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នដីតិវធិដី្ករុងបាលដីេ្ដីអំពដីការរត់ពន្ធមនុេ្ស ការជួញដូរមនុេ្ស ស�ដីយនិងឧ្កិដ្ឋ
កម្មឆ្លងណដនពាក់ព័ន្ធ(នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី) ្តរូវបានបសងកដីតស�ដីងក្ុងឆ្្២ំ០០២ 
និងជាកម្មវធិដីពិស្ោោះសោបល់ក្ុងតំបន់ណដលសធវដីស�ដីងសោយការេ្ម័្្រចិត្តនិង
មិនមានចំែងស�ដីយនិងមានរោ្ឋ ភិបាលអូស្ត្្ត លដីនិងឥែូ្សែេុដីជាេ� 
្បធាន និង្បសេេនិងអង្គការ៤៥ជាេមាជិក។
ចំសពាោះេំនួរទាងំឡាយទាក់េងនឹងសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយសនោះ 
េូមបញូ្នសៅ ការោិល័យជំនួយការ្បចាដំំបន់ (RSO) េ្មាប់នដីតិវធិដី
្ករុងបាលដី តាមអុដីសមេល info@rso.baliprocess.net 
ស្រ�េំព័ររបេ់ RSO: 
http://www.baliprocess.net/regional-support-office
សបាោះពុម្ពសៅណែឧេភា ឆ្្ ំ២០១៥
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អ្ករមួចំណែកចង្កង

សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយសនោះ បានត្ងស�ដីងសោយេមាជិកនននដីតិវធិដី្ករុងបាលដី ោំ
្េសោយការោិល័យជំនួយការ្បចាដំំបន់ ស�ដីយនិងដឹកនាសំោយ្រែៈកមា្ម ធិការ្ពាងសេច
ក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយនននដីតិវធិដី្ករុងបាលដី មានេមាជិកដូចតសៅ ៖

ឡាលូ មុហាមាេ ត់ អុដីកបាល់ (Lalu Muhamad Iqbal)

នាយកេ្ដីេដី នននាយកោ្ឋ នការពារ្បជាពលរដ្ឋឥែូ្សនេុដីនិងនដីតិបុ្រ្គល 
្កេួងការបរសេេ ្បសេេឥែូ្សនេុដី (េ�្បធាន) 

ចណាធិន មាេ ថិនេ៍ (Jonathan Martens)

្បធានអង្គភាពជំនួយសេេន្រជន ការោិល័យ្បចាតំំបន់េ្មាប់អាេុដីនិង
បាេ េុដី�វកិ អង្គការសេេន្រ្បសវេន៍អន្តរជាតិ (IOM) (សហប្រធាន) 

មដី�្គនិ ឆ្លសមដីរេ ៍(Megan Chalmers)

មស្ន្តដីចបាប់ជាន់ែ្ពេ់ ណ្្កឧ្កិដ្ឋកម្ម្បឆ្ងំមនុេ្ស
មហាអយ្យការ ្បសេេអូស្ត្្ត លដី

 

មេូហាមិុត េិុហាវ ន (Mohamed Shifan) 

អនុ្បធាននាយកោ្ឋ នអសនា្ត ្បសវេន៍ 
្កេួងអសនា្ត ្បសវេន៍និងកិច្ចការចំណាក្េរុក 
្បសេេមលឌដីវេ៍

រ េសប៊ដីត ឡាហាក  (Robert Larga)

្បធាននាយកោ្ឋ នអាជាញា ប័ែ្ណនិងនដីយត័្តកម្ម
កិច្ចការរដ្ឋបាលននការងារបរសេេ�វដីលដីពដីន
្បសេេ�វដីលដីពដីន

ពិនធិប លដីឡាស្្រៀងត្ក់ ្េុដីត្និត 
(Pinthip Leelakriangsak Srisanit)

្ពោះរាជអាជាញា  នាយកោ្ឋ នកិច្ចការអន្តរជាតិ 
មហាអយ្យការ ្បសេេនថ�ង់

ជំនួយបណនថែមចំសពាោះ្រែៈកមា្ម ធិការ្ពាងឯកត្រ ្្ល់សោយ:
ធិម ហាវ (Tim Howe)

អ្កេ្មបេ្មរួល្រំសរាងការ IOM ការោិល័យជំនួយការ្បចាតំំបន ់
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អារម្ភកថា

ចាប់តាងំពដីកសកដីតនាឆ្្២ំ០០២មក នដីតិវធិដី្ករុងបាលដីេ្ដីអំពដីការរត់ពន្ធមនុេ្ស ការជួញដូរមនុេ្ស 
និងឧ្កិដ្ឋកម្មឆ្លងណដនពាក់ព័ន្ធ (សៅកាត់ថា នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី) បានសធវដីឲ្យមានការយល់ដឹងសៅក្ុងតំប
ន់អំពដី្លវបិាកននការរត់ពន្ធមនុេ្ស ការជួញដូរមនុេ្ស និងឧ្កិដ្ឋកម្មឆ្លងណដនណដលពាក់ព័ន្ធ ស�ដីយនិង
បានបសងកដីតនិងអនុវត្តយុេ្ធត្ស្េ្តនិងេ�្បតិបត្តការសដដីម្ដីសឆ្លដីយតប។ មាន្បសេេជាេមាជិកនិងអង្គ
ការអន្តរជាតិទាងំអេ់៤៨ បូកនិង្បសេេនិងអង្គការអន្តរជាតិក្ុងឋានៈជាអ្កេសងកត្ង ក៏បានចូលរួ
មក្ុងសវេិកាសោយេ្ម័្្រចិត្តសនោះ។

មស្ន្តដីជាន់ែ្ពេ់សៅក្ុងកិច្ច្បជំុសលដីកេដី៨នន្ករុមអាដ�ុកក្ុងនដីតិវធិដី្ករុងបាលដី បានសេ្ដីឲ្យការោិល័យជំនួយការ្បចាតំំបន់នននដីតិវធិដី្ករុងបា
លដី (Bali Process Regional Support Office) សៅកាត់ថា RSO បសងកដីតសេចក្ដីណែនាមំួយចំនួនជាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីបញ្ហា
េំោល់និងការពារជនណដល្តរូវស្រជួញដូរ សោយពិស្ោោះសោបល់ជាមួយនឹងេមាជិកទាងំឡាយណាណដលមាន្ល្បសោជន៍ពាក់ព័ន្ធ។ 
បនាទា ប់ពដីមានេិេសៅសនោះស�ដីយ RSO បានបសងកដីត្រែៈកមា្ម ធិការ្ពាងឯកត្រមួយណដលមានឥែូ្សែេុដីនិង IOM សធវដីេ�្បធាន 
សដដីម្ដ្ី ពាងសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំសនាោះ។ ្រែៈកមា្ម ធិការ្ពាងឯកត្រមានអ្កជំនាញសចញពដីរោ្ឋ ភិបាលនន្បសេេឥ
ែូ្សែេុដី អូស្ត្្ត លដី មលឌដីវេ៍ �វដីលដីពដីន នថ�ង់ ស�ដីយនិង IOM។ 

្រែៈកមា្ម ធិការបានជួបជំុោ្បួនដងក្ុងរយៈសពល៦ណែ ក្ុងសោលបំែងបសងកដីតសេចក្ដីណែនាែំ្លដីដំបូងេ្មាប់អ្កត្ងសោលនសោបា
យនិងអ្កអនុវត្ត េ្ដីអំពដីបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងការេំោល់ស�ដីយនិងការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ។ សេចក្ដី្ពាងននសេចក្ដីណែនាទំាងំ
ឡាយសនាោះ្តរូវបានណចកចាយជូនសៅេមាជិក្ពមទាងំអ្កេសងកតការែ៍នននដីតិវធិដី្ករុងបាលដី សដដីម្ដីស្រអាច្្ល់សោបល់ជាលាយលក្ខែ៍
អក្សរ ស�ដីយនិងេ្មាប់ពិភាកសានិងពិនិត្យស�ដីងវញិសៅេិកា្ខ ត្លាសពញអង្គ នានថងៃ ២៣-២៤ មិនា ឆ្្២ំ០១៥សៅេដី្ករុងបាងកក្បសេ
េនថ។ អ្កចូលរមួទាងំឡាយបានឯកភាពថាសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំសនាោះជាធនធានមាន្បសោជន៍េ្មាប់អ្កត្ង
សោលនសោបាយនិងអ្កអនុវត្តក្ុងការជួយេំោល់និងការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ។ សឆ្លដីយតបសៅនឹងសោបល់េេួលបានពដីេមា
ជិក ្រែៈកមា្ម ធិការ្ពាងសេចក្ដីបានពិនិត្យសេដីសរ ដីសេចក្ដី្ពាងទាងំឡាយសនាោះសោយមានបញ្ចូ លនូវការណកត្មរូវេំខាន់ៗនិងសោបល់ទាំ
ងសនាោះ្ង។

សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំឡាយសនាោះមានបំែងបងាហា ញេិេ្ធភាពរមួននេ្តង់ោថ្ាក់អន្តរជាតិនិងតំបន់េ្មាប់េំោល់និងកា
រពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ សោយទាញយក្រំរូល្ៗអ ជាស្ចដីនពដីបេពិសត្ធន៍របេ់្បសេេជាេមាជិកនននដីតិវធិដី្ករុងបាលដី។ ្េបតាមអ
នុត្េន៍របេ់កិច្ច្បជំុថ្ាក់រដ្ឋមស្ន្តដីសលដីកេដី៥នាណែមិនាឆ្្២ំ០១៣ សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយទាងំឡាយសនាោះជាដំុេដី២ននសេចក្ដី
ណែនាជំាសោលនសោបាយរបេ់នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី ស�ដីយណដលេថែិតក្ុងរងវង់ត្ច់សរឿងរបេ់នដីតិវធិដី្ករុងបាលដីេ្ដីអំពដីបញ្ហា នានាណដលេមាជិ
កនននដីតិវធិដី្ករុងបាលដីមានបារម្ភ។ សេចក្ដីណែនាទំាងំសនាោះេ្មាប់ស្បដីសោយេ្ម័្្រចិត្ត ពំុមានចំែង ស�ដីយនិងបំសពញបំែងជាឯកត្រ
េ្មាប់ពិស្ោោះរបេ់ភ្ាក់ងារទាងំឡាយក្ុង្េរុករបេ់រដ្ឋជាេមាជិកនននដីតិវធិដី្ករុងបាលដី។
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សេចក្ដីេសង្ខប
ការជួញដូរមនុេ្សជាឧ្កិដ្ឋកម្មធងៃន់ធងៃរណដលបេោះពាល់ោេ ងខា្ល ងំដល់េិេ្ធិមនុេ្ស។ រដ្ឋទាងំឡាយមានកាតពវកិច្ចការពារជ
នរងស្ោោះណដលជាណ្្កមួយននកាតពវកិច្ចអន្តរជាតិស្កាម ពិធដីការសដដីម្ដីេប់ត្ក ត់ េងកត់ និងោក់សទាេការជួញដូរមនុេ្ស 
ជាពិសេេស្េ្តដីនិងកុមារ (ពិធដីការជួញដូរមនុេ្ស) ស�ដីយនិងឯកត្រចបាប់ឯសេៀតៗរមួទាងំអនុេញ្ញា អន្តរជាតិេ្ដីអំពដីេិេ្ធិម
នុេ្ស និងការសប្ជាញា ក្ុងដំបន់។ ការការពារជនរងស្ោោះក៏ជាកតា្ត ដ៏ចំបងមួយក្ុងការសឆ្លដីយតប្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពតាមរ
យៈវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម ្ឺរលុោះណាណតជនរងស្ោោះ្តរូវបានស្រការពារ្តឹម្តរូវេម្េប សេដីបជនរងស្ោោះទាងំសនាោះមា
នកមា្ល ងំោំ្ េកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌្បឆ្ងំនឹងអ្កជួញដូរ។

ក្ុងការបំសពញកាតពវកិច្ចណដល្តរូវសធវដីចំសពាោះជនរងស្ោោះ សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយសនោះសេ្ដីឲ្យរដ្ឋនានាស្បដីវធិដីណដល
ោក់ជនរងស្ោោះសៅកណ្ាល ្ឺរ្រិតអំពដីសេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះ ស�ដីយ្្ល់ការការពារេម្េបជាចសម្លដីយសៅតាម
ត្ថែ នភាពជាក់ណេ្ង។ មិន្រួរយកការចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្មជាលក្ខ័ែ្សដដីម្ដ្ី ្ល់ការការពារដល់ជនរង
ស្ោោះឬក៏កាត់បនថែយការការពារស�ដីយ។ អាជាញា ធរនានារបេ់រដ្ឋ្តរូវេេួលបានការោំ្ េក្ុងការងាររបេ់ស្រ ្ឺរសធវដីឲ្យស្រយល់អំ
ពដីបញ្ហា ទាងំឡាយក្ុងការការពារ និងេេួលការហាត់សរៀនឲ្យសចោះសោោះ្ត្យបញ្ហា ទាងំសនាោះ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពតាម្ក
បែ័ែ្ចបាប់និងណបបបេអនុវត្តអន្តរជាតិេម្េប។

សដដីម្ដ្ី បតិបត្តតាមកាតពវកិច្ចក្ុងការការពារ រដ្ឋ្រួរការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរកុំឲ្យេេួលស្ោោះថ្ាក់បណនថែមសេៀតចាប់តាំ
ងពដីសពលជួបោ្ដំបូងរ�ូតដល់សពលណដលជនសនាោះមានកំរតិជដីវភាពេង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចល្មមឲ្យស្ររេ់សៅសោយែ្លួនឯងបាន។ 
ក្ុងកម្មវធិដីការពារដំបូង ្រួរមានការសោោះ្ត្យអំពដីសេចក្ដី្តរូវការរបេ់ស្រណដលបនាទា ន់ស�ដីយនិង្្ល់ឧិកាេេ្មាប់ស្រ្ិរតពិ
ចារណាសដដីម្ដីឲ្យស្រចាប់ស្្ដីមេោះសេ្ដីយស�ដីងវញិទាងំ្្លូវកាយទាងំ្្លូវចិត្ត ស�ដីយនិងសធវដីការេស្មចអំពដីអនា្រតរបេ់ស្រ រួ
មទាងំការចូលរមួឬមិនចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្មណដលស្របានឆ្លងកាត់។ ចំសពាោះអ្កណដលេ្ម័្្រចិត្តចូលរមួ 
ជាេមា្ល ប់ល្អ សៅ្្រប់ដំណាក់ននកម្មវធិដី ្រួរ្្ល់លេ្ធភាពឲ្យជនរងស្ោោះបសញ្ច ញេេ្សនៈនិងសេចក្ដីបារម្ភរបេ់ស្រ ស�ដីយអា
ជាញា ធរ្រួរពិចារណានិងសោោះ្ត្យ។ សោយត្រការ្រ្មាមដល់ជនរងស្ោោះមានការផ្្ល េ់ប្ូរជានិច្ច ណ្នការននការការពារ្រួរ
មានការពិនិត្យសេដីសរ ដីណ្្អកសៅសលដីហានិភ័យណដលស�ដីញមាន។

ដំសណាោះ្ត្យក្ុងវេិ័យការពារណដល្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពនិងចដីរភាពអាចជួយជនរងស្ោោះឲ្យមានជដីវភាព្្រប់្ោន់និង 
អាចរមួរេ់ក្ុងេង្គមស�ដីងវញិបាន។ សេចក្ដីណែនាសំនោះ្ូរេឲ្យស�ដីញចបាេ់ថាលេ្ធភាពក្ុងការេេួលេំែងតាមរយៈកម្មវ ិ
ធដីបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្ឬរដ្ឋប្សវែដី ជាកតា្ត េំខាន់មួយក្ុងការសធវដីឲ្យជនរងស្ោោះេោះសេ្ដីយស�ដីងវញិនិងរមួរេ់ក្ុងេង្គមវញិ។ 
ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរឆ្លងណដនអាច្ត�ប់សៅ្បសេេសដដីមែ្លួនវញិ បន្តរេ់សៅក្ុង្បសេេណដលស្របានរកស�ដីញ 
ឬក៏សៅ្បសេេណាស្្សងមួយសេៀត បនាទា ប់ពដីចំណាយសពលពិចារណាអំពដីអវដីៗណដលែ្លួនបានឆ្លងកាត់និងបានេោះសេ្ដីយស�ដីង
វញិ ឬក៏ស្កាយពដីបែឹ្ង្បឆ្ងំនឹងអ្កជួញដូរដំសែដី រការចប់េពវ្្រប់ស�ដីយ។ ក្ុងការ្រិតថាជស្មដីេណាមួយជាការ្បសេដី
រជាងស្រេ្មាប់ជនរងស្ោោះ ស្រ្តរូវ្ិរត្ងណដរអំពដីការ្រំរាមេងេឹកនិងការបំភិតបំភ័យនានាមកសលដីជនរងស្ោោះ។

សទាោះបដីកាតពវកិច្ចក្ុងការការពារជនរងស្ោោះេថែិតសៅសលដីរដ្ឋ ភា្រដីដនេក៏អាចសដដីរតួេំខាន់ក្ុងការោំ្ េរដ្ឋក្ុងការបំសពញកាត
ពវកិច្ចទាងំសនាោះណដរ។ ដូសច្ោះការេ្មបេ្មរួលរវាងនិងក្ុងចំសណាមរដ្ឋនិងអង្គភាពមិនណមនរដ្ឋជាការេំខាន់ជាេដីបំ្ុត។ អង្គ
ភាពមិនណមនរដ្ឋអាចមានជំនាញក្ុងការសធវដីឲ្យជនរងស្ោោះេុកចិត្តនិងមានេំនាក់េំនងល្អជាមួយនឹងោ្ អាចយល់អំពដីសេច
ក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះ ស�ដីយអាច្្ល់សេវា្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពនិងសពញលក្ខែៈក្ុងការសោោះ្ត្យបញ្ហា ទាងំ
សនាោះ។ សដដីម្ដីឲ្យការការពារមាន្បេិេ្ធិភាពែ្ពេ់ អាច្តរូវការការេ�ការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។ យន្តការរងឹមាសំេវភា្រដីនិងការេ�
ការក្ុងដំបន់ណដលេពវនថងៃមានក្ុងដំបន់អាេុដីបាេ េុដី�វកិ្ត្ប់ រមួទាងំនដីតិវធិដី្ករុងបាលដី្ង ជាមូលោ្ឋ នដ៏រងឹមាកំ្ុងការព្ងឹង
េ�្បតិបត្តការក្ុងវេិ័យការពារ។ សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយសនោះ ោក់ជូនេ្មាប់ជាឧបករែ៍ោំ្ េរដ្ឋនានាក្ុ
ងកិច្ចការោេ ងេំខាន់ក្ុងការកត្ងកម្មវធិដីការពារទាងំឡាយស�ដីយនិងសធវដីឲ្យមានេ្តង់ោសៅក្ុងដំបន់។
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ណ្្កេដី១:
សេចក្ដីស្្ដីមននការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

១.១. ្កបែ័ែ្ចបាប់អន្តរជាតិក្ុងការការពារជនរងស្ោោះ

្បការ២៥ របេ់អនុេញ្ញា អង្គការេ�្បជាជាតិ្បឆ្ងំឧ្កិដ្ឋកម្មឆ្លងណដនសរៀបចំ (អនុេញ្ញា ឧ្កិដ្ឋកម្មសរៀបចំ) ត្មរូវឲ្យភា្រដីរដ្ឋនានា្្
ល់ជំនួយនិងការការពារដល់ជនរងស្ោោះ ជាពិសេេក្ុងករែដី មានការ្រំរាមថាមានការេងេឹកឬការបំភិតបំភ័យ ស�ដីយនិងការបសងកដីតក
ម្មវធិដីនានាេ្មាប់្្ល់លេ្ធភាពដល់ជនរងស្ោោះក្ុងការេេួលេំែងចំសពាោះការែូចខាត។ ការការពារជនរងស្ោោះជាសោលបំែងមួយរ
បេ់ ពិធដីការេប់ត្ក ត់ េងកត់និងោក់េែ្កម្មការជួញដូរមនុេ្ស ជាពិសេេស្េ្តដីនិងកុមារ (ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស) ណដលបណនថែមសៅ
សលដីអនុេញ្ញា ឧ្កិដ្ឋកម្មសរៀបចំ។ ្បការ៦ របេ់ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្សណចងថារដ្ឋទាងំឡាយ :

• ក្ុងករែដី េម្េបនិងណដលអាចសធវដីបាន ្តរូវរកសាពត៌មាននិងអត្តេញ្ញា ែរបេ់ជនរងស្ោោះ ្ពមទាងំបែឹ្ងនានាឲ្យេថែិតសៅ
េមាងៃ ត់

• ក្ុងករែដី េម្េប ្តរូវ្្ល់ដល់ជនរងស្ោោះនូវពត៌មានអំពដីបែឹ្ងតុលាការនិងរដ្ឋបាល និងជួយជនរងស្ោោះក្ុងការបងាហា ញេ
េ្សនៈនិងណថ្លងអំពដីក្ដីបារម្ភរបេ់ស្រក្ុងការកាត់សេចក្ដីរបេ់តុលាការក្ុងអាកប្កិរោិណដលមិនបងកភាពអយុត្តិធម៌ដល់ភា្រដីចុង
សចាេ(្បការ៦(២)) 

• ្តរូវ្្ល់ជំនួយណដលសធវដីឲ្យជនរងស្ោោះបានសេ្ដីយមកវញិអំពដីការរងេុក្ខ្្លូវកាយ    ្្លូវចិត្តនិងេង្គម    ត ាមមសធយោបាយ
ណដលរមួទាងំការ្្ល់កណន្លងត្្ក់សៅេម្េប ការពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់ ជំនួយក្ុងវេិ័យសពេ្យនិងជមងៃឺ្្លូវចិត្តនិងជាវតថែុ 
ស�ដីយនិង្្ល់ឧិកាេការងារ េិកសា និងការហាត់សរៀននានា (្បការ៦(៣))។

• ្តរូវែំសធវដីោេ ងណាឲ្យជនរងស្ោោះមានេុវតថែិភាព (្បការ៦(៥))។

• ្តរូវសធវដីោេ ងណាឲ្យ្បព័ន្ធយុត្តិធម៌្្ល់លេ្ធភាពឲ្យជនរងស្ោោះេេួលបានេំែងចំសពាោះការែូចខាត (្បការ៦(៦))។

ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស ក៏េងកត់ធងៃន់ថារដ្ឋ្រួរ្ិរតអំពដីអាយុ សភេ និងសេចក្ដី្្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះម្ាក់ៗ 
ជាពិសេេសេចក្ដី្តរូវការរបេ់កុមារ ដូចជាកណន្លងត្្ក់សៅ ការេិកសា និងការណថទាេំម្េប (្បការ៦(៤))។

ត្មរុយ: សធវដីតាមសោលការែ៍េំខាន់ៗេ្មាប់ការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

