
សេចក្ដីណែនាដំំបូងេម្រាប់

អ្នកសាងសោលនសោបាយ 

និងអ្នកអនុវត្ត

សេចក្ដីណែនាំជាសោលនសោបាយ
េ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ



នដីតិ វិធដី្ករុងបាលដីេ្ដីអំពដីការរត់ពន្ធមនុេ្ស ការជួញដូរមនុេ្ស ស�ើយនិង
ឧ្កិដ្ឋកម្មឆ្លងណដនពាក់ព័ន្ធ(នដីតិ វិធដី្ករុងបាលដី) ្តរូវបានបសងកើតស�ើងក្រុងឆំ្្
២០០២ និងជាកម្មវិធដីពិស្ោោះសោបល់ក្រុងតំបន់ណដលសធវើស�ើងសោយការ
េ្ម័្្រចិត្តនិងមិនមានចំែងស�ើយនិងមានរោ្ឋ ភិបាលអូស្ត្្ត លដីនិងឥែ្រូ
សែេុដីជាេ�្បធាន និង្បសេេនិងអង្គការ៤៥ជាេមាជិក។
ចំសពាោះេំនួរទាំងឡាយទាក់េងនឹងសេចក្ដីណែនាំជាសោលនសោបាយសនោះ 
េូមបញ្រូនសៅ ការិោល័យជំនួយការ្បចាំដំបន់ (RSO) េ្មាប់នដីតិ វិធដី
្ករុងបាលដី តាមអុដីសមេល info@rso.baliprocess.net 

ស្រ�េំព័ររបេ ់RSO: 

http://www.baliprocess.net/regional-support-office

សបាោះពុម្ពសៅណែឧេភា ឆ្្ំ ២០១៥
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អ្នករមួចំណែកចងម្កង

សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយសនះ បានសាងស�ដីងសោយេរាជិកនននដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី ោំ
ម្្រសោយការោិល័យជំនួយការម្បចាដំំបន់ ស�ដីយនិងដឹកនាសំោយគែៈករាមា ធិការម្រាងសេច
ក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយនននដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី រានេរាជិកដូចតសៅ៖

ឡាលូ មុហារា៉ា ត់ អុដីកបាល់ (Lalu Muhamad Iqbal)
នាយកេ្ដី្រដី នននាយកោឋា នការរារម្បជាពលរដឋាឥែូ្សនេុដីនិងនដីតិបុគ្គល 
ម្កេួងការបរស្រេ ម្បស្រេឥែូ្សនេុដី (េ�ម្បធាន) 

ចណាធិន រា៉ា ថិនេ៍ (Jonathan Martens)
ម្បធានអង្គភាពជំនួយស្រេន្រជន ការោិល័យម្បចាតំំបន់េម្រាប់
អាេុដីនិងបា៉ា េុដី�្កិ អង្គការស្រេន្រម្បសវេន៍អន្តរជាតិ (IOM) 
(េ�ម្បធាន) 

មដី�្គនិ ឆាលសមដីរេ ៍(Megan Chalmers)
មនន្តដីចបាប់ជាន់ខ្ពេ់ ណ្្នកឧម្កិដឋាកមមាម្បឆាងំមនុេ្ស
មហាអយ្យការ ម្បស្រេអូនសា្ត លដី

 
ម៉ាូហាមិុត េិុហ្ាន (Mohamed Shifan) 
អនុម្បធាននាយកោឋា នអសនា្ត ម្បសវេន៍ 
ម្កេួងអសនា្ត ម្បសវេន៍និងកិច្ចការចំណាកម្េរុក 
ម្បស្រេមលឌដីវេ៍

រ ៉ាសប៊ដីត ឡាហាកា  (Robert Larga)
ម្បធាននាយកោឋា នអាជាញា ប័ែ្ណនិងនដីយត័្តកមមា
កិច្ចការរដឋាបាលននការងារបរស្រេ�្ដីលដីពដីន
ម្បស្រេ�្ដីលដីពដីន

ពិនធិប លដីឡាសម្គៀងសាក់ ម្េុដីសានិត 
(Pinthip Leelakriangsak Srisanit)
ម្ពះរាជអាជាញា  នាយកោឋា នកិច្ចការអន្តរជាតិ 
មហាអយ្យការ ម្បស្រេនថ�ង់

ជំនួយបណនថែមចំសរាះគែៈករាមា ធិការម្រាងឯកសារ ្្ល់សោយ:
ធិម ហាវ (Tim Howe)
អ្នកេម្មបេម្មរួលគំសរាងការ IOM ការោិល័យជំនួយការម្បចាតំំបន ់
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iii

អារម្ភកថា

ចាប់តាងំពដីកសកដីតនាឆា្ន ២ំ០០២មក នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដីេ្ដីអំពដីការរត់ពន្ធមនុេ្ស ការជួញដូរមនុេ្ស 
និងឧម្កិដឋាកមមាឆ្លងណដនរាក់ព័ន្ធ (សៅកាត់ថា នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី) បានសធ្ដីឲ្យរានការយល់ដឹងសៅក្នុងតំប
ន់អំពដី្លវបិាកននការរត់ពន្ធមនុេ្ស ការជួញដូរមនុេ្ស និងឧម្កិដឋាកមមាឆ្លងណដនណដលរាក់ព័ន្ធ ស�ដីយនិង
បានបសងកាដីតនិងអនុវត្តយុ្រ្ធសានេ្តនិងេ�ម្បតិបត្តការសដដីម្ដីសឆ្លដីយតប។ រានម្បស្រេជាេរាជិកនិងអង្គ
ការអន្តរជាតិទាងំអេ់៤៨ បូកនិងម្បស្រេនិងអង្គការអន្តរជាតិក្នុងឋានៈជាអ្នកេសងកាត្ង ក៏បានចូលរួ
មក្នុងសវ្រិកាសោយេមា័ម្គចិត្តសនះ។

មនន្តដីជាន់ខ្ពេ់សៅក្នុងកិច្ចម្បជំុសលដីក្រដី៨ននម្ករុមអាដ�ុកក្នុងនដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី បានសេ្នដីឲ្យការោិល័យជំនួយការម្បចាតំំបន់នននដីតិវធិដីម្ករុងបា
លដី (Bali Process Regional Support Office) សៅកាត់ថា RSO បសងកាដីតសេចក្ដីណែនាមំួយចំនួនជាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីបញ្ហា
េំោល់និងការរារជនណដលម្តរូវសគជួញដូរ សោយពិសម្ោះសោបល់ជាមួយនឹងេរាជិកទាងំឡាយណាណដលរាន្លម្បសោជន៍រាក់ព័ន្ធ។ 
បនាទា ប់ពដីរាន្ិរេសៅសនះស�ដីយ RSO បានបសងកាដីតគែៈករាមា ធិការម្រាងឯកសារមួយណដលរានឥែូ្សែេុដីនិង IOM សធ្ដីេ�ម្បធាន 
សដដីម្ដីម្រាងសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំសនាះ។ គែៈករាមា ធិការម្រាងឯកសាររានអ្នកជំនាញសចញពដីរោឋា ភិបាលននម្បស្រេឥ
ែូ្សែេុដី អូនសា្ត លដី មលឌដីវេ៍ �្ដីលដីពដីន នថ�ង់ ស�ដីយនិង IOM។ 

គែៈករាមា ធិការបានជួបជំុោ្ន បួនដងក្នុងរយៈសពល៦ណខ ក្នុងសោលបំែងបសងកាដីតសេចក្ដីណែនាខំ្លដីដំបូងេម្រាប់អ្នកសាងសោលនសោបា
យនិងអ្នកអនុវត្ត េ្ដីអំពដីបញ្ហា រាក់ព័ន្ធនឹងការេំោល់ស�ដីយនិងការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ សេចក្ដីម្រាងននសេចក្ដីណែនាទំាងំ
ឡាយសនាះម្តរូវបានណចកចាយជូនសៅេរាជិកម្ពមទាងំអ្នកេសងកាតការែ៍នននដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី សដដីម្ដីសគអាច្្ល់សោបល់ជាលាយលក្ខែ៍
អក្សរ ស�ដីយនិងេម្រាប់ពិភាកសានិងពិនិត្យស�ដីងវញិសៅេិកា្ខ សាលាសពញអង្គ នានថងៃ ២៣-២៤ មិនា ឆា្ន ២ំ០១៥សៅ្រដីម្ករុងបាងកកម្បស្រ
េនថ។ អ្នកចូលរមួទាងំឡាយបានឯកភាពថាសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំសនាះជាធនធានរានម្បសោជន៍េម្រាប់អ្នកសាង
សោលនសោបាយនិងអ្នកអនុវត្តក្នុងការជួយេំោល់និងការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ សឆ្លដីយតបសៅនឹងសោបល់្រ្រួលបានពដីេរា
ជិក គែៈករាមា ធិការម្រាងសេចក្ដីបានពិនិត្យសេដីសរ ដីសេចក្ដីម្រាងទាងំឡាយសនាះសោយរានបញ្ចូ លនូវការណកតម្មរូវេំខាន់ៗនិងសោបល់ទាំ
ងសនាះ្ង។

សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំឡាយសនាះរានបំែងបងាហា ញ្ិរ្រ្ធភាពរមួននេ្តង់ោថា្ន ក់អន្តរជាតិនិងតំបន់េម្រាប់េំោល់និងកា
ររារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ សោយទាញយកគំរូល្ៗអ ជាសម្ចដីនពដីប្រពិសសាធន៍របេ់ម្បស្រេជាេរាជិកនននដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី។ ម្េបតាមអ
នុសាេន៍របេ់កិច្ចម្បជំុថា្ន ក់រដឋាមនន្តដីសលដីក្រដី៥នាណខមិនាឆា្ន ២ំ០១៣ សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំឡាយសនាះជាដំុ្រដី២ននសេចក្ដី
ណែនាជំាសោលនសោបាយរបេ់នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី ស�ដីយណដលេថែិតក្នុងរង្ង់សាច់សរឿងរបេ់នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដីេ្ដីអំពដីបញ្ហា នានាណដលេរាជិ
កនននដីតិវធិដីម្ករុងបាលដីរានបារម្ភ។ សេចក្ដីណែនាទំាងំសនាះេម្រាប់សម្បដីសោយេមា័ម្គចិត្ត ពំុរានចំែង ស�ដីយនិងបំសពញបំែងជាឯកសារ
េម្រាប់ពិសម្ោះរបេ់ភា្ន ក់ងារទាងំឡាយក្នុងម្េរុករបេ់រដឋាជាេរាជិកនននដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី។

លដីសា ម្កស�្ដីត (Lisa Crawford) 
េ�ម្បធាន RSO (អូនសា្ត លដី) 

បិបិប សអសខអិន ជុនជូណាន (Bebeb A.K.N. Djundjunan) 
េ�ម្បធាន RSO (ឥែូ្សែេុដី)

អា
រម

្ភកថា
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ជាពិសេេនេ្តដីនិងកុរារ បណនថែមសៅសលដីពិធដីការអង្គការេ�ម្បជា
ជាតិម្បឆាងំឧម្កិដឋាកមមាឆ្លងណដនសរៀបចំ

UNODC ការោិល័យអង្គការេ�ម្បជាជាតិេម្រាប់សម្គឿងញាែនិងឧម្កិ
ដឋាមមា
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សេចក្ដីេសង្ខប

ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជាជនណដល្រ្រួលរងអំសពដីឧម្កិដឋាកមមាននការជួញដូរមនុេ្សដូចណដលសគឲ្យនិយមន័យក្នុងពិធដីការសដដី
ម្ដី្រប់សាកា ត់ េងកាត់ និងោក់សទាេសលដីការជួញដូរមនុេ្ស ជាពិសេេនេ្តដីនិងកុរារ។ ការពុំបានេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញ
ដូរបណ្ាលឲ្យការសកងម្បវញ័្ច សលដីជនសនាះសៅណតរានបន្ត ស�ដីយជនសនាះមិនអាច្រ្រួលបានជំនួយនិងការការរារណដលគរាន
េិ្រ្ធិ្រ្រួល។ វាអាចសធ្ដីឲ្យអាជាញា ធរពំុអាចម្បមូលពត៌រាននិងភេ្តុតាងណដលចាបំាច់េម្រាប់សម្បដីក្នុងការប្ឹងអ្នកជួដូរទាងំសនាះ
សដដីម្ដីរកយុត្តិធម៌។ ដូសច្នះការេំោល់ជាណ្្នកេំខាន់ននវធិដី្រប់សាកា ត់និង្្នាទា សទាេឧម្កិដឋាកមមាធងៃន់ធងៃរសនះ ស�ដីយនិងសដដីម្ដីជួយ
និងការរារជនរងសម្ោះ។

អ្នកអនុវត្តអាចរានល្រ្ធភាពសម្ចដីនជាងក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីកាជួញដូរសបដីកាលណាសគសនាះយល់និយមន័យននការជួញ
ដូរមនុេ្សណដលសគបានណចងសៅក្នុងចបាប់ ស�ដីយនិងម្្រង់ម្ទាយទាងំឡាយននការសកងម្បវញ័្ច ណដលជនរងសម្ោះអាច្រ្រួល។ 
ដូសច្នះស�ដីយសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយសនះ្្ល់នូវ្រិ្រ្ធភាពរមួអំពដីការជួញដូរមនុេ្ស ស�ដីយនិងម្្រង់ម្ទាយទាងំឡាយ
របេ់វា។ េម្រាប់សោលបំែងននសេចក្ដីណែនាសំនះ ‘ការេំោល់’ ជនរងសម្ោះរានន័យ្ូរលំ្ូរលាយ។ វារានរាប់បញ្ចូ ល
វធិដីម្េង់ស ម្ា ះសៅចំែុចជួបោ្ន ដំបូង ស�ដីយនិងការ្្ល់ជំនួយនិងការការរារដំបូងសៅសពលជនរា្ន ក់ម្តរូវបានេនមាតថាជាជន
រង សម្ោះ។ វាក៏ម្តរូវរានការស្ទាៀងផ្ទា ត់ឋានៈរបេ់ជនសនាះថាជាជនរងសម្ោះសៅសពល្រ្រួលបានភេ្តុតាងនានាបណនថែមស្រៀត 
ស�ដីយក្នុងករែដី ខ្លះបានជាការបញ្ជា ក់ជា្្លូវការ្ងបនាទា ប់ពដីនដីតិវធិដីកាត់សទាេបានេសម្មចស�ដីយ។

ការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរណតងណតជាការលំបាក ដូសច្នះស�ដីយសេចក្ដីណែនាសំនះសេ្នដីឲ្យរដឋាទាងំឡាយសម្បដីកំរតិទាប
សៅសពលសធ្ដីចំណាត់ថា្ន ក់ជនណារា្ន ក់ថាជាជនរងសម្ោះ។ ចំែុចសនះរានម្បសោជន៍ណាេ់សៅសពលជួបោ្ន សលដីក្រដី១ មុន
សពលអាជាញា ធររានសពលម្គប់ម្ោន់ក្នុងការបសងកាដីតឲ្យរានការ្ុរកចិត្តពដីអ្នកណដលសយដីងេង្សយ័។ សៅសពលបុគ្គលរា្ន ក់ម្តរូវបាន
េនមាតថាជាជនរងសម្ោះ សគសនាះម្តរូវ្រ្រួលបាននូវការឧបតថែមនិងការការរារ។ ម្បេិនសបដីសម្កាយមក ស�ដីញថាការេនមាតសនាះ
មិនរានមូលោឋា នម្តឹមម្តរូវសៅវញិ សនាះការឧបតថែមនិងការការរារអាចកាត់បនថែយម្េបសៅតាមសេចក្ដីម្តរូវការឬក៏ដកសចញវញិ
ណតម្ង។

ក្នុងកមមាវធិដីេំោល់ ការសមដីលេញ្ញា ននការជួញដូរអាចជួយសៅសពលចាប់ស្្ដីមដំបូងសដដីម្ដីសធ្ដីការសេ៊ដីបអសងកាតបណនថែមស្រៀត។ 
សេចក្ដីណែនាសំនះសេ្នដីនូវការសម្បដីេញ្ញា គំរូមួយចំនួន រមួទាងំេញ្ញា ទាក់្រងនឹងការសកងម្បវញ័្ច ក្នុងម្្រង់ម្ទាយជាសម្ចដីនខុេៗោ្ន
ណដលអាចជួយអ្នកអនុវត្តក៏ដូចជាអ្នកមិនរានជំនាញក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ រដឋាទាងំឡាយគួររកសាឲ្យទាន់
េម័យ ដូរតាមសាថែ នការែ៍ ស�ដីយនិងោក់កំរតិ្រមងៃន់េញ្ញា ទាងំសនាះសដដីម្ដ្ី ្ល់សៅអង្គភាពនានាណដលរាក់ព័ន្ធ រមួទាងំអ្នក
មិនរានជំនាញ្ង នូវសេចក្ដីណែនាមំួយណដលសគនិងម្តរូវការក្នុងសាថែ នការែ៍ណដលសគមុខជានឹង ជួប។ សទាះបដីរដឋារានបនទាុកចំ
បងក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ អង្គការសម្រៅរោឋា ភិបាលនិងេង្គមេុដីវ ដីលជាធនធានមិនអាចកាត់តនម្លបានក្នុងវធិដី
េំោល់ ស�ដីយគួរ្រ្រួលការោមំ្្រក្នុងតួនា្រដីោ៉ា ងេំខាន់ក្នុងការសាថែ បនា្រំនុកចិត្តនិង្រំនាក់្រំនងល្អរវាងជនរងសម្ោះនិងអាជាញា
ធរ។ ភា្ន ក់ងារអាជាញា ធរជួរមុខរបេ់រដឋា រមួទាងំមនន្តដីសមដីលការអនុវត្តចបាប់ម្ពំណដន អសនា្ត ម្បសវេន៍ កិច្ចការម្គប់ម្គងពលកមមា 
ស�ដីយនិងសេវាេង្គម គួរណត្រ្រួលបានការបងាហា ត់បសម្ងៀនសដដីម្ដីរានជំនាញេម្រាប់េំោល់ជនរងសម្ោះសោយរានគិតអំពដី
លក្ខែៈមនុេ្សរា្ន ក់ៗស�ដីយនិងសោរពការែ៍េរាងៃ ត់របេ់សគ។ អ្នករេ់សៅក្នុងេ�គមន៍ក៏គួរឲ្យយល់ដឹងអំពដីេភាពការែ៍
និងចំសែះក្នុងការេំោល់ជនេនមាតថាជាជនរងសម្ោះសដដីម្ដ្ី ្ល់ដំែឹងសៅអាជាញា ធរនានាេមម្េប។
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ណ្្នក្រដី១:
សេចក្ដីស្្ដីមននការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ
១.១. នរណាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ?

ការជួញដូរមនុេ្សជាអំសពដីខុេចបាប់ណដលរានម្្រង់ម្ទាយសម្ចដីនោ៉ា ង ស�ដីយរានលក្ខែៈខុេៗោ្ន ពដីតំបន់មួយសៅតំបន់មួយ។ 
បុរេ នេ្តដី និងកុរារម្តរូវបានសគសកងម្បវញ័្ច ក្នុងម្គប់វេិ័យរមួទាងំវេិ័យកេិកមមា េំែង់ ណថទានំិង្រ្រួលសភញាៀវ ការងារក្នុង្ទាះ 
វេិ័យកំសាន្តនិងកដីឡា នម្ពស�ដី សនសា្រ ណរ ៉ា និងតមបាញ។ សគអាចសកងម្បវញ័្ច សលដីមនុេ្សសៅសពលអ្នកទាងំសនាះឆ្លងណដនពដី
ម្បស្រេមួយសៅម្បស្រេមួយ ឬក៏េថែិតក្នុងម្បស្រេរបេ់ខ្លួន។ សទាះបដីរានកតា្ត ជាសម្ចដីនណដលសធ្ដីឲ្យមនុេ្សងាយម្េរួលសគជួញ
ដូរ ម្ករុមណដលរានហានិភ័យខ្ពេ់រមួរានជនអសនា្ត ម្បសវេន៍ណដលពំុរានចុះស ម្ា ះក្នុងបញជា ដី  ជនជាតិភាគតិច ស�ដីយនិងកុរារ
ណដលពំុរានឪពុករ្ាយឬអ្នកអាណាពយាបាល។ កតា្ត ទាងំឡាយដូចជាភាពម្កដីម្ក ការពំុរានការងារសធ្ដី វេិមភាពណយនឌ័រកង្ះ
ននការ្រ្រួលបានឧិកាេអប់រនិំងធនធាននានា ស�ដីយនិងការណដលោមា នការចុះេំបុម្តកំសែដី តជាលក្ខែៈម្បព័ន្ធ ក៏ជាកតា្ត
បសងកាដីនឲ្យងាយសគជួញដូរ។

អ្នកណាក៏អាចកា្ល យជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ សោយោមា នគិតអំពដីអាយុ សភ្រ ចំែង់ចំែូលចិត្តវេិ័យសភ្រ េញ្ជា តិ ជាតិ
សាេន៍ឬម្បសភ្រេង្គមណដលខ្លួនសកដីតសចញមក ភាពពិការ ឬក៏កាលៈស្រេៈ។ និោយឲ្យងាយស្ាប់បំ្ុត ជនរងសម្ោះពដីការ
ជួញដូរគឺជាជនណដលបានរងសម្ោះអំពដីឧម្កិដឋាកមមាននការជួញដូរមនុេ្ស។ ដូចរានណចងខាងសម្កាមក្នុងណ្្នក ១.២ ពិធដីការសដដីម្ដី

ត្មរុយ  : 
បញ្រូលការេន្មតណដលសធវើឲ្យសយើងសធវើ
អវដីៗហាក់ដូចជាអ្កណដលស្របានេន្មតថាជា
ជនរងស្ោោះសនាោះជាជនរងស្ោោះពិត។

សោលនសោបាយរបេ់រដ្ឋ្រួរអនុញ្ញា ត្តិឲ្យអាជាញា ធរណដ
លេង្ស័យថាជនម្ាក់ជាជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរចា
ត់វិធានការតាមការេង្ស័យសនាោះ្រឺ្រិតថាជនសនាោះជា
ជនរងស្ោោះសដើម្ដីផ្ល់ជំនួយនិងការការពារដំបូង។

្រប់សាកា ត់ េងកាត់ និងោក់សទាេសលដីការជួញដូរមនុេ្ស 
ជាពិសេេនេ្តដីនិងកុរារ (សៅកាត់ថា 
ពិធដីការអំពដីការជួញដូរមនុេ្ស) 
្្ល់និយមន័យអន្តរជាតិអំពដីឧម្កិដឋាកមមាក្នុងការជួញដូរមនុ
េ្ស។
សពលអនុវត្ត ការេំោល់ថាអ្នកណាជាជនរងសម្ោះ
ពដីឧម្កិដឋាកមមាមិនណមនណតងណតម្េរួលម្គប់សពលស�ដីយ។ 
ឧបេគ្គរមួរាន បញ្ហា ក្នុងការ្រំនាក់្រំនងរាក់ព័ន្ធនិ
ងភាសានិងវប្ឍម៌ ស�ដីយនិងភាពរញួរារបេ់ជនរង
សម្ោះក្នុងការនិោយជាមួយអាជាញា ធរសោយសារខ ្
លាច ឬការមិន្ុរកចិត្ត ជាពិសេេសៅសពលជួបដំបូង។ 
អាម្េ័យសៅសលដីប្រពិសសាធន៍របេ់សគ សគអា
ចមិនយល់ថាសគម្តរូវបានសគជួញដូរឬក៏សកងម្បវញ័្ច ស�ដីយ។ អ្នកខ្លះអាចសជឿថាសគបានឯកភាពនឹងសាថែ នភាពណដ
លខ្លួនសគេថែិតក្នុង សទាះបដីសគសម្បដីការសកៀបេងកាត់ បង្ខិតបង្ខំ ឬក៏សកងម្បវញ័្ច ក្នុងការឲ្យយល់ម្ពមសនាះក៏សោយ។ 
សោយសារស�តុសនះនិងស�តុស្្សងៗស្រៀត រានជនរងសម្ោះជាសម្ចដីនសគពំុបានរកស�ដីញថាជាជនរងសម្ោះរ�ូត។
វាជា្ររា្ល ប់ល្អក្នុងការេនមាតថាជនរា្ន ក់ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរសបដីរានការេង្សយ័ថាជនសនាះអាចេថែិតក្នុងសាថែ នភាព
សនាះ។ អនុវត្តតាមការេនមាតសនាះរានន័យថា កាលណារានការេង្សយ័ថាជនរា្ន ក់អាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរម
នុេ្ស អាជាញា ធរនិងគិតថាជនសនាះម្តរូវការជំនួយស�ដីយនិងការការរារ។ ម្បេិនសបដីសម្កាយមក បញ្ជា ក់ស�ដីញថាជនសនាះមិ
នណមនជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរស�ដីយមិនរានតម្មរូវការជំនួយឬការការរារ ការឧបតថែមអាចដកសចញសៅសពលសនាះ។ 
ជនណដលរានេញ្ញា ថារានសគជួញដូរ អាចជាជនរងសម្ោះក្នុងឧម្កិដឋាកមមាស្្សងស្រៀតណដរ ដូចជាការវាយតប់ ការចាប់រសំលាភ 
ឬក៏ការចាប់ជំរតិ។ សបដីេិនបញ្ជា ក់ស�ដីញថាជនសនាះមិនណមនជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ ប៉ាុណន្តជាជនរងសម្ោះពដីឧម្កិដឋាកមមាស្្សង
វញិ សគអាចបញជាូ នអ្នកសនាះឲ្យសៅ្រ្រួលសេវាស្្សងណដលម្តរូវជាង។ ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរអាចេថែិតសៅសម្រៅម្បស្រេសដដីមរប
េ់ខ្លួន ស�ដីយអាចរានការភ័យខា្ល ចពិតអំពដីការកាប់េរា្ល ប់សៅម្បស្រេរបេ់ខ្លួនសោយកតា្ត ពូជសាេន៍ សាេនា េញ្ជា តិ ជា
េរាជិកននេង្គមពិសេេណាមួយឬម្ករុមណដលរាននិនា្ន ការនសោបាយណាមួយ។ ក្នុងករែដី ណបបទាងំសនះ សគម្តរូវបញជាូ នឲ្យ
សៅសធ្ដីការេុំេិ្រ្ធិម្ជកសកាន។
1 សៅក្នុងឯកសារសនះទាងំមូល រាក្យថា ‘ការជួញដូរមនុេ្ស‘ (human trafficking) គឺសម្បដីេម្រាប់សរៀបរាប់ការជួញដូរមនុេ្សដូចណដលសគឲ្យនិយមន័យក្នុងម្បការ៣ននពិធដីការសដដី

