបែបនេះឡ�យ
ើ ដែលអាច

មានឥទ្ព
ធិ លល�ដ
ើ ំណ�ើរការធូរស្បយ
ើ ឡ�ង
ើ វ ិញរបស់នាង ព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់
នាងក្នុងការបន្តចូលរួមនៅកច
ិ ្ចដំណ�ើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ។

	ព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឱ្យជនរងគ្រោះ គប្បា
បី នស្នើសុំឱ្យមានការជំនុំជម្រះបិទ
ទ្វា រ ដែលមានន័យថា មានតែជនរងគ្រោះ បុគ្គលផ្ដល់ការគាំទ្រ និងភាគីចាំបាច់

ដទៃទ�ៀតប៉ុណ្ណោះ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការ ដូចជា

ជនត្រូវចោទ និងមេធាវ ីរបស់ពួកគេ ប្រធានតុលាការ អ្នកប្រតិចារក
ិ អ្នកបកប្រែ។ល។
	តុលាការគប្បា
បី នការពារអនាមក
ិ ភាពរបស់ គន្ធា នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការ
នង
ិ ធានាថា ព័ត៌មានណាមួយដែលអាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ឬអាសយដ្ឋានរបស់

នាង មនត្
រូវបានពណ៌នាឡ�យ
ិ
ើ ។ ពួកគេគប្បីរ�ៀបចំវ ិធានការនានា ដ�ើម្កា
បី រពារ
សុវត្ថិភាព នង
ិ សន្តិសុខរបស់ គន្ធា ពជ
ី នល្មស
ើ តាមរយៈវ ិធានការនានា ដូចជា៖
ការរតត្
ឹ
បិតចំនួនមនុស្សនៅក្នុងតុលាការ

ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានតែមនុស្សចាំបាច់

ប៉ុណ្ណោះ ការអមដំណ�ើរទៅកាន់ នង
ិ មកពអា
ី គារតុលាការ ការប្រប្រា
ើ ស់ច្រកចូល
ដោយឡែកទៅកាន់អាគារតុលាការ កន្លែងរង់ចាឯ
ំ កជន។ល។

	ចៅក្រមគប្បីផ្ដល់យកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងនេះចំពោះ គន្ធា ដោយធានាថា នាងមិន
មានអារម្មណ៍ទទួលរងការបំភិតបំភ័យ ឬរងគ្រោះសារជាថ្មីដោយសារសវនាការតុលា

ការឡ�យ
ើ ។ ចៅក្រមគប្បីផ្ដល់អន្តរាគមន៍យ៉ា ងសកម្មជំនួសមុខ គន្ធា ប្រសិនប�ើនាង
ទទួលរងការប�ៀតប�ៀន។

ចៅក្រមគប្បា
បី នបញ្ជាឱ្យសាច់ញាតិរបស់ជនចុងចោទ

និងបុគ្គលិកមិនចាំបាច់ដទៃទ�ៀតចាកចេញពីបន្ទប់តុលាការ

នៅពេលដែលជនរង

គ្រោះកំពុងផ្ដល់សក្ខីកម្ម។ ចៅក្រមមិនគប្ស
បី ួរសំណួរមិនពាក់ព័ន្ធ ឬសំណួរផ្ទាល់ខ្លួន
ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឡ�យ
ើ ។
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73 កែសម្រួលព “Assisting survivors of human
ី
trafficking: Multicultural case studies”. Project

of the O.L. Pathy Family Foundation. 2017.

ករណីសិក្សាទី ៦73 មេធាវីកំពុងនិយាយទៅកាន់កុមាររងគ្រោះ
លីហ្សា ដែលជាមេធាវ ីសម្រាប់កុមាររងគ្រោះដោយអំព�ជ
ើ ួញដូរផ្លូវភេទ បាននយា
ិ យថា “ខ្ញុំមន
ិ អាចប្រាប់អ្នកអំពអ
ី ្វីដែល
ត្រូវធ្វើបានឡ�យ
ើ ។ អ្នកមានជម្រើសអំពីថា ត�ើអ្នកនិយាយជាមួយនគរបាល ឬអត់។ គ្មាននរណាម្នាក់បង្ខំអ្នកឡ�យ
ើ