• មិន្រួរ�ុឃំាងំ សចាេ ឬ្្នាទា សទាេ ចំសពាោះការចូលក្ុងរដ្ឋឬការ្ត�ប់ចូលក្ុងរដ្ឋសោយមិន្ប្កដដី ឬការប ្
រ្ពឹត្តសល្មដីេចបាប់ឯសេៀតៗណដលជាលេ្ធ្លផ្ទា ល់អំពដីការណដលស្រ្តរូវបានស្រជួញដូរ។
• មិន្រួរ�ុឃំាងំ សចាេ្បកាន់ ឬ្្នាទា សទាេ ចំសពាោះការចូលក្ុងរដ្ឋឬការ្ត�ប់ចូលក្ុងរដ្ឋសោយមិន្ប្ក
• ជនរងស្ោោះ្រួរមានលេ្ធភាពេេួលការសមដីលណថ្្លូវកាយនិង្្លូវចិត្ត្្រប់្ោន់។
• ជនរងស្ោោះ្រួរេេួលបាននូវជំនួយ្្លូវចបាប់និងជំនួយស្្សងៗសេៀតក្ុងកម្មវធិដីបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្ 
រដ្ឋប្សវែដី  ឬ្បសភេស្្សងសេៀត។
• ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរជាកុមារ្រួរេេួលបាននូវជំនួយនិងការការពារេម្េបសោងតាមភាពងាយរង្រ ្
សរាោះ េិេ្ធិនិងសេចក្ដី្តរូវការពិសេេរបេ់ស្រ។
• ជនរងស្ោោះ្រួរេេួលបានការធានាពដីរដ្ឋណដលេេួលយកឬរដ្ឋសដដីម អំពដីេុវតថែិភាពក្ុងការវលិសៅរដ្ឋសនាោះ 
(សបដីអាចបាន សធវដីសោយេ្ម័្្រចិត្ត)។
•  ជនរងស្ោោះ្រួរមានលេ្ធភាពេេួលបានកម្មវធិដីបកសទាេ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពនិងេម្េប។

េូមសមដីលសោលការែ៍និងសេចក្ដីណែនាអំំពដីេិេ្ធមិនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្សណដលជាអនុត្េន៍របេ់ការោិល័
យអ្រ្គេ្ងការេិេ្ធមិនុេ្ស។

ណ្
្កេ

ដី១
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1 សមដីល្បការ៣៣(១) ននអនុេញ្ញា ជនសភៀេែ្លួនទាក់េងនឹងឋានៈននជនសភៀេែ្លួន (Refugee Convention relating to the Status of Refugees,្បការ៣ ននអនុ
េញ្ញា ្បឆ្ងំនឹងការសធវដីទារុែកម្ម (the Convention against Torture) ឆ្្១ំ៩៥១ និង្បការ១៦ ននអនុេញ្ញា អន្តរជាតិេ្មាប់ការការពារ្្រប់ជនពដីការសធវដីឲ្យបាត់ែ្លួន
សោយបង្ខិតបង្ខ ំ(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.) ។ ចូរសមដីល្ងណដរ ្បការ៧ ននចបាប់អ
ន្តរជាតិេ្ដីអំពដីេិេ្ធិរដ្ឋប្សវែដី និងេិេ្ធិនសោបាយ (International Covenant on Civil and Political Rights) ណដល្រែៈកមា្ម ធិការេ្មាប់េិេ្ធិមនុេ្សននអង្គការេ
�្បជាជាតិបានបក្ត្យថាមានត្មរូវឲ្យមានការហាមឃាត ់refoulement (ការោបេងកត់)។   េូមសមដីល ្រែៈកមា្ម ធិការេ្មាប់េិេ្ធិមនុេ្សននអង្គការេ�្បជាជាតិ 

(HRC), CCPR សោបល់ជាេួសៅេដី២០ ្បការ៧ននការហាមឃាត់ការសធវដីទារុែកម្ម ឬេសងវដីកាចត្ហាវ អមនុេ្សធម៌ និងមាក់ងាយ ឬការោក់សទាេនព (Prohibition of 

Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), ចុោះនថងៃេដី ១០ មិនា ១៩៩២ កថាែ័ែ្ ៩។ 
2 អនុេញ្ញា ជនសភៀេែ្លួនទាក់េងនឹងឋានៈននជនសភៀេែ្លួន (Refugee Convention relating to the Status of Refugees) ឆ្្១ំ៩៥១ ្បការ៣៣(១)។ 

ចូរសមដីល្ងណដរពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (Trafficking in Persons Protocol) ្បការ១៤ និងចបាប់អន្តរជាតិេ្ដីអំពដីេិេ្ធិរដ្ឋប្សវែដី និងេិេ្ធិនសោបាយ  

(International Covenant on Civil and Political Rights) ចុោះនថងៃេដី១៦ ធ្ូ ឆ្្១ំ៩៦៦ ្បការ៦និង៧។ សោលការែ៍ននការមិនោបេងកត ់(non-refoulement) ក៏
បានសៅជាបនាទា ត់ចបាប់ននចបាប់ត្មញញាអន្តរជាតិ។

3 ្រែៈកមា្ម ធិការេ្មាប់េិេ្ធិកុមារ សោបល់េួសៅេដី៦, (២០០៥), េសងវដីសៅសលដីកុមារណដលោ្ម នមនុេ្សធំសៅជាមួយនិងណដលណបកពដីស្រសៅស្រៅ្បសេេសដដីមរបេ់ែ ្
លួន (Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin) កថាែ័ែ្៨៤។  រដ្ឋ្រួរសធវដីោេ ងណាឲ្យអាជាញា ធរណដល
រដ្ឋបានចាត់ឲ្យ្ិរតកំែត់្បសោជន៍្បសេដីរជាងស្ររបេ់កុមារ អាចសធវដីសៅបានសោយមិនបាច់ថ្លឹងណថ្លង្បសោជន៍កុមារជាមួយ្បសោជន៍ដនេស�ដីយ រមួទាងំ្បសោជន៍រដ្ឋ។ 
េ្មាប់ពត៌មានបណនថែមចូរសមដីល សេចក្ដីណែនារំបេ់ UNHCR ក្ុងការកំែត់្ល្បសោជន៍ល្អបំ្ុតេ្មាប់កុមារ (UNHCR Guidelines on Determining the 

Best Interests of the Child) អ្រ្គេ្ងការននអង្គការេ�្បជាជាតិេ្មាប់ជនសភៀេែ្លួន ណែមិថុនា ឆ្្២ំ០០៨ ណដលមានសៅ http://www.refworld.org/ 

ស្រ្តរូវយល់មា្តាណចងក្ុង ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស ក្ុងបរបិ
េធំេូលាយនន្កបែ័ែ្អន្តរជាតិេ្មាប់្្ល់ជំនួយនិងការកា
រពារដល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ។ សោងតាម្បការ១៤(១) 
ស្រ្តរូវសមដីលឲ្យយល់ ពិធដីការ សនោះសោងតាមចបាប់អន្តរជាតិរមួទាងំ
ចបាប់អន្តរជាតិេ្ដីពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងអំពដីមនុេ្សធម៌។

អនុេញ្ញា ទាក់េងនឹងឋានៈជនសភៀេែ្លួន នាឆ្្១ំ៩៥១ និ
ងពិធដីការទាក់េងនឹងឋានៈជនសភៀេែ្លួន នាឆ្្១ំ៩៦៧ 
ស�ដីយនិងសោលការែ៍នន ការមិនោបេងកត់ ្តរូវបានស្បដីសោងសដដី
ម្ដីបញ្្ក់ថារដ្ឋពំុអាចបសែ្ញសចញឬបញូ្ន្ត�ប់ជន 

ត្មរុយ: ោក់អនុវត្តមា្តាេ្ដីអំពដីការ
ការពារណចងក្ុងចបាប់អន្តរជាតិ
រដ្ឋនានា្រួរសធវដីតាម្រំរូរបេ់រដ្ឋមួយចំនួនណដ
លសធវដីសលដីេពដីេ្តង់ោអប្បរមាកំែត់សោយ 
ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស ឧទា�រែ៍ ការបញ្ចូ ល
កម្មវធិដី្្ល់េំែងចំសពាោះការែូចខាតបណនថែមសៅសលដី
និងសៅស្រៅកម្មវធិដីបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្។និងសៅស្រៅក
ម្មវធិដីបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្។

សភៀេែ្លួនឬជនេំុេិេ្ធិ្ជកសកានសៅកណន្លងណាមួយណដលសធវដីឲ្យជដីវតិឬសេរ ដីភាពរបេ់ស្រសនាោះមានការ្រំរាមសោយត្រកតា្ត ជាតិ
ត្េន៍ ត្េនា េញ្្តិ េមាជិកភាពក្ុង្ករុមមួយ ឬ្រំនិតនសោបាយមួយ។ 1 ណថមពដីសលដីសនោះសេៀត ្បការ ១៤(២) នន 
ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស ពន្យល់ថាវធិានការែ៍នានា្បកាន់យកក្ុងការអនុវត្ត្តរូវសោរពតាមសោលការែ៍អន្តរជាតិេ្ដីអំពដីកា
រមិនសរ ដីេសអដីង មានន័យថាស្រមិនអាចសរ ដីេសអដីងមនុេ្សសោយត្រលក្ខែៈេម្ត្តិណាមួយស�ដីយ រមួទាងំឋានៈសេេន្តរ្បសវេន៍ 
ឬឋានៈអវដីស្្សងសេៀតរបេ់ជនសនាោះ។

្បកាន់ជំ�រ “ោ្ម នការោបេងកត់” ក្ុងការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

កាតពវកិច្ចរបេ់រដ្ឋក្ុងការមិនបញូ្នមនុេ្សសៅណដនដដីណដលមានហានិភ័យអាចសធវដីឲ្យជដីវតិឬសេរ ដីភាពរបេ់ស្រ្តរូវបាន្រំ

រាម ឬជនសនាោះ្តរូវស្រេមា្ល ប់ ្តរូវអនុវត្តេ្មាប់មនុេ្ស្្រប់រូប ស�ដីយជោះឥេ្ធិពលដល់ការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូ

រ្ងណដរ។2 ជាពិសេេទាក់េងនឹងកុមារ ្រែៈកមា្ម ធិការេិេ្ធិកុមារបានកំែត់ថា “ការ្ត�ប់សៅ្បសេេកំសែដី តវញិ

មិនណមនជាជស្មដីេសេសបដីេិនវាអាចនាឲំ្យមានហានិភ័យេមល្មមណដលលេ្ធ្លសធវដីឲ្យមានការបំពានសលដីេិេ្ធិមនុេ្សជាមូ

លោ្ឋ នរបេ់កុមារ និងជាពិសេេសបដីសោលការែ៍‘ោ្ម នការោបេងកត់’ (non-refoulement) ្តរូវនឹងត្ថែ នការែ៍សនាោះ។ 

ការ្ត�ប់សៅ្បសេេសដដីមវញិ ជាសោលការែ៍ ្ តរូវសធវដីណតក្ុងករែដី ណដលសធវដីសៅមាន្បសោជន៍ដល់កុមារសនាោះ។”3

ទាក់េងនឹងជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរជាកុមារ ្បការ៣៩ របេ់អនុេញ្ញា អំពដីេិេ្ធិរបេ់កុមារ បង្ខំឲ្យរដ្ឋយកចិត្តេុកោក់អំពដីការសធវដីឲ្យបាន
ជាស�ដីងវញិទាងំ្្លូវកាយទាងំ្្លូវចិត្តស�ដីយនិងការរមួរេ់ក្ុងេង្គមរបេ់ជនរងស្ោោះ។ ្បការ៣ របេ់អនុេញ្ញា អំពដីេិេ្ធិរបេ់កុមារ បង្ខំ

ឲ្យរដ្ឋនានា្ិរតអំពដី្ល្បសោជន៍ែ្ពេ់បំ្ុតរបេ់កុមារក្ុង្្រប់វេិ័យទាក់េងនឹងកុមារ។ ការ្ិរតអំពដី្ល្បសោជន៍របេ់កុមារ្រួរោក់ប
ញ្ចូ លជា្្លូវការក្ុងណបបបេនិងសេចក្ដីណែនានំានាក្ុងការជួយនិងការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរជាកុមារ។ សពលណាជនរងស្ោោះត ្
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4                  ចូរសមដីល ឧទា�រែ៍ សេចក្ដីណចងចបាប់េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះនិងត្ក្សដីក្ុងសេចក្ដី្បកាេរបេ់អង្គការេ�្បជាជាតិេ្ដីអំពដីសោលការែ៍ជាមូ 
លោ្ឋ នននភាពយុត្តិធម៌េ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីឧ្កិដ្ឋកម្មនិងការស្បដីអំណាចែុេ (UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 

and Abuse of Power)  A/RES/40/34 (២៩ វចិ្ិកា ឆ្្១ំ៩៨៥) ្បការ ៦(�); សេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីភាពយុត្តិធម៌ក្ុងកិច្ចការទាក់េងនឹងជនរងស្ោោះនិងត្
ក្សដីជាកុមារ (Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses) (សលែ៣២-៣៤); ្បការ២៤-២៦ នន UNTOC; ប្ការ 
៦ ដល់៨ននពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (Trafficking in Persons Protocol); ្បការ ១៦(២) ននពិធដីការ្បឆ្ងំនឹងការរត់ពន្ធសេេន្តរជនតាមដដីសោក េមុ្េ 
និងអាកាេ (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air) ណដលបណនថែមសៅសលដីអនុេញ្ញា អង្គការេ�្បជាជាតិ្បឆ្ងំនឹងឧ្កិដ្ឋក
ម្មឆ្លងណដនសរៀបច ំ(United Nations Convention against Transnational Organized Crime) (ពិធដីការននការរត់ពន្ធសេេន្តរជន (Smuggling of Migrants 

Protocol)); និង ្បការ៣២ ននអនុេញ្ញា អង្គការេ�្បជាជាតិ្បឆ្ងំនិងអំសពដីពុករលួយ (United Nations Convention Against Corruption) ៣១ តុលា 
ឆ្្២ំ០០៣ A/58/422។.   

5   សៅក្ុងឯកត្រសនោះទាងំមូល ពាក្យ ‘ការជួញដូរមនុេ្ស‘ (human trafficking) ស្បដីេ្មាប់សរៀបរាប់ ការជួញដូរមនុេ្ស ដូចណដលស្រឲ្យនិយមន័យក្ុង្បការ៣នន 
ពិធដីការសដដីម្ដីេប់ត្ក ត់ េងកត់ និងោក់េែ្កម្ម ការជួញដូរមនុេ្ស ជាពិសេេស្េ្តដីនិងកុមារ (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children) ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (Trafficking in Persons Protocol)។ ចូរសមដីល្ងណដរ សេចក្ដីណែនាជំាសោលន
សោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking ) នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆ្្២ំ០១៥.

6 េ្មាប់ពត៌មានបណនថែម ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការសធវដីឲ្យការជួញដូរមនុេ្សសៅជាឧ្កិដ្ឋកម្ម (Policy Guide on Criminalizing  

Trafficking in Persons), នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆ្្២ំ០១៤
7 េ្មាប់ពត៌មានបណនថែម ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Identifying Victims of Traffick-

ing) នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆ្្២ំ០១៥

រូវបានេន្មតសោយេមល្មមថាមានអាយុស្កាម១៨ឆ្្ ំ ជនសនាោះ្តរូវេេួលបានជំនួយនិងការការពារេ្មាប់កុមារណដលែ្ពេ់ជាងធម្មតាដ 
យមិនបាច់្តរូវការបញ្្ក់អាយុសោយលំអិតរ�ូតទាល់ណតដល់សពលមានការវាយតនម្លអាយុេម្េប។

ជន្្រប់រូបទាងំអេ់េថែិតសៅក្ុងយុតា្ត ធិការរបេ់រដ្ឋមួយ រមួទាងំជនមិនមានេញ្្តិ មានេិេ្ធិមនុេ្សេ្ូល។ ចបាប់អន្តរជាតិេ្ដីអំពដីេិេ្ធេុិដី
វលិនិងេិេ្ធនិសោបាយ ណដលមានណចងអំពដីេិេ្ធិក្ុងការរចួ្ុតពដីទាេភាព សេវកភាព និងពលកម្មសោយបង្ខិតបង្ខំ បានណចងអំពដីេិេ្ធិក្ុងកា
រេេួលដំសណាោះ្ត្យតាម្្លូវចបាប់េ្មាប់ជនណដលេិេ្ធិរបេ់ស្រស្កាមអនុេញ្ញា សនាោះ្តរូវបានស្ររសំលាភ។ ្ករុម្បឹកសាេិេ្ធិមនុេ្សននអង្គ
ការេ�្បជាជាតិបានណថ្លងថាេិេ្ធិក្ុងការេេួលដំសណាោះ្ត្យតាម្្លូវចបាប់្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាព ្តរូវមានបញ្ចូ លកាតពវកិច្ចឲ្យយក
ជន្ប្ពឹត្តសល្មដីេសៅតុលាការរកយុត្តិធម៌ ស�ដីយនិងការ្្ល់េំែងេម្េបចំសពាោះការែូចខាតរបេ់ជនរងស្ោោះ។

មានបេោ្ឋ ននិងឯកត្រេ្តង់ោជាស្ចដីនបានេងកត់អំពដីកាតពវកិច្ចរបេ់រដ្ឋក្ុងការការពារជនរងស្ោោះនិងកេិែត្ក្សដីណដលពំុមានេ
ញ្្តិ។4 ្បការ៥(ែ)ននអនុេញ្ញា អន្តរជាតិេ្ដីអំពដីការបំបាត់ការសរ ដីេសអដីងជាតិត្េន៍ និង្បការ១៦(២) ននអនុេញ្ញា អន្តរជាតិេ្ដី
អំពដីការការពារេិេ្ធិរបេ់្្រប់អ្កសធវដីការជាជនសេេន្តរ្បសវេន៍ស�ដីយនិងេមាជិក្ករុម្្ររួត្ររបេ់ស្រ មានសរៀបរាប់អំពដីវេិ័យសនោះ។ 
ក្ុង្បការទាងំសនោះ ភា្រដីរដ្ឋ្តរូវ្្ល់ការការពារ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពដល់ជន្្រប់រូបរមួទាងំអ្កណដលមានត្ថែ នភាពមិន្ប្កដដី្ង ណដ
លេេួលរងអំសពដី�ងិសា្្លូវកាយឬ្្លូវសភេ សទាោះបដីអំសពដីសនាោះ្ប្ពឹត្តសោយមស្ន្តដីរដ្ឋឬក៏ឯកជនក៏សោយ។

អនុេញ្ញា ននអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏អនុវត្ត្តរូវណដរ។ អនុេញ្ញា សលែ២៩ េ្ដីអំពដីរពលកម្មសោយបង្ខតិបង្ខំ 
ឬសោយត្មរូវចាបំាច់(១៩៣០) និងពិធដីការបណនថែមឆ្្២ំ០១៤ (មិថុនា ២០១៤) សធវដីឲ្យការការពារជនរងស្ោោះពដីពលកម្មសោយបង្ខិតប
ង្ខំនិងការជួញដូរមនុេ្សមានភាពរងឹមា។ំ អនុត្េន៍សលែ២០៣ េ្ដីអំពដីពលកម្មសោយបង្ខិតបង្ខំ (វធិានការែ៍បណនថែម) សរៀបរាប់អំពដីវធិា
នការែ៍ការពាររមួទាងំេ្មាប់្្ល់េំែងដល់ជនរងស្ោោះ ស�ដីយនិងអនុេញ្ញា សលែ ១៨២ េ្ដីអំពដីេ្មង់អា្កក់បំ្ុតននពលកម្មកុមារ 
និោយអំពដីការការពារកុមារ។ ណថមពដីសលដីសនោះសេៀត អនុេញ្ញា សលែ ១៨៩ ទាក់េងអំពដីការងារ្បកបសោយេដីលធម៌េ្មាប់អ្កសធវដីការក្ុង
្ទាោះ (២០១១) ត្មរូវឲ្យរដ្ឋជាេមាជិកទាងំឡាយសលដីកដំសកដីងនិងការពារេិេ្ធិមនុេ្សរបេ់អ្កសធវដីការក្ុង្ទាោះ្្រប់រូបសោយត្មរូវឲ្យមានសធវដី
កិច្ចេនយោ សោយធានាឲ្យអ្កសធវដីការមានេិេ្ធិរកសាអត្តេញ្ញា ែប័ែ្ណនិងឯកត្រសធវដីដំសែដី ររបេ់ែ្លួននិងសោយបសងកដីតចបាប់នដីយត័កម្ម្្រប់្រ ្
រងភ្ាក់ងារ្្ល់ការងារឯកជន។

ណ្
្កេ

ដី១

១.២. បញ្ហា ជួប្បេោះក្ុងការការពារ
ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ5 សទាោះបដីឋានៈសេេន្តរ្បសវេន៍ឬឋានៈដនេសេៀតរបេ់ស្រោេ ងណាក៏សោយ ្តរូវណតេេួលបានការការពារអំពដី្រ ្
សរាោះថ្ាក់បណនថែមសេៀត។ រដ្ឋមានកាតពវកិច្ចការពារជនរងស្ោោះសដដីម្ដីរកសាេិេ្ធិមនុេ្សរបេ់ស្រ។ ការការពារជនរងស្ោោះ រមួទាងំការការពារ
ជនរងស្ោោះណដលសធវដីជាកេិែត្ក្សដីក្ុងការកាត់សទាេជនឧ្កិដ្ឋ ជាណ្្កោេ ងេំខាន់មួយននចសម្លដីយ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពនិងសពញ
សលញ តបសៅនឹងការជួញដូរមនុេ្សដូចណដលមាននិយមន័យណចងក្ុង្បការ៣ នន ពិធដីការជួញដូរមនុេ្ស។6

្ុតពដីបញ្ហា ជួប្បេោះដំបូងក្ុងការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ7 មានបញ្ហា មួយចំនួនសេៀតណដលរដ្ឋជួប្បេោះក្ុងការបំសពញកាតពវកិច្ច
របេ់ែ្លួនក្ុងការការពារ។ ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរអាចរញួរាក្ុងការេេួលការការពារពដីរដ្ឋសោយមូលស�តុដូចណដលស្ររញួរាមិនចង់ឲ្យអា



សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ6

8 េ្មាប់ពត៌មានបណនថែម ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Identifying Victims of 

Trafficking) នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆ្្២ំ០១៥ ណ្្ក ២.២
9 សៅ្បសេេែ្លោះ ពំុមានសេវា្្រប់្ោន់េ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរសេអា្េ័យសលដីលក្ខែៈេមប្ត្តិរបេ់ជនសនាោះ។ ឧទា�រែ៍ កណន្លងត្្ក់សៅជាសរាង្បកបសោយេុវតថែិ

ភាព ្ោន់ណតេ្មាប់ជនរងស្ោោះជាស្េ្តដីបេុសណា្ណ ោះ 
10 េ្មាប់ពត៌មានបណនថែម ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Identifying Victims of 

Trafficking) នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆ្្២ំ០១៥ ណ្្ក ២.២.
11 ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking) ,នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី 