ម្ដី្រប់សាកា ត់ េងកាត់ និងោក់្រែ្កមមា ការជួញដូរមនុេ្ស ជាពិសេេនេ្តដីនិងកុរារ (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children) ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (Trafficking in Persons Protocol)។ 

ផ
្នែកទី

១



4 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

 

មនុេ្សទាងំឡាយណដលឆ្លងកាត់ការជួញដូរមនុេ្សជាជនរងសម្ោះពដីឧម្កិដឋាកមមា ស�ដីយរដឋាម្តរូវគិតដូចសនាះនិង្្ល់ការការរារ។ បណនថែ
មសៅសលដីការរងសម្ោះពដីឧម្កិដឋាកមមា ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរអាចឆ្លងកាត់ការបំរានសធ្ដីបាបណ្្នកេិ្រ្ធិមនុេ្ស និងណ្្នកស្្សងស្រៀតរមួ
ទាងំការសធ្ដីឲ្យរបួេកាយ របួេ ្្លូវចិត្ត ការម្ោមំ្ោ្្លូវចិត្ត ការ្រ្រួលភាពអារាេឬសា្ន មអារាេ ស�ដីយនិងការខាតបង់សេដឋាកិច្ច។ 
សគសៅណតម្តរូវគិតថាជនរា្ន ក់ជាជនរងសម្ោះសទាះបដីអ្នកជួញដូរម្តរូវសគសា្គ ល់ ចាប់បាន ឬ តុលាការសថាកា លសទាេឬកាត់សទាេ 
ឬោមា នក៏សោយ ស�ដីយសទាះបដីរានឬោមា ន្រំនាក់្រំនងជាសាច់ញាតិរវាងជនរងសម្ោះនិងជនេង្សយ័ថាជាអ្នកជួញដូរក៏សោយ។

តម្មរុយ: បសងកាដីនការយល់ដឹងអំពដីឧម្កិដឋាកមមាននការជួញដូរមនុេ្ស
ជនណដលសគមិនយល់ថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរអាចជាជនរងសម្ោះពដីឧម្កិដឋាកមមាស្្សងស្រៀត ស�ដីយម្តរូវការជំនួយនិងការការ

រារ។ អ្នកអនុវត្តណដល្រ្រួលបនទាុកក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរគួរ្រ្រួលការយល់ដឹងអំពដីម្បសភ្រននឧម្កិដឋាកមមារាក់

ព័ន្ធទាងំឡាយ ស�ដីយរានបំរាក់អ្ដីៗតបតាមសេចក្ដីម្តរូវការ។

2 ពត៌រានបណនថែមទាក់្រងនឹងចំែុចទាងំឡាយណដលបានសលដីកស�ដីងក្នុងតារាងសនះ សគអាចសមដីលសៅក្នុងឯកសារ របាយការែ៍ពិភពសលាកអំពដីការជួញដូរមនុេ្ស: 
(Global Report on Trafficking in Persons), UNODC, 2014; ILO ការបា៉ា ន់សាមា នេម្រាប់្ូរទាងំពិភពសលាកននពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ២០០២ 
(Global Estimate of Forced Labour) :ល្រ្ធ្លនិងវធិដីសធ្ដី (Results and Methodology) ILO, 2012; របាការែ៍អំពដីការជួញដូរមនុេ្ស ២០១៤
(Trafficking in Persons Report 2014) រោឋា ភិបាលេ�រដឋាអាសមរកិ នាយកោឋា នននរដឋា ការោិល័យននការេទាង់និងម្បយុ្រ្ធម្បឆាងំនឹងការជួញដូរមនុេ្ស ឆា្ន ២ំ០១៤

តារាង្រដី១: ជំសនឿខុេនិងអ្ដីជាការពិតក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះ 2

ជំសនឿខុេ អ្ដីជាការពិត េម្រាប់ពត៌រាន  
បណនថែម េូមសមដីល

មនុេ្សម្តរូវឆ្លងណដនអន្តរជាតិ
ស្រដីបសគថាជាជនរងសម្ោះពដីកា
រជួញដូរ

សទាះបដីមនុេ្សជាសម្ចដីនម្តរូវបានសគជួញដូរឆ្លងកាត់ម្ពំណដន
អន្តរជាតិ ការជួញដូរមនុេ្សក៏អាចសធ្ដីក្នុងម្បស្រេណតមួយ 
ណដលសគសៅថាការជួញដូរក្នុងម្េរុក

១.១. និយមន័យននរាក្យ 
ជួញដូរមនុេ្ស

រានណតនេ្តដីនិងកុរារស្រអាចជា
ជនរងសម្ោះ

ការម្សាវម្ជាវនិងការ្្សព្្សាយពត៌រានអំពដីការជួញ
ដូរមនុេ្សបានសផ្្តសៅសលដីការជួញដូរនេ្តដីនិងកុរារ។ 
ប៉ាុណន្តបុរេក៏សគជួញ
ដូរក្នុងការសកងម្បវញ័្ច ម្គប់ម្បសភ្រណដរ 
ជាពិសេេម្បសភ្រណដល
សម្បដីពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ។

១.២. និយមន័យននរាក្យ 
ជួញដូរមនុេ្ស

១.៣. ការយល់ដឹង្រម្មង់ទាងំ
ឡាយននការសកងម្បវញ័្ច

ម្គប់ជនរងសម្ោះទាងំអេ់នន
ការជួញដូរសគសធ្ដីស�ដីងេម្រាប់
សកងម្បវញ័្ច ្្លូវសភ្រ

សទាះបដីភាគសម្ចដីនការជួញដូរសធ្ដីេម្រាប់សកងម្បវញ័្ច
្្លូវសភ្រ មនុេ្សម្តរូវសគជួញដូរេម្រាបព់លកមមាសោ
យបង្ខតិបង្ខំ សធ្ដីទាេករឬក៏សធ្ដីការម្បហាក់ម្បណ�
លនឹងទាេករ សេវជន ឬក៏ការយកេរ ដីរាង្គសចញ 
និងការសកងម្បវញ័្ច ម្បសភ្រឯស្រៀតៗ

១.៣. ការយល់ដឹង្រម្មង់ទាងំ
ឡាយននការសកងម្បវញ័្ច
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3 ឃ្្ល  ‘េកមមាភាពម្បហាក់ម្បណ�លនឹងទាេភាព‘ សគឲ្យនិយមន័យក្នុង អនុេញ្ញា បណនថែមេ្ដីអំពដីការលុបបំបាត់ទាេភាព ការលក់ដូរទាេករស�ដីយនិង្រំនាម្ររា្ល ប់ម្បហា-
ក់ម្បណ�លទាេភាព (Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and 
Practices Similar to Slavery) (អនុេញ្ញា បណនថែម) (Supplementary Convention) នាឆា្ន ១ំ៩៥៦, ដូចបានសលដីកមកពិសម្ោះក្នុងណ្្នក ១.៣.

ផ
្នែកទី

១

ម្គប់អ្នកសធ្ដីការក្នុងឧេសា�
កមមា្្លូវសភ្រទាងំអេ់ជាជនរង
សម្ោះននការជួញដូរ

សទាះបដីការជួញដូរេម្រាប់សកងម្បវញ័្ច ្្លូវសភ្រជាការជួញ
ដូរមួយណដលសគឧេសាស�ដីញជាងសគ អ្នកសធ្ដីការក្នុ
ងឧេសា�កមមា្្លូវសភ្រមិនណមនេុ្រ្ធេឹងជាអ្នកសគ
ជួញដូរស្រ។ សគម្តរូវរានសម្បដីមសធយាបាយណដលហា
មឃ្ត់ដូចជាការសកៀបេងកាត់ គំរាម សបាកម្បាេ 
(សបដីជនរងសម្ោះជាមនុេ្សសពញវយ័)សដដីម្ដីបញ្ជា ក់ថា
សគម្តរូវបានជួញដូរេម្រាប់សោលបំែង្្លូវសភ្រ។

១.៣. ការយល់ដឹង្រម្មង់ទាងំ
ឡាយននការសកងម្បវញ័្ច

៣.៣. េញ្ញា ននការជួញដូរ

ម្គប់ស្រេន្តរជនទាងំអេ់ណដ
លពំុរានស ម្ា ះក្នុងឯកសារ 
ជាជនរងសម្ោះននការជួញដូរ

សទាះបដីជនរងសម្ោះអាចម្តរូវសគនាចូំលសោយមិនម្បម្កដដី
ក្នុងម្បស្រេណដលសគសកងម្បវញ័្ច  មិនណមនមនុេ្សម្គប់រូប
ណដលចូលក្នុងម្បស្រេមួយសោយមិនម្បម្កដដីេុ្រ្ធណតម្តរូវ
សគសកងម្បវញ័្ច ស្រ។ បណនថែមពដីសលដីសនះស្រៀត មនុេ្សណដលសធ្ដី
ដំសែដី រសៅឬបន្តសា្ន ក់សៅក្នុងម្បស្រេមួយសោយម្បម្កដដី 
ក៏អាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរណដរ។

១.២. និយមន័យននរាក្យ 
ជួញដូរមនុេ្ស

២.២. យល់ដឹងថាស�តុអ្ដីបាន
ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូ
រអាចរញួរាក្នុងការបញ្ជា ក់អំ
ពដីខ្លួនឯង 

៣.៣. េញ្ញា ននការជួញដូរ

អ្នកណដលដឹងឬបងាហា
ញថាខ្លួនយល់ម្ពមចំ
សរាះ សាថែ នភាពរបេ់ខ្លួន 
មិនអាចរាប់ថាជាជនរង
សម្ោះពដីការជួញដូរស្រ

សទាះបដីជនរា្ន ក់បងាហា ញថាខ្លួន្រ្រួលយល់ម្ពមនឹង
សាថែ នភាព(ឧទា�រែ៍ ការងារសធ្ដី) តាងំពដីដំបូង្រដី 
ជនសនាះអាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។

ការយល់ម្ពមពដីកុរារមិនអាចយកជាបានការជានិច្ច 
ស�ដីយការយល់ម្ពមពដីមនុេ្សសពញវយ័ មិនអាចយកជាបា
នការស្រសបដីសគបានសម្បដីមសធយាបាយណដលហាមឃ្ត់ដូចជា
ការសកៀបេងកាត់ ការគំរាមកំណ�ង ឬការសបាកម្បាេសដដីម្ដី្រ
្រួលបានការយល់ម្ពមសនាះ។ 

១.២. និយមន័យននរាក្យ 
ជួញដូរមនុេ្ស

៣.៣. េញ្ញា ននការជួញដូរ

អ្នកណដលជាប់សាច់ញាតិ្ត 
ឬរាន្រំនាក់្រំនង 
សេ្នហាជាមួយនឹងអ្នកជួញ
ដូររបេ់ខ្លួន មិនអា ចរាប់ថា 
ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរស្រ

ជាសរឿយៗជនរងសម្ោះម្តរូវសគល្ួងឬសលដីកដំសកដីងឲ្យចូលក្នុង
សាថែ នភាពជួញដូរសោយមិត្តភ័ក្ឬបងប្អូន។ អារា�៍ពិរា�៍
ឬ្រំនាក់្រំនងជិតេ្និតដន្រស្រៀតក៏ជាមសធយាបាយណដលអ្នក
ជួញដូរសម្បដីេម្រាប់ម្គប់ម្គងជនរងសម្ោះរបេ់សគ។ ការសោ
រពទាងំងងឹតងងល់ឬអារា�៍ពិរា�៍សោយបង្ខំក៏រាប់ថាជា
េកមមាភាពម្បហាក់ម្បណ�លនិងទាេភាពណដរ។3

៣.៣. េញ្ញា ននការជួញដូរ

អ្នកណដលសជឿថាជដីវតិរបេ់ខ្លួ
នម្េរួលជាងមុនឬរានលុយជា
ងមុនមិនអាចរាប់ថាជាជនរង
សម្ោះពដីការជួញដូរស្រ

ជនរា្ន ក់អាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរសទាះបដីសគសនាះ
រានម្បាក់ណខម្ចដីនជាងនិង/ ឬជដីវតិម្េរួលជាងមុនពដីកាលម្តរូវ
បានសគជួញដូរ។ សគម្តរូវ វាយតនម្លការសកងម្បវញ័្ច សោយមិន
លំសអៀង។

២.២. យល់ដឹងថាស�តុអ្ដីបាន
ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរអាច
រញួរាក្នុងការបងាហា ញ ខ្លួន

៣.៣. េញ្ញា ននការជួញដូរ



6 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

១.២. ការឲ្យនិយមន័យរាក្យជួញដូរមនុេ្ស
 

សោលបំែងមួយក្នុងចំសណាមសោលបំែងទាងំឡាយណដលរានណចងក្នុងពិធដីការជួញដូរមនុេ្ស គឺសដដីម្ដីការរារនិងជួយជនរងសម្ោះពដីកា
រជួញដូរ សោយសោរពេិ្រ្ធរបេ់សគសោយសពញសលញ4។ សោលបំែងសនះសធ្ដីឲ្យរានតម្មរូវការមិនចំសរាះមួយណដលតម្មរូវឲ្យរដឋាេំោល់ជនរ
ងសម្ោះណដលអាចម្តរូវការជំនួយនិងការការរារ។ ការេំោល់អ្នកណាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរតម្មរូវឲ្យអាជាញា ធររបេ់រដឋាយល់អ្ដីសៅជាកា
រជួញដូរមនុេ្សណដលណ្្អកសលដីមូលោឋា ននិយមន័យរបេ់ឧម្កិដឋាកមមាសនាះ។ សៅក្នុងចបាប់អន្តរជាតិ និយមន័យរបេ់ឧម្កិដឋាកមមាសនាះរានណចង
ក្នុងរាម្តា 3(a) ននពិធដីការេ្ដីអំពដីការជួញដូរមនុេ្ស។ 

“ការជួញដូរមនុេ្ស” រានន័យថាជាការម្បកាេសម្ជដីេសរ ដីេ ដឹកជញជាូ ន ស្ទារ ្ទាុក ឬ្រ្រួលមនុេ្សសោយសម្បដីមសធយាបាយគំរាមឬសម្បដី
ករា្ល ងំឬសកៀបក្នុងម្្រង់ម្ទាយស្្សងស្រៀត ឆក់យកមនុេ្ស ណក្លងបន្លំ សបាកម្បាេ សម្បដីអំណាចខុេ ឬសឆ្លៀតឧិកាេក្នុងសាថែ នភាព្រន់
សខសាយ ឬឲ្យឬ្រ្រួលម្បាក់ឬ្លម្បសោជន៍សដដីម្ដី្រ្រួលបាននូវការយល់ម្ពមពដីជនរា្ន ក់ណដលរានអំណាចម្គប់ម្គងសលដីជនរា្ន ក់
ស្រៀត សដដីម្ដីសោលបំែងសធ្ដីការសកងម្បវញ័្ច ។ការសកងម្បវញ័្ច ម្តរូវរាប់បញ្ចូ លោ៉ា ងសហាចណាេ់ការសកងម្បវញ័្ច អំពដីសពេយាចាររបេ់
អ្នកដន្រ ឬក៏ការសកងម្បវញ័្ច ្្លូវសភ្រតាមម្្រង់ម្ទាយស្្សងស្រៀត ពលកមមាឬសេវាសោយបង្ខតិបង្ខំ ទាេភាពឬក៏អំសពដីម្បហាក់ម្បណ�
លនឹងទាេភាព ការឲ្យសគសម្បដីម្្រព្យេម្ត្តរិបេ់ខ្លួន ឬក៏ការយកេរ ដីរាង្គសចញ។

រូប្រដី១ ខាងសម្កាមសនះបងាហា ញជាសោលៗនូវធាតុ៣ណដលម្តរូវរានសដដីម្ដីបានជាការជួញដូរមនុេ្សសពញវយ័។ សចញពដីកូសឡាននិមួយៗ សគម្តរូវ
ការណតធាតុមួយសដដីម្ដីបំសពញឲ្យបានជាការជួញដូរ។

រូប្រដី១ : ណ្្នកេំខាន់ៗនននិយមន័យតាមលក្ខែៈចបាប់អន្តរជាតិននការជួញដូរមនុេ្ស 5

4   ចូរសមដីលម្បការ ២(ខ) ននពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (the Trafficking in Persons Protocol.)

5 ម្បភព : សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការសធ្ដីឲ្យការជួញដូរមនុេ្សសៅជាឧម្កិដឋាកមមា (Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons) 
នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆា្ន  ំ2014, ្រំព័រ៥

ការជួញដូរមនុេ្ស

េកមមាភាព

ការអំរាវនារកអ្នកសធ្ដីការ

ការដឹកជញជាូ ន

ការស្ទារ

ការ្ទាុក

ការ្រ្រួលមនុេ្ស

មសធយាបាយ

ការគំរាម ឬសម្បដីករា្ល ងំ

ការោប

ការសបាកម្បាេ

ការឆក់យក

ការណក្លងបន្លំ

ការសម្បដីអំណាចខុេ

ការបំរានសពលសគេថែិតក្នុងសាថែ នភាព្រន់សខសាយ

ការឲ្យឬ្រ្រួលម្បាក់ឬ្លម្បសោជន៍

សោលបំែង
ការសកងម្បវញ័្ច  រមួទាងំ :

ការសកងម្បវញ័្ច សលដីសពេយាចាររបេ់អ្នកដន្រ

ម្្រង់ម្ទាយស្្សងៗស្រៀតននការសកងម្បវញ័្ច ្្លូវសភ្រ

ពលកមមាឬសេវាសោយបង្ខិតបង្ខំ

ទាេភាពឬអំសពដីម្បហាក់ម្បណ�លទាេភាព

ការ្្ល់េិ្រ្ធិឲ្យសគសម្បដីដដីឬម្្រព្យេម្ត្តិខ្លួន

ការយកេរ ដីរាង្គសចញ
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ម្បការ 3(b) ននពិធដីការណចងថាការយល់ម្ពមរបេ់ជនរងសម្ោះពំុរានន័យអ្ដីស្រ សបដីរានការសម្បដីមសធយាបាយណដលបានណចងក្នុងពិធដីការសនាះ
ម្តរូវបានសម្បដី។ ម្បការ 3(b) និង 3(c) ណចងថាមសធយាបាយណដលបានណចងមិនចាបំាច់បញ្ជា ក់បងាហា ញស�ដីយក្នុងករែដី ជនរងសម្ោះជាកុរារ
អាយុសម្កាម១៨ឆា្ន ។ំ6

ពិធដីការសនះមិនណមនជាឯកសារចបាប់អន្តរជាតិសលដីក្រដី១ណដលសរៀបរាប់អំពដីបញ្ហា ការជួញដូរមនុេ្សស�ដីយ ប៉ាុណន្តវា្្ល់នូវនិយមន័យោ៉ា ងសព
ញសលញមកដល់សពលសនះ ស�ដីយជាឯកសារអន្តរជាតិចំបងណដលភាគដីរដឋាទាងំឡាយពឹងណ្្អកក្នុងការបសងកាដីតនិយមន័យឧម្កិដឋាកមមាក្នុងចបាប់
ជាតិ។ និយមន័យក្នុងរាម្តា៣ បានជួយសធ្ដីឲ្យរានេ្តង់ោណតមួយក្នុងការយល់ថាបុរេចាេ់និងកុរារាអាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរម
នុេ្ស ស�ដីយការសកងម្បវញ័្ចរានរាប់បញ្ចូ លមិនណមនម្ោន់ណតការសកងម្បវញ័្ច ្្លូវសភ្រប៉ាុសណា្ណ ះស្រ គឺការសកងម្បវញ័្ច ម្បសភ្រដន្រស្រៀត្ងណដរ7។ 
តារាងម្បសភ្រទាងំឡាយននការសកងម្បវញ័្ច ណចងសៅក្នុងនិយមន័យ រានរាប់បញ្ចូ លពលកមមាឬសេវាសោយការបង្ខិតបង្ខំ ឬទាេភាពឬក៏អំសពដី
ម្បហាក់ម្បណ�លនឹងទាេភាព ណដលរាន្្ល់និយមន័យក្នុងកណន្លងស្្សងស្រៀតក្នុងចបាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការឲ្យសគសម្បដីម្្រព្យេម្ត្តិស�ដីយ
និងការឲ្យសគយកេរ ដីរាង្គសចញ។ សទាះបដីតារាងសនះកំែត់េ្តង់ោអប្បររាននម្បសភ្រអំសពដីណដលចាបំាច់ម្តរូវរានសដដីម្ដីេនមាតថាជាការសកង
ម្បវញ័្ច  វាមិនបានសរៀបរាប់ម្គប់ម្បសភ្រទាងំអេ់ស្រ ណដលសធ្ដីឲ្យនិយមន័យរានភាព្រន់ភ្លន់ក្នុងការរាប់បញ្ចូ លនូវអំសពដីសកងម្បវញ័្ច ណដលរាន្រ
ម្មង់ថមាដីៗស្រៀតបាន។

និយមន័យអន្តរជាតិននរាក្យជួញដូរមនុេ្សរានការបកណម្បសម្ចដីនោ៉ា ង។ ខ្លះគិតថាការជួញដូរមនុេ្សជាវធិដីណដលជនរងសម្ោះម្តរូវបាន
សគយកសៅោក់ក្នុងការសកងម្បវញ័្ច  (ការម្បកាេសម្ជដីេសរ ដីេ ការដឹកជញជាូ ន ការស្ទារ ការ្ទាុក និងការ្រ្រួល) សោយការសកងម្បវញ័្ចេថែិត
សៅោច់សោយណ�ក។ ខ្លះស្រៀតយល់ថាឧម្កិដឋាកមមាសនះជាអំសពដីទាងំពដីរសនាះរមួោ្ន  គឺម្គបដែ្ប់ទាងំវធិដីទាងំល្រ្ធ្លចុងចប់(ការសកង
ម្បវញ្ច )។ ឧទា�ែ៍ ការណម្បតាមណតអត្តន័យរាក្យសេ្នដីថាចលនាមិនណមនចាបំាច់ជាណ្្នកននការជួញដូរស�ដីយ ប៉ាុណន្តសបដីមិនរាននិោយ
អំពដីចលនាសៅក្នុងការជួញដូរ វាពិបាកណបងណចកការជួញដូរមនុេ្សអំពដីការសកងម្បវញ័្ច ម្បសភ្រស្្សងៗស្រៀតណដលបានសរៀបរាប់ខាងសលដី 
ដូចជាពលកមមាសោយការបង្ខិតបង្ខំ ណដលសគឲ្យនិយមន័យសៅកណន្លងស្្សងមួយស្រៀតក្នុងចបាប់អន្តរជាតិ។ បណនថែមពដីសលដីសនះស្រៀត ្រម្មង់ននកា
រសកងម្បវញ័្ច ណដលរានណចងោ៉ា ងចបាេ់ៗក្នុងចបាប់ជាតិរានភាពខុេៗោ្ន រវាងរដឋានិមួយៗ។

តម្មរុយ : េំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរក្នុង

ចំសណាមម្ករុមណដលងាយរងសម្ោះ។ 

មុននឹងចូលសៅដល់ដំណាក់ននការសកងម្បវញ័្ច  សគពិបាក

រកឲ្យស�ដីញជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជា្រដីបំ្ុត។ រដឋាគួរ

ចាត់ឲ្យរានការណចងសៅក្នុងសោលនសោបាយរបេ់ខ្លួន

នូវរាម្តាណដលោមំ្្រអាជាញា ធរក្នុងការណេ្ងរកជនណដលសគ

េនមាតជារងសម្ោះក្នុងចំសណាមជនណដលងាយរងសម្ោះ 

រមួទាងំស្រេន្តរជនណដលរត់ពន្ធ្ង។

ក្នុងចបាប់អន្តរជាតិរានការណបងណចកខុេោ្ន តាមលក្ខែៈចបាប់រ
វាងការជួញដូរមនុេ្សនិងការរត់ពន្ធស្រេន្តរជន8 (migrant)។ 
តាមការអនុវត្តជាក់ណេ្ង ជាពិសេេសៅសពលរានការជួញដូរមនុេ ្
េឆ្លងណដន សគអាចរានការលំបាកក្នុងការណបងណចករវាងជនរង
សម្ោះពដីការជួញដូរនិងស្រេន្តរជនណដលម្តរូវបានសគរត់ពន្ធ ជាពិសេ
េសោយសារជនសនាះអាចជាអ្នកណដលសគរត់ពន្ធ្ងនិងជាជនរង
សម្ោះពដីការជួញដូរ្ង9។ ស្រេន្តរជនណដលសគរត់ពន្ធងាយធា្ល ក់សៅ
ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជា្រដីបំ្ុត ឬក៏រងការសកង
ម្បវញ័្ច ម្បសភ្រដន្រៗស្រៀតក្នុងសពលសធ្ដីដំសែដី រឬក៏សពលសៅដល់
ម្បស្រេ្រដីសៅស�ដីយ។ អ្នកម្បម្ពឹត្តសលមាដីេអាចម្បម្ពឹត្តឧ
ម្កិដឋាកមមាទាងំពដីរក្នុងដំសែដី រណតមួយ គឺរត់ពន្ធមនុេ្សមួយចំនួន 
និងជួញដូរមួយចំនួនស្រៀត។ សទាះបដីស្រេន្តរជនណដលសគរត់ពន្ធ 

ផ
្នែកទី

១

6 ចូរសមដីល្ងណដរ សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការសធ្ដីឲ្យការជួញដូរមនុេ្សសៅជាឧម្កិដឋាកមមា ឆា្ន ២ំ០១៤ (Policy Guide on Criminalizing 
Trafficking in Persons) នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆា្ន  ំ2014 ្រំព័រ ៤-៥

