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អំពីអ្នកនិពន្ធ

ឯកសារព័ត៌មានននះនិពន្ធនោយបណិ្ត Anne Gallagher និងបណិ្ត Marika 
McAdam។ ឯកសារននះផ្អែកន�ើការសិកសាឆ្នា  ំ ២០១៨ ស្ើពើការអនុវត្តទាក់ទងនឹង
មណ្�សំចត ផែ�តតរូវបានន្វើន�ើងកនាុងតំបន់អាសា៊ា ន នតកាមការគាតំទពើរោឋា ភិបា� 
អូស្សា្ត �ើ។ ការសិកសានានព�ននាះ បានទទួ�មូ�ោឋា នព័ត៌មានពើការសិកសាពើមុនមក
កនាុងឆ្នា  ំ២០១០។ សូមផ្លែងអំណរគុណែ�់មស្ន្តើ និងបុគ្គ�ិកគាតំទជនរងនតគាះ កនាុង
បណ្្តបនទសអាសា៊ា នផែ�បានផចករផំ�កបទពិនសា្ន៍ និងទស្សនៈយ�់ន�ើញ
របស់ខលែួននោយក្ើសប្ុរស។
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កនាុងតំបន់អាសា៊ា នទាងំមូ� ជនរងនតគាះនោយការជួញែូរ ជានរឿយៗ ផតងធ្លែ ក់ខលែួននៅកនាុងទតមង់មួយចំនួននន
ការ�ុខំលែួន។ ឧទាហរណ៍ ជនរងនតគាះបរនទសតបផហ�ជាតតរូវជាប់កនាុងមន្ើរ�ុឃំាងំអននា្ត តបនវសន៍ ជាពិនសស
នោយសារពួកនគតតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណខុស ថាជាជននទសន្តតបនវសន៍គាមា នឯកសារតតឹមតតរូវ។ ជន 
ផែ�តតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណថាជាជន រងនតគាះនោយការជួញែូរ ផែ�តតរូវបានបញូ្ន តត�ប់នៅ្្ះ
វញិ ក៏អាចតត�ប់នៅជាប់�ុកំនាុងមន្ើរ�ុឃំាងំអននា្ត តបនវសន៍្ងផែរ នោយសារគាមា នទើកផនលែងែនទនទៀត
សតមាប់ពួកគាត់។ ជនរងនតគាះនោយការជួញែូរ អាចតតរូវនគ�ុខំលែួននោយសារបានតបតពឹត្តសកមមាភាពឧតកិែឋា 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញែូរផែ�បាននកើតមានចំនពាះខលែួនគាត់៖ ឧទាហរណ៍ គាត់បានពាក់ព័ន្ធកនាុងមុខរបរខុស
ចបាប់ែូចជានពសយាចារ ឬពាក់ព័ន្ធកនាុងអំនពើខុសចបាប់នានា ែូចជាការរត់ពន្ធនតគឿងនញៀន ឬការសំុទានជានែើម។ 

មយា៉ាងវញិនទៀត កនាុងតបនទសមួយចំនួន ជនផែ�តតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណថាជាជនរងនតគាះនោយការ 
ជួញែូរ តតរូវបាននគយកនៅទុកកនាុងមណ្�សំចត  នហើយនៅកនាុងមណ្�សំចតននាះនគពំុអនុញ្ញា តឱ្យពួកគាត់
អាចចាកនចញបាននទ ឬ ពួកគាត់មានសិទ្ធិនសរ ើភាពបំលាស់ទើកនាុងកតមិតកំណត់យ៉ា ងខ្លែ ងំ (ឧទាហរណ៍
ការន្វើែំនណើ រនោយមានអនាកអម) អាតស័យនៅតាមឆន្ានុសិទ្ធិរបស់បុគ្គ�ិកននមណ្�សំចតននាះ។ កនាុង
សាថា នភាពផបបននះ ជានរឿយៗ ក៏មានការតតមរូវឱ្យជនរងនតគាះ�ះបង់តទព្យសម្ត្តិផ្្�់ខលែួន ែូចជាតបាក់កាស
ឯកសារ និងទូរស័ព្ នហើយផ្មទាងំតតរូវសថាិតនៅនតកាមវធិ្នជានតចើនសន្ធឹកសនា្ធ ប់ ផែ�តតរួតតតាន�ើការ
តបតពឹត្តរបស់ពួកនគ នហើយផ្មទាងំអាចមានការោក់ពិន័យចំនពាះពួកនគកនាុងករណើ មិននគារពតាម្ងផែរ។
ទតមង់ននការ�ុខំលែួនផបបននះ ផែ�ជាការនផ្្ត តយកចិត្តទុកោក់ននឯកសារព័ត៌មានរបស់នយើងននះ បង្កឱ្យមាន
សំណួរ្្ងន់្្ងរមួយចំនួនជំុវញិភាពតសបចបាប់ ក៏ែូចជាភាពចាបំាច់ ននការ�ុខំលែួនផបបននះ។ 