(Bali Process) ឆ្្២ំ០១៥ ណ្្ក ២.១. ស�តុអវដីការេំោល់េំខាន់

១.៣. ការពិចារណាអំពដីការការពារ : កាតពវកិច្ចេំខាន់ៗនិង្ល្បសោជន៍

ការការពារជាណ្្កមួយោេ ងេំខាន់ននការសឆ្លដីយតបសពញលក្ខែៈសៅនឹងការជួញដូរមនុេ្ស។11 សលដីកណលងណតជនរងស្ោោះ្តរូវបានស្រ
ការពារ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាព ជនរងស្ោោះអាចសៅបន្តេេួលការសកង្បវញ័្ច តសៅសេៀត មិនអាចបានេោះសេ្ដីយពដីបញ្ហា បងកសោយកា
រសកង្បវញ័្ចជារ�ូត ឬក៏ធា្ល ក់សៅក្ុងកងច្កអកុេលននការជួញដូរជាថ្មដីសេៀត។ រដ្ឋមានកាតពវកិច្ចការពារជនរងស្ោោះ សទាោះបដីស្រយល់ព ្
រមឬមិនយល់្ពមចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្រកយុត្តិធម៌ក៏សោយ។ ក្ុងករែដី ជនរងស្ោោះេ្ម័្្រចិត្តចូលរមួក្ុងការសេ៊ដីបអសងក
តឬការកាត់សេចក្ដី ការសធវដីជាកេិែត្ក្សដីរបេ់ស្រអាចមានត្រៈេំខាន់ន្កណលងក្ុងការបសងកដីនលេ្ធភាពរដ្ឋក្ុងការរាវរក សេ៊ដីបអសងកត 
និង្្នាទា សទាេអ្កជួញដូរ ណដលជាលេ្ធ្លនឹងបសងកដីនការេប់ត្ក ត់ឧ្កិដ្ឋកម្មសនាោះស�ដីយនិងអ្ក្ប្ពឹត្តមានភាពរអា។ ការសធវដីោេ ងណាឲ្យ
ការការពារជនរងស្ោោះ្បកបសៅសោយ្បេិេ្ធិភាពនឹងបសងកដីនលេ្ធភាពណដលស្រអាចចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីប្ឹងអ្កជួញដូរសដដីម្ដីរកយុត្តិធម៌។
សដដីម្ដីឲ្យមាន្បេិេ្ធិភាព កម្មវធិដីសឆ្លដីយតបរបេ់រដ្ឋ្រួរោក់ជនរងស្ោោះសៅកណ្ាលនិងមានភាពសពញសលញសោយមាន្ិរត អំពដីសេចក្ដី្តរូវ
ការនិង្ល្បសោជន៍របេ់ជនរងស្ោោះម្ាក់ៗ្ង។ ចំែុចេំខាន់ៗណដល្តរូវ្ិរតេ្មាប់ោក់ក្ុងណ្នការការពារនិងជំនួយរមួមាន :

• ជនរងស្ោោះែ្លោះចង់្ត�ប់សៅ្ទាោះជួបជំុ្្ររួត្រវញិ។ ែ្លោះសេៀតមិនអាច្ត�ប់សៅេង្គមែ្លួនវញិបានភា្ល មសេ ស�ដីយអាច្តរូវការេ
េួលការពិស្ោោះ្្ល់សោបល់ ការពយោបាលជមងៃឺ្្លូវកាយនិង្្លូវចិត្ត និង/ឬការរកដំសណាោះ្ត្យ្្លូវចបាប់ រមួទាងំតាមរយៈការចូលរមួក្ុ
ងការសេ៊ដីបអសងកតនិងការកាត់សេចក្ដីករែដី ជួញដូរ។

• ជនរងស្ោោះែ្លោះមិនអាច្ត�ប់វញិរ�ូតសោយត្រអ្កនាចូំលឬអ្កដនេក្ុង្បសេេសដដីមរបេ់ជនរងស្ោោះអាចបន្តឲ្យមានការ
្រំរាមមកសលដីជនរងស្ោោះតសៅសេៀត។ ក្ុងករែដី ដូចសនោះ ចសម្លដីយល្អបំ្ុត្ឺរការ្្ល់ការការពារណដលមានចដីរភាពក្ុងរដ្ឋណដលស្រ្បេោះ
ស�ដីញឬក៏ក្ុងរដ្ឋេដី៣។

• សេវាការពាររបេ់រដ្ឋមិន្រួរបដិសេធឬសមដីលរលំងជន្បសភេែ្លោះ ដូចជាបុរេឬជនរងស្ោោះអំពដីការជួញដូរក្ុង្េរុក។

• កម្មវធិដីការពារ្តរូវមានការណកេ្មរួលសៅតាមសេចក្ដី្តរូវការរបេ់ម្ាក់ៗ ស�ដីយយកអ្ក្្ល់សេវាណដលមានជំនាញជាក់លាក់និ
ងធា្ល ប់មានបេពិសត្ធន៍ជួបបញ្ហា នានាដូចណដលជនរងស្ោោះបានមាន។ អ្កែ្លោះអាចមានហានិភ័យពដីការេងេឹកពដីអ្កជួញដូរ ឯែ្លោះ
សេៀតអាចមានឧបេ្រ្គក្ុងការេេួលការការពារណដល្តរូវការសោោះ្ត្យ។ ជនរងស្ោោះែ្លោះអាច្តរូវការសពលយូរជាងអ្កែ្លោះក្ុងការេេួ
លបានេោះសេ្ដីយ ឬក៏ែ្លោះ្តរូវការេេួលសេវាពិសេេមួយចំនួនសេដីបស្រអាចេោះសេ្ដីយស�ដីងវញិបាន។

• ការធានាឲ្យជនរងស្ោោះេេួលបានការការពារសោយស្បដីជំនាញពិសេេ ភា្រស្ចដីន្តរូវការការេ�ការជាមួយអង្គភាពមិនណមនរ
ដ្ឋណដលអាចជួយរដ្ឋក្ុងការបំសពញកាតពវកិច្ចការពារជនរងស្ោោះ។

• ជនរងស្ោោះ្ររួមានេិេ្ធិេស្មចកិច្ចការែ្លួនឯងនិងចូលរមួក្ុងការេស្មចស្្សងៗទាក់េងនឹងវេិ័យជំនួយនិងការការពាររប
េ់ែ្លួន។ ្រួរ្រិតអំពដីសេចក្ដី្តរូវការពិសេេរបេ់ជនរងស្ោោះម្ាក់ៗ រមួទាងំសេចក្ដី្តរូវការណដលសកដីត សចញពដីអាយុ សភេ េំសនារ្្លូវសភេ 
េញ្្តិ ជាតិត្េន៍ឬេង្គមសដដីម ពិការភាព ស�ដីយនិងលក្ខែៈេម្ត្តិស្្សងៗសេៀត។

សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះក្ុងវេិ័យការពារអាចដូរចាប់តាងំពដីសពលេំោល់ដំបូង ឆ្លងកាត់សៅដល់ការពាក់ព័ន្ធនឹងបែឹ្ង្ព�្មេ័
ែ្ ស�ដីយនិងស្កាយពដីបែឹ្ងសនាោះបានចប់។ ដូសច្ោះស�ដីយរដ្ឋ្តរូវពិនិត្យវាយតនម្លហានិភ័យជានិច្ចសដដីម្ដីធានាថាសេវាការពារមានការផ្្ល េ់
ប្ូរសៅតាមការណ្ប្បរួលបេ់សេចក្ដី្តរូវការ។

ជាញា ធររដ្ឋចាត់ថាស្រជាជនរងស្ោោះដូសច្ាោះណដរ។8 ជនរងស្ោោះអាចពំុមានេំនុកចិត្តសលដីត្ថែ ប័នរដ្ឋនិងេមតថែភាពរបេ់ត្ថែ ប័នទាងំសនាោះក្ុងកា
រការពារជនរងស្ោោះអំពដីស្ោោះថ្ាក់ ជាពិសេេក្ុងករែដី េមាជិក្ករុម្្ររួត្ររបេ់ស្រេថែិតសៅរដ្ឋឬដំបន់ស្កាមយុតា្ត ធិការដនេ។ ជនរង្រ ្
សរាោះែ្លោះអាចចង់បន្តសៅស្កាមការ្្រប់្្រងរបេ់អ្កជួញដូររបេ់ស្រជាជាងទាក់េងជាមួយអាជាញា ធរជាតិ។ សោយត្រជនរងស្ោោះពដីការជួ
ញដូរមានអាយុ សភេ ត្ថែ នភាពសេដ្ឋកិច្ច កំរតិេិកសា និងត្ថែ នភាព្្ររួត្រែុេៗោ្ ស�ដីយមានបេពិសត្ធន៍និងសោលបំែងែុេៗោ្ 
ដំសណាោះ្ត្យណតមួយណបបេ្មាប់្្រប់ោ្ពំុមាន្បេិេ្ធិភាពស�ដីយ។9  ជនពំុមានេញ្្តិណដលពំុមានេិេ្ធិបន្តត្្ក់សៅក្ុង្បសេេណដល
ស្រ្បេោះស�ដីញសនាោះ អាចជួបឧបេ្រ្គក្ុងការេេួលសេវាការពារ រមួទាងំការេេួលេំែងឬការោក់ពាក្យេំុេំែង។ បេុណន្តជនទាងំអេ់ 
សទាោះបដីមានឋានៈសេេន្តរ្បសវេន៍របេ់ស្រោេ ងណាក៏សោយ ្រួរមានេិេ្ធិេេួលបាននូវសេវាអេ់ទាងំសនាោះ។10



7

12 ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរមនុេ្ស Guidelines for the Identification of Victims of Trafficking in 

Human Beings: Especially for Consular Services and Border Guards ជាពិសេេេ្មាប់សេវាកុងេ៊ុលនិងអ្កោម្ពំណដន េភាពអឺរ េុប ឆ្្២ំ០១៣
13 េ្មាប់ពត៌មានបណនថែម ចូរសមដីលណ្្ក ១.២.

សោយត្រការជួញដូរមនុេ្សភា្រស្ចដីនជាឧ្កិដ្ឋកម្មឆ្លងណដន ជាការេំខាន់សបដីមានការធានាឲ្យ : ក) កម្មវធិដីការពារជនរងស្ោោះ
អនុវត្តចំសពាោះជនរងស្ោោះទាងំជាតិនិងទាងំមិនណមនជាតិ ស�ដីយ ែ) មានការបសងកដីតការេ�ការអន្តរជាតិក្ុងថ្ាក់សេវភា្រដី តំបន់ 
និងព�ុភា្រដី តាម្បការណចងក្ុងអនុេញ្ញា ឧ្កិដ្ឋកម្មសរៀបចំ និង ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស សដដីម្ដីធានាឲ្យបញ្ហា នានាទាក់េងនឹងកិ
ច្ចការ្ពំណដននិងយុតា្ត ធិការមិនបងា្អ ក់េមតថែភាពរបេ់រដ្ឋក្ុងការបំសពញកាតពវកិច្ចរបេ់ែ្លួនក្ុងការការពារជនរងស្ោោះ។ ភ្ាក់ងារកុង
េ៊ុលសៅ្បសេេេេួលអាចសដដីរតួោេ ងេំខាន់ក្ុងការេំោល់ជនរងស្ោោះនិងការ្្ល់ជំនួយនិងការការពារសៅចំែុចជួបោ្សលដីកេដី១ 
ស�ដីយ្រួរមានបំពាក់អវដីៗេម្េប។12

ការ្បកាន់យកណបបបេណដលោក់ជនរងស្ោោះសៅកណ្ាល្រួរេំអាងសលដីសោលការែ៍ណដល្ិរតអំពដីេុវតថែិភាព ការរកសាពត៌មានេមាងៃ ត់ 
និងការមិនសរ ដីេសអដីង សទាោះបដីជនរងស្ោោះចូលរមួឬមិនចូលរមួក្ុងបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្សដដីម្ដីរកយុត្តិធម៌ក៏សោយ។
េុវតថែិភាព: អ្កជួញដូរសធវដីឲ្យមានហានិភ័យែ្ពេ់មិនណមនណតចំសពាោះជនរងស្ោោះសេ បេុណន្តចំសពាោះ្ករុម្្ររួត្រស្រ្ងណដរ។

• ្រួរ្្ល់េុវតថែិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនដល់ជនរងស្ោោះ ្ករុម្្ររួត្ររបេ់ស្រស�ដីយនិងអ្កដនេ

ការរកសាពត៌មានេមាងៃ ត់
ការសធវដីឲ្យពត៌មានបាត់ភាពេមាងៃ ត់អាចសធវដីឲ្យេុវតថែិភាពរបេ់ជនរងស្ោោះនិង្្ររួត្ររបេ់ស្រធា្ល ក់ចុោះ។ ជនរងស្ោោះឧេសា�៍
ខា្ល ចមានអាមាេបងកសោយការនិោយរបេ់ត្ធារែជននិងបងប្អូនែ្លួន ជាពិសេេទាក់េងនឹងការសកង្បវញ័្ច ្្លូវសភេ។ 
សដដីម្ដីសោោះ្ត្យសេចក្ដីបារម្ភសនោះ :

• ្រួរណចករណំលកពត៌មានណតសពលណាជនរងស្ោោះ្្ល់ការឯកភាព   ស�ដីយ្រួរឲ្យេថែិតក្ុងរងវង់មនុេ្សោេ ងតិចបំ្ុតណដលអាចសធវដី
បាន សដដីម្ដីរកសាភាពេមាងៃ ត់ឲ្យជនរងស្ោោះ

• ក្ុងករែដី ជនរងស្ោោះឯកភាពឲ្យណចករណំលកពត៌មានរបេ់ែ្លួនជាមួយនឹងភ្ាក់ជំនាញសដដីម្ដីេេួលជំនួយបណនថែមសេៀត 
ភ្ាក់ងារទាងំសនាោះនិងអ្កដនេ ដូចជាអ្កកាណេតជាសដដីម ្រួរ្តរូវបាន្បាប់កំុបដីអាក់ខានអំពដីភាពេមាងៃ ត់ននពត៌មានសនាោះ។

ការមិនសរ ដីេសអដីង
វធិានការែ៍ការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ្រួរ្្ល់សៅដល់្្រប់ជនរងស្ោោះសោយោ្ម នសរ ដីេសអដីង។ 

• ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ្តរូវបានការពារសោយោ្ម ន្ិរតអំពដីលក្ខែៈេម្ត្តិរបេ់ស្រស�ដីយ 13

• រដ្ឋមិន្ោន់ណតមិន្រួរសរ ដីេសអដីងសេ បេុណន្ត្រួរចាត់វធិានការែ៍ជាវជិ្មាន្បយុេ្ធ្បឆ្ងំ្្រប់រូបភាពននការសរ ដីេសអដីងណដល្ប្ពឹត្ត 
សោយអង្គភាពឯកជននិងរដ្ឋក្ុងការការពារជនរងស្ោោះ។

ណ្
្កេ

ដី១

ត្មរុយ : សធវដីោេ ងណាឲ្យណបបបេននការការពារោក់ជនរងស្ោោះឲ្យេថែិតសៅកណ្ាល
សធវដីោេ ងណាឲ្យណបបបេននការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ ោក់ជនរងស្ោោះសៅកណ្ាល សោយមានការ្ិរតអំពដី
េុវតថែិភាពរបេ់ជនរងស្ោោះនិង្ករុម្្ររួត្ររបេ់ស្រ ស�ដីយនិងការរកសាពត៌មានរបេ់ស្រឲ្យសៅេមាងៃ ត់។ កម្មវធិដីការពា
រជនរងស្ោោះ្រួរអនុវត្តជំសពាោះ ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ្្រប់រូបសោយមិនសរ ដីេសអដីង ស�ដីយ្រួរមានភាពេន់ភ្លន់ណដលអា
ចបត់ណបនសៅតាមសេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះម្ាក់ៗរមួទាងំតាមរយៈការេ�ការ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពជាមួ
យអង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាលជំនាញ។



8 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

ណ្្កេដី២:
ការអនុវត្តការការពារ
ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរអាច្តរូវការការការពារក្ុងបរបិេេំខាន់ៗបដី  :

១ ការការពារដំបូង
២ ក្ុងកំ�ុងសពលដំសែដី រការបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្ក្ុងការរកយុត្តិធម៌
៣ ដំណាក់កាលណដលយកចដីរភាពជាមូលោ្ឋ ន រមួទាងំសដដីម្ដីជួយឲ្យស្ររមួរេ់ក្ុងេង្គមស�ដីងវញិបាន14

សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះម្ាក់ៗដូរក្ុងដំណាក់កាលទាងំអេ់សនោះ ដូសច្ោះស�ដីយជាការេំខាន់ណាេ់ណដលរដ្ឋពិនិត្យវាយតនម្លសៅ្្រប់
ដំណាក់កាលសដដីម្ដីឲ្យដឹងចបាេ់ថាសេវាការពារ្តរូវបាន្្ល់េម្េបសៅតាមសេចក្ដី្តរូវការឬសេ។

២.១. ការការពារដំបូង

្បសភេននការការពារ្្ល់ឲ្យសៅសពលជនរងស្ោោះេន្មត្តរូវបានេំោល់ មានត្រៈេំខាន់ណាេ់ចំសពាោះសជា្រវាេនាននណ្នការ
ការពារអនុវត្តសោយអ្ក្្គត់្្គង់សេវា។ ជាពិសេេវធិានការែ៍ការពារណដលស្បដីក្ុងដំណាក់កាលសនោះមានត្រៈេំខាន់ណាេ់ក្ុង
ការបងកឲ្យមានេំនាក់េំនង្បកបសោយេុកចិត្តនិងេ�ការរវាងជនរងស្ោោះនិងអ្ក្្គត់្្គង់សេវា ។ ការ្្ល់ការការពារណដលសធវដី
ឲ្យមានេុវតថែិភាពនិងមានចំនួន្្រប់្ោន់េ្មាប់សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះមិន្តរូវ្សារភ្ាប់សៅនឹងការេ្ម័្្រចិត្តរបេ់ស្រក្

-
ុងការេ�ការជាមួយអាជាញា ធរស�ដីយ។

វតថែុបំែងចំបងសៅសពលសនោះ្ឺរសដដីម្ដីដឹងនិងសោោះ្ត្យសេចក្ដី្តរូវការណដលបនាទា ន់ ស�ដីយនិងការបារម្ភរបេ់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ។ 
សេចក្ដី្តរូវការទាងំសនាោះរមួមាន ៖

• ឯកជនភាព េុវតថែិភាព និងេន្តិេុែេ្មាប់ជនរងស្ោោះ ្្ររួត្រ និងមិត្តភ័ក្តជិតដិត

• លេ្ធភាពក្ុងការេេួលយកបានរបេ់របរ្តរូវការជាមូលោ្ឋ នដូចជាអាហារ េសម្លៀកបំពាក់ស�ដីយនិងេដីត្្ក់សៅ្បកបសោយេុវតថែិ

ភាព

• េំនាក់េំនងជាមួយ្ករុម្្ររួត្រនិងការ្ត្វ្ជាវរក្ករុម្្ររួត្រ្បេិនសបដីោ្ម នការេង្សយ័ថាស្រទាងំសនាោះោ្ម នការពាក់ព័ន្ធនឹងការ

ជួញដូរមនុេ្សសេស�ដីយនិងសបដីការេំនាក់េំនងសនាោះមិនបងកស្ោោះថ្ាក់ដល់ជនរងស្ោោះឬ្ករុម្្ររួត្រសេ។

• សេវាសមដីលជមងៃឺបនាទា ន់

• សោបល់អំពដីចបាប់និងសេេន្តរ្បសវេន ៍

នាសពលសនោះ ជាការ្បសេដីបំ្ុតសបដីជនរងស្ោោះ្តរូវបាន្្ល់ពត៌មានលំអិតអំពដីេិេ្ធិរបេ់ស្រ ក៏ដូចជាឲ្យដឹងអំពដីវតិ្លភាព ្បសភេ និងមុែ
ងារននកម្មវធិដីជំនួយនិងការការពារ ស�ដីយនិងកាតពវកិច្ចនិងការេេួលែុេ្តរូវរបេ់ជនរងស្ោោះ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការទាងំសនាោះ។ ្រួរ្្ល់ព

14 េ្មាប់ពត៌មានអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរសៅចំែុចជួបោ្ដំបូងនិងេូទាងំសេចក្ដីេំភាេ(រមួទាងំសេចក្ដីេំភាេេ្មាប់វតថែុបំែងននការរកយុត្តិធ
ម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម) ចូរសមដីលចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Identifying Victims of 

Trafficking),នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆ្្២ំ០១៥

ត្មរុយ: ការពារជនរងស្ោោះសទាោះបដី
ស្រសធវដីឬមិនសធវដីការេ�ការក៏សោយ
រដ្ឋ្រួរសធវដីតាមកាតពវកិច្ចរបេ់ែ្លួនសដដីម្ដីការពារជនរង
ស្ោោះសោយមិន្ិរតអំពដីឋានៈសេេន្តរ្បសវេន៍ឬឋា
នៈអវដីស្្សងសេៀតរបេ់ស្រ ស�ដីយនិងសតដីស្រេ្ម័្្រចិត្តឬ
មិនេ្ម័្្រចិត្តចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋ
កម្មក៏សោយ។

ត៌មានសៅសពលណដលជនរងស្ោោះអាចសមដីលស�ដីញនិងយល់ពត៌មាន
ណដល្តរូវ្្ល់ទាងំអេ់ 
សនាោះ។ អាច្តរូវមានអ្កបកណ្បភាត្្បេិនសបដីជនរងស្ោោះមិន
សចោះភាត្ណដលស្រនិោយសៅកណន្លងសនាោះ។ ការ្បាប់ឲ្យជនរង្រ ្
សរាោះដឹងអំពដីការមានជំនួយ អាចបន្ធូរអារម្មែ៍ភ័យ្ពរួយរបេ់ជន
រងស្ោោះ ស�ដីយអាចជួយឲ្យស្រេស្មចអំពដីជំហាននិងកម្មវធិដីខាងមុ
ែបាន។ ដំណាក់ការដំបូងននការសមដីលណថសនោះមានត្រៈេំខាន់ណា
េ់ក្ុងការសរៀបចំណ្នការ្បកបសោយចដីរភាព ស�ដីយនិងវា្្ល់កមា្ល ំ
ងឲ្យជនរងស្ោោះអាចេស្មចអំពដី្បសភេននសេវាការពារណដលស្រច
ង់បាន ស�ដីយនិងថាសតដីស្រចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋក
ម្មឬសេ។ 