7 សៅសពលេន្ធិេញ្ញា ឆា្ន  ំ ១៩០៤ ១៩១០ និង ១៩៣៣ សផ្្តគំនិតខា្ល ងំសៅសលដីេកមមាភាពននការបញជាូ ននេ្តដីនិងសកមាងម្េដីឆ្លងណដនេម្រាប់សោលបំែងសពេយាចារ ស�ដីយអនុេ
ញ្ញា េម្រាប់េងកាត់ការជួញដូរមនុេ្សនិងការសកងម្បវញ័្ច ក្នុងសពេយាចាររបេ់អ្នកដន្របានពម្ងដីកវាឲ្យសលដីេពដីនេ្តដីនិងសកមាងម្េដីសដដីម្ដីម្គបដែ្ប់‘ជនណាក៏បាន ‘ពិធដីការបា៉ា សលដីម៉ាូ‘ 
(the Palermo Protocol) ជាឯកសារចបាប់េ្ដីអំពដីការជួញដូរសលដីក្រដី១ណដលបញ្ចូ ល្រម្មង់នានាននការសកងម្បវញ័្ច ណដលមិនណមនទាក់្រងនិងសរឿង្្លូវសភ្រ។

8 ការរត់ពន្ធមនុេ្សរានន័យថាការយកសដដីម្ដី្រ្រួលបាន្លជាថវកិាឬវតថែុពដីការចូលសោយខុេចបាប់របេ់ជនរា្ន ក់សៅក្នុងភាគដីរដឋាមួយណដលជនសនាះមិនរានេញ្ជា តិឬេិ្រ្ធិរេ់សៅ
ជាអចិននន្តយស៍ោងតាមម្បការ៣ ននពិធដីការម្បឆាងំនឹងការរត់ពន្ធស្រេន្តរជនតាមដដីសោក េមុម្្រ និងអាកាេ (Protocol against the Smuggling of Migrants 
by Land, Sea and Air)  បណនថែមសៅសលដីអនុេញ្ញា អង្គការេ�ម្បជាជាតិម្បឆាងំនឹងឧម្កិដឋាកមមាឆ្លងណដនសរៀបច ំ(the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime)

9 ចំសរាះការពិភាកសាលំអិតអំពដីភាពខុេោ្ន តាម្្លូវចបាប់រវាងការជួញដូរមនុេ្សនិងការរត់ពន្ធមនុេ្សចូរសមដីល សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការសធ្ដីឲ្យការជួញដូរមនុេ ្
េសៅជាឧម្កិដឋាកមមា (Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons) នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដីឆា្ន ២ំ០១៤ (Bali Process, 2014), ្រំព័រ ៨-៩ និងសេច
ក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការសធ្ដីឲ្យការរត់ពន្ធស្រេន្តរជនសៅជាឧម្កិដឋាកមមា  (Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling), នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី 
ឆា្ន ២ំ០១៤ (Bali Process, 2014) ្រំព័រ ១០-១១



8 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

១.៣. ការយល់ដឹង្រម្មង់ទាងំឡាយននការសកងម្បវញ័្ច
 
ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរភាគសម្ចដីនសគរកស�ដីញសៅសម្កាយពដីរានសគសកងម្បវញ័្ច  ដូសច្នះស�ដីយសគម្តរូវសា្គ ល់ការសកងម្បវញ័្ច ក្នុង្រម្មង់ស្្សងៗ
ទាងំឡាយរបេ់វានិងដូចណដលសគឲ្យនិយមន័យក្នុងចបាប់អន្តរជាតិ។ ភេ្តុតាងននការសកងម្បវញ័្ចេំខាន់ណាេ់ក្នុងការោមំ្្រការេនមាតថា
រានការជួញដូរ។

ក្នុងម្បស្រេជាសម្ចដីនរានការសផ្្តអារមមាែ៍ខ្ពេ់ចំសរាះការជួញដូរសដដីម្ដីសកងម្បវញ័្ចខាង្្លូវសភ្រ។ សកងម្បវញ័្ចខាង្្លូវសភ្រជាពិសេេសលដីនេ្តដី
និងកុរារ ជាបញ្ហា ធំ្ូរទាងំពិភពសលាក ប៉ាុណន្តវាេំខាន់ណដលសយដីងម្តរូវយល់្រម្មង់ទាងំឡាយឯស្រៀតននការសកងម្បវញ័្ច ។

ពលកមមាឬសេវាសោយការបង្ខិតបង្ខំ

សោងតាមអនុេញ្ញា ឆា្ន ១ំ៩៣០របេ់អង្គការពលកមមាអន្តរជាតិេ្ដីអំពដីពលកមមាសោយការបង្ខិតបង្ខំ ពលកមមាឬសេវាសោយការបង្ខិតបង្ខំេុ្រ្ធ
ណតជាការងារឬសេវាណដលជនរា្ន ក់ម្តរូវបានសគបង្ខំឲ្យសធ្ដីសោយការគំរាមសម្កាមសទាេពិន័យអ្ដីមួយ ស�ដីយណដលជនសនាះមិនបានេមា័
ម្គចិត្តសធ្ដីសោយខ្លួនឯង។ ការគំរាម(menace) ម្តរូវសគបានបកណម្បសោយរាប់បញ្ចូ លការសកៀបេងកាត់ទាងំ្្លូវកាយទាងំ្្លូវចិត្តពដីេំណា
ក់សៅហ្ាយនាយ12 ដូចជាមិនឲ្យបុគ្គលឹករានឧិកាេស�ដីងឋានៈ ស្ទារកណន្លងការងារ ្រ្រួលការងារថមាដី ឬក៏្រ្រួលបាន្ទាះសា្ន ក់សៅ13។ 
ការសធ្ដីការសោយមិនេមា័ម្គចិត្ត ក៏ជាកតា្ត ោ៉ា ងេំខាន់ក្នុងការបញ្ជា ក់អំពដីពលកមមាសោយការបង្ខិតបង្ខំ។ ពលកមមាម្តរូវបានបង្ខំសធ្ដីសលដីកណលងណត
អ្នកសធ្ដី្្ល់ការឯកភាពសោយសេរ ដីស�ដីយអាចដកវញិបាន។

10 ពិធដីការម្បឆាងំនឹងការរត់ពន្ធស្រេន្តរជនតាមដដីសោក េមុម្្រ និងអាកាេ (The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) 
(ពិធដីការននការរត់ពន្ធមនុេ្ស) រានរមួទាងំម្បការេ្ដីអំពដីការការរារសោយចាបំាច់ម្បហាក់ម្បណ�លនឹងម្បការណចងក្នុង ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្សណដរ។

11 និយមន័យរបេ់អង្គការពលកមមាអន្តរជាតិ្្ល់ឲ្យរាក្យពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ ម្តរូវបានបញ្ជា ក់ម្ងស្រៀតសៅឆា្ន ២ំ០១៤សោយរានការ្រ្រួលយកពិធដីការភាជា ប់សៅនឹ
ងអនុេញ្ញា េ្ដីអំពដីពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ។ េន្និបា្រអន្តរជាតិេ្ដីអំពដីពលកមមា អត្តប្រននពិធដីការភាជា ប់សៅនឹងអនុេញ្ញា េ្ដីអំពដីពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ ឆា្ន ១ំ៩៣០ 
កំែត់ម្តាបសណ្ាះអាេន្ន េម័យម្បជំុសលដីក្រដី១០៣ ស�្ុសដីណែវ ឆា្ន ២ំ០១៤ ម្បការ១(៣)

12 ILO របាយការែ៍របេ់គែៈករាមា ធិការននអ្នកជំនាញេ្ដីអំពដីការអនុវត្តអនុេញ្ញា និងអនុសាេន៍ របាយការែ៍្រដី៣(ណ្្នក ១ក) (Report of the Committee of 
Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 1A),) កិច្ចម្បជំុេ្ដីអំពដីពលកមមាអន្តរជាតិសលដីក្រដី៩០ ស�្ុសដីណែវ 
ឆា្ន ២ំ០០២ ្រំព័រ ៩៨

13 ការេទាង់មតិជា្រួសៅអំពដីការលុបបំបាត់ពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំសធ្ដីស�ដីងសោយគែៈករាមា ធិការជំនាញក្នុងការអនុវត្តពិធដីការនិងអនុសាន៍ ILC, េម័យម្បជំុសលដីក្រដី៦៥ 
ស�្ុសដីណែវ ឆា្ន ១ំ៩៧៩ ឃ្្ល ្រដី២១។ ចូរសមដីល្ងណដរការេទាង់មតិជា្រួសៅសៅឆា្ន ២ំ០០៧អំពដីការខំបំបាត់ពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ ក្នុងឃ្្ល ្រដី ៣៧។

ពលកមមាកុរារសម្បៀបសធៀបសៅនឹងការងារកុរារ 

អនុេញ្ញា ឆា្ន ១ំ៩៧៣របេ់អង្គការពលកមមាអន្តរជាតិេ្ដីអំពដីអាយុអប្បររាណដលអាច្រ្រួលឲ្យចូលសធ្ដីការ
បាន រានសរៀបរាប់អំពដីពលកមមាកុរារថាជាការងារឬសេវាណដលសធ្ដីសោយមនុេ្សសម្កាមអាយុ១៨ឆា្ន ណំដលអាច
បងកាសម្ោះថា្ន ក់ដល់េុខភាពឬេុវតថែិភាពរបេ់ខ្លួន ឬរារាងំដល់ការេិកសានិងការហាត់សរៀនវជិាជា ជដីវៈរបេ់ខ្លួន។  
ពលកមមាកុរារខុេអំពដីការងារកុរារ ណដលមិនប៉ាះរាល់ដល់េុខភាព េុវតថែិភាព ឬឧិកាេសរៀនេូម្តរបេ់កុរារសនាះ។

ធមមាតាម្ពមសម្ពៀងសោយេមា័ម្គចិត្តជាមួយអ្នករត់ពន្ធ សគទាងំសនាះងាយធា្ល ក់ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ ឬក៏ការសកងម្បវញ័្ច និងឧម្កិ
ដឋាកមមាដន្រស្រៀតជា្រដីបំ្ុត (រមួទាងំការសកៀបយកម្បាក់ ការបំរាន ការបំរាន្្លូវសភ្រ ការរសំលាភ្្លូវសភ្រ និងទារុែកមមា)។ សាថែ នភា
ពននការសធ្ដីដំសែដី រសៅក្នុងេកមមាភាពរត់ពន្ធអាចណម្បកា្ល យសៅជាជសម្មដីេណដលដំបូងឲ្យសគរត់ពន្ធខ្លួន សៅជា�ប់រានន័យសៅវញិ10 

។ ឧទា�រែ៍ សាថែ នភាពសម្ោះថា្ន ក់តាម្្លូវ សធ្ដីឲ្យស្រេន្តរជនពឹងណ្្អកសៅសលដីអ្នករត់ពន្ធស�ដីយោមា នជំសរ ដីេអ្ដី រានណតបន្តដំសែដី រ 
សទាះបដីរានភាពសវ្រនាោ៉ា ងណាក៏សោយ។ អាម្េ័យសៅសលដីថាសតដីសគជួបស�ដីញសាថែ នការែ៍សនាះសៅសពលណា ជនទាងំសនាះអាចសគចាត់ថា
ជាជនណដលសគរត់ពន្ធជាជាងជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ ម្តរូវរានវត្តរានបំែងសកងម្បវញ័្ច ស្រដីបសគចាត់ថារានឧម្កិដឋាកមមាជួញដូរ ប៉ាុណន្តធមមា
តាភាគសម្ចដីនសគរកស�ដីញសម្កាយពដីការសកងម្បវញ័្ច សកដីតស�ដីងស�ដីយ។ អាជាញា ធរគួរេម្លឹងរកសមដីលេញ្ញា ននការជួញដូរក្នុងចំសណាមស្រេន្តរជន
ណដលសគរត់ពន្ធសដដីម្ដីស្រដីបអាចរកស�ដីញជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។
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ទាេភាព និង្ររា្ល ប់ម្បហាក់ម្បណ�លទាេភាព

ទាេភាពជាម្បសភ្រធងៃន់ធងៃរជាងសគបំ្ុតននការសកងម្បវញ័្ច សលដីមនុេ្ស។ សេរ ដីភាព្ុតពដីទាេភាពជាប្រោឋា នមួយក្នុងចំសណាមប្រោឋា ន
ដ៏តិចតួចក្នុងចបាប់អន្តរជាតិណដលរដឋាមិនអាច្ុរកសចាលមិនសអដីពដីបាន រានន័យថាពំុរានកាលៈស្រេៈណដលរដឋាអនុញ្ញា ត្តិឲ្យរានទាេភា
ពស�ដីយ។ សគឲ្យនិយមន័យរាក្យទាេភាពដំបូងសៅក្នុងអនុេញ្ញា ឆា្ន ១ំ៩២៦សដដីម្ដីេងកាត់ការជួញដូរទាេករស�ដីយនិងទាេភាព ថា
ជាឋានៈឬលក្ខែៈរបេ់បុគ្គលណដលអំណាចទាងំអេ់្សារភាជា ប់និងេិ្រ្ធិក្នុងការរានកមមាេិ្រ្ធិម្តរូវបានសគសម្បដី។ តាមឫេគល់របេ់វា 
ទាេភាពគឺអំពដីសរឿងកមមាេិ្រ្ធិ។ អំណាចភាជា ប់សៅនឹងេិ្រ្ធិក្នុងការរានកមមាេិ្រ្ធិណដលជាណ្្នកននទាេភាពកាលពដីបូរាែ សៅណតស�ដីញរានសា្ន
មរូបភាពសនះក្នុងទាេភាពេម័យថមាដីណដរ។ េញ្ញា ខ្លះននទាេភាពណដលរានណចងក្នុងអនុេញ្ញា អំពដីទាេភាព រមួរានអំណាចក្នុងការកំែត់
ឲ្យជនរងសម្ោះនូវស ម្ា ះ សាេនា ប្ដីឬម្បពន្ធ ក៏ដូចជាវាេនារបេ់កូនសៅរបេ់ជនសនាះ។15 ទាេភាពអាចរានរាប់បញ្ចូ លអាកប្កិរោិ
ណដលសធ្ដីឲ្យអន់ថយនូវេមតថែភាពទាងំ្្លូវកាយទាងំ្្លូវចិត្តក្នុងការម្្រម្្រង់ជដីវតិរបេ់ខ្លួន

16 ។    

្ររា្ល ប់ម្េសដៀងោ្ន នឹងទាេភាពម្តរូវបានហាមឃ្ត់សោយអនុេញ្ញា បណនថែមឆា្ន ១ំ៩៥៦េ្ដីអំពដីការលុបបំបាត់ទាេភាព ការជួញ
ដូរទាេករ និងម្បនពែដី និង្ររា្ល ប់ម្េសដៀងនិងទាេភាព។ ម្បនពែដី និង្ររា្ល ប់ម្េសដៀងនិងទាេភាព គឺនិោយអំពដី្រំនាក់
្រំនងណបបសកងម្បវញ័្ច របេ់មនុេ្ស ណដលរានណ្្នកកមមាេិ្រ្ធិស�ដីយណដលរកសាសៅរានជដីវតិមិនណមនសោយសារចបាប់ស្រ ប៉ាុណន្ត
សោយ្រំនាម ្រំលាប់ ឬ្រំលាប់េង្គម។ ជាពិសេេ អនុេញ្ញា បណនថែមបានបញ្ជា ក់អំពដីម្បនពែដី និង្ររា្ល ប់ម្េសដៀងនឹងទាេ
ភាព ដូចតសៅ ៖

14 អនុេញ្ញា េ្ដីអំពដីការេងកាត់ការលក់ដូរទាេករនិងទាេភាព (Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery), 60 េន្ធិេញ្ញា របេ់េម្ព័ន្ធម្បជាជាតិ 
ភាគ២៥៣ នថងៃ្រដី២៥ ណខកញ្ញា  ឆា្ន ១ំ៩២៦ ចូលេពលភាពសៅនថងៃ្រដី ៩ ណខមិនា ្្ន ១៩២៧ (អនុេញ្ញា េ្ដីអំពដីទាេភាព) 

15 ចូរសមដីល ដូចជា Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic, ករែដី   IT-96-23-T និង IT-96-23/1-T, អង្គវនិិច្័យឧម្កិដឋាកមមាអន្តរជាតិេម្រាប់អតដីតេភាប
ែឹ្ងតវ់ាននម្បស្រេយូសហា្គ សា្ល វ ដី នថងៃ្រដី១២ មិថុនា ២០០២

16 ចូរសមដីល ដូចជាសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីខា្ន តរង្ាេ់្្លូវចបាប់ប់ននទាេភាពរបេ ់Bellagio-Harvard(Bellagio-Harvard Guidelines on the Legal Parameters of 
Slavery), បណ្ាញម្សាវម្ជាវអំពដី ខា្ន តរង្ាេ់្្លូវចបាប់ប់ននទាេភាពឆា្ន  ំ២០១២

តម្មរុយ:  ការេំោល់ទាេភាព
ទាេភាពរានេញ្ញា ឲ្យដឹងតាមរយៈ្រំនាក់្រំនងរវាងអ្នកម្បម្ពឹត្តនិងអ្នករងសម្ោះជាជាងតាមលក្ខែៈននសាថែ នភាព។ អាជាញា ធ

រគួរយល់ថាមនុេ្សរា្ន ក់ណដលេថែិតក្នុងទាេភាពអាចរេ់សៅសោយម្េរួល ប៉ាុណន្តពំុរានអំណាចក្នុងការេសម្មចកិច្ចការេំខាន់ៗ

របេ់ខ្លួនស�ដីយ។

•  បំែុលេួពូជ (Debt bondage)  (ម្បការ 1(a)), ជាសាថែ ន
ភាពសកដីតស�ដីងសោយកូនបំែុលេនយាថានឹង្្ល់សេវា        
សោយខ្លួនឯងឬសោយអ្នកណារា្ន ក់ណដលខ្លួនម្គប់ម្គងសដដីម្ដី
ធានាបំែុល សបដីតនម្លសេវាទាងំសនាះតាមការគិតេមរម្យ 
មិនយកសៅ្ូរទាត់ផ្ត់បំែុល ឬក៏កំ�ុងសពលឬក៏លក្ខែៈ
ននសេវាទាងំសនាះមិនបានកំែត់ឬបញ្ជា ក់។ និោយមយា៉ាង
ស្រៀត បំែុលេួពូជគឺជាសាថែ នភាពណដលមនុេ្សរា្ន ក់្្ល់
សេវាសដដីម្ដីបង់បំែុលណដលមិនសចះចប់។

ផ
្នែកទី

១

តម្មរុយ : ការេំោល់បំែុលេួពូជ 
បំែុលេួពូជជាបញ្ហា ឧេសា�៍រានក្នុងរង្ង់ជនរងសម្ោះពដីការជូញ
ដូរ។ បំែុលេួពូជអាចេំោល់បានសោយស�ដីញរាន
បំែុលណដលមិនអាចគិតដឹងចំនួនស�ដីយមិនអាចបង់ោច់សទាះបដី
សធ្ដីការឬ្្ល់សេវាប៉ាុនាមា នក៏សោយ។ អាជាញា ធរជាសម្ចដីនយល់អំពដី
បំែុលេួពូជក្នុងន័យ្ូរលំ្ូរលាយ ថាជាការ្្ល់ករា្ល ងំនិងសេ
វាសដដីម្ដីេងបំែុលក្នុងសាថែ នភាពសកងម្បវញ័្ច ។



10 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

• (រាម្តា 1(b)), (រាក្យអង់សគ្លេថា Serfdom) ជាសាថែ នភាពណដលអ្នករេ់សៅសលដីដដី ជាប់ចំែងតាម្្លូវចបាប់ ម្បនពែដី  
ឬកិច្ចេនយា ម្តរូវរេ់សៅនិងសធ្ដីការសៅសលដីដដីណដលជាកមមាេិ្រ្ធិរបេ់អ្នកដន្រ ស�ដីយម្តរូវ្្ល់សេវាណដលរានការកំែត់ចបាេ់លាេ់
សៅអ្នកសនាះ សោយរានឬមិនរាន្រ្រួលម្បាក់កនម្ម ស�ដីយមិនអាចដូរសាថែ នភាពសនាះបាន។

ការលក់កុរារេម្រាប់ឲ្យសគសកងម្បវញ័្ច  (រាម្តា 1(d)),17 ណដលឪពុករ្ាយឬអាណាពយាបាលរបេ់កុរារអនុញ្ញា ត្តិឲ្យភាគដី្រដី៣សកង
ម្បវញ័្ច ពលកមមារបេ់កុរារ។ ចបាប់ថមាដីៗបាន្្ល់និយមន័យ្ូរលំ្ូរលាយជាងនិយមន័យណចងក្នុងអនុេញ្ញា បណនថែម។ អនុេញ្ញា
អង្គការពលកមមាអន្តរជាតិឆា្ន ១ំ៩៩៩ េ្ដីអំពដី្រម្មង់អាម្កក់បំ្ុតននពលកមមាកុរារ បានបណនថែមការយកចូលសោយបង្ខំនូវកុរារសដដី

តម្មរុយ: ការេំោល់អារា�៍ពិរា�៍
           សោយបង្ខិតបង្ខំ

ចាប់តាងំពដីអនុេញ្ញា បណនថែមេ្ដីអំពដីទាេភាពចូលជាធររានមក 
ណដលអនុេញ្ញា សនាះេំោល់ណតអារា�៍ពិរា�៍សោយបង្ខិតបង្ខំ

សៅសលដីនេ្តដី សគបាន្រ្រួលសា្គ ល់ោ៉ា ង្ូរលំ្ូរលាយថាកុរារានិង
បុរេសពញវយ័ក៏អាចសគបង្ខំឲ្យសរៀបការណដរ។ សដដីម្ដីម្បយុ្រ្ធ
ម្បឆាងំម្គប់ម្្រង់ម្ទាយននអារា�៍ពិរា�៍សោយបង្ខិតបង្ខំ គួរសធ្ដី
ចបាប់ហាមការសរៀបការសោយបង្ខិតបង្ខំោ៉ា ងណាណដលអាចអនុវត្ត
បានសេមាដីភាពោ្ន សោយមិនគិតអំពដីសភ្ររបេ់ជនរងសម្ោះ។

តម្មរុយ: ការេំោល់ការលក់កុរារ
           េម្រាប់ឲ្យសគសកងម្បវញ័្ច

សោយសារការលក់កុរារឬទារកមិនម្តរូវការឲ្យស�ដីញការសក
ងម្បវញ័្ច សកដីតស�ដីងបនាទា ប់ពដីការលក់ រដឋាទាងំឡាយគួរពិចា
រណាពម្ងដីកចំែុចសនះបញ្ចូ លេកមមាភាពឯស្រៀតៗដូចជា
ការលក់កុរារសដដីម្ដីឲ្យសគចិញ្ច ឹមស�ដីយនិងកមមាវធិដីរាែិជជាក
មមាចិញ្ច ឹមកូនក្នុងសរាះឲ្យសគ។19

17 សោលគំនិតទាងំសនះ ណដលរានស ម្ា ះមួយស្រៀតសៅថាសេវកភាព (Servitude) 
   សគឲ្យនិយមន័យក្នុងចបាប់អន្តរជាតិណដលអាចរានម្បសោជន៍ក្នុងការេំោល់សាថែ នភាពសកងម្បវញ័្ច

18 ពិធដីការមិនបង្ខំភាជា ប់សៅនឹងអនុេញ្ញា េ្ដីអំពដីការលក់កុរារ សពេយាចារកុរារនិងរបួអាេអាភាេកុរារ (Optional Protocol to the Child Convention on the Sale 
of Children, Child Prostitution and Child Pornography), 2171 

    េន្ធិេញ្ញា អង្គការេ�ម្បជាជាតិភាគ២២៧ ចុះនថងៃ្រដី២៥ ឧេភា ឆា្ន ២ំ០០០ ចូលរានេុពលភាពនថងៃ្រដី ១៩ មករា ២០០២ ម្បការ ២(ក) 

19  ចូរសមដីលបណនថែម  Anne T. Gallagher, ‘ម្បការ ៣៥’ ក្នុង Phillip Alston and John Tobin, ការបសញ្ចញមតិសលដីអនុេញ្ញា េ្ដីអំពដីេិ្រ្ធិរបេ់កុរារ 
    (Commentary to the Convention on the Rights of the Child,)  Oxford University Press, 
    នាឆា្ន ២ំ០១៥ ខាងមុខ។ ចូរសមដីល្ងណដរ សេចក្ដីពិភាកសាណវកណញកអំពដីការយកសធ្ដីជាកូនចិញ្ច ឹមសោយបង្ខិតបង្ខំ/ខុេចបាប់ សៅ ២.៣ ខាងសម្កាម

• ម្បនពែដី ឬ្ររា្ល ប់ (រាម្តា 1(c)) ណដល
 “(i) នេ្តដីរា្ន ក់ សោយោមា នេិ្រ្ធិម្បណកក ម្តរូវម្បគល់ឲ្យសគ 

ឬម្បគល់តាមការសរៀបការ សៅសពលសគម្បគល់ប ្
រាក់ឬវតថែុឲ្យសៅឪពុករ្ាយ អ្នកអាណាពយាបាល 
ឬម្ករុមម្គរួសាររបេ់ខ្លួន ឬជនឬម្ករុមណាស្្សងមួយស្រៀត 
ឬ (ii) ប្ដីរបេ់នេ្តដីរា្ន ក់ ម្ករុមម្គរួសាររបេ់ប្ដី 
ឬម្ករុមមនុេ្សេម្ព័ន្ធរបេ់ប្ដី រានេិ្រ្ធិស្ទារនាងឲ្យសៅមនុ
េ្សរា្ន ក់ស្រៀត ក្នុងតនម្លម្បាក់ណដលសគបាន្រ្រួលឬសោយវ ិ
ធដីស្្សង ឬ 

 (iii) នេ្តដីរា្ន ក់ណដលសពលប្ដីសា្ល ប់សៅ 
ម្តរូវសគរា្ន ក់ស្រៀត្រ្រួលជាមរតក។

ម្ដីសម្បដីក្នុងជសរា្ល ះម្បោប់សោយអាវុធ រូបអាេអាភាេ 
េកមមាភាពខុេចបាប់ដូចជាការ្លិតនិងការចរាចរ
សម្គឿងញាែ ស�ដីយនិងការងារណដលរានលក្ខែៈ 
ឬសោយសារកាលៈស្រេៈណដលម្តរូវសធ្ដីសនាះ 
មុខជានឹងបងកាសម្ោះថា្ន ក់ដល់េុខភាព េុវតថែិភាព 
ឬេដីលធម៌របេ់កុរារ។ ម្បការ 2(a) ននពិធដីការមិនបង្ខំឆា្ន ំ
២០០២ របេ់អនុេញ្ញា អំពដីេិ្រ្ធិកុរារក្នុងវេិ័យល
ក់កុរារ សពេយាចារកុរារ និងរូបអាេអាភាេកុរារ 
បានឲ្យនិយមន័យ្ូរលំ្ូរលាយសលដីរាក្យ “លក់កុរារ” 
ថាជាអំសពដី ឬកិច្ចការជំនួញ ណដលសធ្ដីឲ្យកុរារម្តរូវបានសគ
ស្ទារសោយមនុេ្សរា្ន ក់ឬម្ករុមមួយសៅឲ្យមនុេ្សឬម្ករុមមួយ
ស្រៀតេម្រាប់ម្បាក់កនម្មឬថ្នូនឹងអ្ដីមួយ 18។
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20 ចំសរាះពត៌រានបណនថែមអពំដីការជួញដូរេម្រាប់សោលបំែងយកេរ ដីរាង្គសចញ ចូរសមដីលដូចជា សេចក្ដីណែនាជំាសោលការែ៍របេ់អង្គការេុខភាពពិភពសលាកអំពដីសកាេិកាមនុ
េ្ស ជាលិកា និងការប្ូរេរ ដីរាង្គ (the WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation) និងសេចក្ដីម្បកាេននម្ករុងអុដី
សាថែ នប៊ុល (the Declaration of Istanbul), ទាងំពដីររានសៅ  http://www.who.int/transplantation/en/.