ប៉ុន្តែប្រសនប�
អ
ិ
ើ ្នកជួបជាមួយនគរបាល វានង
ឹ ជួយដល់ករណីរបស់អ្នក នង
ិ ជួយដល់អ្នកដទៃទ�ៀត ដែលកំពុងបន្តស្ថិត
នៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នា ជាមួយអ្នក។”

អតិថិជនរបស់លីហ្សាឈ្មោះ ម៉ៃ កំពុងសម្លឹងម�ើលទៅក្រោមគ្រប់ពេល និងបាននិយាយថា “ខ្ញុំគិតថា អ្នកដឹងច្បាស់
ណាស់។ អ្នកជាមេធាវ ី។ សូមប្រាប់ខ្ញុំអំពអ
ី ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វ។
ើ ”

“វាជាជម្រស
អ្នកគួរនយា
ើ របស់អ្នក ប៉ុន្តែខ្ញុំគតថា
ិ
ិ យជាមួយនគរបាល។” ម៉ៃ ងក់ក្បាល ហ�យ
ើ ភ្នែករបស់នាងនៅតែ
សម្លឹងទៅក្រោម។

លីហ្សា មានអារម្មណ៍មិនច្បាស់អំពីបញ្ហានេះឡ�យ
ើ ។ កាលពីសប្ដា ហ៍មុន ម៉ៃ បាននិយាយថា នាងចង់និយាយជាមួយ

នគរបាល ប៉ុន្តែបន្ទា ប់មក នៅក្នុងការសម្ភាសជាមួយនគរបាល នាងស្ទរើ តែគ្មាននយា
ំ អស់។ គាត់មនច្
ិ យអ្វីទាង
ិ បា
់ នឡ�យ
ស់អំពីអ្វីដែលម៉ៃត្រូវការ ឬចងបា
ើ ។ គាត់មិនច្បាស់ថា ត�ើមានការពិចារណាយ៉ា ងគ្រប់គ្រាន់ទៅល�ើគ្រប់បញ្ហា
សុវត្ថិភាពទាំងអស់ដែរឬទេ។ គាត់កំពុងគតថា
ការធ្វឱ
ិ
ើ ្យមានតុល្យភាពរវាងការផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ ម៉ៃ នង
ិ ការធានាថា
នាងមានលំហសម្រាប់ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននាងផ្ទាល់ ស្ទើរតែពុំអាចធ្វើទៅបានឡ�យ
ើ ។

“អូខេ ម៉ៃ យ�ង
ើ នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ា ងដែលអ្នកចង់បាន។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកយល់ច្បាស់ថា អ្នកគឺជាមេរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំអាច
ប្រាប់អ្នកនូវអ្វីដែលខ្ញុំគតថាល្អ
បំផុត ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រាប់ខ្ញុំអំពអ
ិ
ី ្វីដែលត្រូវធ្វ។
ើ ”

ម៉ៃ បានញញឹម នង
ើ មុខបន្តិច បន្ទា ប់មកសមង
ិ ង�ប
្លឹ ទៅក្រោមវ ិញម្ដងទ�ៀត នង
ិ ងក់ក្បាល។
លីហ្សា បាននយា
ិ យបន្ត “ការនយា
ិ យជាមួយនគរបាល គជា
ឺ រ�ឿងល្អ ប៉ុន្តែ អ្នកមន
ិ ចាំបាច់ត្រូវតែនយា
ិ យជាមួយពួកគេ

ឡ�យ
ើ ។ អ្នកមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នា ំ ដែលមានន័យថា អ្នកមានសិទ្ធិ ហ�យ
ើ អ្នកអាចស្នា ក់នៅទីនេះ និងទៅរ�ៀនបាន
ប�ទោ
ើ ះបជា
ី អ្នកមនន
ិ យា
ិ យក៏ដោយ។ ត�អ
ើ ្នកយល់ទេ?”
“ចាស៎។”
“ហេតុនេះ ត�អ
ើ ្នកចង់ធ្វអ
ើ ្វី?”
“ត�អ
ងម៉េច? ខ្ញុំនង
ើ ្នកគតយ៉ា
ិ
ឹ ធ្វតា
ើ មអ្វីដែលណែនាំឱ្យខ្ញុំធ្វ។
ើ ”