9

15 ស្រ្តរូវពិស្ោោះជាមួយកុមារសដដីម្ដីឲ្យដឹងអវដីសៅណដលមាន្បសោជន៍ជាងស្រេ្មាប់រូបស្រ។ ្បការ ១២ នន Convention on the Rights of the Child (CRC) កំែត់
ថាស្រ្រួរឲ្យេមងៃន់ដល់េេ្សនៈរបេ់កុមារសៅតាមអាយុនិងភាពចាេ់េំុរបេ់កុមារសនាោះ។ ក្ុងការពិស្ោោះជាមួយកុមារ ស្រ្រួរពិចារណាអំពដី្បការ ១៦នន CRC ្រឺការពារកុមារ
ពដីការស្ជៀតណ្ជកតាមណតចិត្តចង់សធវដីឬសោយែុេចបាប់សៅក្ុងកិច្ចការេមាងៃ ត់ ្្ររួត្រ ឬលិែិតទាក់េង ស�ដីយនិង្បការ ១៧ ណដលទាក់េងនឹងកាតពវកិច្ចរបេ់រដ្ឋក្ុងការធានា
ឲ្យកុមារមានេិេ្ធិេេួលពត៌មាន។ 

16 ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរជាកុមារ (Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking) 

កំែត់ចំណាបំសច្ចកសេេរបេ ់UNICEF, UNICEF ឆ្្ ំ២០០៦ េំព័រ ១៦- ១៧.
17 ចូរសមដីលកូនសេៀវសៅេ្ដីអំពដីជំនួយផ្ទា ល់ដល់ជនរងស្ោោះជាកុមារ (The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking) IOM ឆ្្២ំ០០៥ 

ណ្្ក ៤.២.៦
18 ចូរសមដីល្ងណដរ សោលការែ៍ណដល្រួរមាននិងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស  (Recommended Principles and Guidelines on Human 

Rights and Human Trafficking) (E/2002/68/Add.1) អ្រ្គេ្ងការននអង្គការេ�្បជាជាតិេ្មាប់ជនសភៀេែ្លួន សេចក្ដីណែនាេំដី ៦(១)

ជនរងស្ោោះណដលេន្មតថាជាកុមារ្រួរបញូ្នភា្ល មសៅអាជាញា ធរការពារកុមារសដដីម្ដីសធវដីការវាយតនម្លអំពដីអាយុ ណតងតាងំអ្កអាណាពយោបាល ស�ដី
យនិងសធវដីការេស្មចណដល្បសេដីរបំ្ុតសដដីម្ដីបសងកដីតកម្មវធិដីសមដីលណថបសណ្ាោះអាេន្េម្េប។ សបដីកុមារមានមនុេ្សចាេ់អមជាមួយ ្តរូវសធវដី
ការេស្មចថាសតដីអ្កអាណាពយោបាលសនាោះអាចដំណាងកុមារសនាោះនិង្ិរតអំពដី្ល្បសោជន៍ែ្ពេ់បំ្ុតេ្មាប់កុមារសនាោះឬសេ ឧទា�រែ៍ 
មានការេង្សយ័ថាអ្កអាណាពយោបាលសនាោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឬការសកង្បវញ័្ច ។15 ការេេួលែុេ្តរូវរបេ់អ្កអាណាពយោបា
លមានរមួទាងំការសធវដីឲ្យកុមារមានការសមដីលណថ កណន្លងត្្ក់សៅ ការសមដីលេុែភាព ការោំ្ េ្្លូវចិត្តនិងេង្គម ការេិកសានិងការសរៀនភាត្ 
ស�ដីយនិងឲ្យស្រដឹងជានិច្ចអំពដីេិេ្ធិរបេ់ស្រ ្ពមទាងំជួយរកសេវាការពារណដលមានចដីរភាពណដល្្ល់្ល្បសេដីរបំ្ុតេ្មាប់កុមារ

សនាោះ។16

ជនទាងំឡាយណាណដលជួបដំបូងស្រជាមួយជនណដលអាចរងស្ោោះ 
្តរូវចាត់វធិានការែ៍ការពារេន្តិេុែដល់ជនរងស្ោោះសនាោះ ស�ដីយ
បុ្រ្គលឹកណដល្បា្េ័យទាក់េងជាមួយជនរងស្ោោះក៏្តរូវសធវដីដូសច្ាោះ
ណដរ។ សោងតាមការវាយតនម្លេំ�ហំានដីភ័យ ស្រអាចចាត់វធិានការ
ែ៍េម្េបសដដីម្ដ្ី ្រប់្្រងហានិភ័យទាងំសនាោះ។ វធិានការែ៍េ
ន្តិេុែអាចមានតាងំពដីការោក់ឲ្យមានវត្តមានបុ្រ្គលឹកេន្តិេុែឬកា
រទាក់េងផ្ទា ល់និងការេ�ការជាមួយបេូលិេ រ�ូតសៅដល់ការោ
ក់វត្តមាន្ករុម�ុ៊នេន្តិេុែឯកជន្បចាសំៅក្ុងសរាងជ្មក។
 
ក្ុងករែដី ជនរងស្ោោះត្្ក់សៅកណន្លងណដលមិនណមនជាសរាងជម ្

សេវាេុខាភិបាលឯសេៀត ក៏ដូចជាជំនួយខាងវេិ័យចបាប់និងអសនា្ត
្បសវេន៍។

េដីត្្ក់សៅ្បកបសោយេុវតថែិភាពរបេ់ជនរងស្ោោះអាចមាន
្បសភេជាសរាងឬ្បសភេស្្សងសេៀតណដលេម្េបតាមត្មរូវ
ការរបេ់ស្រ ស�ដីយ្រួរមានសេរ ដីភាពក្ុងការសដដីរស�ដីរ។ ស្រមិន្រួ
រជាប់សៅក្ុងកណន្លង�ុឃំាងំ ដូចជាមនទាដីរ�ុឃំាងំអសនា្ត ្បសវេន៍ 
ពន្ធនាោរ ឬបនទាប់បិេជិតដនេសេៀតណដលស្រមិនអាចសចញចូលសោ
យសេរ ដីបានសនាោះសេ។ 18 ជនរងស្ោោះអាច្តរូវការសេវាសពេ្យភា្ល ម 
សេវាេុខាភិបាលឯសេៀត ក៏ដូចជាជំនួយខាងវេិ័យចបាប់និងអសនា្ត
្បសវេន៍។

បេពិសត្ធន៍កន្លងមកបញ្្ក់ថា សោយត្រឧ្កិដ្ឋកម្ម្បសភេសនោះ
សធវដីឲ្យជនរងស្ោោះេ្លុតរន្ធត់ ស្រ្រួរ្្ល់“ឧិកាេពិចារណា”្រឺេុកឲ្យជ
នរងស្ោោះមានសពលសដដីម្ដីបានធូរ

       ្បយត័្ :
មានហានិភ័យសោយអ្កជួញដូរអាចបងកប់ែ្លួនចូល
ក្ុងកម្មវធិដីជំនួយ ឬរាវរកពត៌មានអំពដីេដីកណន្លងរបេ់ជ
នរងស្ោោះ។ អ្ក្្ល់សេវានានា្រួរចាប់អារម្មែ៍អំពដី
ហានិភ័យសនោះស�ដីយមិន្តរូវឲ្យជនណាណដលែ្លួនមិន
ត្្គ ល់អត្តេញ្ញា ែស�ដីយនិងតំណែង។ល។ដឹងនូវ
ពត៌មានរបេ់ជនរងស្ោោះស�ដីយ។ 

រក ស្រ្តរូវ្រិតអំពដីបញ្ហា េន្តិេុែណដលជនរងស្ោោះ ្្ររួត្រ មិត្តភ័ក្ និងអ្ក្្ល់់សេវាទាងំឡាយអាចរងេេួល រមួទាងំលេ្ធភាពក្ុងការប ្
សរ ដីបណ្ាញទាក់េង និងកំរតិត្ទា ត់ជំនាញរបេ់បេូលិេ្បចាដំំបន់សនាោះ។ វាជាការេំខាន់ណាេ់ណដល្្រប់បុ្រ្គលឹកទាងំអេ់ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការ្្ល់ជំនួយ ដល់ជនរង្រទាដីត្្ក់សៅ្បកបសោយេុវតថែិភាពរបេ់ជនរងស្ោោះអាចមាន្បសភេជាសរាងឬ្បសភេស្្សងសេៀតណដលេម្េ
បតាមត្មរូវការរបេ់ស្រ ស�ដីយ្រួរមានសេរ ដីភាពក្ុងការសដដីរស�ដីរ។ ស្រមិន្រួរជាប់សៅក្ុងកណន្លង�ុឃំាងំ ដូចជាមនទាដីរ�ុឃំាងំអសនា្ត ្បសវេន៍ 
ពន្ធនាោរ ឬបនទាប់បិេជិតដនេសេៀតណដលស្រមិនអាចសចញចូលសោយសេរ ដីបានសនាោះសេ។ 18 ជនរងស្ោោះអាច្តរូវការសេវាសពេ្យភា្ល ម 

ណ្
្កេ

ដី២

ត្មរុយ:  ចូរ្្ល់ឧិកាេពិចារណាដ
ល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ
ចូរ្្ល់ឧិកាេពិចារណាដល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញ
ដូរសដដីម្ដីឲ្យស្រអាចចាប់ស្្ដីមេោះសេ្ដីយស�ដីងវញិ។ 
ឧិកាេពិចារណានិងការោំ្ េនានាណដលពាក់ព័ន្ធ 
រមួទាងំេិោ្ឋ ការបសណ្ាោះ អាេន្េ្មាប់ជនរងស្ោោះ
ពដីការជួញដូរឆ្លងណដន ្រួរ្្ល់សៅឲ្យជនរងស្ោោះសទាោះ
បដីស្រេ្ម័្្រចិត្តឬមិនេ្ម័្្រចិត្តចូលរមួក្ុងបែឹ្ង្បឆ្ំ
ងនឹងអ្កជួញដូរក៏សោយ។



សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ10

ត្មរុយ: ការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរមនុេ្សតាមណបបបេណដល្បសេដីរបំ្ុត
សេចក្ដីណែនាេំដី ៦ របេ់ការោិល័យេ្ងការជាន់ែ្ពេ់ននអង្គការេ�្បជាជាតិេ្មាប់េិេ្ធិមនុេ្ស អនុត្េន៍អំពដីសោលការ
ែ៍និងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស ្្ល់ដំបូនា្ម នថារដ្ឋ និងសបដី្តរូវ អង្គការអន្តររោ្ឋ ភិបាលនិងស្រៅរោ្ឋ
ភិបាល្ងណដរ ្រួរពិចារណា ៖

• សធវដីោេ ងណាកំុោក់ជនរងស្ោោះក្ុងមនទាដីរ�ុឃំាងំអសនា្ត ្បសវេន៍ឬ្បសភេដនេ

• សធវដីោេ ងណាកំុបង្ខំជនរងស្ោោះឲ្យេេួលសេវាការពារឬជំនួយណដលស្រមិនឯកភាពេេួល

• ្្ល់ពត៌មានសៅជនរងស្ោោះអំពដីេិេ្ធិរបេ់ស្រក្ុងការទាក់េងជាមួយតំណាងត្ថែ នេូតឬកុងេ៊ុលរបេ់រដ្ឋននេញ្្តិរ
បេ់ស្រ។

• ការពារជនរងស្ោោះអំពដីការ្រំរាម បងកស្ោោះថ្ាក់ ឬការេងេឹកពដីអ្កជួញដូរ រមួទាងំសោយរកសាពត៌មានេមាងៃ ត់និងអត្ត
េញ្ញា ែរបេ់ស្រ។

ធូរ្ត្លនិងជាស�ដីងវញិ ស�ដីយេស្មចថានឹងជួយឬអត់ក្ុងកម្មវធិដីសេ៊ដីបអសងកតនិង្្នាទា សទាេជនឧ្កិដ្ឋ។ ឧិកាេពិចារណាមានអំ�ុងែុ
េៗោ្ពដីរដ្ឋមួយសៅរដ្ឋមួយ ណតជាធម្មតាចសនា្ល ោះពដី៣០សៅ៩០នថងៃ។19 បញ្ហា  បណនថែមសេៀតណដលមាន្ឺរជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរមិនណមនជន
ណដលមានេញ្្តិ ្រឺមានឋានៈអសនា្ត ្បសវេន៍មិន្ប្កដដី។ ណ្នការការពារជនបរសេេអាចត្មរូវឲ្យមានការ្្ល់េិដ្ឋការបសណ្ាោះអាេន្
សដដីម្ដីអនុញ្ញា តិឲ្យជនរងស្ោោះត្្ក់សៅក្ុង្បសេេក្ុងអំ�ុងសពលននឧិកាេពិចារណា។

សបដីជនរងស្ោោះេេួលបានការឧបតថែមនិងសពល្្រប់្ោន់េ្មាប់ការេោះសេ្ដីយស�ដីងវញិនិងេ្មាប់្ិរតអំពដីអនា្រតរបេ់ស្រ ស្រអាចមាន
ចិត្តេ្ម័្្រចិត្តនិងមានេមតថែភាពចជាងក្ុងការោំ្ េកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម។ មានរដ្ឋជាស្ចដីន្្ល់េិេ្ធិរេ់សៅជាអចិនស្ន្តយដ៍ល់ជ
នរងស្ោោះ ដូចជាសៅសពលណដលជនរងស្ោោះបានជួយក្ុងកម្មវធិដីសេ៊ដីបអសងកតនិង្្នាទា សទាេអ្កជួញដូរ ស�ដីយជនរងស្ោោះនឹងេថែិតក្ុងភាព
ស្ោោះថ្ាក់្បេិនសបដីស្រវលិ្ត�ប់សៅ្បសេេសដដីមវញិ។

២.២. ការការពារតាមរយៈកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម

មិន្តរូវបង្ខំជនរងស្ោោះឲ្យចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្មស�ដីយ បេុណន្ត្្ល់អំណាចឲ្យស្រស្ជដីេសរ ដីេថាសតដីស្រចង់ចូល
រមួឬអត់។ ចំសពាោះជនរងស្ោោះទាងំឡាយណាណដលេ្ម័្្រចិត្តសធវដីការេ�ការក្ុងការសេ៊ដីបអសងកតនិងរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម 
ស្រ្តរូវេេួលបានការការពារពិសេេ។ ការកាត់សេចក្ដីឧ្កិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុេ្សនិងឧ្កិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធទាងំឡាយ ឧេសា�៍ពឹងណ្្អកសលដីក
េិែត្ក្សដីក្ុងករែដី ពំុមានវតថែុតាងចបាេ់ មានន័យថាភា្រស្ចដីនពំុបានសជា្រជ័យសេ្បេិនសបដីោ្ម នការចូលរមួពដីជនរងស្ោោះ។ សបដីជនរង្រ ្
សរាោះមិនអាច្្ល់ភេ្តុតាងណដល្រួរឲ្យេុកចិត្ត ឬក៏សបដីមានការរាណរកក្ុងការ្្ល់ភេ្តុតាង វាអាចសធវដីឲ្យបេោះពាល់ជាអវជិ្មានដល់បែឹ្ងឬល
េ្ធ្លរបេ់វា ណដលសធវដីឲ្យសេចក្ដីេង្មឹរបេ់រដ្ឋថាឧ្កិដ្ឋជននឹង្តរូវបានកាត់សទាេសនាោះសៅជាពំុបានេស្មច។

្បេិនសបដីជនរងស្ោោះមិនបានេេួលការោំ្ េពដីរដ្ឋក្ុងបែឹ្ងរកយុត្តិធម៌សដដីម្ដីឲ្យស្រអេ់ចិត្តសេ វាអាចសធវដីឲ្យបេោះពាល់ដល់េមតថែភាពរដ្ឋ
ក្ុងការជួយជនរងស្ោោះេេួលបានការេោះសេ្ដីយស�ដីងវញិ។20 ការសធវដីោេ ងណាឲ្យជនរងស្ោោះេេួលបានការោំ្ េនិងការការពារេមេ្
របសៅ្្រប់ដំណាក់ការននកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម មិន្ោន់ណតេំខាន់េ្មាប់ការពារេិេ្ធិរបេ់ស្រជាជនរងស្ោោះពដីឧ្កិដ្ឋកម្មបេុែ្
សណាោះសេ បេុណន្តវាក៏ចាបំាច់េ្មាប់ការចូលរមួ្បកបសោយេុវតថែិភាព ្បេិេ្ធិភាព និងមានតនម្លក្ុងការកាត់សទាេអ្កជួញដូរ។

19 ចូរសមដីលឧទា�រែ៍ Cathy Zimmerman et al., Stolen Smiles: ្លវបិាកេុែភាព្្លូវកាយនិង្្លូវចិត្តរបេ់ស្េ្តដីនិងសក្មងជំេង់ណដលស្របានជួញដូរចូលសៅក្ុងអឺរ េុប 
(The physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked into Europe) មហាវេិយោល័យអនាម័យនិងសវជ្
ត្ស្េ្តដំបន់សរ្ៅ ្ករុង�ុង ឆ្្២ំ០០៦ េំព័រ ៣

20 ចូរសមដីលណ្្ក ១.១. ខាងសលដីេ្ដីអំពដី កាតពវកិច្ចរដ្ឋក្ុងការការពារជនរងស្ោោះ ស�ដីយនិងណ្្លក ២.១. អំពដី្ល្បសោជន៍របេ់ស្រក្ុងការសធវដីដូសច្ោះ
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21 សេៀវសៅ�វកឹហាត់អំពដីការេប់េល់នឹងការជួញដូរមនុេ្សេ្មាប់អ្កអនុវត្តក្ុងការរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ខកម្ម (Anti-Human Trafficking Training Manual for Crimi-

nal Justice Practitioners) ភា្រ១១: សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះក្ុងដំសែដី រការតុលាការក្ុងបែឹ្ងអំពដីការជួញដូរមនុេ្ស (Victims’ needs in criminal jus-

tice proceedings in trafficking in persons cases) UNODC/UN.GIFT, ឆ្្២ំ០០៩ េំព័រ ៨.
22 សេៀវសៅ�វកឹហាត់អំពដីការេប់េល់នឹងការជួញដូរមនុេ្សេ្មាប់អ្កអនុវត្តក្ុងការរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ខកម្ម (Anti-Human Trafficking Training Manual for Crim-

inal Justice Practitioners) ភា្រ១១: សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះក្ុងដំសែដី រការតុលាការក្ុងបែឹ្ងអំពដីការជួញដូរមនុេ្ស (Victims’ needs in criminal 

justice proceedings in trafficking in persons cases) UNODC/UN.GIFT, ឆ្្២ំ០០៩ េំព័រ ៧-៨.

ការការពារមុនការកាត់សទាេ

ជាណ្្កមួយននការេេួលេំែង្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពេ្មាប់ែ្លួន ជនរងស្ោោះអាចចង់រកយុត្តិធម៌សោយចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌
ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម។ ក្ុងករែដី ភា្រស្ចដីន ស្រសធវដីជាអ្កសដដីមបែឹ្ងនិងជាកេិែត្ក្សដីណដលមានន័យថាស្រ្តរូវមានវត្តមានក្ុងសពលសេ៊ដីបអសងក
តស�ដីយនិងក្ុងករែដី ែ្លោះ សពលេវនាការក្ុងតុលាការ។

មានណ្្កេំខាន់មួយក្ុងវេិ័យការពារមុននឹងការកាត់សទាេចាប់ស្្ដីម ្រឺក្ុងសពលសធវដីការសេ៊ដីបអសងកតនិងសពលសរៀបចំេំែំុសរឿង។ ជនរង
ស្ោោះ្តរូវេេួលពត៌មានជាសរៀងរ�ូត ឧទា�រែ៍ដូចជាការឲ្យដឹងថាអវដីកំពុងសកដីតស�ដីង សតដីវធិដីទាងំឡាយសនាោះ្បណ�លនឹងេុដីសពលបេុន ្
មាន ស�តុអវដីបានជាស្រយករបេ់របរផ្ទា ល់ែ្លួនរបេ់ោត់សៅសធវដីជាវតថែុតាង ស�ដីយនិងសពលណាស្រនឹងរបេ់របរទាងំសនាោះមក្ប្រល់ឲ្យវញិ។ 
ក្ុងដំណាក់កាលមុនការកាត់សទាេ ជនរងស្ោោះអាច្តរូវសរៀបចំែ្លួនេ្មាប់ដំណាក់ការកាត់សទាេ ណដលសពលសនាោះអាច្តរូវ្្ល់ភេ្តុតាង
ជាកេិែត្ក្សដី។ ការសរៀបចំ្រឺមានេេួលការពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់និងការោំ្ េ្្លូវចិត្ត។ ការោំ្ េសនោះ្រួរមានបន្តរ�ូតដល់ដំណាក់
កាលកាត់សេចក្ដី។

សៅក្ុងរដ្ឋែ្លោះ ចបាប់ត្មរូវឲ្យមានការោំ្ េជនរងស្ោោះ-ត្ក្សដីមុនសពលកាត់សេចក្ដី។ ការោំ្ េទាងំសនាោះអាចរមួមានការស្បដីអ្កជំនាញមា
នេញ្ញា ប័្តសដដីម្ដីស្តៀមជនរងស្ោោះេ្មាប់សពលកាត់សេចក្ដី ដូចជាសដដីរអមសៅសពលសដដីរចូលបនទាប់តុលាការ ពន្យល់នដីតិវធិដីរបេ់តុលាការ 
ស�ដីយនិងជួយឲ្យស្រយល់េំនួរនានាណដលស្រេេួល។

ត្មរុយ: សធវដីការវាយតនម្លហានិភ័យសៅ្្រប់ដំណាក់ការននកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិ
ដ្ឋកម្ម
សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះក្ុងវេិ័យការពារមានភាពែុេោ្សៅសពលមុន ក្ុង និងស្កាយកម្មវធិដីកាត់សទាេ។ ដូសច្ោះស�ដីយ 
វធិដី្បសេដីរបំ្ុត្ឺររដ្ឋសធវដីការវាយតនម្លហានិភ័យសៅដំណាក់និមួយៗននកម្មវធិដីសនាោះសដដីម្ដីធានាឲ្យសេវាការពារ្្ល់ដល់ជនរងស្ោោះ
មានការផ្្ល េ់ប្ូរ្តរូវសៅតាមសេចក្ដី្តរូវការណដលណ្ប្បរួល។

ត្មរុយ : ្្ល់ការោំ្ េដល់ជនរងស្ោោះនិងត្ក្សដីននការជួ
ញដូរមនុេ្សមុនសពលកាត់ក្ដីជនសល្មដីេ
្បការេ្ដីអំពដីការការពារណចងក្ុងពិធដីការននការជួញដូរមនុ
េ្ស មានណចងអំពដីេ្តង់ោអប្បរមាននការោំ្ េដល់ជនរង
ស្ោោះនិងត្ក្សដីននការជួញដូរមនុេ្សមុនសពលកាត់ក្ដីជន
សល្មដីេ។ រដ្ឋនានា្រួរោក់អនុវត្តនដីតិវធិដី្្លូវការមួយេ្មាប់
្្ល់ជំនួយទាងំសនាោះ។ អង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាលនិងអង្គការ
េង្គមេុដីវលិណដលត្ទា ត់ជំនាញនិងយល់អំពដីរសបៀបរបបស្បដី
ក្ុងការកាត់សេចក្ដីក្ុងសរឿងឧ្កិដ្ឋកម្ម ស�ដីយធា្ល ប់មានការ
ហាត់សរៀនជំនាញក្ុងការ្្ល់ជំនួយដល់ជនរងស្ោោះ អាច
ជួយក្ុងការ្្ល់សេវាជំនួយទាងំសនាោះ។