21 ្រម្មង់ទាងំពដីរសនះម្តរូវបាន្រ្រួលសា្គ ល់ោ៉ា ងចបាេ់លាេ់ក្នុងសេចក្ិបងា្គ ប់របេ់េ�ភាពអឺរ ៉ាុបេ្ដីអំពដីការជួញដូរ 2011/36/EU (European Union Trafficking 
Directive 2011/36/EU ) សោយរាក្យ ‘ការេុំទានសោយបង្ខិតបង្ខ’ំ(forced begging) រាននិយមន័យថាជា្រម្មង់មួយននពលកមមាសោយបង្ខិតបងខំឬសេវាដូចណដ
ល្្ល់និយមន័យសោយ អនុេញ្ញា ននពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំរបេ់អង្គការពលកមមាអន្តរជាតិ (ILO Forced Labour Convention) និងការសកងម្បវញ័្ច ពដីេកមមាភាព
ឧម្កិដឋាកមមាម្តរូវសគយល់ថារានរាប់បញ្ចូ លអំសពដីឆក់ លួចឥវា៉ាន់ពដីហាង រត់សម្គឿងញាែ ស�ដីយនិងេកមមាភាពម្បហាក់ម្បណ�លដន្រស្រៀតណដលម្តរូវ្រ្រួលពិន័យស�ដីយនិងចំសែ
ញម្បាក់។ ចូរសមដីលសេចក្ដីបងា្គ ប់ 2011/36/EU ននេភាអឺរ ៉ាុប និងននម្ករុមម្បឹកសាននេភាអឺរ ៉ាុប នថងៃ្រដី ៥ សមសា ឆា្ន ២ំ០១១ េ្ដីអំពដីការ្រប់សាកា ត់និងការម្បយុ្រ្ធម្បឆាងំការជួញ
ដូរមនុេ្សនិងការការរារជនរងសម្ោះរបេ់វា ស�ដីយនិងជំនួេការអនុមត្តអំពដីគំសរាងរបេ់ម្ករុមម្បឹកសាសលខ 2002/629/JHA, OJ L 101/1 (Council Framework 
Decision 2002/629/JHA, OJ L 101/1), នថងៃ្រដី ១៥សមសា ឆា្ន ២ំ០១១ សេចក្ដីបងា្គ ប់របេ់េ�ភាពអឹរ ៉ាុបេ្ដីអំពដីការជួញដូរ 2011/36/EU  (EU Trafficking 
Directive 2011/36/EU) ម្បការ ២(៣)

ការយកេរ ដីរាង្គសចញ

ការជួញដូរមនុេ្សសដដីម្ដីយកេរ ដីរាង្គសចញអាចសកដីតស�ដីងក្នុងបរបិ្រននការលក់ដូរេរ ដីរាង្គេម្រាប់ប្ូរេរ ដីរាង្គរបេ់អ្នកបង់វភិាគទាន ក៏ដូចជា
ក្នុងបរបិ្រវប្ធម៌ឬជំសនឿណដលអាចរាក់ព័ន្ធនឹងការយកសចញនូវណ្្នកននខ្លួនណថមសៅសលដីេរ ដីរាង្គ។ សៅក្នុងរដឋាខ្លះ ចបាប់ម្បឆាងំនឹងការជួញដូ
រ្ន�ួេអំពដីការយកេរ ដីរាង្គសចញសដដីម្ដីបញ្ចូ លណ្្នកននខ្លួនមនុេ្ស(សដដីម្ដីចាប់យក្ររា្ល ប់វប្ធម៌និងសាេនា)ក៏ដូចជាសកាេិកានិង្ឹរក
ក្នុងខ្លួន(សដដីម្ដីចាប់យកសាថែ នភាពននរបរចិញ្ច ឹមកូនក្នុងសរាះឲ្យសគ)។ ការជួញដូរេម្រាប់សោលបំែងយកេរ ដីរាង្គសចញបងកាឲ្យរានការលំ
បាកក្នុងការេំោល់ សោយសារអំសពដីសកងម្បវញ័្ច សកដីតស�ដីងណតមួយដង គឺ្ទាុយអំពដីការសកងម្បវញ័្ច ក្នុង្រម្មង់ស្្សងៗស្រៀតណដលអាចម្តរូវរានកា
រ្្ល់ពលកមមាឬសេវាជាម្បចា។ំ20

្រម្មង់ដន្រស្រៀតននការសកងម្បវញ័្ច

ោ៉ា ងសហាចណាេ់រដឋាទាងំឡាយគួរយល់អំពដីការសកងម្បវញ័្ច ណដលរាន្រម្មង់ដូចរានណចងោ៉ា ងចបាេ់ក្នុងរាម្តា 3 (a) 
របេព់ិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស។ ្រម្មង់ដន្រស្រៀតននការសកងម្បវញ័្ច ណដលសគជួបម្ប្រះជាក់ណេ្ងរានការសកងម្បវញ័្ច សដដីម្ដីបង្ខិតបង្ខំឲ្យេំុ
ទាននិងសធ្ដីេកមមាភាពសលមាដីេចបាប់ ដូចជាការោដុំះវតថែុញាែឬការនាយំកវតថែុញាែសោយបងកាប់ក្នុងខ្លួន។ �ួេពដីការម្បថុយម្បថានក្នុងកា
រណដលសគរកស�ដីញនិង្្នាទា សទាេក្នុងប្រសលមាដីេទាក់្រងសម្គឿងញាែ អ្នកណដលសគជួញដូរសដដីម្ដីឲ្យោដុំះវតថែុញាែឬនាយំកសោយោក់ក្នុង
សរាះជួបម្ប្រះនឹងហានិភ័យខ្ពេ់ប៉ាះរាល់ដល់ជដីវតិនិងេុវតថែិភាព។21

តម្មរុយ: ្្ល់េញ្ញា អំពដី្រម្មង់ទាងំឡាយននការសកងម្បវញ័្ច

រដឋាទាងំឡាយគួរពិចារណា្្ល់ដល់អាជាញា ធរនានានូវេញ្ញា ននការជួញដូរឲ្យលំអិតនិងចំៗសដដីម្ដីឲ្យអ្នកសឆ្លដីយជាសលដីក្រដីមួយ សា្គ ល់
្រម្មង់ទាងំឡាយននការសកងម្បវញ័្ច ។ ក្នុងសពល្្ល់ជំនួយនិងការការរារ ភេ្តុតាងេម្រាប់ចំែុចស្្សងៗស្រៀតណដលរានណចងក្នុង
និយមន័យអាចស�ដីញកាន់ណតចបាេ់។ ណ្្នក3.3 ្្ល់មូលោឋា នេម្រាប់បសងកាដីតេញ្ញា ណដលរានន័យចំៗនិងលំអិត។ 

ផ
្នែកទី

១
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ណ្្នក្រដី ២ 
កាតព្វកិច្ច ផលប្រែោជន៍ និងឧបសគ្គ
២.១. ហេតុអ្វីបានជាការសំគាល់សំខាន់

សបដីោមា នការេំោល់ជនរងសម្ោះស្រ រដឋាមិនអាចបំសពញសោលសៅននការ្រប់សាកា ត់ ្្នាទា សទាេ និងការរារណដលរានណចងក្នុងពិធដីការនន
ការជួញដូរមនុេ្សស�ដីយ។ ដូសច្នះស�ដីយក្នុងការបសងកាដីតឲ្យបានេព្ម្ជរុងសម្ជាយនូវសតាលនសោបាយម្បឆាងំនឹងការជួញដូរ និងកមមាវធិដី
រាក់ព័ន្ធនានា សគម្តរូវសផ្្តអារមមាែ៍ពិសេេចំសរាះការេំោល់ជនរងសម្ោះថាជាណ្្នកចាបំាច់ក្នុងការបំសពញកាតព្កិច្ចណចងក្នុងពិធដីការ
សនាះ។
វធិដីេំោល់នាឲំ្យដឹងសាថែ នភាពរបេ់ជនរងសម្ោះ រចួសោយស�តុសនះស�ដីយនឹងរានការ្្ល់ជំនួយនិងសេវាការរារទាន់សពលដូចជាសេវាេុ
ខាភិបាល ្ទាះសៅ មហាូបអាហារនិងសេចក្ដីម្តរូវការចាបំាច់ឯស្រៀតៗ ការពិសម្ោះនិង្្ល់សោបល់ និងការជួយណថខាង្្លូវចិត្ត ។ល។ ក្នុងរដឋាខ្លះ 
ការបញ្ជា ក់ថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ សធ្ដីឲ្យជនសនាះ្រ្រួលបាននូវ្លនិងសេវាណថមមួយចំនួនស្រៀតដូចជា្ទាះ
សៅបសណ្ាះអាេន្នឬជាអចិននន្ត។ ការខកខានមិនេំោល់ឲ្យស�ដីញជនរងសម្ោះឲ្យបានឆាប់និងម្តឹមម្តរូវ ភាគសម្ចដីនសធ្ដីឲ្យសគទាងំសនាះ
បន្ត្រ្រួលរងការបំរាននិងសកងម្បវញ័្ច  ស�ដីយមិនបាន្រ្រួលេិ្រ្ធិរបេ់សគ រមួទាងំេិ្រ្ធិក្នុងការ្រ្រួលជំនួយនិងការការរារ។ សបដី ការ
េំោល់សនះសម្បដីសពលកាន់ណតយូរ ការស្ារស�ដីងវញិនិងការបញ្ចូ លសគសៅក្នុងេង្គមកាន់ណតរានភាពេមាុម្គសាមា ញ។ សោយស�តុសនះ
ស�ដីយ ការេំោល់ជនរងសម្ោះជាវធិដីចាបំាច់ដំបូងមុននឹង្នសៅដល់ការការរារ។22

សលដីេពដីការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ រដឋាក៏រាន្លម្បសោជន៍មួយចំនួនស្រៀតក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ ការ
េំោល់ជនរងសម្ោះជាោន្តមួយចំបងក្នុងការណេ្ងរកឧម្កិដឋាកមមានិងបណ្ាញនានាពដីខាងសម្កាយរបេ់វា។ សពលណាជនរងសម្ោះម្តរូវ
បានេំោល់ស�ដីយ ស�ដីយសគទាងំសនាះ្រ្រួលបានការការរារនិងការោមំ្្រ សគទាងំសនាះអាចកា្ល យជាសាក្សដីេំខាន់ណដលនឹងជួយក្នុង
នដីតិវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្នុងប្រឧម្កិដឋាទាងំសនាះ។ សពលណាជនរងសម្ោះោមា នអ្នកណាេំោល់ស�ដីញ បណ្ាញឧម្កិដឋាកមមាអាចសៅបន្តសោយ
ោមា នសទាេនព ស�ដីយភេ្តុតាងដ៏រានតនម្លក៏អាចបាត់។ ឧម្កិដឋាកមមាឆ្លងណដនដូចជាការជួញដូរមនុេ្ស អាចសធ្ដីឲ្យឧម្កិដឋាកមមាដន្រដូចជា
ការលាងលុយនិងអំសពដីពុករលួយរ ដីកដុះោលនិងបងា្អ ក់ការលូតលាេ់សេដឋាកិច្ចនិងេង្គម។ រដឋាទាងំឡាយរាន្លម្បសោជន៍ក្នុងការ
្រប់សាកា ត់និងសោះម្សាយពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ ណដលអាចបណ្ាលឲ្យរានការថយចុះឧិកាេរានការងារសធ្ដីនិងសបៀរវត្ត ស�ដីយនិង
បរោិកាេការងារក៏ចុះអន់ថយ។ ដូសច្នះស�ដីយការម្បយុ្រ្ធម្បឆាងំនឹងការជួញដូរមនុេ្សជាមសធយាបាយោ៉ា ងេំខាន់មិនម្ោន់ណត
េម្រាប់េុវតថែិភាពនិងេន្តិេុខរបេ់បុគ្គលស្រ ណតក៏េម្រាប់េុខភាពរបេ់េង្គម។ 23

22 ចូរសមដីល សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ 
    (Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking) នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី២០១៥ (Bali Process 2015).

23 ចូរសមដីល សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ 
    (Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking ) ណ្្នក ១.១. នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី២០១៥ (Bali Process 2015 ).

កាតព្កិច្ច ្លម្បសោជន៍ តម្មរុយ

ការ្រប់សាកា ត់ ការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជាការ

ចាបំាច់ក្នុងការ្រប់សាកា ត់និងការសធ្ដីឲ្យសគរញួ

រាក្នុងការជួញដូរមនុេ្ស

បញ្ចូ លការេំោល់ជនរងសម្ោះសៅក្នុងយុ្រ្ធ

សានេ្តជាតិនានារមួទាងំយុ្រ្ធសានេ្តម្បយុ្រ្ធ

ម្បឆាងំនឹងការជួញដូរនិងឧម្កិដឋាកមមាដន្រស្រៀត

ដូចជាការរត់ពន្ធស្រេន្តរជន និងអំសពដី�ងឹសា

ក្នុងម្គរួសារ។ 

ការរកឲ្យស�ដីញមូលស�តុសដដីមននការជួញដូរ

មនុេ្សនិងជនឬម្ករុមណដលងាយសគជួញដូរជាការ

េំខាន់េម្រាប់ការ្រប់សាកា ត់ណដលេំអាងសលដីភ

េ្តុតាង

បសងកាដីតេញ្ញា ននមូលស�តុសដដីម និងភាពងាយ

ធា្ល ក់ចូលរបេ់បុគ្គលនិងម្ករុមពិសេេសៅក្នុង

ការជួញដូរ សដដីម្ដីោមំ្្រការ្រប់សាកា ត់មុននឹង

ចូលដល់ដំណាក់ការសកងម្បវញ័្ច ។

តារាង្រដី២ : កាតាព្កិច្ច ្លម្បសោជន៍ និងតម្មរុយ េម្រាប់ការេំោល់ជនរងសម្ោះ
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្រិន្នន័យនិងពត៌រាន្រ្រួលបានសោយអាជាញា ធររាក់ព័ន្ធរា
នភាពរងឹរាសំបដីវាសចញពដីជនរងសម្ោះណដលសគបានេំោល់ 
ស�ដីយ គឺរមួទាងំ្ិរន្នន័យនិងលក្ខែៈេម្ត្តិរបេ់អ្នកជួ
ញដូរ មសធយាបាយនិងវធិដីសម្បដី ្្លូវ និង្រំនាក់្រំនងរវាងជ
នឬម្ករុម ស�ដីយនិងវធិានការែ៍ក្នុងការម្សាវម្ជាវរកអ្នក
ទាងំសនាះ។ 

សម្បដី្រិន្នន័យនិងពត៌រាន្រ្រួលបានពដីក្នុងកមមាវធិដីេំោល់ជ
នរងសម្ោះ សដដីម្ដីសធ្ដីជាមូលោឋា នេម្រាប់រកការខ្ះចសនា្ល ះ
ននវធិានការសឆ្លដីយតបរបេ់រដឋាចំសរាះការជួញដូរមនុេ្ស 
ណេ្ងរកសេចក្ដីម្តរូវការរបេ់ភា្ន ក់ងាររដឋារាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវ ិ
េ័យបំប៉ានេមតថែភាពនិងបងាហា ត់បសម្ងៀន ស�ដីយនិងចង
ម្កងសោលនសោបាយឲ្យកាន់ណតម្បសេដីរក្នុងវេិ័យពល
កមមានិងស្រេន្តរម្បសវេន៍។ 

ការសេ៊ដីបអសងកាតនិ
ង្្នាទា សទាេ

ការសេ៊ដីបអសងកាតនិង្្នាទា សទាេការជួញដូរមនុេ្សនឹង
បានរងឹរាសំពលណាអ្នកអនុវត្ត្រ្រួលបានការហាត់
សរៀនឲ្យសចះេំោល់ជនរងសម្ោះស�ដីយនិងសចះ
ម្បមូលភេ្តុតាងរាក់ព័ន្ធ។ 

បសងកាដីតកមមាវធិដីបងាហា ត់បសម្ងៀនរសបៀបេំោល់ជនរងសម្ោះ
ដល់អ្នកសៅជួរមុខ ដូចជាអ្នកសេ៊ដីបអសងកាតនិងរាជអាជាញា  
សដដីម្ដីឲ្យសគ យល់ដឹងដូចោ្ន អំពដីណ្្នកទាងំឡាយននឧម្កិដឋា
កមមា ការម្បមូលភេ្តុតាងនិងភាពយកជាបានការឬមិនបា
នរបេ់វា គំរូនានាសម្បដីក្នុងការេំោល់ ស�ដីយនិងការសោ
គយល់ពិសេេដូចជាការសធ្ដីការជាមួយជនរងសម្ោះឬសា
ក្សដីណដលធា្ល ប់េ្លុតរន្ធត់ ជនរងសម្ោះណដលរានវប្ធម៌និង
ភាសាខុេៗ ជនរងសម្ោះណដលរានវប្ធម៌និងភាសាខុ
េៗោ្ន  ក៏ដូចជាជនរងសម្ោះជាកុរារ។

អ្នកសេ៊ដីបអសងកាតនិងរាជអាជាញា ្រ្រួលពត៌រាននិងភេ្តុ
តាងពដីជនណដលសគបានបញ្ជា ក់ថាជាជនរងសម្ោះពដី
ការជួញដូរស�ដីយ េ្ដីអំពដីការជួញដូរមនុេ្ស អ្នកជួញ
ដូរមនុេ្ស ស�ដីយនិងឧម្កិដឋាកមមារាក់ព័ន្ធឬឧម្កិដឋាជន
ណដលអាចរាន។ 

បសងកាដីតម្បព័ន្ធេម្រាប់េំោល់ជនរងសម្ោះណដល
ឆាប់បានល្រ្ធ្ល គឺសម្បដីេញ្ញា  មួយចំនួនសដដីម្ដី
ដឹងសាថែ នភាពជួញដូរក្នុងម្េរុកនិងឆ្លងណដន ស�ដីយ
និងម្បសភ្រខុេោ្ន ននជនរងសម្ោះ(បុរេ នេ្តដី និង
កុរារ)ពដីការសកងម្បវញ័្ច ម្គប់ម្បសភ្រ។ 

ជំនួយនិងការការរារ ការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជាការចាបំាច់
េម្រាប់ការ្្ល់សេវាជំនួយនិងការការរារ
ម្បកបសោយម្បេិ្រ្ធិភាព។ 

្្ល់ដំែឹងអំពដីជនរងសម្ោះសៅភា្ន ក់ងារ្រ្រួលបនទាុកសដដីម្ដី
្្ល់ជំនួយនិងការោមំ្្រពិសេេ សធ្ដីោ៉ា ងណាកំុឲ្យជនេ
នមាតថារងសម្ោះរានឧបេគ្គក្នុងការ្រ្រួលជំនួយនិងការ
ការរារ រមួទាងំសោយវធិដីបំណបកការេំោល់សចញពដីវធិដីសម្បដី
សោយភា្ន ក់ងារអសនា្ត ម្បសវេន៍។សធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យវធិដីេំោល់
ជនរងសម្ោះ អនុវត្ត
ចំសរាះម្គប់ោ្ន សោយមិនគិតពដីអាយុ សភ្រ ចំែង់
ចំែូលចិត្តក្នុងវេិ័យសភ្រ េញ្ជា តិ ជាតិសាេន៍
ឬឫេគល់េង្គម ឬភាពពិការ ម្េបតាមចបាប់
អន្តរជាតិ។ 

ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរណដល្រ្រួលបានការការរារ
និងជំនួយម្តឹមម្តរូវ អាចជួយបានល្អជាងក្នុងការរក
យុត្តិធម៌ក្នុងសរឿងរា៉ា វប្រឧម្កិដឋា គឺសធ្ដីឲ្យរានការ្្នាទា
សទាេអ្នកជួញដូរ ស�ដីយ្រប់សាកា ត់កំុឲ្យរានការជួញ
ដូរមនុេ្សបណនថែមស្រៀត។ 

សធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យអ្នក្្ល់សេវានានា្្ល់ជំនួយសពញសលញ
គឺតាងំពដីការការរារ សពលជួបោ្ន សលដីកដំបូង រ�ូតដល់កា
រោមំ្្រក្នុងនដីតិវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្នុងសរឿងរា៉ា វប្រឧម្កិដឋា ស�ដីយ
និងការវលិសៅម្បស្រេសដដីមនិងការរមួរេ់ក្នុងេង្គម។្្ល់
ពត៌រានសៅជនរងសម្ោះអំពដីេិ្រ្ធិរបេ់សគក្នុងការ្រ្រួលជំ
នួយនិងការការរារ ស�ដីយនិងជសម្មដីេទាងំឡាយក្នុងការ
្រ្រួលការោមំ្្រក្នុងកិច្ចការរកយុត្តិធម៌ម្បឆាងំនឹងអ្នកជួញ
ដូរ និងឲ្យេិ្រ្ធិសៅសគទាងំសនាះក្នុងការេសម្មចចិត្តម្បកប
សោយពត៌រានម្គប់ម្ោន់។ ្្ល់ការធានាសៅសគថាការេំ
ោល់(និងការការរារណដលជាល្រ្ធ្លននការេំោល់)
មិនពឹងណ្្អកសៅសលដីការេ�ការែ៍របេ់ជនរងសម្ោះជា
មួយអាជាញា ធរស�ដីយ។ 

ការសេការណ៍ ការពាក់ព័ន្ធភ្ែក់ងារែបរើនក្ននុងការសំគាល់ជនរងែបគាោះ រួ
មទាំងពត៌មានផ្ដល់ឲែយតាមែបបបទផ្លូវការអំពីសំណាក់
អង្គការែបរៅរដ្ែភិបាលជំនាញនិងអ្នកែ�ើរតួឯហ�ៀតៗ 
អាច្រែងកើនែបសិទ្ធិភពរបស់យន្តការែនការសំគាល់
ហនាោះ ដូហច្នោះហ�ើយវាក៏ពែងរឹងកម្មវិធីទប់ស្ែត់ ផ្ដនា្ែហទាស 
និងការពារតាមែនាោះដដរ។.

សធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យម្បព័ន្ធននការេំោល់ជនរងសម្ោះជាការ
េ�ការែ៍រវាងភា្ន ក់ងារសម្ចដីន     និងជាការេ�ការែ៍
រវាងអាជាញា ធររដឋានិងអ្នកសដដីរតួមិនណមនរដឋារមួទាងំអង្គការ
សម្រៅរោឋា ភិបាលជំនាញ្ង។សធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យរានការ្្ល់
ពត៌រានសៅវញិសៅមកជាម្បម្កដដីេ្ដីអំពដី្រំសនារននការជួញ
ដូរក៏ដូចជាបសច្ចកស្រេថមាដីៗនិងរសបៀបល្ៗអ ក្នុងការេំោល់
ជនរងសម្ោះ។



14 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

២.២. យល់ដឹងថាស�តុអ្ដីបានជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរអាចរញួរាក្នុងការបងាហា ញខ្លួនឯង

ជនរងសម្ោះកម្មបងាហា ញថាខ្លួនឯងជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ ក្នុងករែដី ជាសម្ចដីន ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរពឹងណ្្អកសលដី
អ្នកជួញដូររបេ់សគ ស�ដីយអាចសមដីលមិនដឹងឬក៏្រ្រួលថាខ្លួនជាជនរងសម្ោះ។ អ្នកដន្រស្រៀតស�ដីញអ្នកជួញដូររបេ់សគជា
អ្នករានគុែណដលបានជួយសគបសងកាដីនសាថែ នភាពរបេ់សគ។ សគក៏អាចជាប់សាច់ញាតិជាមួយអ្នកជួញដូររបេ់សគ្ងណដរ។ 
ឧទា�ែ៍ សៅក្នុងបរបិ្រអារាពិរា�៍សោយបង្ខិតបង្ខំ ឬក៏កុរារម្តរូវបានលក់ឲ្យសគសកងម្បវញ័្ច  ជនសលមាដីេអាចជាឪពុករ្ា
យឬេរាជិកម្គរួសាររបេ់ជនរងសម្ោះ សធ្ដីឲ្យជនរងសម្ោះរញួរាក្នុងការរាយការែ៍សៅអាជាញា ធរ។ អាចដូចោ្ន អញ្ច ឹងណដរចំ
សរាះ្រម្មង់ននការជួញដូរនិងសកងម្បវញ័្ច ដន្រស្រៀត សពលណារាន្រំនាក់្រំនងផ្ទា ល់ខ្លួនរវាងជនរងសម្ោះនិងអ្នកជួញដូរ។ 
សទាះបដីពំុរាន្រំនាក់្រំនងពដីមុនក៏សោយ ជនរងសម្ោះអាចរាក់ព័ន្ធផ្ទា ល់ខ្លួនជាមួយអ្នកជួញដូរសោយមិនដឹងថា្រំនាក់្រំនងសនាះ
ជាោន្តេម្រាប់ម្គប់ម្គងខ្លួន។

ឧបេគ្គបណនថែមស្រៀតក្នុងេំោល់ជនរងសម្ោះគឺសោយសាររពុំរាន្លរង្ាន់ (តាមការយល់ក្នុងចិតទានិង/ឬការពិត) 
ក្នុងការម្បាប់សៅអាជាញា ធរ។ ចំែុចសនះរានជាពិសេេក្នុងករែដី ណដលជនរងសម្ោះបានចូលក្នុងម្បស្រេមួយសោយមិនម្បម្កដដី 
គឺសគអាចខា្ល ចសគបញជាូ នសចញសោយសារសាថែ នភាពរបេ់សគមិនម្បម្កដដី។ ជនរងសម្ោះដន្រស្រៀត សទាះបដីរងសវ្រនាោ៉ា ងខា្ល ងំសម្កា
មការម្គប់ម្គងរបេ់អ្នកជួញដូរ អាចសៅណតេុខចិត្តសៅក្នុងសាថែ នភាពសគសកងម្បវញ័្ច និងបំរានសនាះដណដលសោយសារស�តុ្ល
ស្្សងៗ។ ឧទា�រែ៍ ជនរងសម្ោះជាប់ចំែង្រំនាក់្រំនងជាមួយអ្នកជួញដូរឬអ្នកដន្រណដលសធ្ដីឲ្យសគេថែិតក្នុងសាថែ នភាពសនាះ 
ឬក៏សគរានអារមមាែ៍ថាសាថែ នភាពណដលសគេថែិតក្នុងសនាះម្បសេដីរជាងជសម្មដីេស្្សងស្រៀតណដលសគអាច្រ្រួលបាន។ អ្នកជួញដូរឧ
េសា�៍សឆ្លៀតទាញ្លចំសែញពដីការខា្ល ចនិងបារម្ភទាងំសនះសដដីម្ដីម្គប់ម្គងសលដីជនរងសម្ោះ។

សគម្តរូវយល់និងពិចារណាអំពដីបញ្ហា ណដលរានសៅក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះសៅសពលបសងកាដីតនិងអនុវត្តយន្តការទាងំឡាយននកា
រេំោល់ជនរងសម្ោះ។ សៅដំណាក់ការណាក៏សោយ ម្តរូវ្្ល់ល្រ្ធភាពឲ្យរានការបញជាូ នស ម្ា ះមនុេ្សសៅក្នុងកមមាវធិដីណដលម្តរូវ
សាថែ នភាពរបេ់សគ សទាះបដីសគពំុរានស ម្ា ះថាជាជនរងសម្ោះពដីដំណាក់មុនៗក៏សោយ។

ការបំភិតបំភ័យអំពដីការោក់មនទាដីរ�ុឃំ្ងំ និងការបសែ្ញសចញពដីម្បស្រេ

កាលណាជនរងសម្ោះមិនណមនជាពលរដឋាក្នុងម្បស្រេមួយ អ្នកជួញដូរឧេសា�៍ម្បាប់ជនរងសម្ោះកំុឲ្យរកជំនួយពដីអាជាញា ធរសម្រាះសគនឹងចាប់
ខ្លួន បញជាូ នសចញពដីម្បស្រេ ឬ�ុឃំ្ងំសោយសារសាថែ នភាពអសនា្ត ម្បសវេន៍របេ់ជនសនាះ ឬសោយសារេកមមាភាពខុេចបាប់ណដលសកដីតសចញ
ពដីសាថែ នភាពជួញដូរ។ ភាគសម្ចដីនចំែុចសនះមិនពិតស្រ ស�ដីយសបដីេិនជាពិត ចំសរាះជនរងសម្ោះខ្លះ ការបញជាូ នសចញពដីម្បស្រេឬក៏ម្ត�ប់សៅ
េង្គមវញិ មិនសធ្ដីឲ្យសាថែ នភាពរបេ់ជនសនាះម្បសេដីរជាងស�ដីយ។ សបដីសាថែ នភាពណដលបងកាឲ្យមនុេ្សរា្ន ក់ងាយធា្ល ក់ក្នុងសាថែ នភាពជួញដូរមិន
ណម្បម្បរួលស្រ សគអាចធា្ល ក់ចូលក្នុងសាថែ នភាពដណដលសនាះស្រៀត។ អ្នកនាសំគចូលក្នុងសាថែ នភាពជួញដូរមុនសនាះអាចសៅដណដល សធ្ដីឲ្យរានការ
បារម្ភអំពដីេន្តិេុខរបេ់សគនិងរបេ់ម្គរួសារសគ។

តម្មរុយ: សលដីក្ឹរកចិត្តជនរងសម្ោះឲ្យសចញមកសោយសោះម្សាយបារម្ភរបេ់សគ
           អំពដីសរឿង�ុឃំ្ងំនិងសរឿងបសែ្ញសចញពដីម្បស្រេ
          
សដដីម្ដីសោះម្សាយការភ័យខា្ល ចរបេ់ជនរងសម្ោះអំពដីការ�ុឃំ្ងំ ម្តរូវបសងកាដីតកមមាវធិដីណដលធានាជនរងសម្ោះថាោមា នសទាេ
នពស្រចំសរាះអំសពដីណដលខ្លួនបានសធ្ដីសោយសារម្តរូវបានសគជួញដូរ រមួទាងំប្រសលមាដីេអសនា្ត ម្បសវេន៍។ សដដីម្ដីសោះម្សាយការ
ភ័យខា្ល ចអំពដីការបសែ្ញសចញពដីម្បស្រេ គួរោក់ឲ្យរាន្ិរោឋា ការណដលអនុញ្ញា តិជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរេថែិតក្នុងម្បស្រ
េ្រដីសៅសដដីម្ដី្រ្រួលជំនួយនិងការការរារ។
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ការភ័យខា្ល ចពដីការគំរាមនិងម្បតិកមមាតបពដីអ្នកជួញដូរ

ជនរងសម្ោះខ្លះខា្ល ចរានការគំរាមនិងម្បតិកមមាតបពដីអ្នកជួញដូរសពលណាខ្លួនបងាហា ញម្បាប់សគថាខ្លួនជាជនរងសម្ោះពដីការជួញ
ដូរ។ អ្នកជួញដូរឧេសា�៍គំរាមថាសគនឹងសធ្ដីបាបជនរងសម្ោះឬេរាជិកម្ករុមម្គរួសាររបេ់សគ។ ការខា្ល ចអំពដីកង្ះខាតម្បព័ន្ធ
ចបាប់ក្នុងម្េរុក ក្នុងការការរារជនរងសម្ោះនិងម្ករុមម្គរួសាររបេ់សគពដីការេងេឹក អាចសធ្ដីឲ្យជនរងសម្ោះមិនសចញមកជួបសគ
។ ការខា្ល ចសនះកាន់ណតសម្ចដីនសបដីជនរងសម្ោះរានេរាជិកម្ករុមម្គរួសាររេ់សៅក្នុងម្បស្រេម្គប់ម្គងសោយចបាប់ស្្សង ស�ដីយម្តរូ
វរានអ្នកចបាប់ពដីម្បស្រេខុេោ្ន ជួយស្រដីបធានាការរារបាន។

តម្មរុយ: សលដីក្ឹរកចិត្តជនរងសម្ោះឲ្យសចញមកសោយការរារសគនិងម្ករុមម្គរួសារសគ

រដឋាគួរពិចារណាបសងកាដីតកមមាវធិដី្្ល់ការការរារម្បកបសោយម្បេិ្រ្ធិភាពដល់ជនរងសម្ោះសាក្សដីនិងម្ករុមម្គរួសាររបេ់
សគ។ សបដីមនុេ្សណដលម្តរូវការការរារេថែិតសៅរដឋាស្្សង ម្តរូវរកការេ�ការជាមួយអ្នកសធ្ដីកិច្ចការរកយុត្តិធម៌ក្នុងប្រឧក ្
រដិឋាក្នុងរដឋាសនាះ ឬមួយក៏សបដីេមម្េប ្្ល់្ិរោឋា ការនិង្្លូវអសនា្ត ម្បសវេន៍សដដីម្ដ្ី ្ល់ការការរារដល់ជនណដលអាចរាន
សម្ោះថា្ន ក់។ 

អារមមាែ៍អារាេនិងការខា្ល ចរានស ម្ា ះអាម្េរូវ

សបដីកមមាវធិដីជំនួយនិងការការរារជនរងសម្ោះពុំការរារអត្តេញ្ញា ែ ភាពេរាងៃ ត់ និងសរឿងផ្ទា ល់ខ្លួនរបេ់ជនរងសម្ោះស្រ ជនរង
សម្ោះអាចខា្ល ចថាការឲ្យសគដឹងអាចនាសំៅឲ្យរានការអារាេ ស ម្ា ះអាម្េរូវនិងការណដលេង្គមមិនរាប់រក។ ជនរងសម្ោះអាច
ខា្ល ចថាសបដីសគ្រ្រួលថាសគបាន្រ្រួលរងសម្ោះ ម្ករុមម្គរួសារនិងេង្គមរបេ់សគអាចរានអារមមាែ៍ថាសគបរាជ័យ (ជាពិសេេសបដី
ជនរងសម្ោះម្តរូវបានសគសកងម្បវញ័្ចតាម្្លូវសធ្ដីដំសែដី រសៅម្បស្រេថមាដីសនាះ) ណដលបនាទា ប់មកបងកាឲ្យរានការខូចខាតដល់េមតថែ
ភាពរបេ់សគក្នុងការរកចិញ្ច ឹមម្គរួសារ។ ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជាបុរេ ម្តរូវសគបានដឹងថារាណរកណាេ់ក្នុងការ្រ្រួលថាសគ
បានចាញ់សបាកសគ។

តម្មរុយ : សលដីក្ឹរកចិត្តជនរងសម្ោះឲ្យសចញមកសោយការរារមិនឲ្យរានស ម្ា ះអាម្េរូវ

រដឋាគួរសធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យជំនួយនិងការការរាររានគិតគូរអំពដីការខា្ល ចរបេ់ជនរងសម្ោះចំសរាះភាពអារាេនិងស ម្ា ះអា
ម្េរូវសោយរកសាភាពេរាងៃ ត់របេ់ពត៌រានរបេ់ជនរងសម្ោះនិងសោយសធ្ដីការជាមួយអង្គការសម្រៅរោឋា ភិបាលេ�គមន៍និ
ងជនរងសម្ោះផ្ទា ល់សដដីម្ដីយល់និងសោះម្សាយបារម្ភនានា ក្នុងការបសងកាដីតសោលនសោបាយការរារ។

ផ
្នែកទី

២
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ណ្្នក្រដី៣:

វធិដីេំោល់ជនរងសម្ោះ

៣.១. អ្នកណាអាចេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ ?

ការេំោល់ជនរងសម្ោះកម្មបានល្រ្ធ្លចបាេ់ សកដីតស�ដីងក្នុងចំែុចសពលមួយ ប៉ាុណន្តវាជាវធិដីណដលអាចម្តរូវរានដំណាក់ដូចតសៅ ៖
 1. ការម្េង់ស ម្ា ះដំបូងណដលអាចសេ្នដីថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ សនះអាចសធ្ដីស�ដីងសោយអ្នកណារា្ន ក់ណដលជួបជនេនមា 
    តថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ ស�ដីយល្រ្ធ្លគឺបញជាូ នស ម្ា ះសៅអាជាញា ធររាក់ព័ន្ធ។.
 2. ការេនមាតពដីអាជាញា ធររានេមតថែកិច្ចថារានេញ្ញា ម្គប់ម្ោន់ណដលសេ្នដីថាអាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ ស�ដី
                 យគួរ្រ្រួលជំនួយនិងការការរារ។
 3. ការស្ទាៀងផ្ទា ត់សោយអាជាញា ធររានេមតថែកិច្ចថាជនសនាះជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ សនះអាចសធ្ដីឲ្យជនសនាះម្តរូវ្រ្រួលបា
                 នជំនួយនិងការការរារសពញលក្ខែៈ។ សពលសនាះអាចដំណាលោ្ន នឹងការសេ៊ដីបអសងកាតនិងការ្្នាទា សទាេអ្នកជួញដូរ។ 
 4. ការបញ្ជា ក់ថាជនសនាះជាជនរងសម្ោះពដីឧម្កិដឋាកមមាននការជួញដូរមនុេ្ស តាមល្រ្ធ្លននការកាត់សទាេអ្នកជួញដូរ។ 
                ដំណាក់សនះ អាចរានណតក្នុងណដនេមតថែកិច្ចខ្លះប៉ាុសណា្ណ ះ ស�ដីយការណដលសគមិនអាចកាត់សទាេឧម្កិដឋាកមមាននការជួញដូ
                រមនុេ្សបានសោយសជាគជ័យមិនណមនរានន័យថាជនរា្ន ក់មិនណមនជាជនរងសម្ោះសនាះស្រ។

ការេំោល់ជនរងសម្ោះអាចសធ្ដីស�ដីងសោយសារល្រ្ធ្លននការសេ៊ដីបអសងកាតបនាទា ប់ពដីការរាយការែ៍សោយផ្ទា ល់របេ់ជនរងសម្ោះ 
ម្ករុមម្គរួសាររបេ់សគ ឬអ្នកដន្រ។ ការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរក៏អាចសធ្ដីស�ដីងសោយេកមមាសោយសារល្រ្ធ្លននការសេ៊ដីបអសងកាតរ
បេ់ប៉ាូលិេឬអ្នកអនុវត្តដន្រ ដូចជាមនន្តដី្រល់ណដននិងពលកមមា ណដលម្បកបសោយចំសែះនិងេរា្ភ រៈេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរក្នុង
កិច្ចការជាតួនា្រដីរបេ់ខ្លួន។ ការបសងកាដីនករា្ល ងំេំោល់ជនរងសម្ោះសោយេកមមាជាការម្បសេដីរជាងការពឹងណ្្អកសលដីការដឹងសោយសគរាយការ
ែ៍។ 

24 អនុេញ្ញា ្រដីម្ករុងវ ដីណយណានាឆា្ន ១ំ៩៦៧បានណចងជាសោលៗអំពដីតួនា្រដី េិ្រ្ធិនិងការ្រ្រួលខុេម្តរូវរបេ់មនន្តដីកុងេ៊ុលសៅសពលបំសពញភារកិច្ចក្នុងរដឋាបញជាូ ននិងរដឋា្រ្រួល ណដល
ក្នុងសនាះមួយចំនួនម្តរូវនឹងការជួយជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ សេៀវសៅក្ួនេម្រាប់បុគ្គលឹកសាថែ ន្ូរតនិងកុងេ៊ុលេ្ដីអំពដីវធិដីជួយនិងការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជាឧបក
រែ៍រានម្បសោជន៍េម្រាប់បុគ្គលឹកកុងេ៊ុល សោយវារានណចងេញ្ញា ជាក់លាក់មួយចំនួនណដលសគម្តរូវដឹងសៅសពលសធ្ដីការពិនិត្យនិងេសម្មចរាក្យេំុ្ិរោឋា ការ។ ចូរសមដីលសេៀវ
សៅក្ួនេម្រាប់បុគ្គលឹកសាថែ ន្ូរតនិងកុងេ៊ុលេ្ដីអំពដីវធិដីជួយនិងការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ សលខាធិការននម្ករុមម្បឹកសារដឋាេមុម្្រប៊ល្ិរច ឆា្ន ២ំ០១១

អ្នកណាក៏សោយសៅក្នុងេង្គម រមួទាងំបងប្អូន មិត្តភ័ក្ គូកន 
អាចសដដីរតួេំោល់ជនរងសម្ោះ ជាពិសេេសៅដំណាក់ដំបូង។ 
អង្គការសម្រៅរោឋា ភិបាល រមួទាងំអង្គការេង្គមេុដីវ ដីល មនន្តដីសព្រ្យ 
េ�ជដីពអ្នកសធ្ដីការ ស�ដីយនិងភា្ន ក់ងារសម្ជដីេសរ ដីេបុគ្គលឹក 
ជាម្បភពពត៌រានោ៉ា ងល្អ ស�ដីយអាចសដដីរតួោ៉ា ងេំខាន់ក្នុងការេំ
ោល់និងការបញជាូ នស ម្ា ះជនរងសម្ោះសៅអាជាញា ធររាក់ព័ន្ធ។
ប៉ាុណន្តរដឋារានភារកិច្ចចំបងក្នុងកិច្ចការេំោល់ជនរងសម្ោះ។ អាជាញា
ធរនានារមួទាងំភា្ន ក់ងារអនុវត្តចបាប់(ប៉ាូលិេ រាជអាជាញា  មនន្តដីចបាប់ 
មនន្តដីអសនា្ត ម្បសវេន៍និងគយ ស�ដីយនិងមនន្តដីអធិការកិច្ចពលកមមា) 
អ្នកេង្គមកិច្ច មនន្តដីរដឋាបាលតាមភូមិ 
ស�ដីយនិងមនន្តដីសាថែ ន្ូរតនិងកុងេ៊ុល អាចសដដីរតួក្នុងការេំោល់ជន
រងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ សៅក្នុងរដឋាជាសម្ចដីន វធិដី្្លូវការននការេនមាត 
ស្ទាៀងផ្ទា ត់ និងបញ្ជា ក់សោយអាជាញា ធររាក់ព័ន្ធ ម្តរូវបានសគសម្បដីសដដីម្ដី
កំែត់ថាជាជនរងសម្ោះ ស�ដីយនិង្្ល់ជំនួយនិងការការរារសៅ
តាមកម្មិតណដលពិនិត្យស�ដីញសនាះ។ សៅក្នុងរដឋាខ្លះវធិដីទាងំសនះសគ

តម្មរុយ: បសងកាដីនការយល់ដឹងរបេ់សាធារែជនអំពដីការ
ជួញដូរមនុេ្សសដដីម្ដីបសងកាដីនការេំោល់ជនរងសម្ោះ

រដឋានានាគួរបសងកាដីតនិងោមំ្្រកមមាវធិដីបសងកាដីនការយល់ដឹងរបេ់
សាធារែជនអំពដីសាថែ នភាពននការជួញដូរមនុេ្ស។ ជាការ
ល្អបំ្ុតសបដីកមមាវធិដីសនាះពន្យល់ចំមនុេ្សណដលសយដីងេំសៅ
អំពដី ៖ក អ្ដីសៅជាការជួញដូរមនុេ្សនិងសតដីវាអាចរានរូបរាងដូ
ចសម្ច។ 
ខ េកមមាភាពជាក់លាក់ណដលមនុេ្សរា្ន ក់ៗអាចសធ្ដី ជា
ពិសេេទាក់្រងនឹងការ្្ល់ពត៌រានសដដីម្ដីបញជាូ នសៅអាជាញា
ធររាក់ព័ន្ធរមួទាងំពត៌រានតាម្ូររេ័ពទារ�័េ។
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ម្បគល់ឲ្យសៅមនន្តដីអនុវត្តចបាប់ ស�ដីយក្នុងរដឋាឯស្រៀត សៅភា្ន ក់ងាររដឋា្រ្រួលបនទាុកកិច្ចការេង្គមកិច្ច។សៅក្នុងរដឋាឯស្រៀត វធិដីជា្្លូវការក្នុងការ
េំោល់ជនរងសម្ោះ ម្តរូវបានសគចាត់ឲ្យសៅភា្ន ក់ងារមិនណមនរោឋា ភិបាលជំនាញមួយចំនួន។ មនន្តដីកុងេ៊ុលក៏អាចសដដីរតួេំោល់ជនរងសម្ោះ
ពដីការជួញដូរណដរ។

សទាះបដីរដឋាអនុវត្តការេំោល់រសបៀបណាក៏សោយ ការបងាហា ត់បសម្ងៀនេមម្េបដល់អង្គភាពរាក់ព័ន្ធជាការេំខាន់សដដីម្ដីេំោល់ជនរង
សម្ោះពដីការជួញដូរឲ្យបានឆាប់និងរានម្បេិ្រ្ធិភាព។25 សេចក្ដីណែនានិំងវធិដីេំោល់គួរសោរពនិងការរារសេចក្ដីនថ្លថ្នូរនិងេិ្រ្ធិមនុេ្សរប
េ់ជនេនមាតថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។26

25 E/2002/68/Add.1), អគ្គេ្នងការេ�ម្បជាជាតិេម្រាប់េិ្រ្ធិមនុេ្ស សេចក្ដីណែនា្ំរដី២ : ការេំោល់ជនម្តរូវបានសគជួញដូរនិងអ្នកជួញដូរ សេចក្ដីណែនា្ំរដី២(៣)

26 ចូរសមដីល្ងណដរ សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking) 
នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដី២០១៥ (Bali Process 2015 ), ណ្្នក្រដី ៣ េ្ដីអំពដី ការេម្មបេម្មរួលនិងរសបៀបរបបព�ុអង្គភាព 

តម្មរុយ: បសងកាដីនេមតថែភាពភា្ន ក់ងារទាងំឡាយណដលរានតួនា្រដីេំោល់

បសងកាដីតសេចក្ដីណែនាចំបាេ់ៗនិងវធិដីអនុវត្តសដដីម្ដីពន្យល់តួនា្រដីនិងភារកិច្ចរបេ់អាជាញា ធរទាងំឡាយនិងអ្នកអនុវត្តរាក់ព័ន្ធឯស្រៀតៗ 
ក្នុងវធិដីេំោល់ជនរងសម្ោះណដលរានម្បេិ្រ្ធិភាព។.

តម្មរុយ: ្្ល់ការបងាហា ត់បសម្ងៀនអំពដីការេំោល់ដល់ជនណដលអាចជួបជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ

ការចាត់ឲ្យការបងាហា ត់បសម្ងៀនសធ្ដីសៅតាមលំោប់ថា្ន ក់ដល់មនន្តដីជួរមុខក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះជាការេំខាន់។ សគក៏
គួរពិចារណា្្ល់ការបងាហា ត់បសម្ងៀនដល់ម្គរូបសម្ងៀន អ្នកការណេត មនន្តដីជំនាញេុខាភិបាល និងអ្នកអនុវត្តក្នុងវេិ័យ
ឯកជននិងអ្នកឯស្រៀតៗក្នុងេ�គមន៍ណដលអាចជួបជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ សដដីម្ដីឲ្យសគទាងំសនាះសា្គ ល់េញ្ញា ណដ
លអាចសេ្នដីថាជនរា្ន ក់ជាជនរងសម្ោះ។

ផ
្នែកទី

៣
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៣.២. វធិដីមូលោឋា ន

ដំណាក់និមួយៗននវធិដីេំោល់្្ល់ឧិកាេចម្រាញ់មនុេ្សតាមការេសងកាតនិងការម្បាម្េ័យទាក់្រង ចាប់តាងំពដីសពលជួបោ្ន ដំបូងរ�ូតដ
ល់សពលេំភាេ។ ក្នុងដំណាក់និមួយៗននវធិដីេំោល់សាមញញា អ្នកអនុវត្តម្តរូវពិចារណាអំពដីតម្មរូវការនូវជំនួយនិងការការរាររបេ់ជនរង
សម្ោះ។27 រដឋាទាងំឡាយគួរពិចារណាបញ្ចូ លវធិដីេំោល់សៅក្នុងវធិដីការរារ្រំ្ូរលាយសដដីម្ដីអនុញ្ញា តិឲ្យការបញជាូ នស ម្ា ះ
សៅកណន្លងេមម្េបសធ្ដីសៅបានសៅសពលសគស�ដីញថាជនរងសម្ោះម្តរូវការការរារពិសេេ (ដូចជាសពលជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជាកុរារឬក៏
ជាអ្នកេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាន)។

27 បណនថែមសៅសលដីពត៌រានខាងសម្កាម រានពត៌រានណថមស្រៀតអំពដីជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរក្នុង  សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ 
(Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking)

28 ចូរសមដីល កូនសេៀវសៅេ្ដីអំពដីជំនួយផ្ទា ល់ចំសរាះជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ អង្គការស្រេន្តរម្បសវេន៍អន្តរជាតិ ឆា្ន ២ំ០០៥ 
(The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking, IOM, 2005.)