ការអនុវត្តក
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ចំណុចចង្អុលបង្ហាញអំពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
បន្ទា ប់ពក
ំ អាណាព្យាបាល
ី ំណត់អត្តសញ្ញាណកុមាររងគ្រោះភ្លា ម អាជ្ញាធរត្រូវចាត់តាង
ដ�ើម្អ
បី មដំណ�ើរកុមារនៅក្នុងកច
ិ ្ចដំណ�ើរការទាំងមូល រហូតដល់ដំណោះស្រាយយូរ

អង្វែង ដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ ត្រូវបានកំណត់ នង
ិ អនុវត្ត។ នៅក្នុង
សេណារយ៉
ី ូនេះ វាមនច្
ិ បាស់ទេថា ត�ើ ម៉ៃ មានឪពុក ឬម្ដាយ ឬមានអាណាព្យាបាល
ដែលត្រូវបានចាត់តាង
ំ ដ�ើម្អ
ំ កច
បី មដំណ�ើរនាងនៅទូទាង
ិ ្ចដំណ�ើរការនេះ ដែរឬទេ។

	មេធាវ ី លីហ្សា កំពុងព្យាយាមធ្វើរ�ឿងដ៏ត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់
ម៉ៃ និងអនុញ្ញាតឱ្យនាងជ្រើសរ�សជម្រ
ើ
ើសរបស់នាងផ្ទាល់។ គាត់បង្ហាញជម្រើស
មួយចំនួនទៅដល់ ម៉ៃ និងបានប្រាប់នាងអំពីសិទ្ធិរបស់នាង។

ប៉ុន្តែ លីហ្សា កំពុងម�ល
ើ រ ំលងសារប្រយោលដែលមន
ិ បញ្ចេ ញតាមពាក្យសម្រដី បស់
ម៉ៃ។ គាត់បានចាំស្ដា ប់ពាក្យសម្រដី បស់ ម៉ៃ ដែលប្រាប់គាត់អំពអ
ី ្វីដែលនាងត្រូវការ
ជាជាងពន
នាងជាមួយនគរបាល
ិ ត
ិ ្យម�ល
ើ អាកប្បករិ យារបស់
ិ
របស់នាងនៅក្នុងពេលសម្ភាសន៍។

នង
ិ ភាសាកាយវ ិការ

	លីហ្សា ហាក់បីដូចជាមិនយល់ថា នៅក្នុងវប្បធម៌របស់ ម៉ៃ ការបង្ហាញអំពីតម្រូវការ
ដោយផ្ទាល់អាចមិនមែនជារ�ឿងសមគួរឡ�យ
ើ ។ នៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់
ម៉ៃ តម្រូវការរបស់អ្នកគប្បីត្រូវបានល�ើកឡ�ង
ើ ដោយនរណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀត។ ហេតុ

នេះ ម៉ៃ ពិតជាមានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួល និងព្រួយបារម្ភអំពីការចាត់ទុកថា នាង
គិតតែពីខ្លួនឯង គ្មានការគោរព និងគ្មានភាពដឹងគុណ។

	លីហ្សា គប្យ
បី កចត
ិ ្តទុកដាក់បន្ថែមទ�ៀតចំពោះភាពខុសគ្នា នៃអាយុរវាងគាត់ នង
ិ
ម៉ៃ។ នៅក្នុងវប្បធម៌របស់ ម៉ៃ នាងត្រូវបានរ ំពង
ឹ ថា ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែល
័
មានវយច្រ
ន
ើ ជាងនាងធ្វសេ
ើ ចក្ស
ដី ម្រេចចត
ិ ្ត ហ�យ
ើ នាងចាត់ទុក លីហ្សា ជាបង

ស្រីម្នាក់។ ហេតុនេះ នាងត្រូវបង្ហាញដល់ លីហ្សា ថា នាងគោរពដំបូន្មាន នង
ិ មតិ
យោបល់របស់គាត់។ នៅពេលដែល លីហ្សា ព្យាយាមផ្លាស់បដូ រថាមវ
្
ន្ត័ នៃអំណាច ម៉ៃ
ក៏ញញឹម។ ការញញឹមនេះអាចមានន័យច្រន
ើ គត
ិ ចាប់អំពអ
ី ំណរគុណ រហូតដល់
អារម្មណ៍មន
ិ សុខស្រួលដែលបង្ហាញឱ្យឃ�ញ
ើ យ៉ា ងច្បាស់។
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គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ធ្វើការជាមួយជ
 នដែលត្រូវគេជួញដូរ

ការអនុវត្តក
 ម្មវិធី ASEAN-ACT ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន
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