សបដីេម្េបស�ដីយមិន្បឆ្ងំនឹងេិេ្ធិរបេ់ភា្រដីចុងសចាេ ការោក់
ជនជាប់សចាេថាជាអ្កជួញដូរឲ្យសៅក្ុង�ុមុំនសពលកាត់សេក្ដី អា
ចជួយការពារមិនឲ្យជនរងស្ោោះនិង្ករុម្្ររួត្ររបេ់ស្ររងការេង
េឹកពដីជនជាប់សចាេ។ ការោក់�ុមុំនសពលកាត់សេចក្ដីដូចសនោះអាច
សធវដីឲ្យជនរងស្ោោះនិង្ករុម្្ររួត្ររបេ់ស្រមានអារម្មែ៍កាន់ណតកក់
សរ្ៅអំពដីេន្តិេុែរបេ់ែ្លួន ស�ដីយបសងកដីនឧិកាេថានឹងមានការកាត់
សេចក្ដី្បកបសោយយុត្តិធម៌សោយការេប់ត្ក ត់មិនឲ្យជនេង្សយ័
ថាជាអ្កជួញដូរ សធវដីអវដីបេោះពាល់ដល់ភេ្តុតាង ឬក៏មានឥេ្ធិពលដល់
ជនរងស្ោោះឬត្ក្សដីឯសេៀតៗ។21

ការេស្មចថាសតដី្រួរឬមិន្រួរបញូ្នជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរឆ្លងណដ
នសៅ្បសេេសដដីមរបេ់ស្រវញិក្ុងចសនា្ល ោះសពលននការសេ៊ដីបអសងកតដំ
បូងនិងសពលកាត់សេចក្ដី ្តរូវសធវដីស�ដីងសោយ្ិរត បញ្ចូ លអំពដី្ល្ប
សោជន៍្បសេដីរបំ្ុតរបេ់ជនរងស្ោោះ្ង។ការេស្មចណបបបណា
សនាោះអាចអា្េ័យសលដីយន្តការននការការពារណដលស្រស្បដីក្ុង្បសេ

ណ្
្កេ

ដី២

េសដដីមសនាោះ ការលំបាកក្ុងការដឹកជនរងស្ោោះ្ត�ប់មក្បសេេណដលសធវដីការកាត់សេចក្ដីវញិសៅសពលជិតដល់ដំណាក់កាលកាត់សេចក ្
ដដី ឬលេ្ធភាពក្ុងការសធវដីកេិែត្ក្សដីពដីចមាងៃ យ(តាមបណ្ាញអិុនធឺែិតឬបច្ចកវេិយោស្្សងណដលអាចការពារពត៌មានេមាងៃ ត់របេ់ត្ក្សដី)។ 
ក្ុងករែដី សធវដីជាកេិែត្ក្សដីក្ុងតុលាការមិនបានឬមិនេម្េប អាចឲ្យត្ក្សដីសធវដីសេចក្ដីណថ្លងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរបាន។ 22



12 សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

ការការពារក្ុងដំណាក់កាលកាត់សេចក្ដី

េ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរភា្រស្ចដីន ការឈរមុែតុលាការជាបេពិសត្ធន៍្បកបសោយការលំបាក។ ណ្្កនានាក្ុងពិធដីកាត់សេចក្ដី
ណដលសធវដីឲ្យការភិតភ័យកាន់ណតធងៃន់ធងៃរស�ដីង ដូចជាការ្្ល់ចសម្លដីយកេិែត្ក្សដី ្រួរសធវដីឲ្យែ្លដីបំ្ុតណដលអាចសធវដីបាន។

សដដីម្ដីជួយជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរក្ុងការ្្ល់ភេ្តុតាងក្ុងតុលា
ការ រដ្ឋែ្លោះបានបសងកដីតឲ្យមាន “វធិានការែ៍ជួយត្ក្សដីណដលងាយ
រងស្ោោះ” ស�ដីយនិង “ឧបករែ៍ជំនួយត្ក្សដី” ។ វធិានការែ៍ទាំ
ងសនោះ្ឺរសដដីម្ដីជួយឲ្យជនរងស្ោោះមានលេ្ធភាពសធវដីជាកេិែត្ក្សដី
បានល្អបំ្ុត សោយសធវដីឲ្យសៅទាបបំ្ុតហានិភ័យពដីការបំភិតបំភ័យ 
េ្លុតរន្ធត់ណថមសេៀត ការ្ពរួយបារម្ភអំពដីេុវតថែិភាពផ្ទា ល់ែ្លួន និង/ឬកា
រសធវដីឲ្យមានអាមាេសៅមុែត្ធារែជនខា្ល ងំសពក។ សទាោះបដីតមា្ល ភា
ពជាកតា្ត ចំបងននពិធដីចបាប់ វា្តរូវមានតុល្យភាពជាមួយេិេ្ធិរបេ់អ្
កចូលរមួក្ុងបែឹ្ងឧ្កិដ្ឋកម្មក្ុងការេេួលបានេុវតថែិភាពនិងការ
ការពារពដីការភិតភ័យឬភាពអាមាេសៅមុែជាត្ធារ
ែជនខា្ល ងំសពក។ រដ្ឋ្រួរចងចាថំាវធិានការែ៍ការពារជនរងស្ោោះ
ក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម្តរូវមានភាពេមរម្យ ចាបំាច់ 
ស�ដីយនិងេមនឹងេមងៃន់សរឿង ជាពិសេេសោយត្រវាអាចជោះឥេ្ធិព
លដល់េិេ្ធិរបេ់ភា្រដីចុងសចាេក្ុងការេេួលបានយុត្តិធម៌
ជនរងស្ោោះក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម្តរូវមានភាពេមរ
ម្យ ចាបំាច់ ស�ដីយនិងេមនឹងេមងៃន់សរឿង ជាពិសេេសោយត្រវាអាចជោះឥេ្ធិពលដល់េិេ្ធិរបេ់ភា្រដីចុងសចាេក្ុងការេេួលបានយុត្តិធម៌ក្ុ
ងការមានឧិកាេសឆ្លដីយបំភ្លឺក្ុងេវនាការ។ វធិានការែ៍និងឧបករែ៍ជំនួយត្ក្សដីទាងំឡាយេ្មាប់ការពារជនរងស្ោោះនិងត្ក្សដីននការ
ជួញដូរក្ុងអំ�ុងសពលននពិធដីកាត់សេចក្ដីអាចរមួមាន ៖

• អនុញ្ញា តិឲ្យជនរងស្ោោះបងាហា ញភេ្តុតាងតាមរយៈបណ្ាញវ ដីសដអូ (Video link) ឬេូរេេ្សន៍ឯកជនពិសេេ(CCTV)

• កំែត់ឲ្យសៅទាបេំនាក់េំនងរវាងជនរងស្ោោះនិងជនជាប់សចាេនិងត្ធារែជន សោយរមួទាងំវធិដីស្បដីរបាងំឬបិេទាវ របនទាប់តុ
លាការ

• អនុញ្ញា តិឲ្យអ្កជំនួយម្ាក់សៅជាមួយសពលជនរងស្ោោះសធវដីការ្្ល់ភេ្តុតាង

• បសងកដីតចបាប់អនុញ្ញា តិឲ្យភេ្តុតាងណដលជនរងស្ោោះបាន្្ល់ក្ុងពិធដីកាត់សេចក្ដីចាេ់ យកមកស្បដីដណដលសេៀតក្ុងពិធដីកាត់សេ
ចក្ដីសលដីកស្កាយៗសដដីម្ដីកាត់បនថែយការបងកឲ្យមានភាពេ្លុតរន្ធត់ស�ដីងវញិ។

• អនុញ្ញា តិឲ្យជនរងស្ោោះណដលេថែិតសៅបរសេេ្្ល់ភេ្តុតាងតាមរយៈបណ្ាញវ ដីសដអូ្បេិនសបដីការសធវដីដំសែដី រសៅតុលាការក្ុង្ប
សេេមួយសេៀតសនាោះសធវដីឲ្យមានស្ោោះថ្ាក់ ភាពេ្លុតរន្ធត់ ឬេុក្ខភ័យខា្ល ងំសពក។

• ការពារពត៌មានេមាងៃ ត់របេ់ជនរងស្ោោះសោយបសងកដីតឲ្យមានការណចងថាការ្្សពវ្សាយស ្្ម ោះឬពត៌មានណាឲ្យស្រត្្គ ល់អត្តេ
ញ្ញា ែរបេ់ជនរងស្ោោះសោយោ្ម នការអនុញ្ញា តិ ជាការសល្មដីេចបាប់។

ត្មរុយ: ោំ្ េជនរងស្ោោះសៅ្្រប់ជំ
ហានននការរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម
តាងំពដីសដដីមដល់ចប់

រដ្ឋ្រួរ្្ល់ដល់ជនរងស្ោោះនូវពត៌មានសពញសលញ 
ក្ុងភាត្ណដលជនរងស្ោោះយល់ អំពដីជស្មដីេទាងំឡាយ
ណដលស្រអាចស្ជដីេយករមួទាងំការសធវដីជាត្ក្សដីក្ុងតុលា
ការ។ រដ្ឋក៏្រួរពយោោម្្ល់លេ្ធភាពដល់ជនរងស្ោោះក្ុង
ការេេួលសេវាពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់សដដីម្ដីជួយឲ្យស្រយ
ល់អំពដីេិេ្ធិនិងកាតពវកិច្ចរបេ់ស្រ។

ត្មរុយ: ោក់វធិានការែ៍ការពារេ្មាប់ជនរងស្ោោះនិងត្ក្សដីននការជួញដូរជាកុ
មារ
រដ្ឋអាចពិចារណាបសងកដីតវធិានការែ៍និងឧបករែ៍ជំនួយត្ក្សដីេ្មាប់ការពារជនងាយរងស្ោោះ ឲ្យមានសោយេវ័យ
្បវត្តេ្មាប់ជនរងស្ោោះជាកុមារ។ វធិដីការពារបណនថែមសេៀតណដលអាចពិចារណាមានដូចជាការអនុញ្ញា តិឲ្យយកការថ
តវ ដីសដអូននកិច្ចេមា្ភ េន៍របេ់បេូលិេជាមួយជនរងស្ោោះជាកុមារ និង/ឬជាមួយត្ក្សដី សធវដីជាភេ្តុតាងរបេ់ែ្លួន។ បេុន ្
ណតជនរងស្ោោះជាកុមារមិន្រួរត្មរូវឲ្យចូលរមួសេ ជាពិសេេសបដីស្របានឆ្លងកាត់ភាពេ្លុតរន្ធត់។
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មានសេវាបែឹ្ងរបេ់រដ្ឋែ្លោះស្បដីជំនួយត្ក្សដីជាក់លាក់ឬភ្ាក់ងារេំនាក់េំនងជនរងស្ោោះសដដីម្ដីកាត់បនថែយអារម្មែ៍ភិតភ័យនិងេ្លុតរន្ធត់
សោយ្្ល់ដល់ជនរងស្ោោះនូវពត៌មាននិងការោំ្ េផ្ទា ល់ ស�ដីយនិងចូលសៅតុលាការជាមួយជនរងស្ោោះ។ អង្គការេង្គមេុដីវលិអាចជួយ
្្ល់ធនធានោេ ងល្អក្ុងការជួយនិងោំ្ េបណនថែមដល់ជនរងស្ោោះក្ុងរយៈកាលដំសែដី រការននការកាត់សេចក្ដីរបេ់តុលាការ។

រដ្ឋទាងំឡាយអាចពិចារណាអនុញ្ញា តិឲ្យជនរងស្ោោះសធវដីសោយេ្ម័្្រចិត្តនូវសេចក្ដីណថ្លងអំពដី្លបេោះពាល់របេ់ជនរងស្ោោះ សៅសពលតុលាកា
របានអនុមត្តសលដីជនជាប់សចាេស�ដីយ ស�ដីយតុលាការកំពុងេថែិតក្ុងពិធដីោក់កំែត់សទាេសលដីជនជាប់សចាេ ្រឺសដដីម្ដីឲ្យតុលាការដឹងអំពដីកា
រែូចខាតណដលជនរងស្ោោះបានេេួល។ សេចក្ដីណថ្លងអំពដី្លបេោះពាល់របេ់ជនរងស្ោោះអាចជួយជនរងស្ោោះក្ុងការសធវដីឲ្យេោះសេ្ដីយស�ដី
ងវញិ រមួទាងំសោយត្រការណដលស្របានពន្យល់សៅ្កមថាស្របានេេួល្លអា្កក់ោេ ងណាែ្លោះទាងំ្្លូវកាយ ្្លូវចិត្ត វេិ័យថវកិានិង/
ឬេង្គម។ សេចក្ដីណថ្លងអំពដី្លបេោះពាល់របេ់ជនរងស្ោោះអាចមាន្បសោជន៍ក្ុង ៖

• ការកាត់បនថែយការយល់របេ់ត្ធារែជនថាជនរងស្ោោះមានភាពោចព់ដីស្រក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្មសនាោះ។

• ការបសងកដីនឲ្យការកំែត់សទាេមានតមា្ល ភាពនិងឆ្លុោះបញ្្ច ងំការសឆ្លដីយតបរបេ់េង្គមចំសពាោះឧ្កិដ្ឋកម្មសនាោះ។

• ការបសងកដីនការសធវដីល្អស�ដីងវញិរបេ់អ្កជួញដូរសោយបងាហា ញអ្កទាងំសនាោះនូវ្លវបិាកពដីអំសពដីសល្មដីេរបេ់ស្រ។

រដ្ឋទាងំឡាយណដលមានបំែងស្បដី្បាេសេចក្ដីណថ្លងអំពដី្លបេោះពាល់របេ់ជនរងស្ោោះ  ្រួរចាត់ឲ្យមានការ្បយត័្នានារមួទាងំការហាម
ជាកំ�តិមិនឲ្យជនរងស្ោោះបសញ្ចញសោបល់អំពដីភាព្តឹម្តរូវននសទាេ ឬមិនឲ្យបញ្ចូ លពាក្យណដលសជរ្បមាថ  ្រំរាម បំភិតបំភ័យឬរុក្រួន 
សៅក្ុងសេចក្ដីណថ្លងរបេ់ស្រសនាោះ។ អ្កជួញដូរក៏្តរូវេេួលការអនុញ្ញា តិឲ្យអាចសធវដីណតេ្តសេចក្ដីណថ្លងអំពដី្លបេោះពាល់របេ់ជនរងស្ោោះបាន
ណដរ។

ការការពារស្កាយពដីការកាត់សេចក្ដី

កម្មវធិដីការពារមិន្រួរឈប់សៅសពលពិធដីកាត់សេចក្ដីចប់សេ បេុណន្ត្រួរេំអាងសលដីសេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះម្ាក់ៗ។ បនាទា ប់ពដីពិធដីកាត់សេ
ចក្ដីចប់ស�ដីយភា្ល ម មស្ន្តដីជំនួយត្ក្សដីឬអាជាញា ធរេម្េបដនេ្រួរ្្ល់សៅជនរងស្ោោះនូវពត៌មានអំពដីលេ្ធ្លននការកាត់សេចក្ដី្ពមទាងំកិ
ច្ចការទាងំឡាយណដលជាលេ្ធ្លននការកាត់សេចក្ដីសនាោះ រមួទាងំេមងៃន់សទាេោក់សលដីអ្កជួញដូរ កំ�ុងសពលរបេ់វា និងនថងៃណដលអ្កជួញ
ដូរសនាោះ្តរូវសោោះណលងវញិ ក៏ដូចជាេិេ្ធិននការប្ឹងជំទាេ់។ ស្រ្រួរពិនិត្យសេដីសរ ដីណ្នការការពារជនរងស្ោោះសោងសៅតាមពត៌មានទាងំសនាោះ
សោយមានការពិស្ោោះសោបល់ជាមួយជនរងស្ោោះស�ដីយនិងការ្រិតពិចារណាអំពដីការ្ពរួយបារម្ភរបេ់ស្រ។

បនាទា ប់ពដីការកាត់សេចក្ដីស�ដីយ ការ្រំរាមនិងបំភិតបំភ័យសលដីជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរនិង្ករុម្្ររួត្រនិងមិត្តភ័ក្អាចសកដីនស�ដីង។ រដ្ឋ្រួរ
ពិចារណាអំពដីសេចក្ដី្តរូវការការការពារត្ក្សដីជាសរៀងរ�ូតស�ដីយនិងវធិានការែ៍្្ល់េុវតថែិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនរមួទាងំការអនុញ្ញា តិឲ្យជនរង្រ ្
សរាោះបន្តត្្ក់សៅរ�ូតសលដីណដនដដីននយុតា្ត ធិការសនាោះសបដីេិនជនរងស្ោោះនឹងមានស្ោោះថ្ាក់សពល្ត�ប់សៅ្បសេេសដដីមែ្លួនវញិ។23   សលដី
េពដីស្ោោះថ្ាក់បណ្ាលពដីការេងេឹកឬការធា្ល ក់ចូលក្ុងេកម្មភាពននការជួញដូរស�ដីងវញិ ការវាយតនម្លេំ�ហំានិភ័យបងកសោយការការ
ពារនិងការោំ្ េមិន្្រប់្ោន់សៅក្ុងរដ្ឋសដដីម អាចជាការ្តឹម្តរូវេ្មាប់ការេស្មចថាសតដី្រួរបញូ្នជនរងស្ោោះ្ត�ប់សៅ្បសេេសដដីមវ ិ
ញឬក៏ការ្្ល់េិេ្ធិរេ់សៅជាអចិនស្ន្តយក៍្ុង្បសេេណដលមានសធវដីការកាត់សទាេសនាោះឬ្បសេេណាមួយស្្សងសេៀតជាការ្បសេដីរជាង។24

23 ចូរសមដីលណ្្ក ៣៣ ខាងស្កាមេ្ដីអំពដី ដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ

24 ចូរសមដីលណ្្ក ៣៣ ខាងស្កាមេ្ដីអំពដី ដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ

ចូរសមដីលការបសញ្ច ញមតិសលដីសោលការែ៍ជាអនុត្េន៍និងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស 

(Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) OHCHR, ឆ្្២ំ០១០ េំព័រ ១៨០-១៨២

ណ្
្កេ

ដី២

ត្មរុយ : សធវដីោេ ងណាកំុឲ្យកម្មវធិដីជំនួយនិងការពារកា្ល យជាការជ្មរុញឲ្យចូលរមួ
្រួរ្្ល់កម្មវធិដីជំនួយនិងការពារោេ ងណាកំុឲ្យកា្ល យជាការបង្ខំ ណដលអាចសធវដីឲ្យែូចកម្មវធិដីបែឹ្ង។ អវដីៗ្្ល់ឲ្យត្ក្សដី 
ឧទា�រែ៍ រមួទាងំកណន្លងត្្ក់សៅ េិោ្ឋ ការ ្រួរមានការកត់្តាេុកនិងមានការពិចារណាថាេមរម្យ ស�ដីយការសធវដីបំ
ពានែុេទាក់េងនឹងកម្មវធិដីោពំារ ្តរូវកត់េំោល់ស�ដីយនិងសោោះ្ត្យជាបនាទា ន់។



សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ14

២.៣. ដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ

ដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារចាប់ស្្ដីមសៅចំែុចននការជួបោ្ដំបូង ណដលសៅសពលសនាោះមានសធវដីការវាយតនម្ល
សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនស្រជួញដូរសោយពិនិត្យសេចក្ដី្តរូវការបនាទា ន់ ដូចជាកណន្លងត្្ក់សៅបសណ្ាោះអាេន្ ការសមដីលណថសោយសពេ្យ 
េុវតថែិភាពនិងេន្តិេុែ។ កិច្ចការទាងំសនោះអាចសធវដីសៅរដ្ឋសដដីម រដ្ឋកណ្ាល ឬរដ្ឋេដីសៅ។ ដំសណាោះ្ត្យក្ុងការការការពារ ទាក់េងនឹងការ
យកជនរងស្ោោះសចញពដីការ្្រប់្្រងរបេ់អ្កជួញដូរ ស�ដីយកាត់បនថែយហានិភ័យបនាទា ន់។ ចំណែកឯដំសណាោះ្ត្យក្ុងការការការពារណដ
លមានចដីរភាពវញិមានភាពសពញសលញ ្រឺសលដីេពដីការសោោះ្ត្យសេចក្ដី្តរូវការបនាទា ន់ ្នសៅដល់ការជួយជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរឲ្យ
មានជំ�រែ្លួនឯងស�ដីងវញិនិងសធវដីឲ្យមានលេ្ធភាពរមួរេ់ក្ុងេង្គមថ្មដីឬេង្គមសដដីមវញិ។

ដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារអាចមានបញ្ចូ លវធិានការែ៍ណដលសធវដីឲ្យជនរងស្ោោះមានលេ្ធភាពេេួលឧិកាេយូរអ
ណងវងកុ្ងការ្បយុេ្ធឈោ្ះនឹងបញ្ហា ណដលសធវដីឲ្យស្រធា្ល ក់ចូលកុ្ងការជួញដូរសៅសលដីកដំបូង។ ឧទា�រែ៍ ដូចជាការអាចេេួលបានការេិកសា                                                                                                                      
                                                                                                              ការហាត់សរៀន េកម្មភាពេ្មាប់្េ្េង់ជដីវតិ 
និងឧិកាេមានការងារសធវដី ជាសេវាណដលសោោះ្ត្យបញ្ហា ងាយរងស្ោោះនិងោំ្ េេមា�រែកម្មេង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបេ់ជនរងស្ោោះ។ 
ដំសណាោះ្ត្យណដលបានអនុវត្តសៅសពលជួបោ្ដំបូងអាច្តរូវការឲ្យមានបន្តសេៀតឬពិនិត្យសោោះ្ត្យជានិច្ច ដូចជាកណន្លងត្្ក់សៅ សេវា
សពេ្យនិងចិត្តិត្ស្េ្តស�ដីយនិងសេវាពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់ ស�ដីយនិងការធានាេុវតថែិភាពនិងេន្តិេុែឲ្យជនរងស្ោោះ។

វតថែុបំែងចុងបញ្ចប់ននកម្មវធិដី្្ល់ជំនួយនិងការការពារដល់ជនរងស្ោោះ្ឺរសដដីម្ដីសធវដីោេ ងណាឲ្យជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ អាច្ទាំ្ េអវដីៗ
ណដលស្របានឆ្លងកាត់ ចិញ្ច ឹមជដីវតិែ្លួនបាន ស�ដីយនិងសដដីម្ដីចូលរមួោេ ងសពញសលញក្ុងកិច្ចការរេ់សៅទាងំសេដ្ឋកិច្ចទាងំេង្គម។ ការពំុអា
ចបំសពញវតថែុបំែងសនោះអាចបសងកដីនភាពងាយរងស្ោោះស�ដីយអាចសធវដីឲ្យធា្ល ក់ក្ុងកងច្កននការកា្ល យជាជនរងស្ោោះម្ងស�ដីយម្ងសេៀត។

ដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារមានភាពេ្មុ្្រត្្ម ញកាន់ណតខា្ល ងំសបដីការជួញដូរសធវដីស�ដីងឆ្លង្បសេេ ស�ដីយជំនួយ
និងការការពារជនរងស្ោោះ្តរូវមានការេ្មបេ្មរួលរវាងនិងក្ុងចំសណាមអាជាញា ធរនិងអ្ក្្ល់សេវារបេ់រដ្ឋពដីរឬសលដីេ។ ស្កាយ
ពដីឧិកាេពិចារណាឬបែឹ្ងរកយុត្តិធម៌បានចប់ស�ដីយ ស្រ្រួរពិនិត្យនិងពិចារណាអំពដីជស្មដីេ ឬមួយបញ្ចូ លឲ្យរមួរេ់ក្ុងេង្គមថ ្
មដី ្ត�ប់សៅវញិសោយេ្ម័្្រចិត្ត ឬរមួរេ់ក្ុងេង្គមចាេ់ស�ដីងវញិ។25 ជនរងស្ោោះអាច្ត�ប់សៅេ�្រមន៍សដដីមែួនវញិ សលដីកណលង
ណតស្រេេួលបានេិេ្ធិឬេិោ្ឋ ការរេ់សៅជាអចិនស្ន្តយឬ៍បញូ្នសៅរដ្ឋេដី៣។ ក្ុងករែដី ណដលជនរងស្ោោះ្តរូវបានបញូ្នសៅកណន្លងសដដីមវញិ 
សទាោះបដីជាក្ុងរដ្ឋណតមួយឬរដ្ឋស្្សង អជាញា ធរ្រួរសធវដីោេ ងណាឲ្យស្រេេួលបានការការពារអំពដីការេងេឹកឬធា្ល ក់ចូលសៅក្ុងការជួញដូរស�ដីងវ ិ
ញសេៀតសៅសពលសៅដល់ឬក្ុងសពលចូលរមួរេ់ក្ុងេ�្រមន៍។

ការ្ត�ប់សៅ្បសេេសដដីមវញិ្រួរ តាមណដលអាចសធវដីបាន ជាការសធវដីសោយេ្ម័្្រចិត្ត ស�ដីយសធវដីស�ដីងសោយមានការ្ិរតអំពដីេិេ្ធិ េុវតថែិភាព និ
ងភាពនថ្លថ្ូររបេ់អ្កវលិ្ត�ប់ រមួទាងំការ្្ល់ការការពារ ជំនួយនិងការោំ្ េ្្រប់្ោន់ចាបំាច់ក្ុងការឲ្យស្ររមួរេ់ក្ុងេ�្រមន៍ស�ដីយ
និងការពារកំុឲ្យចូលក្ុងការជួញដូរស�ដីងវញិសេៀត។26 សបដីការបញូ្នជនរងស្ោោះសៅរដ្ឋេដី៣ ជាការ្បសេដីរជាង រដ្ឋេដី៣សនាោះ្រួរជួយក្ុងការ
េ្មរួលការស្ទារេដីកណន្លងនិងការរមួរេ់ក្ុងេ�្រមន៍្បកបសោយេុវតថែិភាព។27 សបដីសៅណតមានសេចក្ដីបារម្ភអំពដីេុវតថែិភាពជាសរៀងរ�ូត វេិ័
យមនុេ្សធម៌ឬក៏ហានិភ័យស្្សងៗសេៀតសធវដីឲ្យការបញូ្នជនរងស្ោោះ្ត�ប់សៅវញិមិនបាន ្រួរពិចារណា្្ល់េិេ្ធិរេ់សៅជាបសណ្ាោះអាេ
ន្ឬអចិនស្ន្តយដ៍ល់ជនរងស្ោោះ។28

25 សោលការែ៍ជាអនុត្េន៍និងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស (Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and 

Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), អ្រ្គេ្ងការេិេ្ធិមនុេ្សននអង្គការេ�្បជាជាតិ សេចក្ដីណែនា ំ៥(៨)

26 សោលការែ៍ជាអនុត្េន៍និងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស (Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Hu-

man Trafficking (E/2002/68/Add.1), អ្រ្គេ្ងការេិេ្ធិមនុេ្សននអង្គការេ�្បជាជាតិ សេចក្ដីណែនា ំ៦(៨)។ ចូរសមដីល្ងណដរ ្បការ ៨(៣)-(៤) ្បការ ៩(១)(ែ) 

ននពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្សទាក់ទាងសៅនឹងការវលិ្ត�ប់វញិសោយេុវតថែិភាព

27 សោលការែ៍ជាអនុត្េន៍និងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស  (Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and 

Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), អ្រ្គេ្ងការេិេ្ធិមនុេ្សននអង្គការេ�្បជាជាតិ សេចក្ដីណែនា ំ៦(៨)។ ចូរសមដីល្ងណដរ ្បការ ៨(៣)-(៤) ្បការ ៩(១)

(ែ) ននពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្សទាក់ទាងសៅនឹងការវលិ្ត�ប់វញិសោយេុវតថែិភាព

28 ចូរសមដីលការបសញ្ច ញមតិសលដីសោលការែ៍ជាអនុត្េន៍និងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស 
(Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) 

OHCHR, ឆ្្២ំ០១០ េំព័រ ១៨០-១៨២
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29 េ្មាប់ពត៌មានបណនថែមអំពដីការមិន្ិរតជាឧ្កិដ្ឋកម្ម ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការសធវដីឲ្យការជួញដូរមនុេ្សសៅជាឧ្កិដ្ឋកម្ម (Policy Guide on 

Criminalizing Trafficking in Persons), នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ឆ្្២ំ០១៤ េំព័រ ៧.
30 ចូរសមដីល្ងណដរ សេចក្ដី្បកាេរបេ់អង្គការេ�្បជាជាតិេ្ដីអំពដីសោលការែ៍ជាមូលោ្ឋ នននភាពយុត្តិធម៌េ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីឧ្កិដ្ឋកម្មនិងការស្បដីអំណាចែុេ  (UN 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), A/RES/40/34 វចិ្ិកា ឆ្្១ំ៩៨៥ (្បការ ១២ និង១៣)

ដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ្តរូវការការេ�ការពដីអ្ក្្ល់សេវានិងអ្កមានតួនាេដី។ ការបញូ្នពត៌មាននិងចសម្លដីយ
សៅវញិសៅមកជាកតា្ត េំខាន់ជាេដីបំ្ុតក្ុងការធានាឲ្យសេវានានាមានភាពេម្េបនិង្្ល់្តរូវសៅតាមសពលសវលាស�ដីយនិងមានសៅក្ុ
ងរដ្ឋសដដីមនិងរដ្ឋេដីសៅ។ ការេ�ការនិងការចូលរមួពដីជនរងស្ោោះក្ុងកិច្ចការសនោះជាការេំខាន់។ ជនរងស្ោោះមិនណមន្ោន់ណត្រួរយល់អំពដី
តួនាេដីនិងការេេួលែុេ្តរូវរបេ់ែ្លួនក្ុងការអនុវត្តណ្នការការពារបេុសណា្ណ ោះសេ បេុណន្តសោបល់របេ់ស្រអំពដី្បសភេននជំនួយនិងការោំ្ េណដ
ល្រួរ្្ល់ជាកតា្ត ដ៏េំខាន់បំ្ុតសដដីម្ដីឲ្យណ្នការយូរអណងវងបានសជា្រជ័យ។ ្តរូវមាន្រិតអំពដីសេចក្ដី្តរូវការនិងសេចក្ដី្បាថ្ារបេ់ជនម្ាក់
ៗក្ុងការបសងកដីតណ្នការការពារនានា ជាពិសេេក្ុងករែដី កុមារណដល្ល្បសោជន៍របេ់ស្រជាចំែុចេំខាន់េដី១ក្ុងណ្នការការពារនា
នា។ ជាេដីបញ្ចប់ ណ្នការជំនួយនិងការពារ្រួរពិនិត្យនិងវាយតនម្លយូរៗម្ង ស�ដីយនិងណកេ្មរួលសៅតាមការផ្្ល េ់ប្ូរននត្មរូវការរបេ់ជន
រងស្ោោះពដីការជួញដូរ។

េំែង

មសធយោបាយដ៏ចំបងមួយក្ុងការេ្មរួលឲ្យមានដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ្រឺការ្្ល់េំែង ជំនួយថវកិា 
ឬេំែងណដលជាការេេួលត្្គ ល់នូវរបួេ ការបាត់បង់ឬការែូចខាតេេួលរងសោយជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ។ សទាោះបដីេំែងមិន
សធវដីឲ្យបេពិសត្ធន៍ននការជួញដូររបេ់ជនរងស្ោោះបក្ត�ប់ស្កាយបានសេ បេុណន្តវាអាចបសងកដីនការត្្រមកវញិស�ដីយការពារស្រសោយ
ថវកិាកំុឲ្យងាយធា្ល ក់ចូលក្ុងការជួញដូរស�ដីងវញិសេៀត។ េំែងអាចមាន្ិរតបញ្ចូ លសបៀរវត្តណដលពំុបានសបដីក នថ្លសេវាចបាប់ នថ្លសពេ្យ 
ការបាត់បង់ឧិកាេ ស�ដីយនិងេំែងចំសពាោះការឈចឺាប់និងេុក្ខសវេនាណដលបានរង។30

ណ្
្កេ

ដី២

សេចក្ដី្តរូវការចាបំាច់ • កណន្លងត្្ក់សៅ្បកបសោយេុវតថែិភាពនិងជានិរន្ត ជាពិសេេសៅសពលការរមួរេ់ក្ុងេ�្រមន៍ពំុ
ទាន់្រួរសធវដី

• វធិានការែ៍េុវតថែិភាពនិងេន្តិេុែ

ការណថទាកំ្ុងវេិ័យសពេ្យនិងចិ
ត្តត្ស្េ្តេង្គម

• ការពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់ក្ុងវេិ័យចិត្តត្ស្េ្ត

• ការពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់ក្ុងវេិ័យេង្គម រមួទាងំការសៅសលងបងប្អូន

• ការពិនិត្យសពេ្យនិងសពេ្យសធ្មញ

• អន្តរា្រមន៍ក្ុងការរមួរេ់ក្ុង្្ររួត្រនិងក្ុងេ�្រមន៍ស�ដីងវញិ

េមា�រែ័កម្មសេដ្ឋកិច្ច • ការេិកសា ជាពិសេេេ្មាប់កុមារ

• ការសរៀនភាត្ក្ុងករែដី បញ្ចូ លសៅក្ុងេង្គម

• ការសរៀនជំនាញណ្្អកសលដីសេចក្ដី្តរូវការរបេ់េដី្សារឬឧេ្ស�កម្ម

• ជំនួយក្ុងការរកការងារ

• ជំនួយថវកិាេ្មាប់្េ្េង់ជដីវតិនិងការជួយណែនាំ

• ជំនួយថវកិាេ្មាប់សធវដីេុនដំបូង

ជំនួយនិងការឧបតថែមក្ុងវ ិ
េ័យចបាប់

• ការពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់ក្ុងវេិ័យចបាប់

• ការបំសពញពាក្យបែឹ្ងអំពដីឧ្កិដ្ឋកម្មនិងការេំុេំែងដនេសេៀតសៅមុែអាជាញា
   ធរអនុវត្តចបាប់និង/ឬរដ្ឋអាជាញា

• ជំនួយក្ុងការទារ្បាក់េំែង

• ជំនួយក្ុងការោក់ពាក្យេំុេិេ្ធិរេ់សៅជាបសណ្ាោះអាេន្ឬអចិនស្ន្តយស៍បដីមាន

• ការេុំសោោះណលងជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរពដីឧ្កិដ្ឋកម្មណដលបានសធវដីសោយត្រជាលេ្ធ្ល

តារាង េដី១ ណ្្កេំខាន់ៗននដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ
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រូបេដី១ ្បភពេំែងេ្មាប់ជនរងស្ោោះណដលអាចរកបាន

កម្មវធិដីេំែងេ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរអាចយកសចញពដី្េព្យេម្ត្តិរបេ់អ្កជួញដូរឬពដីដុំ្បាក់របេ់រដ្ឋណដលមានការចាត់ណចង
តាមរយៈនដីតិវធិដីចបាប់ឬេកម្មភាពរដ្ឋបាល។ ក្ុងយុតា្ត ធិការជាស្ចដីន ស្រភ្ាប់ពាក្យបែឹ្ងរដ្ឋប្សវែដី េ្មាប់ការែូចខាតនានាជាមួយនឹ
ងបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្ ស�ដីយេំែងជា្បាក់្តរូវបានោក់ក្ុងការអនុម័ត្តរបេ់តុលាការ ឬការបង់េំែងសៅជនរងស្ោោះជាណ្្កមួយនន
សទាេពិន័យ។ ក្ុងយុតា្ត ធិការដនេសេៀត ស្រអនុញ្ញា តិឲ្យមានការទារេំែងតាមបែឹ្ងរដ្ឋប្សវែដី ណដលោច់សោយណ�កពដីបែឹ្ង្ព�្មេ័
ែ្។ បែឹ្ងតាមរយៈតុលាការពលកម្មេ្មាប់សបៀរវត្តមិនទាន់បានេេួលនិង្លពដីកិច្ច្ពមស្ពៀងនានា ជាពិសេេក្ុងករែដី ជួញដូរសដដី
ម្ដីសកង្បវញ័្ច  ក៏ជា្្លូវណដលអាចសធវដីសដដីម្ដីេេួលេំែង។

្បសេេែ្លោះក្ុងដំបន់អាេុដីបាេ េុដី�វកិបានបសងកដីតមូលនិធិសោយស្បដីធនធានរដ្ឋសដដីម្ដ្ី ្ល់ជំនួយជាេមា្ភ រៈដល់ជនរងស្ោោះសពលស្របានសច
ញ្ុតពដីការជួញដូរ។ មូលនិធិថវកិាេ្មាប់ជនរងស្ោោះក៏មានបសងកដីតសោយការយក្បាក់ពដីការពិន័យណដលជាលេ្ធ្លននការកាត់សទាេជ
នឧ្កិដ្ឋ។ ឯ្បសេេដនេសេៀតអនុញ្ញា តិឲ្យជនរងស្ោោះមានលេ្ធភាពេេួលថវកិាពដីដុំថវកិាេ្មាប់ជំនួយេួសៅណដលមានស�ដីយ ដូចជាដំុថ
វកិាេ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីឧ្កិដ្ឋកម្មឬអំសពដី�ងិសាធងៃន់ធងៃរ។

អ្កសៅក្ុងវេិ័យឯកជនណដលអាចមានឧេសា�កម្មឬពាែិជ្កម្ម្្គត់្្គង់េមា្ភ រៈបេោះពាល់សោយការជួញដូរ ក៏មានតួនាេដីក្ុងការការពា
របុ្រ្គលឹកពដីការសកង្បវញ័្ច ស�ដីយនិង្្ល់េំែងសៅជនរងស្ោោះ។ ដូចសនោះស�ដីយ ថវកិារដ្ឋក៏អាចបានបណនថែមពដីវភិា្រទានរបេ់ត្ថែ ប័នរដ្ឋ 
អង្គការមនុេ្សធម៌ ពាែិជ្ករស�ដីយនិងឯកជន។ 

យុតា្ត ធិការភា្រស្ចដីនអនុញ្ញា តិឲ្យជនរងស្ោោះប្ឹងរកេំែងតាមរយៈតុលាការរដ្ឋប្សវែដី  (តាមរយៈ្បាក់េង្គមកិច្ចឬកម្មវធិដីពលក
ម្ម) បេុណន្តសេេន្តរជនណដលមានឋានៈមិន្ប្កដដីអាចមានឧបេ័្រ្គក្ុងការេេួលបាននូវេំែងទាងំសនាោះសោយត្រឋានៈរបេ់ស្រនិង/ឬ 
កងវោះឯកត្រ។ ដូសច្ោះស�ដីយ រដ្ឋនានា្រួរេ្មរួល្្ល់លេ្ធភាពដល់ជនរងស្ោោះក្ុងការប្ឹងតាមរយៈតុលាការរដ្ឋប្សវែដី សដដីម្ដីេេួលេំែ
ងេ្មាប់ការែូចខាតណដលស្របានេេួល រមួទាងំជនរងស្ោោះណដលមានឋានៈមិន្ប្កដដី។ 

រូបខាងស្កាមសនោះបងាហា ញ្បភពេំែងេ្មាប់ជនរងស្ោោះណដលអាចរកបាន។

មកពដីជនសល្មដីេ មកពដីរដ្ឋ

ការកាត់សេចក្ដីរដ្ឋប្សវែដី ជាមួយបែឹ្ង
្ព�្មេ័ែ្

បែឹ្ងរដ្ឋប្សវែដី ពាក្យេំុេំែង          
តាមតុលាការពលកម្ម បែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្ ថវកិាជំនួយជនរងស្ោោះ

េំែងជាណ្្កមួយននកំែត់សទាេ

ត្មរុយ: ្្ល់េំែងណដលមាន្បេិេ្ធិភាពេ្មាប់ជាណ្្កមួយននដំសណាោះ្ត្យ
្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ
រដ្ឋនានា្រួរពិចារណាបសងកដីត្បភពនន្បាក់េំែងេ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរស្រៅពដីតាមរយៈបែឹ្ង្ព�្មេ័
ែ្។ ្រួរសធវដីការពិចារណាសធវដីោេ ងណាឲ្យជនរងស្ោោះណដលមិនមានេញ្្តិមានលេ្ធភាពេេួលបានេំែង្ង។
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31 ចូរសមដីល ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (Trafficking in Persons Protocol) ្បការ ៦(៣)
32 ចូរសមដីល ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (Trafficking in Persons Protocol) ្បការ ៦(៣)
33 េ្មាប់ពត៌មានបណនថែម ចូរសមដីលសេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយេ្ដីអំពដីការេំោល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (Policy Guide on Identifying Victims of Traffick-

ing) នដីតិវធិដី្ករុងបាលដី (Bali Process) ណ្្ក ៣.១.
34 ចូរសមដីល ្បការ ៦ននពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស (Trafficking in Persons Protocol)

ណ្្កេដី ៣:
ការេ្មបេ្មរួលស�ដីយនិងរសបៀបរបបព�ុអង្គភាព

៣.១. អង្គភាពនានាណដលមានតួនាេដីក្ុងការការពារ

ការេ្មបេ្មរួលជាណ្្កមួយោេ ងេំខាន់ននការការពារសពញលក្ខែៈ។ សោយសេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូ
រក្ុងវេិ័យការការពារមានភាពេ្មុ្្រត្្ម ញ កម្មវធិដីណដលអាចបត់ណបននិងមាន្បេិេ្ធិភាពជាងស្រ្តរូវមានអ្កជំនាញស�ដីយនិង 
អន្តរា្រមន៍មួយចំនួន។ កាតពវកិច្ចក្ុងការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ ជាចំបងេថែិតសៅសលដីរដ្ឋ បេុណន្តអង្គភាពស្្សងៗសេៀតអាចសដដីរតួោេ
ងេំខាន់ក្ុងការោំ្ េមុែនាេដីសនោះ។31 េង្គមេុដីវលិេថែិតសៅចំចំែុចោេ ងល្អក្ុងការកត្ងេំនុកេុកចិត្តរវាងជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរនិង
អាជាញា ធរនានា ស�ដីយមានជំនាញជាក់លាក់ណដលចាបំាច់េ្មាប់្្ល់សេវាការពារ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាព។

ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្សេេួលត្្គ ល់ភាពចាបំាច់ននការេ្មបេ្មរួលរវាងអង្គភាពស្ចដីនក្ុងកម្មវធិដី្្ល់ជំនួយនិងការពារស�ដីយត្មរូឲ្
យរដ្ឋទាងំឡាយពិចារណាអនុវត្តវធិានការែ៍សដដីម្ដីសធវដីឲ្យជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរបានេោះសេ្ដីយតាម្្លូវកាយ ចិត្តនិងេង្គម សោយការ
េ�ការជាមួយអង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាល អង្គការស្្សងៗសេៀត និងអង្គភាពស្្សងៗសេៀតននេង្គមេុដីវលិ។32  អង្គភាពរោ្ឋ ភិបាលនិងមិនណម
នរោ្ឋ ភិបាលមួយចំនួនអាចមានការពាក់ព័ន្ធក្ុងការការពារជនរងស្ោោះ រមួទាងំបេូលិេ អាជាញា ធរអសនា្ត ្បសវេន៍និងអាជាញា ធរេង្គមកិច្ច ក៏ដូ
ចជាអង្គភាពទាក់េងនឹងពលកម្មនិងឧេសា�កម្ម ្កេួងមហាន្ទានិងការបរសេេ និងអង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាលណដលមានជំនាញខាងការ្្
ល់សេវាេ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីឧ្កិដ្ឋកម្ម សេេន្តរជន ស្េ្តដីនិងឬកុមារ ក៏ដូចជាអ្ក្្ល់សេវាជំនួយចបាប់។33

ការ្្ល់ជំនួយផ្ទា ល់និងអង្គភាពណដលមានតួនាេដីការពារ

អង្គភាពរដ្ឋជាអ្កេេួលបនទាុកក្ុងការ្្ល់ការការពារដល់ជនរងស្ោោះ ស�ដីយអាច្្ល់ការឧបតថែមជា្បាក់ផ្ទា ល់តាមរយៈកម្មវធិដី
សេវាេង្គម សេវាណថកុមារ មូលនិធិថវកិាបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្ មូលនិធិថវកិាជនរងស្ោោះ ថវកិាេ្មាប់ស្េ្តដីណដលឆ្លងកាត់អំសពដី�ងិសា 
ឬ្បភពនានាដនេសេៀត។ អង្គភាពរដ្ឋខាងស្កាមសនោះមានត្រៈេំខាន់ពិសេេ ៖

• បេូលិេនិងអាជាញា ធរយុត្តិធម៌្ព�្មេ័ែ្េំខាន់ណាេ់េ្មាប់េុវត្តិភាព្្លូវកាយរបេ់ជនរងស្ោោះ

• អាជាញា ធរអសនា្ត ្បសវេន៍និងកុងេ៊ុលអាចមានការទាក់េងក្ុងការេ្មរួលការត្្ក់សៅជាបសណ្ាោះអាេន្ឬអចិនស្ន្តយឲ៍្យជនរង្រ ្
សរាោះក្ុងរដ្ឋសនាោះ។

• ភ្ាក់ងារសេវាេុខាភិបាលរដ្ឋអាច្្ល់ជំនួយក្ុងវេិ័យពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់ ពត៌មាន សពេ្យ ចិត្តិត្ស្េ្ត និងេមា្ភ រៈ

• ភ្ាក់ងារ្្ល់សេវាេង្គមរដ្ឋក៏មានតួនាេដីក្ុងការ្្ល់ការេិកសានិងការបងាហា ត់បស្ងៀនជំនាញ ស�ដីយនិងក្ុងការដកសចញនូវរបាំ
ងនានាសដដីម្ដ្ី ្ល់លេ្ធភាពឲ្យជនរងស្ោោះេេួលបាននូវឧិកាេការងារ េិកសាធិការ និងការហាត់សរៀនជំនាញ។34