29 ចូរសមដីល សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ 
(Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking,) នដីតិវធិដីម្ករុងបាលដីឆា្ន ២ំ០១៥ (Bali Process, 2015)

កិច្ចេរា្ភ េន៍ជា្្លូវការកិច្ចេរា្ភ េន៍ដំបូងម្ោជួបោ្ន ដំបូង

ក. ចំែុចជួបោ្ន ដំបូង

សៅចំែុចជួបោ្ន ដំបូង សោលសៅចំបងគឺពិចារណាថាសតដីមនុេ្សរា្ន ក់អាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ និងម្តរូវការជំនួ
យដំបូងនិងការការរារឬស្រ។ ការម្េង់ស ម្ា ះដំបូងសកដីតស�ដីងសៅសពលសគជួបជនេនមាតថារងសម្ោះដំបូងណដលជាល្រ្ធ
្លននការេសងកាត (ការេនទានាជាមួយជនសនាះ អាកប្កិរោិ រូបរាង្គ ឬកាលៈស្រេៈ) ពត៌រាន្រ្រួលបានពដីជន្រដី៣ 
ឬតាមរយៈការបញ្ជា ក់សោយេមុដីខ្លួន។ ប៉ាុណន្តជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរអាចមិនម្បកាេសោយខ្លួនឯងស្រដូចបានសលដីកស�ដីងក្នុ
ងណ្្នក 2.2.។

ការម្េង់ស ម្ា ះសៅកណន្លងជួបោ្ន ដំបូងអាចរានឧបេ័គ្គសោយសារបញ្ហា ក្នុងការ្រំនាក់្រំនងណដលបងកាសោយបញ្ហា ភាសានិងវ
ប្ធម៌ ក៏ដូចជាបញ្ហា ទាក់្រងនិងសភ្រ។ ឧបេ័គ្គទាងំសនះអាចសោះម្សាយមួយណ្្នកបានសោយសធ្ដីឲ្យអ្នកណដលអាចជួបជនេ
នមាតថារង
សម្ោះ រានជំនាញភាសានិងវប្ធម៌ ឬរានចំសែះនិងបំរាក់េរា្ភ រៈ(ឬអាចរកសគណដលរានចំសែះសនាះ) ណដលឲ្យសគសធ្ដីការ
ម្េង់ស ម្ា ះសៅសពលជួបោ្ន ដំបូងបាន។ 

សបដីការស្ទាៀងផ្ទា ត់ពំុអាចសធ្ដីសៅបានេសម្មច គួរេនមាតថាជនសនាះជាជនរងសម្ោះសដដីម្ដីឲ្យសគ្រួលបានសេវាជំនួយនិងការការ
រារ។ សពលជួបជនេនមាតថារងសម្ោះ ជនសនាះអាចេថែិតក្នុងសាថែ នភាពសម្ោះថា្ន ក់ណដលអាចសកដីតស�ដីងភា្ល មៗ ឬក៏ម្តរូវការការ
ពយាបាលបនាទា ន់ឬក៏ជំនួយដន្រស្រៀត។ ការសធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យសគរានេុវតថែិភាពភា្ល មជាអា្ិរភាពចំបងសៅសពលជួបោ្ន ដំបូង។28 
សគម្តរូវបញជាូ នស ម្ា ះជនេនមាតថារងសម្ោះឲ្យសៅជួបអ្នក្្ល់សេវាជំនាញសដដីម្ដី្រ្រួលការណថទាកំ្នុងវេិ័យេង្គម េុខាភិបាល 
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30 សេចក្ដីណែនាចំបាប់, ការជួញដូរ, កថាខ័ែ្ ៦៥; សេចក្ដីណែនារំបេ់អង្គការ UNICEF េ្ដីអំពដីភាពយុត្តិធម៌ក្នុងកិច្ចការទាក់្រងនឹងជនរងសម្ោះនិងសាក្សដីជាកុរារ (UNICEF 
Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking,) និងការបសញ្ច ញញមតិចំសរាះសោលការែ៍និងសេចក្ដីណែនារំបេ់ OHCHR េ្ដីអំពដីេិ្រ្ធិមនុេ្សនិង
ការជួញដូរមនុេ្ស ឆា្ន ២ំ០១០ (Commentary to the OHCHR Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, OHCHR, 2010) ្រំព័រ 
១៦២-១៦៤  

31 ឧទា�រែ៍ សោលការែ៍ណែនាមំ្បចាតំំបន់េ្ដីអំពដីយន្តការេំោល់ម្តរួេៗដំបូងនិងការបញជាូ នស ម្ា ះេម្រាប់ស្រេន្តរជនក្នុងសាថែ នភាពងាយ្រ្រួលរងសម្ោះ 
(សធ្ដីការបងាហា ញសោយ កុសា្ត រ ដីកា សរៀបចំរមួោ្ន សោយ អិលសាលវា៉ាឌ័រ គ្័រសតរា៉ា ឡា �ុនឌ្ួយរា៉ាេ និង និការា៉ាគ្ួយ សោយរានជំនួយពដី IOM និងអគ្គេ្នងការអង្គការេ�ម្បជាជាតិេ
ម្រាប់ជនសភៀេខ្លួន សធ្ដីការបងាហា ញជូនម្ករុមពិសម្ោះម្បចាដំំបន់អំពដីស្រេន្តរម្បសវេន៍ ណខ មិថុនា ២០១២ ្រំព័រ 

តម្មរុយ : ពម្ងឹងការេំោល់កុរាររងសម្ោះពដីការជួញដូរ  

អនុវត្តវធិដីណដលបញ្ជា ក់បានឆាប់ជាមួយកុរារណដលអាចជាកុរាររងសម្ោះពដីការជួញដូរ ស�ដីយនិង្្ល់ដំែឹងភា្ល មសៅអ្នក្្ល់
សេវាជំនាញេម្រាប់កុរារ តាមរយៈវធិដីេំោល់ណដល្រ្រួលចំែុចទាងំ២ខាងសម្កាមសនះបាន ៖
• ការេនមាតថាជាកុរារ និង
• ការេនមាតថាជាជនរងសម្ោះ

និង្្លូវចិត្ត ស�ដីយនិងកណន្លងសា្ន ក់សៅសដដីម្ដីសធ្ដីោ៉ា ងណាកំុឲ្យសគរានសម្ោះថា្ន ក់បណនថែមស្រៀត។ វាជាការេំខាន់បំ្ុតណដរណដលព
ត៌រានេរាងៃ ត់របេ់សគម្តរូវបានរកសា ស�ដីយនិងសគ្្ល់ការឯកភាព្រ្រួលយកជំនួយនិងការការរារនានាបនាទា ប់ពដី្រ្រួលការព
ន្យល់ឲ្យយល់អេ់ស�ដីយ។29

ែ. កិច្េមាភា េន៍សលើកដំបូង
សៅក្នុងកិច្ចេរា្ភ េន៍ដំបូង អាជាញា ធរអាចបញ្ជា ក់ថាមនុេ្សរា្ន ក់ជាជនរងសម្ោះសោយការេនមាត។ សោលបំែងដ៏េំខាន់មួយរបេ់កិច្ចេរា្ភ
េន៍សលដីកដំបូងគឺការបា៉ា ន់សាមា ន្រំ�ហំានិភ័យស�ដីយនិងគែនាអំពដីជំនួយនិងការការរារណដលម្តរូវការ។ ក្នុងដំណាក់េរា្ភ េន៍សលដីកដំបូង 
សគម្តរូវម្បាប់សៅអ្នកណដលសគេរា្ភ េសនាះអំពដីសោលបំែង ណបបប្រ ស�ដីយនិង្លវបិាកននកិច្ចេរា្ភ េន៍។ សគគួរ្្ល់ពត៌រានចបាេ់ៗសោ
យសម្បដីភាសាណដលអ្នកសនាះយល់ ស�ដីយសបដីចាបំាច់ សម្បដីអ្នកបកណម្បណដលរានប្រពិសសាធន៍។អ្នកេរា្ភ េគួរបានហាត់សរៀនម្តឹមម្តរូវសដដី
ម្ដីបងកាឲ្យរានសេចក្ដី្ុរកចិត្តស�ដីយនិងការយល់ោ្ន ជាមួយនឹងជនេនមាតថារងសម្ោះ ស�ដីយនិងបសងកាដីតបរោិកាេណដលសធ្ដីឲ្យជនសនាះម្េរួល
ចិត្តអាចនិោយបាន។ ជាការល្អសបដីអ្នកេរា្ភ េបានហាត់សរៀនឲ្យយល់អំពដីភាពេ្លុតរន្ធត់និងសចះសជៀេវាងការរលឹំកឲ្យមនុេ្សេ្លុតរន្ធត់ស�ដី
ងវញិ។ អ្នកសធ្ដីការក្នុងេង្គមេុដីវ ដីលអាចរានស្រព្យសកាេល្យជួយក្នុងការសធ្ដីការជាមួយជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរនិងអាជាញា ធរសដដីម្ដីបែុ្ះ
ការ្ុរកចិត្តនិងការនិោយយល់ោ្ន ។31 រដឋាខ្លះ សម្បដីតារាងេំនួររានម្សាប់សដដីម្ដីសធ្ដីជាលំនាកំ្នុងការេរា្ភ េដំបូង។ អ្នកេរា្ភ េក៏ម្តរូវរានជំ
នាញសដដីម្ដីសោះម្សាយឧបេ័គ្គបងកាសោយការសម្បដីភាសាខុេោ្ន និងវប្ធម៌ខុេោ្ន  ស�ដីយនិងសចះសម្បដីបសច្ចក្រេេរា្ភ េេមម្េបសៅនឹង
លក្ខែៈេម្ត្តិរបេ់ជននិមួយៗណដលម្តរូវេំភាេ។

• ទាក់្រងជាមួយនឹងភាសា: អ្នកេំភាេនឹងរានជំនួយពដីអ្នកបកណម្បមួយចំនួនណដលអាចសៅបានក្នុងរយៈសពលខ្លដី គឺរា   នកា
រយល់អំពដី្លប៉ាះរាល់ពដីភាពខុេោ្ន ក្នុងភាសា ជាតិសាេន៍និងវប្ធម៌ សដដីម្ដីបែុ្ះភាព្ុរកចិត្ត និងការនិោយយល់ោ្ន ។ 
អ្នកបកណម្បគួរមិនលំសអៀង ម្តរូវបានសគពន្យល់ចបាេ់អំពដីតួនា្រដីរបេ់ខ្លួន អំពដីការរកសាភាពេរាងៃ ត់ និងអំពដីអ្ដីៗស្្សងស្រៀត ស�ដីយ 
ម្តរូវ្រ្រួលបានការ�្កឹហាត់េមម្េប។ សគក៏ម្តរូវពន្យល់ម្បាប់ជនេនមាតថារងសម្ោះអំពដីតួនា្រដីរបេ់អ្នកបកណម្ប្ងណដរ។

• ទាក់្រងជាមួយនឹងសភ្រនិងអាយុ : ភាគសម្ចដីនវាម្បសេដីរជាងសបដីការេរា្ភ េសធ្ដីស�ដីងសោយអ្នកណដលរានសភ្រដូចោ្ន  ឬក៏រានអ្ន
កណដលរានសភ្រដូចោ្ន សៅជាមួយ។ កុរារ (ឬអ្នកណដលអាចជាកុរារ) គួរណតចាត់ឲ្យរានអ្នកអាណាពយាបាលណដលេមម្េប 
(ឧទា�ែ៍ សបដីសគោមា នអ្នកណាសៅអម) ស�ដីយម្តរូវសធ្ដីេរា្ភ េសោយណតអ្នកណដលបានហាត់�្កឹសធ្ដីការជាមួយកុរារ។

ផ
្នែកទី

៣



20 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

32 ចូរសមដីលម្បការ ១៤ ននពិធដីការជួញដូរមនុេ្ស។ ចូរសមដីល្ងណដរ សោលការែ៍ណដលគួររាននិងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិ្រ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស (Recommended 
Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) (E/2002/68/Add.1), អគ្គេ្នងការអង្គការេ�ម្បជាជាតិេម្រាប់េិ្រ្ធិមនុេ្ស សេចក្ដីណែនា ំ
២(៧)
33 ចំសរាះពត៌រានណថមស្រៀតអំពដីឧិកាេពិចារណា ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការការរារជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ ឆា្ន ២ំ០១៥ 
(Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking, Bali Process, 2015)

ក្នុងការេរា្ភ េដំបូង រានចំែុចេំខាន់ខ្លះណដលម្តរូវគិតសទាះបដីជនសនាះរានលក្ខែៈេម្ត្តិឬេថែិតក្នុងឋានៈណាក៏សោយ។ 
ឧទា�ែ៍ វាជាការម្បសេដីរសបដីកមមាវធិដីេំោល់រានបញ្ចូ លកមមាវធិដី្រ្រួលនិងពិចារណាសលដីការេុំេិ្រ្ធិម្ជកសកានអំពដីជនរងសម្ោះពដី
ការជួញដូរណដលអាចម្តរូវការេិ្រ្ធិម្ជកសកាន។32 អាជាញា ធរ្រ្រួលបនទាុកវេិ័យេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាន (ឬ UNHCR ក្នុងម្បស្រេខ្លះណដ
លោមា នម្បព័ន្ធជាតិក្នុងវេិ័យេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាន) គួរសធ្ដីការេសម្មចសលដីថានៈជាជនសភៀេខ្លួនរបេ់ជនទាងំឡាយណដលកាលពដី
សៅក្នុងដំណាក់វធិដីេំោល់ បាន្្ល់េញ្ញា ថាសគអាចេថែិតក្នុងភាពសម្ោះថា្ន ក់អំពដីការសធ្ដី្ុរក្ខកាប់េរា្ល ប់ ឬសម្ោះថា្ន ក់ធងៃន់ធងៃរក្នុង
ម្បស្រេសដដីមរបេ់ខ្លួន។ ដូចោ្ន ្ងណដរ អាជាញា ធរម្បឆាងំនឹងការជួញដូរគួរម្េង់ស ម្ា ះជនេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាននិងជនសភៀេខ្លួនណដ
លបងាហា ញេញ្ញា ថាសគអាចជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ គួររានបសងកាដីតយន្តការេមម្េបេម្រាប់បញជាូ នស ម្ា ះរបេ់ជនទាងំ
ឡាយណាណដលម្បាថា្ន េំុការការរារអន្តរជាតិក្នុងនាមជាជនសភៀេខ្លួន សៅអាជាញា ធរ្រ្រួលបនទាុកវេិ័យេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាន ស�ដីយ
និងេម្រាប់ការបញជាូ នស ម្ា ះជនេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាននិងជនសភៀេខ្លួនណដលអាចជួញដូរជនរងសម្ោះ សៅអាជាញា ធរម្បឆាងំនឹងការជួ
ញដូរេមម្េប។ ក្នុងករែដី ទាងំពដីរ អាជាញា ធរគួរសធ្ដីោ៉ា ងណាកំុឲ្យការម្បាម្េ័យទាក់្រងជាមួយនឹងអាជាញា ធរក្នុងម្បស្រេសដដីមបងកា
សម្ោះថា្ន ក់ដល់ជនណដលអាចជាជនេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកានឬជនសភៀេខ្លួន។

គ. កិច្ចេរា្ភ េន៍ជា្្លូវការ

កិច្ចេរា្ភ េន៍ជា្្លូវការ្្ល់ឧិកាេឲ្យសគពិនិត្យលំអិតនូវជំនួយនិងការការរារណដលបាន្្ល់ស�ដីយសោយេំអាងសលដីសេចក្ដីម្តរូវ
ការទាងំឡាយណដលបានពិនិត្យស�ដីញ។ ជា្ររា្ល ប់ម្បសេដីរបំ្ុតគឺអាជាញា ធរ្្ល់ដល់ជនរងសម្ោះនូវ “ឧិកាេពិចារណា” សដដីម្ដី
ជួយឲ្យសគនឹកស�ដីញម្គប់ម្ោន់អំពដីភាព្រ្រួលរងសវ្រនាសដដីម្ដ្ី ្ល់ភេ្តុតាងក្នុងកិច្ចេរា្ភ េន៍ជា្្លូវការ។.33 អាម្េ័យសៅសលដីសេចក្ដី
ម្តរូវការនិងសាថែ នភាពរបេ់ជនរងសម្ោះឬេនមាតថារងសម្ោះពដីការជួញដូរ កិច្ចេរា្ភ េន៍ជា្្លូវការអាចចាប់ស្្ដីមមុនឬសម្កាយការ
ចាប់ស្្ដីមនន“ឧិកាេពិចារណា” ក្នុងចំែុចសពលមួយណដលជនណដលអាចរងសម្ោះសនាះរានល្រ្ធភាព្្ល់ពត៌រានបានល្អបនាទា ប់
បាន្រ្រួលជំនួយនិងការការរារស�ដីយ។

• ទាក់្រងនឹងវប្ធម៌ : វាអាចជាការម្បសេដីរឬមិនម្បសេដីរណដលអ្នកេរា្ភ េសចញពដីេង្គមឬក៏រានវប្ធម៌ដូចអ្នកណដលសគេរា្ភ េណដរ។ 
សទាះបដីអ្នកណដលសគេរា្ភ េអាចរានអារមមាែ៍ល្អជាមួយអ្នកណដលរានវប្ធម៌ដូចោ្ន  ក្នុងករែដី ណដលេ�គមន៍សនាះរានការរាក់ព័
ន្ធឬក៏ខា្ល ចមិនហ៊ាននិោយអំពដីការសកងម្បវញ័្ច សនាះ អ្នកណដលសគេរា្ភ េអាចេថែិតក្នុងសម្ោះថា្ន ក់ធំសបដីអ្នកេរា្ភ េសចញមកពដីេ�គ
មន៍របេ់ខ្លួនណដរ។

ការគិតពិចារណាថាសធ្ដីោ៉ា ងណាេមរម្យេម្រាប់កិច្ចេរា្ភ េន៍មួយម្តរូវការការពិសម្ោះជាមួយអ្នកណដលសគេរា្ភ េថាសតដីសគម្បាថា្ន អ្ដីខ្លះ 
ស�ដីយសធ្ដីតាមអ្ដីណដលសគចង់បានតាមណដលអាចសធ្ដីបាននិងេមម្េប។

តម្មរុយ: ោមំ្្របសច្ចកស្រេេរា្ភ េណដលេមម្េបតាមលក្ខែៈេម្ត្តិរបេ់ជនរងសម្ោះ

សធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យអ្នកេរា្ភ េរានជំនាញ្រប់្រល់នឹងបញ្ហា ក្នុងវេិ័យភាសាសភ្រអាយុនិងវប្ធម៌។តាមណដលអាចសធ្ដី
បាន ពិសម្ោះជាមួយអ្នកណដលម្តរូវសគេរា្ភ េនិមួយៗអំពដីអ្ដីណដលសគម្បាថា្ន  ស�ដីយបំសពញបំែងសគតាមេមម្េប។

តម្មរុយ: ចាត់ឲ្យកមមាវធិដីេំោល់រានល្រ្ធភាពបញជាូ នស ម្ា ះរបេ់ជនេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកានសៅអង្គភាពនានាេមម្េប

រដឋាទាងំឡាយមិនគួរទាក់្រងភា្ន ក់ងារសាថែ ន្ូរតរបេ់ម្បស្រេសដដីមសដដីម្ដីសធ្ដីការេំោល់ស�ដីយ សបដីជនរា្ន ក់បានោក់រា
ក្យេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាន ឬក៏សបដីរានស�តុ្លថាជនសនាះជាជនសភៀេខ្លួន។
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34 ជា្រួសៅកុរារពុំអាច្្ល់សេចក្ដីយល់ម្ពតាមលក្ខែៈចបាប់ស្រ។ សគគួររកការឯកភាពពដីឪពុករ្ាយឬអ្នកអាណាពយាបាលឲ្យបានចបាេ់មុននឹង្នសៅសធ្ដីការេរា្ភ េជាមួយ
កុរារ។
35 ចូរសមដីលសេៀវសៅក្ួនេម្រាប់អ្នកសធ្ដីការក្នុងការរកយុត្តិធម៌ក្នុងឧម្កិដកមមា េ្ដីអំពដីការម្បឆាងំនិងការជួញដូរមនុេ្ស (Anti-Human Trafficking Manual for Criminal 
Justice Practitioners) ភាគ ៨ :ការេរា្ភ េជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរណដលនថងៃសម្កាយអាចជាសាក្សដី UNODC ឆា្ន ២ំ០០៩ (Interviewing victims of trafficking who are 
potential witnesses UNODC 2009)

សពលណាជំនួយនិងការការរារម្តរូវបាន្្ល់ស�ដីយ អាចសធ្ដីកិច្ចេរា្ភ េន៍បណនថែមស្រៀតេម្រាប់សោលបំែងសេ៊ដីប
អងកាតនឹង ្្នាទា សទាេ។ ពត៌រានអាចរកម្បមូលសដដីម្ដីបញ្ជា ក់ថាជនរា្ន ក់ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរឬមិនណមន។ 
សគម្តរូវឯកភាពក្នុងការេរា្ភ េ ការថត្ុរកជារូបភាពឬេសម្លង ស�ដីយនិងយល់អំពដីសោលបំែងនិង្លវបិាកននកិច្ចេរា្ភ
េន៍។34 កិច្ចេរា្ភ េន៍និងសេចក្ដីកត់ម្តាជាលាយលក្ខែ៍អក្សរឬការថត្ុរកគួររកសាជាេរាងៃ ត់សដដីម្ដីការរារជនណដលសគ
េរា្ភ េនិងពត៌រានរបេ់សគ។ អ្នកេរា្ភ េគួររានការហាត់�្កឹពិសេេសដដីម្ដីយល់ស�តុអ្ដីសរឿងរា៉ា វរបេ់ជនរងសម្ោះអាច
ដូរ ស�ដីយនិងគួរសំ៊ានិងការសធ្ដីការជាមួយមនុេ្សណដលរានអាយុខុេៗោ្ន  និោយភាសាខុេៗោ្ន  រានវប្ធម៌ខុេៗោ្ន  
ស�ដីយនិងអាចេ្លុតរន្ធត់។ 35

ដំណាក់កាលសនះអាចសចញល្រ្ធ្លជារាក្យណថ្លងរបេ់ជនរងសម្ោះ។ ក្នុងដំណាក់កាលសនះគួរម្បមូលពត៌រានដន្រស្រៀតសដដីម្ដី
ស្ទាៀងបញ្ជា ក់រាក្យរបេ់ជនរងសម្ោះ។ កមមាវធិដីការរារណដលបានោក់អនុវត្តេម្រាប់បុគ្គលរា្ន ក់អាចម្តរូវសធ្ដីការសេដីសរ ដីណកណម្បសោយ្ ្
ណអកសលដីពត៌រាន្រ្រួលបានក្នុងកិច្ចេរា្ភ េន៍។ អាចម្តរូវការបញជាូ នស ម្ា ះសៅឲ្យភា្ន ក់ងារ្្ល់សេវាជំនាញមួយចំនួន។

ដូចបានសលដីកស�ដីងខាងសលដីក្នុងណ្្នក 2.2 ជនរងសម្ោះអាចរញួរាក្នុងការ្ុរកចិត្តអាជាញា ធរ។ ការសធ្ដីការេរា្ភ េជាមួយជន
រងសម្ោះអាចជួបការលំបាក ស�ដីយម្តរូវការការយល់និងការអត់ធមាត់សដដីម្ដីសជៀេវាងការបងកាឲ្យរានេរា្ព ធនិងភាពរសំជដីប
រជំួលចិត្តដល់ជនរងសម្ោះបណនថែមស្រៀត។ អ្នកេរា្ភ េគួរសផ្្តសលដីការបងកាឲ្យរាន្រំនុកចិត្តនិងការសជឿជាក់សលដីខ្លួនឯង។ 
កណន្លងណាអាចសធ្ដីបាន អ្នកេរា្ភ េគួរសជៀេវាងបងកាឲ្យជនរងសម្ោះនឹកស�ដីញស�ដីងវញិនូវប្រពិសសាធន៍ណដលសធ្ដីឲ្យសគេ្លុតរន្ធ
ត់ អារាេនិង/ឬសធ្ដីឲ្យសគបាត់អំណាច ឬបាត់ការ្ុរកចិត្តសលដីខ្លួនឯងក្នុងការេសម្មចចិត្តណដលម្បកបសោយពត៌រានម្គប់ម្ោន់។ 
ការមិនសជៀេវាង អាចបងកាការខូចខាតណថមស្រៀតដល់ជនរងសម្ោះ រារាងំការម្បមូលភេ្តុតាង ស�ដីយនិងសធ្ដីឲ្យជនរងសម្ោះពំុរាន
ចិត្តចង់បន្តេ�ការក្នុងកមមាវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្នុងប្រឧម្កិដឋាសនាះ។

៣.៣. េញ្ញា ននការជួញដូរ

ក្នុងរដឋាជាសម្ចដីន សគសម្បដីេញ្ញា ជាេ្តង់ោមួយចំនួនេម្រាប់េំោល់សាថែ នភាពណដលអាចជាការជួញដូរ។ េញ្ញា ទាងំសនាះអាចជាឧបករែ៍
រានម្បសោជន៍េម្រាប់បងាហា ត់បសម្ងៀននិងបសងកាដីនេមតថែភាពភា្ន ក់ងាររាក់ព័ន្ធ(ដូចជាភា្ន ក់ងារេុខាភិបាល ប៉ាូលិេមនន្តដីអសនា្ត ម្បសវេន៍
និងគយ) ស�ដីយអាចរាន្រំនាក់្រំនងនឹងណ្្នកពិសេេននការជួញដូរ(ឧទា�ែ៍  មសធយាបាយណដលអ្នកជួញដូរសម្បដីក្នុងការតម្មរូវឲ្យជ
នរងសម្ោះសធ្ដីបំសពញកិច្ចអ្ដីមួយ) ឬក៏ទាក់្រងនឹងម្បសភ្រពិសេេណាមួយននការសកងម្បវញ័្ច  (ឧទា�ែ៍ ពលកមមាសោយបង្ខិតបង្ខំ)។ 
ជាជាក់ណេ្ង សោយសារភាគសម្ចដីនជនរងសម្ោះម្តរូវសគរកស�ដីញសៅសពលសគរងការសកងម្បវញ័្ច  េញ្ញា នានាទាក់្រងនឹងេកមមាភាពក្នុងដំណា
ក់ការសកងម្បវញ័្ច សធ្ដីឲ្យសគរាន្រំនុកចិត្តជាង។

សទាះជាោ៉ា ងណា សគម្តរូវយល់ជានិច្ចអំពដីកង្ះខាតណដលជាធមមាជាតិរបេ់េញ្ញា ។ សោយសារមនុេ្សម្តរូវបានសគជួញដូរតាមវធិដីខុេៗ
ោ្ន  ស�ដីយនិងសកងម្បវញ័្ច ក្នុងបរបិ្រខុេៗោ្ន  េញ្ញា ខ្លះសេ្នដីថាជាការជួញដូរខា្ល ងំជាងេញ្ញា ឯស្រៀតជានិច្ច។ និោយមយា៉ាងស្រៀតគឺថា 
ក្នុងករែដី មួយ េញ្ញា បងាហា ញចបាេ់ម្កណ�តថាជាការជួញដូរ ប៉ាុណន្តោមា នសៅវញិក្នុងករែដី មួយស្រៀត។ ឧទា�ែ៍ មនុេ្សរា្ន ក់សធ្ដីការសរៀងរា
ល់នថងៃសម្ចដីនសរា៉ា ង�ួេស�តុសោយបានម្បាក់បំណាច់បន្តិចបន្តួចសម្កាមការោមកាមរបេ់អ្នករានបំរាក់អាវុធ ជាេញ្ញា ថាជួញដូរជាងកុ

តម្មរុយ:  ពិចារណាោក់កំរតិ្រមងៃន់ឲ្យេញ្ញា

រដឋានានាគួរពិចារណាោក់្រមងៃន់ឲ្យេញ្ញា សដដីម្ដីជួយដល់អ្នក្រ្រួលបនទាុកក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះសដដីម្ដីឲ្យពត៌រាន
ម្បសភ្រខ្លះេថែិតតាមលំោប់សលខសរៀង។ វធិដីណដល ILO និងេ្នងការអឺរ ៉ាុបម្បកាន់យក សធ្ដីឲ្យេញ្ញា និមួយៗរាន្រមងៃន់ធងៃន់ 
មធ្យមឬម្សាល សោយរានណចងថាេញ្ញា មួយអាចធងៃន់េម្រាប់កុរារណតមធ្យមេម្រាប់មនុេ្សសពញវយ័ ឬក៏ធងៃន់េម្រា
ប់ការសកងម្បវញ័្ច ្្លូវសភ្រ ស�ដីយម្សាលេម្រាប់ការសកងម្បវញ័្ច ពលកមមា។ 

ផ
្នែកទី

៣



22 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

េញ្ញា េំខាន់ៗននការសកងម្បវញ័្ច ណដលឧេសា�៍ស�ដីញរាន

េញ្ញា ទាងំឡាយខាងសម្កាមសនះអាចសម្បដីេម្រាប់ការសកងម្បវញ័្ច ក្នុងម្្រង់ម្ទាយណាក៏បាន។ េញ្ញា ខ្លះចង្អុលម្បាប់ថាជា
េញ្ញា ននការសកងម្បវញ័្ច   ស�ដីយខ្លះស្រៀតថាជាេញ្ញា ននការម្គប់ម្គងរបេ់អ្នកជួញដូរសៅសលដីជនេង្សយ័ជាជនរងសម្ោះ។

• ជនសនាះម្តរូវបានសគបង្ខំ/សកៀបឲ្យចូលឬបន្តេថែិតសៅក្នុងសាថែ នភាពសនាះ។

• ជនសនាះម្តរូវសគសបាកបសញ្្តអំពដីធាតុពិត/្រដីកណន្លងននសាថែ នភាព។

• ចំនួននថងៃឬសរា៉ា ងសធ្ដីការរបេ់ជនសនាះសម្ចដីន�ួេស�តុ

• សាថែ នភាពកណន្លងរេ់សៅឬកណន្លងសធ្ដីការមិនេមេម្រាប់មនុេ្សឬសធ្ដីឲ្យសថាកទាប

• ជនសនាះេថែិតសម្កាមការម្តរួតម្តារបេ់អ្នកដន្រឬពឹងណ្្អកេឹងណតទាងំម្េរុងសលដីអ្នកដន្រ

• ជនសនាះរងការគំរាមឬការសម្បដី�ងឹសា

• ជនសនាះេថែិតក្នុងសាថែ នភាពមួយណដលមិនេមនឹងអាយុរបេ់ខ្លួន

េញ្ញា េំខាន់ៗននការសកងម្បវញ័្ច ម្បសភ្រជាក់លាក ់

េញ្ញា ទាងំឡាយខាងសម្កាមសនះទាក់្រងនឹង្រម្មង់ជាក់លាក់ននការសកងម្បវញ័្ច ណដលរានណចងក្នុងពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស         
(Trafficking in Persons Protocol)។ សោយសារតារាងម្បសភ្រននការសកងម្បវញ័្ច ក្នុងពិធដីការសនាះមិនបានសរៀបរាប់អេ់ម្បសភ្រ 
េញ្ញា របេ់ម្បសភ្រននការសកងម្បវញ័្ច ស្្សងស្រៀតណដលសគកាន់ណតឧេសា�៍ជួបម្ប្រះជាក់ណេ្ងក៏រានចុះខាងសម្កាមសនះណដរ។ 

36 ចូរសមដីល សេៀវសៅក្ួនេម្រាប់អ្នកសធ្ដីការក្នុងការរកយុត្តិធម៌ក្នុងឧម្កិដកមមា េ្ដីអំពដីការម្បឆាងំនិងការជួញដូរមនុេ្ស UNODC/UN.GIFT, ឆា្ន ២ំ០០៩ (Anti-human traffick

-ing manual for criminal justice practitioners, UNODC/UN.GIFT, 2009) ភាគ 2. ចូរសមដីល្ងណដរ យន្តការជាតិននការបញជាូ នស ម្ា ះ (National Referral Mecha-
nisms) : កូនសេៀវសៅេម្រាប់អនុវត្ត   OSCE, ឆា្ន ២ំ០០៤, ្រំព័រ៦១

រាររា្ន ក់ណដលសគនាឆំ្លងណដនសោយោមា នលិខិតឆ្លងណដន។  េញ្ញា ខ្លះអាចសេ្នដីថាជាម្ឧិដឋាកមមាឬសរឿងរា៉ា វម្បសភ្រស្្សង ស�ដីយវត្តរាន
ឬអវត្តរានននេញ្ញា ណាមួយមិនអាចបញ្ជា ក់ជាល្រ្ធ្លថាការជួញដូរមនុេ្សបានឬមិនសកដីតស�ដីងសនាះស�ដីយ។36 កង្ះខាត
មួយស្រៀតគឺថាអ្នកជួញដូរបានដូរសៅតាមេញ្ញា ស�ដីយអនុវត្តសៅតាមសនាះ ដូចជាឲ្យជនរងសម្ោះកាន់អត្តេញ្ញា ែប័ែ្ណនិងឯ
កសារសធ្ដីដំសែដី រខ្លួនឯង គឺសដដីម្ដីកំុឲ្យអាជាញា ធរេង្សយ័។ ស�ដីញកង្ះខាតដូសច្នះស�ដីយ ការសម្បដីេញ្ញា ម្បសភ្រខុេៗោ្ន ចម្មរុះនឹង
សធ្ដីឲ្យសយដីងស�ដីញបានល្អជាងការពឹងសលដីណតម្បសភ្រណតមួយ។ ណថមពដីសលដីសនះស្រៀត េញ្ញា ពំុណមនជាការបញ្ជា ក់ថារានការជួញដូរ
ស្រ ប៉ាុណន្តអាចសម្បដីសដដីម្ដីពន្យល់ភាពម្តឹមម្តរូវរបេ់ការេនមាតណដលោមំ្្រជនរងសម្ោះេម្រាប់សោលបំែង្រ្រួលជំនួយនិងការកា
ររារ។ 

តារាងេញ្ញា គំរូ(ណដលរានពំុេព្) ោក់ជូនខាងសម្កាមសនះ្រនទាឹមនឹងម្បសភ្រននការសកងម្បវញ័្ច ខុេៗោ្ន ណដលរានចុះក្នុងពិធដីកា
រននការជួញដូរមនុេ្ស ម្តរូវសមដីលសោយរានការចងចាថំាវារានកង្ះខាតដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលដី។ សោយសារតារាងននការសកង
ម្បវញ័្ច ណចងក្នុងពិធដីការ(the Protocol)ពំុរានេព្ទាងំអេ់ េញ្ញា ននការសកងម្បវញ័្ច ឯស្រៀតៗណដលសគសចះណតសពដីបម្ប្រះជាក់
ណេ្ងណថមស្រៀតសនាះក៏រានោក់ជូនខាងសម្កាមសនះណដរ។ រាក្យថា ជន សរៀបរាប់ក្នុងេញ្ញា ទាងំឡាយខាងសម្កាមសនះគឺេំសៅសៅ
សលដីជនេនមាតថារងសម្ោះ គឺមិនណមនជាជនណដលអាចជាអ្នកជួញដូរស�ដីយ។

តម្មរុយ:  ណកេម្មរួលេញ្ញា សៅតាមបរបិ្រ

តារាងេញ្ញា រានម្បេិ្រ្ធិភាពបំ្ុតសបដីសគយកសៅណកសម្បដីក្នុងសាថែ នភាពជាក់ណេ្ងណដលអាជាញា ធរសពដីបម្ប្រះក្នុងការងាររបេ់ខ្លួន។ 
សបដីអាចសធ្ដីបាន រដឋាទាងំឡាយគួរពិនិត្យសេដីសរ ដីតារាងេញ្ញា ជាម្បចាសំធ្ដីឲ្យទាន់េម័យ សដដីម្ដីធានាឲ្យម្តរូវតាម្រំសនារននការជួញដូរណដ
លផ្្ល េ់ប្ូរ។
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ការសកងម្បវញ័្ច អំពដីសពេយាចាររបេ់អ្នកដន្រ និងម្្រង់ម្ទាយននការសកងម្បវញ័្ច ដន្រស្រៀត
ដូចបានណចងក្នុងតារាង ្រដី១ (ណ្្នក 1.1) មិនណមនម្គប់ោ្ន ណដលសធ្ដីការក្នុងឧេសា�កមមា្្លូវសភ្រជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរសនាះស្រ។ េញ្ញា
ខាងសម្កាមសនះអាចរានម្បសោជន៍ក្នុងការបញ្ជា ក់ជនទាងំឡាយណដលសគបានេនមាតសនាះថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរឬមិនណមន។

• ជនសនាះមិនអាចម្បណកកមិនបំសរ ដីសភញាៀវ សធ្ដីកបាច់សភ្រអ្ដីមួយចំនួនពិសេេ ឬករ៏មួសភ្រសោយមិនសម្បដីម្បោប់ការរារ។

• ជនសនាះមិន្រ្រលួម្បាក់ផ្ទា ល់ពដីសភញាៀវ ឬក៏្រ្រួលណតមួយភាគតូចពដីម្បាក់ណដលសភញាៀវបង់ឲ្យសៅសៅហ្ាយនាយឬអ្នកនាំ

• ជនសនាះម្តរូវបានបង្ខំឬសកៀបឲ្យសម្បដីឬមិនសម្បដីថា្ន ឬំម្បោប់ការរារពិសេេកំុឲ្យរានគត៌

• ជនសនាះម្តរូវបានបង្ខំឬសកៀបឲ្យ្រ្រួលការសធ្ដីណតេអំពដីេុខភាពឬគត៌

• ជនសនាះសម្កាមអាយុ

ជួញដូរក្នុងសោលបំែងយកេរ ដីរាង្គសចញ
េញ្ញា ខាងសម្កាមសនះរាក់ព័ន្ធនឹងសាថែ នភាពណដលសគនឹងយកសចញឬបានយកសចញេរ ដីរាង្គេម្រាប់ប្ូរក្នុងបរបិ្រសព្រ្យ។ វាមិនេូវម្តរូវនឹងកា
រយកេរ ដីរាង្គសចញេម្រាប់សោលបំែងវប្ធម៌ឬពិធដីជាជំសនឿស្រ។ 

• ជនសនាះម្តរូវសគបង្ខំឬសកៀបឲ្យម្ពមឲ្យសគយកេរ ដីរាង្គសចញ។

• ជនសនាះម្តរូវសគសបាកអំពដីរសបៀបសធ្ដីឬម្បាក់ណដលម្តរូវ្រ្រួលបានពដីការយកេរ ដីរាង្គសចញ។

• ជនសនាះពំុដឹង្រដីណាឬសពលណាការប្ូរេរ ដីរាង្គសនាះនឹងសធ្ដីស�ដីងស�ដីយ

• ជនសនាះពំុយល់អំពដីរសបៀបប្ូរេរ ដីរាង្គនិងហានិភ័យរាក់ព័ន្ធ

• ហាក់ដូចជារានភាគដី្រដី៣្ិរញ

• រានេញ្ញា ថាអ្នកម្តរូវ្រ្រួលេរ ដីរាង្គសនាះរានបំែងសធ្ដីដំសែដី រសៅបរស្រេជាមួយជនសនាះ។

ជួញដូរេម្រាប់សោលបំែងឲ្យសធ្ដីសេវកជនក្នុង្ទាះ

• ជនសនាះ្រ្រួលមហាូបអាហារណដលរានគុែភាពទាបឬសម្កាមេ្តង់ោរ ស�ដីយរានេញ្ញា ខ្ះជដីវជាតិចិញ្ច ឹមខ្លួន

• ជនសនាះសធ្ដីការរយៈសពលសរា៉ា ងសម្ចដីន�ួេស�តុ

• ជនសនាះពំុរានកណន្លងលំ�ឯកជនឬកណន្លងលំ�ឯកជនសនាះមិនម្គប់ម្ោន់

• ជនសនាះេថែិតក្នុងបនទាប់�ុឃំ្ងំឬពំុរានសេរ ដីភាពទាក់្រងេង្គម និង/ឬពំុណដលសចញពដី្ទាះសោយោមា នសៅហ្ាយនាយ

• ជនសនាះ្រ្រួលរងរាក្យសដៀល សជរម្បរាថ គំរាមកំណ�ង �ងឹសា និង/ឬការវាយទាត់

• ជនសនាះបង់នថ្លសម្ជដីេសរ ដីេអ្នករកការសធ្ដី

• ជនសនាះសម្កាមអាយុ

ជួញដូរេម្រាប់សោលបំែងសរៀបការសោយបង្ខិតបង្ខំ សោយមុនសពលកំែត់

• ជំនូនជាម្បាក់ឬវតថែុស្្សងស្រៀតម្តរូវបានម្បគល់សៅឲ្យភាគដី្រដី៣ក្នុងការសធ្ដីឲ្យអារា�៍ពិរា�៍សនាះសកដីតស�ដីង

• កិច្ចេនយាអារា�៍ពិរា�៍ម្តរូវបានចរចារសោយភាគដីណដលមិនណមនជាអ្នកសរៀបការ និង/ឬសោយោមា នការរាក់ព័ន្ធឬការឯកភាពពដីអ្នក
សរៀបការ។

• ជនសនាះម្តរូវបានបង្ខំឲ្យចូលក្នុងសាថែ នភាពសកងម្បវញ័្ច ពលកមមា ្្លូវសភ្រ ឬេម្រាប់សៅណតបំសរ ដីក្នុង្ទាះ

• ជនសនាះបានសធ្ដីណតេឬនឹងម្តរូវសធ្ដីណតេម្ព�មាចារ ដី

• បងប្អូនជនសនាះម្តរូវបានសគបង្ខំឲ្យសរៀបការ

• ជនសនាះរានេញ្ញា សកដីត្ុរក្ខ បងការបេួដល់ខ្លួនឯង សៅោច់ពដីេង្គម ឬសម្បដីវតថែុខុេ (សម្គឿងញាែ)

• រានេញ្ញា មិនចុះេម្មរុងក្នុងម្គរួសារ �ងឹសា ឬការបំរាន 

• ជនសនាះសម្កាមអាយុ
  

ផ
្នែកទី

៣
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ជួញដូរេម្រាប់សកងម្បវញ័្ច ក្នុងេកមមាភាពេំុទាន និងម្ឧិដឋាកមមាស្្សងៗ

• ជនសនាះ្រ្រួល្រែ្កមមាសបដីសគេំុឬលួចមិនម្គប់

• ជនសនាះរេ់សៅជាមួយអ្នកដន្រណដលសធ្ដីេកមមាភាពដូចោ្ន

• ជនសនាះមិនយល់ពដីសោលបំែងននេកមមាភាពរបេ់ខ្លួនឬភាពខុេចបាប់របេ់វា។

• ជនសនាះសម្កាមអាយុ ជាមនុេ្សជរា ឬពិការ

ការលំបាកក្នុងការេំោល់ជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរណដលសគបានសកងម្បវញ័្ច ក្នុងេកមមាភាពឧម្កិដឋាកមមា

ជនណដលសគសកងម្បវញ័្ច ក្នុងេកមមាភាពឧម្កិដឋាកមមាអាចសគេំោល់ខុេថាជាឧម្កិដឋាជនជាជាងជាជនរងសម្ោះពដីការជួញ
ដូរ។ សដដីម្ដីបនថែយបញ្ហា សនះ អាជាញា ធរគួររានការហាត់សរៀនឲ្យបានម្គប់ម្ោន់អំពដីការសម្បដី ‘មសធយាបាយ‘’សោយអ្នកជួញដូ
រក្នុងការម្គប់ម្គងមនុេ្សស�ដីយោក់អ្នកសនាះក្នុងសាថែ នភាពសកងម្បវញ័្ច  ស�ដីយនិងអំពដីចំែុចណដលថាការយល់ម្ពមរប
េ់ជនរងសម្ោះឲ្យសគសកងម្បវញ័្ច សនាះពំុរានន័យអ្ដីស�ដីយ។

េញ្ញា សរៀបរាប់ខាងសលដីទាក់្រងនឹង្រម្មង់ជាក់លាក់ននការសកងម្បវញ័្ច ណដលអាចម្តរូវនឹងសាថែ នភាពបណនថែមសៅសលដីេញ្ញា ទាងំឡា
យខាងសម្កាមណដលម្តរូវជាមួយនឹងម្គប់្រម្មង់ននការសកងម្បវញ័្ច ។ 

ការសម្បដី ‘មសធយាបាយ‘ សោយជនេង្សយ័ថាជាអ្នកជួញដូរ

រាក្យ  ‘មសធយាបាយ’ ណចងសៅក្នុងពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្សជាេញ្ញា ននការជួញដូរ។ សទាះបដីការសម្បដី‘មសធយាបាយ’មិនណមនជាណ្្នកចាបំាច់
ម្តរូវរានសៅក្នុងប្រសលមាដីេននការជួញដូរសម្កាមពិធដីការ the Protocol ម្បេិនសបដីជនរងសម្ោះជាកុរារសនាះ ការសម្បដីវាអាចជាេញ្ញា ននការជួ
ញដូរឬក៏ការសកងម្បវញ័្ច ណដលរាក់ព័ន្ធ។ អាចសគសម្បដីមសធយាបាយសៅដំណាក់ណាក៏បានក្នុងកមមាវធិដីជួញដូរចាប់តាងំពដីសពលអំរាវនាវរកមនុ
េ្ស ដឹកជញជាូ ន ស្ទារ ្ទាុក ឬ្រ្រួលមនុេ្ស រ�ូតសៅដល់ការម្គប់ម្គងមនុេ្សសនាះក្នុងដំណាក់សកងម្បវញ័្ច  ស�ដីយអាចសម្បដីវាសដដីម្ដីឲ្យជនរង
សម្ោះ្រ្រួលរងការសកងម្បវញ័្ចណាមួយក៏បាន។ សទាះបដីការសម្បដីមសធយា បាយខ្លះសគងាយដឹង(ឧទា�ែ៍ ការសម្បដីករា្ល ងំ) ជួនកាលមសធយាបា
យរានភាពបងកាប់ស�ដីយពិបាកេំោល់(ឧទា�ែ៍ ការសម្បដីអំណាចខុេ ឬសឆ្លៀតឧិកាេបំរានក្នុងសពលសគរានសាថែ នភាព្រន់សខសាយ)។

ការគំរាម
• ជនសនាះ(ឬម្ករុមម្គរួសារ មិត្តភ័ក្ ឬេ�គមន៍របេ់ខ្លួន) ម្តរូវបានសគគំរាម 
• ជនសនាះ(ឬម្ករុមម្គរួសារ មិត្តភ័ក្ ឬេ�គមន៍របេ់ខ្លួន) ម្តរូវបានសគគំរាមសោយសម្បដីករា្ល ងំ
• ជនសនាះម្តរូវបានសគគំរាមថាសាថែ នភាពរេ់សៅនិងកណន្លងសធ្ដីការនឹងចុះអន់ថយ។
• ជនសនាះម្តរូវបានសគគំរាមថាសគនឹងយកសៅម្បគល់ឲ្យអាជាញា ធរ
• ជនសនាះម្តរូវបានសគគំរាមសោយសម្បដីករា្ល ងំ

ការសម្បដីករា្ល ងំ 
• ជនសនាះរានេញ្ញា សា្ន មរបួេ្្លូវកាយ 
• ជនសនាះរានេញ្ញា សា្ន មរបួេ្្លូវចិត្ត
• ជនសនាះរានេញ្ញា រងការបំរាន្្លូវសភ្រ ឬរសំលាភសេពេនថែវៈ 

ការសកៀបេងកាត់
• ជនសនាះរានបញ្ហា ក្នុងម្គរួសារឬសេដឋាកិច្ច 
• ជនសនាះរានម្បវត្តម្បម្ពឹត្តសលមាដីេឬសបដីពំុដូសចា្ន ះស្រ អាជាញា ធរសា្គ ល ់ 
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• ជនសនាះរានសាថែ នភាពអសនា្ត ម្បសវេន៍មិនម្បម្កដដីនិង/ឬមិនរានស ម្ា ះក្នុងបញជា ដីជា ដី្

• ឯកសារ ម្បាក់កាេ ឬរបេ់របរស្្សងស្រៀតរបេ់ជនសនាះម្តរូវបានដក�ូម្តរុ

• ជនសនាះបានសធ្ដីកិច្ចម្ពមសម្ពៀងខ្ចដីម្បាក់ជាមួយសគណដលមិនយុត្តិធម ៌

• ជនសនាះសៅោច់ពដីសគ េថែិតក្នុងបនទាប់�ុឃំ្ងំ និង/ឬេថែិតសម្កាមការឃ្្ល សំមដីលឬការម្តរួតសមដីល

• ជំសនឿសាេនានិងវប្ធម៌របេ់ជនសនាះម្តរូវបានសគណកម្កន�

ការចាប់ជម្មិត  

ការណក្លងបន្លំ/សបាកម្បាេ់  (ពត៌រានណក្លងកា្ល យ មិនម្តឹមម្តរូវ មិនសពញសលញ ឬអាចសធ្ដីឲ្យសគយល់ខុេ) ទាក់្រងសៅនឹង :

• កិច្ចការស្រេន្តរម្បសវេន៍ឬការរពឹំង្ុរករបេ់ជនសនាះ (រមួទាងំ្រដីសៅ)

• សាថែ នភាពននការសធ្ដីដំសែដី រនិងការណេ្ងរកការងាររបេ់ជនសនាះ

• សាថែ នភាពការងាររបេ់ជនសនាះ រមួទាងំម្បសភ្រការងារ សបៀរវត្ត និង ម្បាក់ចំែូល

• ល្រ្ធភាព្រ្រួលឧិកាេេិកសារបេ់ជនសនាះ

• សាថែ នភាព្ទាះេណម្ង ្រដីតាងំនិងការរេ់សៅរបេ់ជនសនាះ

• លក្ខែៈចបាប់ននឯកសារ ្ិរោឋា ការ ការងារ ឬ កិច្ចេនយារបេ់ជនសនាះ

• ចបាប់ ឥរោិប្រ ឬអាកប្កិរោិរបេ់អាជាញា ធរចំសរាះជនសនាះ។

• សេចក្ដីេង្មឹអំពដីការជួបជំុម្គរួសារវញិ អារា�៍ពិរា�៍ ឬការេំុយកសៅចិញ្ច ឹម របេ់ជនសនាះ

ការសម្បដីអំណាចខុេ ឬការសឆ្លៀតឧិកាេបំរានសពលសគេថែិតក្នុងសាថែ នភាព្រន់សខសាយ 37 តាមរយៈការសធ្ដីខុេសៅសពលឬសោយសារ ៖

• ការពឹងណ្្អកក្នុងវេិ័យសេដឋាកិច្ច ្្លូវចិត្ត ឬមសនាេសញ្ចតនារបេ់ជនសនាះ សៅសលដីអ្នកសកងម្បវញ័្ច /សៅហ្ាយនាយ/េរាជិកម្គរួសារ     

ឬ  នាក់្រំនងរបេ់ជនសនាះជាមួយអ្នកសកងម្បវញ័្ច /សៅហ្ាយនាយ/េរាជិកម្គរួសារ។

• ចំែងសេ្នហាឬមសនាេសញ្ច តនារបេ់ជនសនាះជាមួយអ្នកសកងម្បវញ័្ច /សៅហ្ាយនាយ/េរាជិកម្គរួសារ/អ្នកណាស្្សងស្រៀត 

• ឯកសារនិង/ឬសាថែ នភាពអសនា្ត ម្បសវេន៍របេ់ជនសនាះ

• ភាពោច់ឯសកាក្នុងវេិ័យេង្គម វប្ធម៌ឬភាសារបេ់ជនសនាះ

• ភាពោមា នការងារសធ្ដី ឬអត្តខាត់ថវកិារបេ់ជនសនាះ 

• ភាពពិការ្្លូវចិត្តឬ្្លូវកាយរបេ់ជនសនាះ

• អាយុ(សកមាងឬចាេ់) សភ្រ ្រំសនាវេិ័យសភ្រ េញ្ជា តិ ជាតិសាេន៍ឬេង្គមសដដីម និងភាពពិការរបេ់ជនសនាះ 

• ជំសនឿ ឬ្ររា្ល ប់ ក្នុងវេិ័យសាេនាឬវប្ធម៌ របេ់ជនសនាះ

• ការពឹងណ្្អកសលដីសម្គឿញាែឬេុរា ឬភាពសញៀែរបេ់ជនសនាះ

ការឲ្យឬ្រ្រួលម្បាក់ឬ្លម្បសោជន៍សដដីម្ដី្រ្រួលបាននូវការឯកភាពពដីជនរា្ន ក់សដដីម្ដីម្គប់ម្គងសលដីជនរា្ន ក់ស្រៀត :

• ជនសនាះេថែិតក្នុងសាថែ នភាពណដលម្តរូវបង់ម្បាក់ ជំនូនអារា�៍ពិរា�៍ ឬឲ្យឬ្រ្រួលអំណាយសៅជន្រដី៣

37 ចូរសមដីល ការសធ្ដីអំសពដី្ុរច្ចរតិសពលសគេថែិតក្នុងសាថែ នភាព្រន់សខសាយនិងមសធយាបាយស្្សងៗស្រៀតក្នុងនិយមន័យននការជួញដូរមនុេ្ស UNODC ឆា្ន ២ំ០១២ (Abuse of a 
Position of Vulnerability and other “means” within the definition of trafficking in persons, UNODC, 2012 ) និងកំែត់ចំណាណំែនាេំ្ដីអំពដី ការសធ្ដីអំសពដី្ុរច្ចរតិសព
លសគេថែិតក្នុងសាថែ នភាព្រន់សខសាយសដដីម្ដីជាមសធយាបាយក្នុងការជួញដូរមនុេ្ស (Guidance Note on ‘abuse of a position of vulnerability’ as a means of trafficking in 
persons) ក្នុងម្បការ៣ ននពិធដីការសដដីម្ដី្រប់សាកា ត់ េងកាត់ និងោក់្រែ្កមមា ការជួញដូរមនុេ្ស ជាពិសេេនេ្តដីនិងកុរារ (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children), បណនថែមសៅសលដីអនុេញ្ញា អង្គការេ�ម្បជាជាតិម្បឆាងំនឹងឧម្កិដឋាកមមាឆ្លងណដនសរៀបចំ UNODC ឆា្ន ២ំ០១២ 
(the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNODC, 2012.

ផ
្នែកទី

៣



26 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

38 ចូរសមដីលណ្្នក ២.២. 