ណ្
្កេ

ដី៣



សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ18

35 ចូរសមដីល កូនសេៀវសៅេ្ដីអំពដីជំនួយចំសពាោះជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking) IOM, 2007, 

ជំពូកេដី៤ និងយន្តការជាតិននការបញូ្នស ្្ម ោះ រមួកមា្ល ងំសដដីម្ដីការពារេិេ្ធិរបេ់ជនណដលស្រជួញដូរ (National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect 

the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook) កូនសេៀវសៅេ្មាប់អនុវត្ត OSCE ឆ្្ ំ២០០៤ េំព័រ ៧៣-៧៦
36 តាមរយៈ ថវកិាជំនួយេ្មាប់ពិភពសលាក (Global Assistance Fund (GAF) និងយន្តការននការោំ្ េដនេសេៀតសៅថ្ាក់ជាតិ និងតំបន់ (IOM) ្្ល់ជំនួយផ្ទា ល់សៅជនរ

ងស្ោោះពដីការជួញដូរ្បមាែ ៦០០០–៧០០០ នាក់ក្ុងមួយឆ្្ំៗ  
37 ត្ថែ នេូតនិងកុងេ៊ុលនានាណដលសចញឯកត្រជំនួេឯកត្រចាេ់េ្មាប់ការសធវដីដំសែដី រ មិន្តរូវោក់ជនសនាោះថាជាជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរសៅក្ុងឯកត្រទាងំសនាោះស�ដីយ 

ស�ដីយអជាញា ធរចាត់ណចងកិច្ចការននការវលិ្ត�ប់ មិន្រួរបញូ្នពត៌មានផ្ទា ល់ែ្លួនរបេ់ជនរងស្ោោះសៅ្បសេេសដដីមសោយោ្ម នការអនុញ្ញា តិសោយជាក់ចបាេ់ពដីេមដីែ្លួនស�ដីយ
38 ចូរសមដីល កូនសេៀវសៅរបេ់អង្គការអន្តរជាតិេ្មាប់សេេន្តរជនេ្ដីអំពដីជំនួយផ្ទា ល់ចំសពាោះជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ (The IOM Handbook on Direct Assistance 

to Victims of Trafficking) IOM,ឆ្្២ំ០០៧ ជំពូក៣ និងយន្តការជាតិននការបញូ្នស ្្ម ោះ រមួកមា្ល ងំសដដីម្ដីការពារេិេ្ធិរបេ់ជនណដលស្រជួញដូរ (National Referral 

Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook) កូនសេៀវសៅេ្មាប់អនុវត្ត OSCE ឆ្្ ំ
២០០៤ េំព័រ ៨០-៨៣ 

សទាោះបដីអង្គភាពរដ្ឋេេួលបនទាុកក្ុងការ្្ល់ការការពារដល់ជនរងស្ោោះ ក្ុងរដ្ឋជាស្ចដីនអង្គភាពមិនណមនរដ្ឋ រមួទាងំអង្គការេង្គមេុដីវលិ អង្គ
ការអន្តរជាតិនិងអ្ក្្ល់សេវាមិនណមនរដ្ឋនានាឯសេៀត ជាសរឿយៗសធវដីការការពារស្កាមេមា្ព ធថវកិានិងេមា្ព ធដនេសេៀត។ 

• អង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិអាចជួយអង្គភាពរដ្ឋក្ុងការ្្ល់ជនរងស្ោោះនូវពត៌មានអំពដីសេវាជំនាញនានារបេ់រ
ដ្ឋ។

• ស្រក៏អាច្្លជ់ំនួយេមា្ភ រៈក្ុងលក្ខែៈជាកណន្លងត្្ក់សៅ អាហារ សេវាេុែភាព(រមួទាងំសេវាេុែភាព្្លូវសភេ) ក៏ដូចជាកា
រពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់ក្ុងវេិ័យ្្លូវចិត្ត ការណែនាកំ្ុងវេិ័យចបាប់និងអសនា្ត ្បសវេន៍។ សោងតាមការេេួលែុេ្តរូវរបេ់ែ្លួនក្ុង
ការការពារ រដ្ឋ្រួរ្្ល់ដល់េង្គមេុដីវលិនូវការោំ្ េនិងថវកិា្្រប់្ោន់សដដីម្ដីការពារជនរងស្ោោះ។35

• អង្គការអន្តរជាតិដូចជាភ្ាក់ងាររបេ់អង្គការេ�្បជាជាតិ និង IOM អាច្្ល់ការោំ្ េជាថវកិានិងេមា្ភ រៈ។ 36

អង្គភាពណដលមានតួនាេដីក្ុងការបញូ្នសៅវញិនិងេមា�រែ័កម្ម

អង្គភាពទាក់េងនឹងការបញូ្នជនរងស្ោោះសៅ្បសេេសដដីមរបេ់ស្រវញិអាចរមួមានអាជាញា ធរអសនា្ត ្បសវេន៍និងការបរសេេ បេូលិេ 
កិច្ចការកុងេ៊ុល ្កេួងេង្គមកិច្ច ក៏ដូចជាអាជាញា ធរនានាឯសេៀតសៅក្ុង្បសេេសដដីមនិង្បសេេេដីសៅ។ អង្គភាពទាងំសនោះ ទាងំសៅក្ុងរ
ដ្ឋបញូ្ននិងទាងំសៅក្ុងរដ្ឋេេួល អាច្តរូវការសចញឲ្យជនរងស្ោោះនូវឯកត្រណដលស្រ្តរូវការក្ុងការវលិ្ត�ប់វញិ។37 េដីត្្ក់សៅរបេ់រ
ដ្ឋឬអ្ក្្ល់សេវាត្្ក់សៅបសណ្ាោះអាេន្ ទាងំសៅក្ុងរដ្ឋបញូ្នទាងំសៅក្ុងរដ្ឋេេួល ្តរូវសធវដីការ្បា្េ័យទាក់េងោ្ជាប់ជានិច្ច។ អង្គភា
ពពដីរដ្ឋទាងំពដីរក៏្តរូវសធវដីការេ្មបេ្មរួលជាមុនសដដីម្ដីបសងកដីតនិងអនុវត្តណ្នការេ្មាប់បញ្ចូ លជនណដលវលិ្ត�ប់សៅវញិសៅក្ុងេង្គម។ 
ឧទា�រែ៍្កេួងពលកម្មនិងការងារនិងឧេសា�កម្មអាចសដដីរតួោេ ងេំខាន់ក្ុងការ្្ល់ឧិកាេឲ្យជនរងស្ោោះមានលេ្ធភាពរកចិញ្ច ឹមជដីវ ិ
តសោយចដីរភាពនិងរមួរេ់ក្ុងេង្គមស�ដីងវញិ។

អង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាលទាក់េងនឹងការបញូ្នសៅវញិនិងេមា�រែ័កម្មអាចរមួមាន្ករុមោំ្ េេ្មាប់ជនរងស្ោោះ សេេន្តរជន 
ស្េ្តដីនិងកុមារ។ អង្គការអន្តរជាតិដូចជា IOM និងភ្ាក់ងារអង្គការេ�្បជាជាតិ អាចសដដីរតួោេ ងេំខាន់ក្ុងការោំ្ េឬតាមសមដីលដំសែដី រវ ិ
ល្ត�ប់ ស�ដីយនិងេ្មរួលការេ�ការរវាងរដ្ឋនានាស�ដីយនិងកត្ងណ្នការការពារនិងបញ្ចូ លជនរងស្ោោះសៅក្ុងេង្គម្បកបសោយ
ចដីរភាព។38  អង្គភាពមិនណមនរោ្ឋ ភិបាលនិងអន្តររោ្ឋ ភិបាលទាងំសនាោះអាចេកម្មក្ុងការេ្មរួលការេ�ការរវាងរដ្ឋបញូ្ននិងរដ្ឋេេួល 
ណដល្្ល់ជំនួយទាងំមុនសពលសចញដំសែដី រនិងស្កាយពដីការវលិ្ត�ប់។
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39 ចូរសមដីល http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking

-in-persons-particularly-women-and-children-3 
40 កម្ពុជា ចិន ឡាវ ភូមា នថ�ង់ និងសវៀតណាម
41 ចូរសមដីល http://www.no-trafficking.org/commit.html 
42 េមា្រមអាេុដីខាងត្ូងេ្មាប់ការេ�ការតំបន់ (SAARC) អនុេញ្ញា អំពដីការេប់ត្ក ត់និងការ្បយុេ្ធ្បឆ្ងំនឹងការជួញដូរស្េ្តដីនិងកុមារសដដីម្ដីសពេយោចារ 

(Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution) 2002 �តថែសលែដីមានរមួរោ្ឋ ភិបាលនន 
បង់កា្ល សដេ ប៊ូតាន ឥណ្ា មេលឌដីវេ៍ សែបាេ ល់ បាេ ្ិរត្ថែ ន និងេិរ ដីលងាក

៣.២. ការេ្មបេ្មរួលថ្ាក់នសោបាយ

ការេ្មបេ្មរួលថ្ាក់នសោបាយ្តរូវមានសដដីម្ដីបានជាមូលោ្ឋ ន
េ្មាប់ការេ្មបេ្មរួលណដលមាន្បេិេ្ធិភាពរវាងអង្គភាពទាងំ
ឡាយណដលមានតួនាេដីក្ុងវេិ័យការពារ។ មានការសប្ជាញា នសោបា
យជាស្ចដីនបានសធវដីក្ុងកំរតិអន្តរជាតិ តំបន់ និងជាតិ ស�ដីយកិច្ច្ព
មស្ពៀងក៏មានរចួជាស្េចេ្មាប់េ្មបេ្មរួលការសឆ្លដីយតបនា
នា។
សៅថ្ាក់អន្តរជាតិ រដ្ឋទាងំឡាយបានសប្ជាញា េេួលកាតពវកិច្ចមាំ
ៗតាមការចូលសធវដីជាភា្រដីននពិធដីការក្ុងការជួញដូរមនុេ្ស។ 
សលដីេពដីសនោះសេៀត ការសប្ជាញា ោេ ងមាកំ្ុងថ្ាក់ដំបន់ក៏្តរួវបានសធវដី។ 
ឧទា�រែ៍ េមាជិកននអាត៊្នបាន្ពមស្ពៀងសចញសេចក្ដ្ី បកា
េ្បឆ្ងំនឹងការជួញដូរមនុេ្សជាពិសេេស្េ្តដីនិងកុមារ។

សេចក្ដី្បកាេសនាោះេងកត់ធងៃន់សលដីសេចក្ដី្តរូវការរសបៀបរបប្បចាដំំបន់មួយក្ុងការេប់ត្ក ត់កំុឲ្យមានការជួញដូរ រមួទាងំការចាត់វ ិ
ធានការែ៍ការពារេិេ្ធិនិងសេចក្ដីនថ្លថ្ូររបេ់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ។39 ្រំនិត្្ួចស្្ដីមរមួថ្ាក់រដ្ឋមស្ន្តដី្បចាអំនុតំបន់វតិ្លភាព
សម្រង្គ្បឆ្ងំការជួញដូរ (COMMIT (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking)) 
បានបសងកដីតស�ដីងនាឆ្្២ំ០០៤ សោយមានការចុោះ�តថែសលខាសលដីអនុត្រែៈណដលត្មរូវឲ្យរោ្ឋ ភិបាលអនុតំបន់វតិ្លភាពសម្រង្គសធវដីការេ
្មបេ្មរួលនិងព្ងឹងកមា្ល ងំ្បឆ្ងំនឹងការជួញដូរ រមួទាងំក្ុងការការពារ ការសធវដីឲ្យេោះសេ្ដីយ និងការបញ្ចូ លឲ្យរមួរេ់ក្ុងេ�្រមន៍វ ិ
ញននជនរងស្ោោះ។40 ស្កាមកម្មវធិដី COMMIT រោ្ឋ ភិបាលជា�តថែសលែដីសធវដីការសប្ជាញា ក្ុងការសធវដីការេ�ការ្បឆ្ងំនឹងការជួញដូរមនុេ្ស
តាមេ្តង់ោអន្តរជាតិ។ ្ករុមការងារជាតិណដលមានមស្ន្តដីរោ្ឋ ភិបាលពដី្កេួងពាក់ព័ន្ធ (រមួទាងំបេូលិេ យុត្តិធម៌ េង្គមកិច្ច និងកិច្ចការនារ ដី) 
សធវដីសេចក្ដីេស្មចសលដីសោលនសោបាយ្បឆ្ងំការជួញដូរមនុេ្សនិងការបសងកដីតកម្មវធិដីក្ុង្បសេេរបេ់ែ្លួនណដលមានការឆ្លុោះបងាហា ញជាសរៀ
ងរាល់ឆ្្កំ្ុងណ្នការការងាររបេ់ COMMIT និងណ្នការអនុវត្តណដលអនុវត្តក្ុង្បសេេ និងរវាង្បសេេជាសេវភា្រដីនិងព�ុភា្រដីតាមរ
យៈការសធវដីជានដ្ូររវាង្កេួងរដ្ឋនិងអង្គភាពស្រៅរោ្ឋ ភិបាល រមួទាងំភ្ាក់ងារអង្គការេ�្បជាជាតិ IOM េង្គមេុដីវ ិ                    
លនិងអង្គភាពដនេៗសេៀត។41 

ឧទា�រែ៍មួយសេៀតអំពដីការសប្ជាញា ព្ងឹងការេ្មបេ្មរួលក្ុងដំបន់ក្ុងកិច្ចការការពារ ្រឺស្រអាចស�ដីញសៅក្ុងពិធដីការអំពដីការេប់ត្ក
ត់និង្បឆ្ងំការជួញដូរស្េ្តដីនិងកុមារេ្មាប់សពេយោចារ របេ់េមា្រមអាេុដីខាងត្ូងេ្មាប់ការេ�ការក្ុងដំបន់ (SAARC)។42 

ស្កាមអនុេញ្ញា សនោះ ភា្រដីរដ្ឋនានាសប្ជាញា បសងកដីត “្ទាោះេ្មាប់ការពារ”េ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ ស�ដីយ្្ល់េិេ្ធិនិងេេួលត្្គ ល់តួនា
េដីរបេ់អង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាលក្ុងការសធវដីដូសច្ោះ។

សៅថ្ាក់ជាតិ ការេ្មបេ្មរួលនសោបាយសកដីតស�ដីងស្ចដីនោេ ង រមួទាងំតាមរយៈកិច្ច្ពមស្ពៀងរវាងរោ្ឋ ភិបាលនិងអង្គភាពមិនណមនរោ្ឋ
ភិបាលសដដីម្ដីេ្មបេ្មរួលការងារការពាររបេ់ស្រ។ រសបៀបរបបែុេោ្ពដីរដ្ឋមួយសៅរដ្ឋមួយ បេុណន្តជាេួសៅមានអ្កេ្មបេ្មរួលក្ុង្ប
សេេម្ាក់ណដលជាមស្ន្តដីរោ្ឋ ភិបាលជាន់ែ្ពេ់ម្ាក់ឬភ្ាក់ងារមួយ ស�ដីយមាន្រែៈកមា្ម ធិការឬតុមូលណដលមានតំណាងមានវយ័ចាេ់េំុរប
េ់ភ្ាក់ងាររោ្ឋ ភិបាលនិង្ករុមេង្គមេុដីវលិណដលសធវដីការជាមួយោ្សដដីម្ដីបសងកដីតសោលនសោបាយជាតិស�ដីយនិងអនុត្េន៍បេោ្ឋ ន។

ណ្
្កេ

ដី៣ត្មរុយ: សធវដីយន្តការេ្មបេ្មរួល
ជាតិេ្មាប់ការពារជនរងស្ោោះពដីកា
រជួញដូរឲ្យសៅជា្្លូវការ

យន្តការេ្មបេ្មរួលជាតិអាចមាន្បេិេ្ធិភាពជាងសបដី
មានកិច្ច្ពមស្ពៀងជា្្លូវការ ឧទា�រែ៍ តាមរយៈការចុោះ
�តថែសលខាសលដីអនុត្រែៈណដលណចងតួនាេដីជាក់លាក់រប
េ់អង្គភាពនិមួយៗ។
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43 ការ្បតិបត្តកិច្ចេ�ការអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋក្ុងវេិ័យននការជួញដូរមនុេ្ស ចូរសមដីលកូនសេៀវសៅរបេ់អាត៊្នេ្ដីអំពដីការេ�ការអន្តរជាតិក្ុងវេិ័យចបាប់េ្ដីអំពដីករែដី ជួ
ញដូរមនុេ្ស ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases) សលខាធិការោ្ឋ នអាត៊្ន ណែេដីហា ឆ្្ ំ២០១០

44 យន្តការជាតិននការបញូ្នស ្្ម ោះ រមួកមា្ល ងំសដដីម្ដីការពារេិេ្ធិរបេ់ជនណដលស្រជួញដូរ (National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights 

of Trafficked Persons: A Practical Handbook) កូនសេៀវសៅេ្មាប់អនុវត្ត OSCE/ODIHR ឆ្្ ំ២០០៤ េំព័រ ១៥
45 ចូរសមដីល ការជួញដូរមនុេ្ស : ការបសញ្ច ញមតិរមួអំពដីេឹេសៅរបេ់េភា�ពអឺរ េុប រសបៀបរបបយកេិេ្ធិមនុេ្សជាសោល (Human Trafficking: Joint UN Commentary 

on the EU Direction - A Human Rights-based Approach) OHCHR/UNHCR/UNICEF/ UNODC/UN ស្េ្តដីនិង អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ  ឆ្្ ំ
២០១១ េំព័រ ៥០ និងការអភិវឌ្ឍន៍ NRM បច្ចុប្ន្ក្ុងដំបន់ OSCE (Current NRM Developments in the OSCE Region) ODIHR, ឆ្្ ំ២០០៨

៣.៣. ការេ្មបេ្មរួលថ្ាក់្បតិប័ត្ត

សោយត្រអង្គភាពមួយចំនួនអាចមានការទាក់េងនឹងការសធវដីោេ ងណាឲ្យសមានការការពារដល់ជនរងស្ោោះ វាជាការេំខាន់ណាេ់ណដ
ល្តរូវមានយន្តការេ្មបេ្មរួលសដដីម្ដីអនុញ្ញា តិឲ្យសេវាទាងំសនាោះេុដីេងាវ ក់ោ្និងមិនជាន់សជដីងោ្ក្ុងការ្្ល់ជំនួយេម្េប។ សដដីម ្
បដីសធវដីឲ្យមានការេ្មបេ្មរួល្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពសៅថ្ាក់្បតិប័ត្តស�ដីយនិងសដដីម្ដ្ី ្ល់លេ្ធភាពសៅជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរក្ុង
ការេេួលសេវាការពារេម្េប រដ្ឋនានាបានស្បដីយន្តការមួយចំនួនសៅតាមដំណាក់ៗននការការពារជនរងស្ោោះ ។43 ចាប់ពដីសដដីមេដីសៅ 
ការ្ូរេវាេឲ្យស�ដីញអង្គភាពទាងំឡាយ តួនាេដីស�ដីយនិងសេវាការពារណដលស្រទាងំសនាោះ្្ល់ ជាការមាន្បសោជន៍។

យន្តការននការេ្មបេ្មរួលរវាងអង្គភាពរដ្ឋនិងមិនណមនរដ្ឋជា 
“ ្កបែ័ែ្ននការេ�ការណដលអង្គភាពរដ្ឋទាងំឡាយស្បដីសដដីម្ដីបំ
សពញកាតពវកិច្ចរបេ់ស្រក្ុងការការពារនិងសលដីកដំសកដីងេិេ្ធិរបេ់ជ
នណដល្តរូវបានស្រជួញដូរ សោយមានការេ្មបេ្មរួលការងាររប
េ់ស្រតាមយុេ្ធត្ស្េ្តជានដ្ូរជាមួយេង្គមេុដីវលិ។”44 សទាោះបដីកា
រសប្ជាញា ថ្ាក់នសោបាយ្្ល់្កបែ័ែ្េ្មាប់ព្ងឹងការការពារ ម
សធយោបាយរមួមួយេ្មាប់្បតិប័ត្តការសប្ជាញា ទាងំសនាោះ្ឺរសោយោក់
ការេ្មបេ្មរួលរវាងអង្គភាពរដ្ឋនិងមិនណមនរដ្ឋឲ្យសៅជា្្លូវការ
សដដីម្ដ្ី ្ល់លេ្ធភាពដល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរក្ុងការេេួលបាន
សេវាជំនួយនិងការពារ។ ការោក់្្គុ ំអ្ក្្ល់សេវាទាងំឡាយជាមួយ
ោ្ណបបសនោះនឹងសធវដីឲ្យការអនុវត្តចបាប់ សោលនសោបាយនិងណបបបេ
នានាទាក់េងនឹងការការពារបាន្បសេដីរស�ដីង។ 

យន្តការននការេ្មបេ្មរួលក៏អនុញ្ញា តិឲ្យមានការ្្ល់ពត៌មានឲ្យោ្សៅវញិសៅមកេ្ដីអំពដីរសបៀបអនុវត្តណដល្បសេដីរបំ្ុតក្ុងកិ
ច្ច ការពារ្្ល់សោយព�ុអង្គភាព។ យន្តការទាងំសនាោះអាចោំ្ េការេ�ការសេវភា្រដី ក្ុងតំបន់ និងអន្តរជាតិក្ុងការការពារសោយអនុ
ញ្ញា តិឲ្យអង្គភាពនានាសៅស្កាមយុតា្ត ធិការមួយទាក់េងសធវដីការ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពជាមួយអង្គភាព្បឆ្ងំការជួញដូរស្កាមយុត ្
តាធិការដនេសេៀត។ យន្តការទាងំសនោះមិនណមនស្បដីេ្មាប់ណតជាឧបករែ៍េ្មាប់ការសេ៊ដីបអសងកតនិង្្នាទា សទាេសេ បេុណន្តេំសៅជាបឋមសលដី
ការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ។45

យន្តការននការេ្មបេ្មរួលណដលមាន្បេិេ្ធិភាពមានវតិ្លភាពធំ្្រប់្ោន់សដដីម្ដីចាប់បានការសកង្បវញ័្ច ្្រប់្េង់្ទាយ (រមួទាងំកា
រសកង្បវញ័្ច ្្លូវសភេនិងពលកម្ម ស�ដីយនិង្េង់្ទាយដនេសេៀតដូចជាការយកេរ ដីរាង្គសចញជាសដដីម) ្បសភេននជនរងស្ោោះ (រមួទាងំបុរេ
និងកុមារាក៏ដូចជាស្េ្តដីនិងកុមារ ដី) និង្បសភេននការជួញដូរ(រមួទាងំការជួញដូរក្ុង្េរុកនិងអន្តរជាតិ)។ យន្តការននការេ្មបេ្មរួលណដ
លមាន្បេិេ្ធិភាព្តរូវមានការណចងឲ្យបានចបាេ់អំពដីតួនាេដីរបេ់ភ្ាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាងំឡាយ រមួទាងំការដឹកនានិំងការេេួលែុេ្តរូវ។