រសបៀបណដលជនេនមាតថារងសម្ោះសធ្ដីដំសែដី រសៅ ចូល ឬបន្តសៅរដឋាបរស្រេមួយ

ក្នុងសាថែ នភាពណដលជនរា្ន ក់ម្តរូវបានេង្សយ័ថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរឆ្លងណដន រសបៀបណដលជនសនាះសធ្ដីដំសែដី រសៅ ចូល 
ឬបន្តសៅរដឋាបរស្រេមួយអាចបងាហា ញឲ្យស�ដីញសាថែ នភាពថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ :

• ឯកសារសធ្ដីដំសែដី រឬអត្តេញ្ញា ែប័ែ្ណរបេ់ជនសនាះកាន់/បងាហា ញសោយភាគដី្រដី៣

• ភា្ន ក់ងាររកការងារឲ្យសធ្ដី និង/ឬភា្ន ក់ងារលក់េំបុម្តេម្រាប់ការសធ្ដីដំសែដី រ ោមា នចុះបញជា ដី និង/ឬមិនេថែិតក្នុងការម្គប់ម្គង
  សោយចបាប់ និង/ឬគិតនថ្លសេវាខ្ពេ់ពដីជនសនាះ

• ្រិោឋា ការសម្បដីមិនម្តរូវ និង/ឬសោលបែំងននការសធ្ដីដំសែដី រមិនេុដីោ្ន ជាមួយពត៌រានដន្រ (ឧទា�ែ៍ ម្បាក់មិនម្គប់
  ម្ោន់េម្រាប់ម្បណវងសា្ន ក់សៅ លក្ខែៈ្្លូវកាយរបេ់ជនសធ្ដីដំសែដី រ ឬអាជដីពណដលបានម្បកាេ)

• ឥវា៉ា ន់របេ់ជនសនាះមិនេុដីោ្ន ជាមួយនឹងរាក្យណថ្លងរបេ់ជនសនាះ (ឧទា�ែ៍ គុែភាពនិងម្បសភ្ររបេ់ឥវា៉ាន់ វា៉ាលដី
  តូចេម្រាប់ការសា្ន ក់សៅណដលម្តរូវសៅយូរ ឬក៏វា៉ាលដីធំេម្រាប់ការសា្ន ក់សៅណដលម្តរូវសៅខ្លដី)

• ជនសនាះសធ្ដីដំសែដី រក្នុងម្ករុមមនុេ្សណដលជនសនាះហាក់ដូចជាមិនសា្គ ល់

• ជនសនាះរានឯកសារបញ្ជា ក់អត្តេញ្ញា ែ ឯកសារការងារ និង/ឬឯកសារសធ្ដីដំសែដី រ ណក្លងកា្ល យ និង/ឬពត៌រាន្្ល់ឲ្យសោ
  យអ្នកសធ្ដីដំសែដី រទាងំសនាះមិនគួរជា្រដី្ុរកចិត។្

• ជនសនាះវសង្ងវង្ាន់អំពដី្្លូវសធ្ដីដំសែដី រ ្រដីសៅ ឬសោលបំែងននការសធ្ដីដំសែដី ររបេ់ខ្លួន។ 

• ជនសនាះរានសាថែ នភាព្ិរដឋាការមិនម្បម្កដដី(រមួទាងំសោយមូលស�តុម្តរូវសគដក�ូតឯកសារអត្តេញ្ញា ែឬការបសែ្ញ
  សចញពដីការងារ)

លក្ខែៈ្្លូវកាយរបេ់ជនេនមាតថារងសម្ោះ

ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជាសម្ចដីនរងសម្ោះ្្លូវចិត្តនិង្្លូវកាយោ៉ា ងធងៃន់ធងៃរក្នុងសពលសគជួញដូរ។ សាថែ នភាព្្លូវកាយរបេ់ជនរង
សម្ោះសៅសពលសគម្ប្រះស�ដីញ អាចឲ្យសគដឹងថាជនសនាះអាចជាជនរងសម្ោះឬមិនណមន។ សទាះជាោ៉ា ងណា សគម្តរូវចាថំាជនរង
សម្ោះពដីការជួញដូរជាសម្ចដីនមិននិោយថាខ្លួនជាជនរងសម្ោះស្រ ស�ដីយសមដីលហាក់ដូចជាសគសពញចិត្តនិងសាថែ នភាពរបេ់សគ។38 
ការសៅណតម្បកាេរបេ់ជនរា្ន ក់ថាសគសពញចិត្តនឹងសាថែ នភាពមួយអាចជាការបញ្ជា ក់ថាអ្នកជួញដូរបានបង្ិលជនសនាះម្បកប
សោយម្បេិ្រ្ធិភាពប៉ាុណា្ណ ។ 

សាថែ នភាព្្លូវចិត្តនិងេញ្ញា ក្នុងអាកប្កិរោិ : 
• ជនសនាះហាក់ដូចជាអនទាះអណនទាងសកដីត្ុរក្ខសចះណតសោរពសធ្ដីតាមខា្ល ច រានអារមមាែ៍តឹងណតង ភ័យ សចះណតទាេ់សនះទាេ់សនាះ
• ជនសនាះបដិសេធមិនសមដីលណភ្នកចំ
• ជនសនាះរញួរាក្នុងការនិោយឬពិសម្ោះអំពដីរបួេនានា

េញ្ញា ្្លូវកាយននការណដលសគម្បម្ពឹត្តមិនម្តឹមម្តរូវមកសលដី និង/ឬការណដលសគមិនយកចិត្ត្ុរកោក់ : 

• ជនសនាះរានេញ្ញា សគសម្បដី�ងឹសាសោយករា្ល ងំមកសលដី
• ជនសនាះរានេញ្ញា ននការញាែ/ពឹងណ្្អក/សម្បដី សម្គឿងញាែឬេុរា

• ជនសនាះរានេញ្ញា មិនរានអាហារម្គប់ម្ោន់ ឬលក្ខែៈកាយស្្សងស្រៀតណដលបណ្ាលមកពដីការបង្អត់អាហារ ្រឹក 
ដំសែក សព្រ្យសមដីលណថ ឬវតថែុចាបំាច់េម្រាប់ជដីវតិឯស្រៀតៗ។

• ជនសនាះរានេញ្ញា ខ្ះអនាម័យសោយសារខ្ះមធ្យបាយលាងេំអាត។
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សាថែ នភាពកណន្លងណដលសគម្ប្រះស�ដីញជនេនមាតថារងសម្ោះសា្ន ក់សៅនិង/ឬសធ្ដីការ

េញ្ញា នានាេ្ដីអំពដីការរេ់សៅនិងឬការសធ្ដីការរានការទាក់្រងនឹងការសកងម្បវញ័្ច សលដីជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ។ ជនេនមា
តថារងសម្ោះសគអាចស�ដីញរានសៅក្នុងឧេសា�កមមានិងបរបិ្រជាសម្ចដីន រមួទាងំឧេសា�កមមា្្លូវសភ្រក៏ដូចជាការងារក្នុង្ទាះ 
ការសមដីលសកមាង សេវាេុខាភិបាល ការសមដីលណថមនុេ្សចាេ់ កដីឡា ការកំសាន្ត ការ្រ្រួលសភញាៀវ េំែង់ នម្ពស�ដី សនសា្រ ណរ ៉ា កេិកមមា 
ស�ដីយនិងតមបាញ។ េញ្ញា ទាងំឡាយខាងសម្កាមសនះម្តរូវនឹងម្គប់បរបិ្រណដលជនេនមាតថារងសម្ោះរេ់សៅនិង/ឬសធ្ដីការ។

សបៀរវត្តនិងកិច្ចេនយា: 
     •   ជនែនាោះបតរូវបានហាមឃាត់មិនឲែយហ្្វើនិង/ឬហវរបបាក់កែបមនិងែបាក់សនែសំ ើ

• ជនសនាះ្រ្រួលបានម្បាក់កនម្មតិចតួចឬោមា នម្បាក់កនម្មពដីការងារ ឬម្បាក់កនម្មម្តរូវពនយា

• ម្បាក់កនម្មជនសនាះ្រ្រួលបានទាបជាងកំរតិណដលសគបានេនយាឬកំរតិអប្បររារបេ់ជាតិ

• សគដកម្បាក់សម្ចដីន�ួេស�តុពដីក្នុងសបៀរវត្តរបេ់ជនសនាះរមួទាងំេម្រាប់បង់េងសៅហ្ាយនាយ/ភា្ន ក់ងារ្្ល់ការងារ

• ជនសនាះម្តរូវបានសគបដិសេធមិនឲ្យ្រ្រួល្លម្បសោជន៍និងការការរារេង្គមណដលសគម្តរូវ្រ្រួលបានសោយម្េបចបា

សប់ដី

• ជនសនាះពំុបានចុះ�តថែសលខាក្នុងកិច្ចេនយាឬរាម្តាក្នុងកិច្ចេនយាពំុរានសគសោរព។

• ជនសនាះម្តរូវបានសគតម្មរូវឲ្យចុះ�តថែសលខាកិច្ចេនយាថមាដីសៅសពលមករដឋាសនាះនិង/ឬសពលចាប់ស្្ដីមសធ្ដីការ។

• សៅហ្ាយនាយពំុអាចបងាហា ញភេ្តុតាងននការបង់ម្បាក់សបៀរវត្តឲ្យបុគ្គលឹក

• ជនសនាះម្តរូវបានសគបញ្ឈប់ពដីការងារសោយោមា នមូលស�តុ សេចក្ដីជូនដំែឹង និង/ឬ ម្បាក់បំណាច់។

េុខភាពនិងេុវតថែិភាពសៅកណន្លងសធ្ដីការ: 

• សគពំុបានឲ្យជនសនាះនូវម្បោប់ម្បោនិងឧបករែ៍េុវតថែិភាពនិងេម្រាប់ការរារ ឬបងាហា ត់ឲ្យសចះសម្បដីឧបករែ៍និងម្បោ

ប់ម្បដនានា។

• ជនសនាះម្តរូវបានសគបដិសេធមិនឲ្យ្រ្រួលសេវាសព្រ្យសមដីលណថ

• ជនសនាះសធ្ដីការសម្ចដីនសរា៉ា ង�ួេស�តុ/សរា៉ា ងចណម្លក�ួេស�តុ

• ជនសនាះរានសពលលំណ�តិចតួចឬោមា នសពលលំណ�
•   ជនែនាោះរងការដក់ទណ្ឌកម្ម/ពិន័យរំែពាោះការែ្្វើពុំបានែគប់តាមកំណត់ ់ើ

ការោក់កំែត់ក្នុងការសធ្ដីចលនានិងគុែភាពេរា្ភ រៈទាបជាងេ្តង់ោ: 

• ជនសនាះរានេញ្ញា ថារានការសកៀបចងកាយឬឃ្ងំក្នុងកណន្លងសធ្ដីការឬកណន្លងដន្រ (ឧទា�រែ៍ បង្អួចបិ្រ/ោក់ចម្មឹង 

ទ្ារចាក់សសាពដីសម្រៅ លួេបនា្ល  រា៉ា េុដីនថតការរារេុវតថែិភាព)

• ជនសនាះសដកសៅកណន្លងណដលសគសនាះសធ្ដីការ

• ជនសនាះម្តរូវសគបដិសេធមិនឲ្យរានល្រ្ធភាពម្បាម្េ័យទាក់្រងបាន

• ជនសនាះពំុកាន់កាប់ឯកសារសធ្ដីដំសែដី រ/បញ្ជា ក់អត្តេញ្ញា ែសោយខ្លួនឯង និង/ឬឯកសារម្តរូវបានដក�ូតសោយសៅ
ហ្ានាយរបេ់ខ្លួនឬអ្នកដន្រ។ 39

ចំសរាះពត៌រានបណនថែមនិងម្បភពននេញ្ញា ឡាយ េូមសមដីលតារាងធនធាន (Matrix of Resources)

ផ
្នែកទី

៣
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ណ្្នក្រដី៤ : 
ការម្បមូល្្ុ ំតម្មរុយេម្រាប់ការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ

 បញ្ចូ លការេនមាតណដលសធ្ដីឲ្យសយដីងសធ្ដីអ្ដីៗហាក់ដូចជាអ្នកណដលសគបានេនមាតថាជាជនរងសម្ោះសនាះជាជនរងសម្ោះ
សោលនសោបាយរបេ់រដឋាគួរអនុញ្ញា ត្តិឲ្យអាជាញា ធរណដលេង្សយ័ថាជនរា្ន ក់ជាជនរងសម្ោះ
ពដីការជួញដូរចាត់វធិានការតាមការេង្សយ័សនាះគឺគិតថាជនសនាះជាជនរងសម្ោះ
សដដីម្ដ្ី ្ល់ជំនួយនិងការការរារដំបូង។

 បសងកាដីនការយល់ដឹងអំពដីឧម្កិដឋាកមមាទាក់្រងនឹងការជួញដូរមនុេ្ស ជនណដលសគមិនយល់ថាជាជនរងសម្ោះពដីការជួ
ញដូរ អាចជាជនរងសម្ោះពដីឧម្កិដឋាកមមាស្្សងស្រៀត ស�ដីយម្តរូវការជំនួយនិងការការរារ។ អ្នកអនុវត្តណដល្រ្រួល
បនទាុកក្នុការេំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរ គួរ្រ្រួលការយល់ដឹងអំពដីម្បសភ្រននឧម្កិដឋាកមមារាក់ព័ន្ធទាងំឡាយ  
ស�ដីយរានបំរាក់អ្ដីៗតបតាមសេចក្ដីម្តរូវការបាន។

 េំោល់ជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរក្នុងចំសណាមម្ករុមណដលងាយរងសម្ោះ មុននឹងចូលសៅដល់ដំណាក់ននការសកងម្បវ ័

ញ្ច  សគពិបាករកឲ្យស�ដីញជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរជា្រដីបំ្ុត។ រដឋាគួរចាត់ឲ្យរានការណចងសៅក្នុងសោលនសោបាយ
របេ់ខ្លួននូវរាម្តាណដលោមំ្្រអាជាញា ធរក្នុងការណេ្ងរកជនណដលសគេនមាតជារងសម្ោះក្នុងចំសណាមជនណដលងាយរង
សម្ោះ រមួទាងំស្រេន្តរជនណដលរត់ពន្ធ្ង។

 ការេំោល់ទាេភាព ទាេភាពរានេញ្ញា ឲ្យដឹងតាមរយៈ្រំនាក់្រំនងរវាងអ្នកម្បម្ពឹត្តនិងអ្នករងសម្ោះជាជាងតា
មលក្ខែៈននសាថែ នភាព។ អាជាញា ធរគួរយល់ថាមនុេ្សរា្ន ក់ណដលេថែិតក្នុងទាេភាពអាចរេ់សៅសោយម្េរួល ប៉ាុណន្តពំុ
រានអំណាចក្នុងការេសម្មចកិច្ចការេំខាន់ៗរបេ់ខ្លួនស�ដីយ។

 ការេំោល់បំែុលេួពូជ បំែុលេួពូជជាបញ្ហា ឧេសា�៍រានក្នុងរង្ង់ជនរងសម្ោះពដីការជូញដូរ។ បំែុលេួពូ
ជអាចេំោល់បានសោយស�ដីញរានបំែុលណដលមិនអាចគិតដឹងចំនួនស�ដីយមិនអាចបង់ោច់សទាះបដីសធ្ដីការឬ្្ល់
សេវាប៉ាុនាមា នក៏សោយ។ អាជាញា ធរជាសម្ចដីនយល់អំពដីបំែុលេួពូជក្នុងន័យ្ូរលំ្ូរលាយ ថាជាការ្្ល់ករា្ល ងំនិងសេវា
សដដីម្ដីេងបំែុលក្នុងសាថែ នភាពសកងម្បវញ័្ច ។

 ការេំោល់អារា�៍ពិរា�៍សោយបង្ខិតបង្ខ ំចាប់តាងំពដីអនុេញ្ញា បណនថែមេ្ដីអំពដីទាេភាពចូលជាធររានមក ណដលអ
នុេញ្ញា សនាះេំោល់ណតអារា�៍ពិរា�៍សោយបង្ខិតបង្ខំសៅសលដីនេ្តដី សគបាន្រ្រួលសា្គ ល់ោ៉ា ង្ូរលំ្ូរលាយថាកុរារា
និងបុរេសពញវយ័ក៏អាចសគបង្ខំឲ្យសរៀបការណដរ។ សដដីម្ដីម្បយុ្រ្ធម្បឆាងំម្គប់ម្្រង់ម្ទាយននអារា�៍ពិរា�៍សោយបង្ខិត
បង្ខំ គួរសធ្ដីចបាប់ហាមការសរៀបការសោយបង្ខិតបង្ខំោ៉ា ងណាណដលអាចអនុវត្តបានសេមាដីភាពោ្ន សោយមិនគិតអំពដីសភ្ររ
បេ់ជនរងសម្ោះ។
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 ្្ល់េញ្ញា អំពដី្រម្មង់ទាងំឡាយននការសកងម្បវញ័្ច  រដឋាទាងំឡាយគួរពិចារណា្្ល់ដល់អាជាញា ធរនានានូវេញ្ញា
ននការជួញដូរឲ្យលំអិតនិងចំៗសដដីម្ដីឲ្យអ្នកសឆ្លដីយជាសលដីក្រដីមួយ សា្គ ល់្រម្មង់ទាងំឡាយននការសកងម្បវញ័្ច ។ 
ក្នុងសពល្្ល់ជំនួយនិងការការរារ ភេ្តុតាងេម្រាប់ចំែុចស្្សងៗស្រៀតណដលរានណចងក្នុងនិយមន័យអាចស�ដី
ញកាន់ណតចបាេ់។ ណ្្នក3.3 ្្ល់មូលោឋា នេម្រាប់បសងកាដីតេញ្ញា ណដលរានន័យចំៗនិងលំអិត។ 

 សលដីក្ឹរកចិត្តជនរងសម្ោះឲ្យសចញមកសោយសោះម្សាយបារម្ភរបេ់សគអំពដីសរឿង�ុឃំ្ងំនិងសរឿងបសែ្
ញសចញពដីម្បស្រេ សដដីម្ដីសោះម្សាយការភ័យខា្ល ចរបេ់ជនរងសម្ោះអំពដីការ�ុឃំ្ងំ ម្តរូវបសងកាដីតកមមាវធិដី
ណដលធានាជនរងសម្ោះថាោមា នសទាេនពស្រចំសរាះអំសពដីណដលខ្លួនបានសធ្ដីសោយសារម្តរូវបានសគជួញដូរ 
រមួទាងំប្រសលមាដីេអសនា្ត ម្បសវេន៍។ សដដីម្ដីសោះម្សាយការភ័យខា្ល ចអំពដីការបសែ្ញសចញពដីម្បស្រេ គួរោក់ឲ្យរា
ន្ិរោឋា ការណដលអនុញ្ញា តិជនរងសម្ោះពដីការជួញដូរេថែិតក្នុងម្បស្រេ្រដីសៅសដដីម្ដី្រ្រួលជំនួយនិងការការរារ។

 សលដីក្ឹរកចិត្តជនរងសម្ោះឲ្យសចញមកសោយការរារសគនិងម្ករុមម្គរួសារសគ រដឋាគួរពិចារណាបសងកាដីតកមមាវធិដី្្ល់
ការការរារម្បកបសោយម្បេិ្រ្ធិភាពដល់ជនរងសម្ោះ សាក្សដី និងម្ករុមម្គរួសាររបេ់សគ។ សបដីមនុេ្សណដលម្តរូ
វការការរារេថែិតសៅរដឋាស្្សង ម្តរូវរកការេ�ការជាមួយអ្នកសធ្ដីកិច្ចការរកយុត្តិធម៌ក្នុងប្រឧម្កិដឋាក្នុងរដឋាសនាះ 
ឬមួយក៏សបដីេមម្េប ្្ល់្ិរោឋា ការនិង្្លូវអសនា្ត ម្បសវេន៍សដដីម្ដ្ី ្ល់ការការរារដល់ជនណដលអាចរានសម្ោះថា្ន
ក់។

 សលដីក្ឹរកចិត្តជនរងសម្ោះឲ្យសចញមកសោយការរារមិនឲ្យរានស ម្ា ះអាម្េរូវ 
រដឋាគួរសធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យជំនួយនិងការការរាររានគិតគូរអំពដីការខា្ល ចរបេ់ជនរងសម្ោះចំសរាះភាពអារាេនិង
ស ម្ា ះ អាម្េរូវសោយរកសាភាពេរាងៃ ត់របេ់ពត៌រានរបេ់ជនរងសម្ោះ 
និងសោយសធ្ដីការជាមួយអង្គការសម្រៅរោឋា ភិបាល េ�គមន៍និងជនរងសម្ោះផ្ទា ល់សដដីម្ដីយល់និងសោះ
ម្សាយបារម្ភនានា ក្នុងការបសងកាដីតសោលនសោបាយការរារ។

 បសងកាដីនការយល់ដឹងរបេ់សាធារែជនអំពដីការជួញដូរមនុេ្សសដដីម្ដីបសងកាដីនការេំោល់ជនរងសម្ោះ រដឋានានាគួរប
សងកាដីតនិងោមំ្្រកមមាវធិដីបសងកាដីនការយល់ដឹងរបេ់សាធារែជនអំពដីសាថែ នភាពននការជួញដូរមនុេ្ស។ ជាការល្អបំ្ុ
តសបដីកមមាវធិដីសនាះពន្យល់ចំមនុេ្សណដលសយដីងេំសៅអំពដី ៖
ក អ្ដីសៅជាការជួញដូរមនុេ្ស និងសតដីវាអាចរានរូបរាងដូចសម្ច។ 
ខ េកមមាភាពជាក់លាក់ណដលមនុេ្សរា្ន ក់ៗអាចសធ្ដី ជាពិសេេទាក់្រងនឹងការ្្ល់ពត៌រានសដដីម្ដីបញជាូ នសៅអា
ជាញា ធររាក់ព័ន្ធរមួទាងំពត៌រានតាម្ូររេ័ពទារ�័េ។

 បសងកាដីនេមតថែភាពភា្ន ក់ងារទាងំឡាយណដលរានតួនា្រដីេំោល ់បសងកាដីតសេចក្ដីណែនាចំបាេ់ៗនិងវធិដីអនុវត្តសដដី
ម្ដីពន្យល់តួនា្រដីនិងភារកិច្ចរបេ់អាជាញា ធរទាងំឡាយនិងអ្នកអនុវត្តរាក់ព័ន្ធឯស្រៀតៗ ក្នុងវធិដីេំោល់ជនរង
សម្ោះណដលរានម្បេិ្រ្ធិភាព។

ផ
្នែកទី

៤



30 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

 ពម្ងឹងការេំោល់កុរាររងសម្ោះពដីការជួញដូរ អនុវត្តវធិដីណដលបញ្ជា ក់បានឆាប់ជាមួយកុរារណដលអាចជាកុរាររង
សម្ោះពដីការជួញដូរ ស�ដីយនិង្្ល់ដំែឹងភា្ល មសៅអ្នក្្ល់សេវាជំនាញេម្រាប់កុរារ តាមរយៈវធិដីេំោល់ណដល
្រ្រួលចំែុចទាងំ២ខាងសម្កាមសនះបាន ៖

• ការេនមាតថាជាកុរារ និង

• ការេនមាតថាជាជនរងសម្ោះ

 ោមំ្្របសច្ចកស្រេេរា្ភ េណដលេមម្េបតាមលក្ខែៈេម្ត្តិរបេ់ជនរងសម្ោះ សធ្ដីោ៉ា ងណាឲ្យអ្នកេរា្ភ េរា
នជំនាញ្រប់្រល់នឹងបញ្ហា ក្នុងវេិ័យភាសា សភ្រ អាយុ និងវប្ធម៌។ តាមណដលអាចសធ្ដីបាន ពិសម្ោះជាមួយអ្នក
ណដលម្តរូវសគេរា្ភ េនិមួយៗអំពដីអ្ដីណដលសគម្បាថា្ន  ស�ដីយបំសពញបំែងសគតាមេមម្េប។

 ចាត់ឲ្យកមមាវធិដីេំោល់រានល្រ្ធភាពបញជាូ នស ម្ា ះរបេ់ជនេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកានសៅអង្គភាពនានាេមម្េប         
រដឋាទាងំឡាយមិនគួរទាក់្រងភា្ន ក់ងារសាថែ ន្ូរតរបេ់ម្បស្រេសដដីមសដដីម្ដីសធ្ដីការេំោល់ស�ដីយ សបដីជនរា្ន ក់បានោ
ក់រាក្យេំុេិ្រ្ធិម្ជកសកាន ឬក៏សបដីរានស�តុ្លថាជនសនាះជាជនសភៀេខ្លួន។

 ពិចារណាោក់កំរតិ្រមងៃន់ឲ្យេញ្ញា  រដឋានានាគួរពិចារណាោក់្រមងៃន់ឲ្យេញ្ញា សដដីម្ដីជួយដល់អ្នក្រ្រួលប
នទាុកក្នុងការេំោល់ជនរងសម្ោះសដដីម្ដីឲ្យពត៌រានម្បសភ្រខ្លះេថែិតតាមលំោប់សលខសរៀង។ វធិដីណដល ILO 
និងេ្នងការអឺរ ៉ាុបម្បកាន់យក សធ្ដីឲ្យេញ្ញា និមួយៗរាន្រមងៃន់ធងៃន់ មធ្យមឬម្សាល សោយរានណចងថាេញ្ញា មួយ
អាចធងៃន់េម្រាប់កុរារណតមធ្យមេម្រាប់មនុេ្សសពញវយ័ ឬក៏ធងៃន់េម្រាប់ការសកងម្បវញ័្ច ្្លូវសភ្រ ស�ដីយម្សាលេ
ម្រាប់ការសកងម្បវញ័្ច ពលកមមា។

 ណកេម្មរួលេញ្ញា សៅតាមបរបិ្រ តារាងេញ្ញា រានម្បេិ្រ្ធិភាពបំ្ុតសបដីសគយកសៅណកសម្បដីក្នុងសាថែ នភាពជាក់ណេ្
ងណដលអាជាញា ធរសពដីបម្ប្រះក្នុងការងាររបេ់ខ្លួន។ សបដីអាចសធ្ដីបាន រដឋាទាងំឡាយគួរពិនិត្យសេដីសរ ដីតារាងេញ្ញា ជាម្ប
ចាសំធ្ដីឲ្យទាន់េម័យ សដដីម្ដីធានាឲ្យម្តរូវតាម្រំសនារននការជួញដូរណដលផ្្ល េ់ប្ូរ។
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