្រែៈកមា្ម ធិការអន្តរ្កេួងេេួលបនទាុកវេិ័យជួញដូរមនុេ្សអាចជាយន្តការេ្មបេ្មរួលល្អមួយ សោយសធវដីឲ្យមានការជួបោ្រវាងតំ
ណាងននយុត្តិធម៌្ព�្មេ័ែ្ ការងារ អសនា្ត ្បសវេន៍ ពលកម្មនិងឧេសា�កម្ម េង្គមកិច្ច ស�ដីយនិងណ្្កដនេៗសេៀតនន
រោ្ឋ ភិបាលណដលពាក់ព័ន្ធ សដដីម្ដីតាមោនការអនុវត្តយុេ្ធត្ស្េ្តជាតិនិងសោោះ្ត្យបញ្ហា នានាណដលសលចស�ដីងក្ុង្កេួងនានារបេ់រោ្ឋ ភិ
បាល។ កិច្ច្បជំុថ្ាក់ជាតិអាចសធវដីស�ដីងសដដីម្ដីបានជាយន្តការពិស្ោោះជា្្លូវការរវាងរោ្ឋ ភិបាលនិងេង្គមេុដីវលិ េ�ជដីពនិងអ្កមានតួនាេដី
ក្ុងឧេសា�កម្ម។ ្ករុមការងារក៏អាច្តរូវបសងកដីតសដដីម្ដីសោោះ្ត្យបញ្ហា ជួញដូរជាក់លាក់មួយចំនួន ឬសដដីម្ដីសោោះ្ត្យបញ្ហា ្បតិបត្តក្ុងក
រែដី និមួយៗ។

ត្មរុយ : ្បតិប័ត្តយន្តការននការេ្មបេ្មរួល

ការេ្មបេ្មរួលសៅថ្ាក់្បតិប័ត្តសដដីម្ដីធានាឲ្យមានកា
រេ�ការរវាងភ្ាក់ងារនានាជាកតា្ត ចាបំាច់មុននឹង្ន
សៅបានសជា្រជ័យក្ុងយុេ្ធត្ស្េ្តថ្ាក់ជាតិនិងស្កាមជាតិ
ក្ុងការេប់ត្ក ត់និង្បយុេ្ធ្បឆ្ងំការជួញដូរមនុេ្ស។ ្រំ
រូននការអនុវត្តល្អមានរាប់បញ្ចូ លណបបបេ្បតិប័ត្តជាេ្តង់ោ 
ការ្បជុំជា្ប្កដដីស�ដីយនិងយន្តការននការវាយតនម្លនិងតា
មោនណដលអង្គភាពមានតួនាេដីទាងំឡាយបានឯកភាពោ្
ស�ដីយនិងបានស្បដី។
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ការ្បតិបត្តការសប្ជាញា នសោបាយសដដីម្ដីព្ងឹងការេ្មបេ្មរួលក្ុងការការពារជនរ
ងស្ោោះពដីការជួញដូរ

ការសប្ជាញា នសោបាយ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាព(រមួទាងំអនុត្រែៈ) មានសរៀបរាប់ណ្្កេំខាន់ៗមួយចំនួនរមួទាងំ ៖

• ភា្រដីននការសប្ជាញា  ភារកចិ្ចរបេ់ស្រ និងកណន្លងស្រ្តរូវអនុវត្ត

• សោលការែ៍និងសោលបំែងមូលោ្ឋ នក្ុងការសធវដីការេ�ការ

• ្ករុមអ្កណដលស្រេំសៅឲ្យេេួល្ល្បសោជន៍ពដីការសប្ជាញា ចិត្ត

• ការចាត់ណចងឲ្យមានេំនាក់េំនងនិងការ្្ល់ពត៌មានសៅវញិសៅមក្បកបសោយេុវតថែិភាពនិងមានការរកសាពត៌មានឲ្យ
សៅេមាងៃ ត់

• ណបបបេេ្មាបក់ារេ�ការ

• វធិានការែ៍េម្េបេ្មាប់កុមារ

តាមជាក់ណេ្ង ការ្បតិបត្តសេចក្ដីសប្ជាញា នសោបាយ្ឺរ្ប្ពឹត្តស�ដីងសោយភា្រដីទាងំឡាយក្ុងសេចក្ដីសប្ជាញា សនាោះសធវដីេកម្មភា
ពទាងំឡាយខាងស្កាមសនោះសដដីម្ដីការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ ៖

• ការសប្ជាញា នសោបាយ្តរូវបានោំ្ េសោយការសប្ជាញា ថវកិា្្រប់្ោន់ជនណដលេង្សយ័ថាជាជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ្តរូវ្រិ
តថាជាជនរងស្ោោះពដីឧ្កិដ្ឋកម្មេ្មាប់សោលបំែងននការ្្ល់ជំនួយនិងការការពារសោយមិនបាច់្ិរតអំពដីឋានៈអសនា្ត ប ្
រសវេន៍ឬក៏ថាជនសនាោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឧ្កិដ្ឋកម្មណដលជាលេ្ធ្លននការជួញដូរ។

• ជនណដលេង្សយ័ថាជាជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ្តរូវ្រិតថាជាជនរងស្ោោះពដីឧ្កិដ្ឋកម្មេ្មាប់សោលបំែងននការ្្ល់ជំ
នួយនិងការការពារសោយមិនបាច់្ិរតអំពដីឋានៈអសនា្ត ្បសវេន៍ឬក៏ថាជនសនាោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឧ្កិដ្ឋកម្មណដលជាលេ្ធ
្លននការជួញដូរ។

• ជនេន្មតថារងស្ោោះពដីការជួញដូរ្តរូវបាន្បាប់ផ្ទា ល់មាត់និងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរតាមភាត្ណដលស្រយល់អំពដីឧិកាេ
ណដលស្រអាចេេួលការការពារនិងការោំ្ េ។

• ជនេន្មតថារងស្ោោះ្តរូវេេួលបានឧិកាេពិចារណា។

• កណន្លងត្្ក់សៅ្បកបសោយេុវតថែិភាពនិងសេវាោំ្ េចាបំាច់នានា្តរូវមាន្្ល់ឲ្យជនរងស្ោោះសោយមិនបាច់្ិរតអំពដីឋា
នៈអសនា្ត ្បសវេន៍ឬការេ្ម័្្រចិត្តឬមិនេ្ម័្្រចិត្តរបេ់ស្រក្ុងការចូលរមួក្ុងពិធដីសេ៊ដីបអសងកតឧ្កិដ្ឋកម្ម។

• នដ្ូរក្ុងវេិ័យការពារណដលជាអង្គភាពរដ្ឋឬអង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាល ពិស្ោោះោ្អំពដីការការពារជនណដលេស្មចសធវដីការេ�
ការជាមួយអាជាញា ធររកយុត្តិធម៌ក្ុងសរឿងឧ្កិដ្ឋកម្ម ឬណដលេស្មចចង់វលិសៅ្បសេេសដដីមែ្លួនវញិ។

• នដ្ូរណដលជាអង្គភាពរដ្ឋឬអង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបាល ពិស្ោោះោ្ថាសតដីជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ្បឈមស្ោោះថ្ាក់បងកសោយអ្
កជួញដូរឬសេ។

• ជនេន្មតថារងស្ោោះពដីការជួញដូរ្តរូវបាន្បាប់ផ្ទា ល់មាត់និងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរតាមភាត្ណដលស្រយល់អំពដីកម្មវធិដី
ននបែឹ្ងក្ុងអនា្រត។

• ជនេន្មតថារងស្ោោះពដីការជួញដូរ្តរូវមានអមសោយអ្ក្្ល់សេវាមុន ក្ុងសពល និងស្កាយពដីដំសែដី រការបែឹ្ងរកយុត្តិធ
ម៌។ 

• ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរេេួលការោំ្ េក្ុងការរកេំែង ថវកិាឧបតថែម ឬេំែងណដលជាការេេួលត្្គ ល់របួេ 
ការបាត់បង់ ឬការែូចខាតណដលែ្លួនបានរង។

• សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះក្ុងវេិ័យការពារ្តរូវបាន្ិរតស្កាយពដីពិធដីបែឹ្ងបានចប់ សដដីម្ដីោំ្ េកម្មវធិដីរមួរេ់ក្ុង
េង្គមស�ដីងវញិណដល្បកបសោយចដីរភាពស�ដីយនិងកាត់បនថែយហានិភ័យននការេងេឹកនិងការធា្ល ក់ចូលក្ុងការជួញដូរ
ស�ដីងវញិ។

ណ្
្កេ

ដី៣



សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ22

ណ្្កេដី៤:
ការ្បមូល្្ុ ំត្មរុយេ្មាប់ការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

 សធវដីតាមសោលការែ៍េំខាន់ៗេ្មាប់ការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ

• មិន្រួរ�ុឃំាងំ សចាេ្បកាន់ ឬ្្នាទា សទាេ ចំសពាោះការចូលក្ុងរដ្ឋឬការ្ត�ប់ចូលក្ុងរដ្ឋសោយមិន្ប្កដដី 
ឬការ្ប្ពឹត្តសល្មដីេចបាប់សមសេៀតៗណដលជាលេ្ធ្លផ្ទា ល់អំពដីការណដលស្រ្តរូវបានស្រជួញដូរ។

• ជនរងស្ោោះ្រួរមានលេ្ធភាពេេួលការសមដីលណថ្្លូវកាយនិង្្លូវចិត្ត្្រប់្ោន់។

• ជនរងស្ោោះ្រួរេេួលបាននូវជំនួយ្្លូវចបាប់និងជំនួយស្្សងៗសេៀតក្ុងកម្មវធិដីបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្ រដ្ឋប្សវែដី  
ឬ្បសភេស្្សងសេៀត។

• ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរជាកុមារ្រួរេេួលបាននូវជំនួយនិងការការពារេម្េបសោងតាមភាព
ងាយរងស្ោោះ េិេ្ធិនិងសេចក្ដី្តរូវការពិសេេរបេ់ស្រ។

• ជនរងស្ោោះ្រួរេេួលបានការធានាពដីរដ្ឋណដលេេួលយកឬរដ្ឋសដដីម អំពដីេុវតថែិភាពក្ុងការវលិសៅរដ្ឋសនាោះ 
(សបដីអាចបាន សធវដីសោយេ្ម័្្រចិត្ត)។

• ជនរងស្ោោះ្រួរមានលេ្ធភាពេេួលបានកម្មវធិដីបកសទាេ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពនិងេម្េប។ 
េូមសមដីលសោលការែ៍និងសេចក្ដីណែនាអំំពដីេិេ្ធិមនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្សណដលជាអនុត្េន៍របេ់ការ ិ

ោល័យអ្រ្គេ្ងការេិេ្ធិមនុេ្ស។

 ោក់អនុវត្តមា្តាេ្ដីអំពដីការការពារណចងក្ុងចបាប់អន្តរជាតិ: រដ្ឋនានា្រួរសធវដីតាម្រំរូរបេ់រដ្ឋមួយចំនួនណដលសធវដីសលដី
េពដីេ្តង់ោអប្បរមាកំែត់សោយ ពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស ឧទា�រែ៍ ការបញ្ចូ លកម្មវធិដី្្ល់េំែងចំ
សពាោះការែូចខាតបណនថែមសៅសលដីនិងសៅស្រៅកម្មវធិដីបែឹ្ង្ព�្មេ័ែ្។

 សធវដីោេ ងណាឲ្យណបបបេននការការពារោក់ជនរងស្ោោះសៅកណ្ាល: សធវដីោេ ងណាឲ្យណបបបេននការការពារជន
រងស្ោោះពដីការជួញដូរ ោក់ជនរងស្ោោះសៅកណ្ាល សោយមានការ្ិរតអំពដីេុវតថែិភាពរបេ់ជនរងស្ោោះនិង្ករុម
្្ររួត្ររបេ់ស្រ ស�ដីយនិងការរកសាពត៌មានរបេ់ស្រឲ្យសៅេមាងៃ ត់។ កម្មវធិដីការពារជនរងស្ោោះ្រួរអនុវត្តជំសពាោះ 
ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ្្រប់រូបសោយមិនសរ ដីេសអដីង ស�ដីយ្រួរមានភាពេន់ភ្លន់ណដលអាចបត់ណបនសៅតាមសេច
ក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរងស្ោោះម្ាក់ៗរមួទាងំតាមរយៈការេ�ការ្បកបសោយ្បេិេ្ធិភាពជាមួយអង្គការស្រៅរោ្ឋ
ភិបាលជំនាញ។

 ការពារជនរងស្ោោះសទាោះបដីស្រសធវដីឬមិនសធវដីការេ�ការក៏សោយ: រដ្ឋ្រួរសធវដីតាមកាតពវកិច្ចរបេ់ែ្លួនសដដីម្ដីការពារជ
នរងស្ោោះសោយមិន្ិរតអំពដីឋានៈសេេន្តរ្បសវេន៍ឬឋានៈអវដីស្្សងសេៀតរបេ់ស្រ ស�ដីយនិងសតដីស្រេ្ម័្្រចិត្តឬមិន
េ្ម័្្រចិត្តចូលរមួក្ុងកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្មក៏សោយ។

 ចូរ្្ល់ឧិកាេពិចារណាដល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ: ចូរ្្ល់ឧិកាេពិចារណាដល់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ
សដដីម្ដីឲ្យស្រអាចចាប់ស្្ដីមេោះសេ្ដីយស�ដីងវញិ។ ឧិកាេពិចារណានិងការោំ្ េនានាណដលពាក់ព័ន្ធ រមួទាងំេិោ្ឋ
ការបសណ្ាោះអាេន្េ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរឆ្លងណដន ្រួរ្្ល់សៅឲ្យជនរងស្ោោះសទាោះបដីស្រេ្ម័្្រចិត្តឬមិ
នេ្ម័្្រចិត្តចូលរមួក្ុងបែឹ្ង្បឆ្ងំនឹងអ្កជួញដូរក៏សោយ។
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ដី៤

 ការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរមនុេ្សតាមណបបបេណដល្បសេដីរបំ្ុត
សេចក្ដីណែនាេំដី ៦ 
របេ់ការោិល័យេ្ងការជាន់ែ្ពេ់ននអង្គការេ�្បជាជាតិេ្មាប់េិេ្ធិមនុេ្ស អនុត្េន៍អំពដីសោលការែ៍
និងសេចក្ដីណែនាេំ្ដីអំពដីេិេ្ធមិនុេ្សនិងការជួញដូរមនុេ្ស ្្ល់ដំបូនា្ម នថារដ្ឋ និងសបដី្តរូវ អង្គការអន្តររោ្ឋ ភិបា
លនិងស្រៅរោ្ឋ ភិបាល្ងណដរ ្រួរពិចារណា ៖   

• សធវដីោេ ងណាកំុោក់ជនរងស្ោោះក្ុងមនទាដីរ�ុឃំាងំអសនា្ត ្បសវេន៍ឬ្បសភេដនេ

• សធវដីោេ ងណាកំុបង្ខំជនរងស្ោោះឲ្យេេួលសេវាការពារឬជំនួយណដលស្រមិនឯកភាពេេួល

• ្្ល់ពត៌មានសៅជនរងស្ោោះអំពដីេិេ្ធិរបេ់ស្រក្ុងការទាក់េងជាមួយតំណាងត្ថែ នេូតឬកុងេ៊ុលរបេ់រដ្ឋនន
េញ្្តិរបេ់ស្រ

• ការពារជនរងស្ោោះអំពដីការ្រំរាម បងកស្ោោះថ្ាក់ ឬការេងេឹកពដីអ្កជួញដូរ រមួទាងំសោយរកសាពត៌មានេមាងៃ
ត់និងអត្តេញ្ញា ែរបេ់ស្រ

 សធវដីការវាយតនម្លហានិភ័យសៅ្្រប់ដំណាក់ការននកម្មវធិដីរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្ម សេចក្ដី្តរូវការរបេ់ជនរង្រ ្
សរាោះក្ុងវេិ័យការពារមានភាពែុេោ្សៅសពលមុន ក្ុង និងស្កាយកម្មវធិដីកាត់សទាេ។ ដូសច្ោះស�ដីយ 
វធិដី្បសេដីរបំ្ុត្ឺររដ្ឋសធវដីការវាយតនម្លហានិភ័យសៅដំណាក់និមួយៗននកម្មវធិដីសនាោះសដដីម្ដីធានាឲ្យសេវាការពារ្្ល់
ដល់ជនរងស្ោោះមានការផ្្ល េ់ប្ូរ្តរូវសៅតាមសេចក្ដី្តរូវការណដលណ្ប្បរួល។

 ្្ល់ការោំ្ េមុនសពលកាត់សេចក្ដីដល់ជនរងស្ោោះនិងត្ក្សដីននការជួញដូរមនុេ្ស ្បការេ្ដីអំពដីការការពារណច
ងក្ុងពិធដីការននការជួញដូរមនុេ្ស មានណចងអំពដីេ្តង់ោអប្បរមាននការោំ្ េដល់ជនរងស្ោោះនិងត្ក្សដីននកា
រជួញដូរមនុេ្ស។ រដ្ឋនានា្រួរោក់អនុវត្តនដីតិវធិដី្្លូវការមួយេ្មាប់្្ល់ជំនួយទាងំសនាោះ។ អង្គការស្រៅរោ្ឋ ភិបា
លនិងអង្គការេង្គមេុដីវលិណដលត្ទា ត់ជំនាញនិងយល់អំពដីរសបៀបរបបស្បដីក្ុងការកាត់សេចក្ដីក្ុងសរឿងឧ្កិដ្ឋកម្ម 
ស�ដីយធា្ល ប់មានការហាត់សរៀនជំនាញក្ុងការ្្ល់ជំនួយដល់ជនរងស្ោោះ អាចជួយក្ុងការ្្ល់សេវាជំនួយទាងំ
សនាោះ។

 ោំ្ េជនរងស្ោោះសៅ្្រប់ជំហានននការរកយុត្តិធម៌ក្ុងឧ្កិដ្ឋកម្មតាងំពដីសដដីមដល់ចប រដ្ឋ្រួរ្្ល់ដល់ជនរង្រ ្
សរាោះនូវពត៌មានសពញសលញ ក្ុងភាត្ណដលជនរងស្ោោះយល់ អំពដីជស្មដីេទាងំឡាយណដលស្រអាចស្ជដីេយករួ
មទាងំការសធវដីជាត្ក្សដីក្ុងតុលាការ។ រដ្ឋក៏្រួរពយោោម្្ល់លេ្ធភាពដល់ជនរងស្ោោះក្ុងការេេួល
សេវាពិស្ោោះនិង្្ល់សោបល់សដដីម្ដីជួយឲ្យស្រយល់អំពដីេិេ្ធិនិងកាតពវកិច្ចរបេ់ស្រ។

 ោក់វធិានការែ៍ការពារេ្មាប់ជនរងស្ោោះនិងត្ក្សដីននការជួញដូរជាកុមារ: រដ្ឋអាចពិចារណាបសងកដីតវធិានកា
រែ៍និងឧបករែ៍ជំនួយត្ក្សដីេ្មាប់ការពារជនងាយរងស្ោោះ ឲ្យមានសោយេវ័យ្បវត្តេ្មាប់ជនរងស្ោោះ
ជាកុមារ។ វធិដីការពារបណនថែមសេៀតណដលអាចពិចារណាមានដូចជាការអនុញ្ញា តិឲ្យយកការថតវ ដីសដអូននកិច្ចេមា្ភ
េន៍របេ់បេូលិេជាមួយជនរងស្ោោះជាកុមារ និង/ឬជាមួយត្ក្សដី សធវដីជាភេ្តុតាងរបេ់ែ្លួន។ បេុណន្តជនរងស្ោោះ
ជាកុមារមិន្រួរត្មរូវឲ្យចូលរមួសេ ជាពិសេេសបដីស្របានឆ្លងកាត់ភាពេ្លុតរន្ធត់។

 សធវដីោេ ងណាកំុឲ្យកម្មវធិដីជំនួយនិងការពារជាការជ្មរុញឲ្យចូលរមួ: ្រួរ្្ល់កម្មវធិដីជំនួយនិងការពារោេ ងណាកំុ
ឲ្យកា្ល យជាការបង្ខំ ណដលអាចសធវដីឲ្យែូចកម្មវធិដីបែឹ្ង។ អវដីៗ្្ល់ឲ្យត្ក្សដី ឧទា�រែ៍ រមួទាងំកណន្លងត្្ក់សៅ 
េិោ្ឋ ការ ្រួរមានការកត់្តាេុកនិងមានការពិចារណាថាេមរម្យ ស�ដីយការសធវដីបំពានែុេទាក់េងនឹងកម្មវធិដីោំ
ពារ ្តរូវកត់េំោល់ស�ដីយនិងសោោះ្ត្យជាបនាទា ន់។



សេចក្ដីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្ដីអំពដីការការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរ24

 ្្ល់េំែងណដលមាន្បេិេ្ធិភាពេ្មាប់ជាណ្្កមួយននដំសណាោះ្ត្យ្បកបសោយចដីរភាពក្ុងការការពារ: 
រដ្ឋនានា្រួរពិចារណាបសងកដីត្បភពនន្បាក់េំែងេ្មាប់ជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរស្រៅពដីតាមរយៈបែឹ្ង្ព
�្មេ័ែ្។ ្រួរសធវដីការពិចារណាសធវដីោេ ងណាឲ្យជនរងស្ោោះណដលមិនមានេញ្្តិមានលេ្ធភាពេេួលបានេំែ
ង្ង។

 សធវដីយន្តការេ្មបេ្មរួលជាតិេ្មាប់ការពារជនរងស្ោោះពដីការជួញដូរឲ្យសៅជា្្លូវការ យន្តការេ្មបេ្មរួល
ជាតិអាចមាន្បេិេ្ធិភាពជាងសបដីមានកិច្ច្ពមស្ពៀងជា្្លូវការ ឧទា�រែ៍ តាមរយៈការចុោះ�តថែសលខាសលដីអនុ
ត្រែៈណដលណចងតួនាេដីជាក់លាក់របេ់អង្គភាពនិមួយៗ។

 ្បតិប័ត្តយន្តការននការេ្មបេ្មរួល ការេ្មបេ្មរួលសៅថ្ាក់្បតិប័ត្តសដដីម្ដីធានាឲ្យមានការេ�ការរវាង
ភ្ាក់ងារនានាជាកតា្ត ចាបំាច់មុននឹង្នសៅបានសជា្រជ័យក្ុងយុេ្ធត្ស្េ្តថ្ាក់ជាតិនិងស្កាមជាតិ
ក្ុងការេប់ត្ក ត់និង្បយុេ្ធ្បឆ្ងំការជួញដូរមនុេ្ស។ ្រំរូននការអនុវត្តល្អមានរាប់បញ្ចូ លណបបបេ្បតិប័
ត្តជាេ្តង់ោ ការ្បជុំជា្ប្កដដីស�ដីយនិងយន្តការននការវាយតនម្លនិងតាមោនណដលអង្គភាពមានតួនាេដីទាងំឡា
យបានឯកភាពស�ដីយនិងស្បដី។
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