បញ្ហេ
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អនាកផែ�បញ្្ឱ្យយកជនរងនតគាះនៅោក់កនាុងមណ្�សំចត និងអនាកជំរុញ
ការអនុវត្តកនាុងការយកជនរងនតគាះនៅោក់កនាុងមណ្�សំចត កតមចាត់ទុកថា
ននះជា “ការ�ុឃំាងំ” ជនរងនតគាះណ្ស់។ ្្ុយនៅវញិ នគនមើ�ន�ើញថាននះ
គឺជាទតមង់មួយនន “ការ�ុឃំាងំផបបការពារ” ពើនតពាះនគចាត់ទុកនគា�បំណង 
ននការន្វើផបបននះថាជាឧត្មតបនយជន៍របស់ជនរងនតគាះ។ ប៉ាុផន្ត ចបាប់អន្តរជាតិ
កំណត់និយមន័យការ�ុឃំាងំយ៉ា ងចបាស់ថា “ជាការែកហូតនសរ ើភាពផ្្�់ខលែួន
ន�ើកផ�ងផតជា�ទ្ធ្�ននសា�តកមសនតមចចំនពាះបទន�មាើសណ្មួយ” 
សាថា ប័នអង្គការសហតបជាជាតិទទួ�បន្ុកនគា�ការណ៍ននកិច្ចកាពារជនតគប់
រូបនតកាមទតមង់ណ្មួយននការ�ុឃំាងំ ឬ ការោក់ពន្ធ្នាគារ អនុម័តនោយ 
នសចក្តើសនតមចននកិច្ចតបជំុនពញអង្គន�ខ 43/173 ចុះន្្ងទើ ០៩ ផខ្នាូ ឆ្នា  ំ
១៩៨៨)។ នោយនហតុននះ ពាក្យថា “ការ�ុឃំាងំ” អាចតគបែណ្ប់ន�ើសាថា ន 
ភាពន្្សងៗជានតចើនននការ�ុខំលែួនជនរងនតគាះនោយការជួញែូរ មិនថានៅកនាុង
ពន្ធនាគារបន្ប់ចាក់នសាររបស់នគរបា� កផនលែង�ុឃំាងំអននា្ត តបនវសន៍ តគឹះសាថា ន
សុខុមា�ភាពកុមារ មន្ើរនពទ្យ ឬមណ្�សំចតន�ើយ។ វាគឺជាតបការសំខ្ន់
ណ្ស់ផែ�តតរូវយ�់ថា នតើសាថា នភាពមួយគឺជាសាថា នភាព “�ុឃំាងំ” ឬនទ 
ពើនតពាះវធិ្នជាតិនិងអន្តរជាតិ កំណត់កាតពវកិច្ចន�ើរែឋា ទាក់ទិននឹងតបការផែ� 
ថានតើនព�ណ្ការ�ុឃំាងំគឺជានរឿងអាចទទួ�យកបាន  និងនតើចាបំាច់តតរូវមាន
វធិ្នការអវើខលែះនែើម្ើការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាប់�ុ។ំ 

តើមណ្ឌលសំចតបិទទ្វារ ជាក់ស្ដាងគឺជា
"ការឃុំឃាំង" ជនរងគាាះឬ?  
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កនាុងបរបិទននការជួញែូរមនុស្ស នគនតបើពាក្យ “ការនគចខលែួន” នែើម្ើសំនៅន�ើសាថា នភាពផែ� 
ជនរងនតគាះនគចខលែួនរចួពើជនផែ�បានជួញែូរពួកនគ។ ប៉ាុផន្ត ក៏មានករណើ ជនរងនតគាះ
ប៉ាុនប៉ាងរត់នគចពើមណ្�សំចតផែ�នគយកពួកគាត់នៅទុក្ងផែរ បន្ាប់ពើពួកគាត់បាន 
នគចខលែួនរចួពើជនផែ�បានជួញែូរពួកនគ។ មណ្�សំចតមួយចំនួនមាន�ក្ខណៈហ៊ាុំព័ទ្ធ 
នោយរបង មានសនិ្សុខយម មានជញ្្ងំ និងរបងខ្ពស់ៗ មានទាវ រចាក់នសារ និង�ួស 
បនាលែ ។ មណ្�សំចតទាងំននាះអាចមានភូមិសាស្ស្តនៅោច់នោយផ�កពើនគ នហើយមាន 
ការរតឹបន្ឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពខ្ងនតរៅ តាមរយៈការរតឹបន្ឹង ឬឃាលែ នំមើ��ទ្ធភាព 
កនាុងការទទួ�បានទូរស័ព្នតបើតបាស់ ការនិយយទូរស័ព្ និងនភញៀវផែ�ចូ�មកជួប។ ជនរង 
នតគាះនោយការជួញែូរមួយចំនួន បានពយាយមយ៉ា ងខ្លែ ងំកនាុងការទាមទារនសរ ើភាពរបស់
ខលែួនមកវញិ តាមរយៈការប៉ាុនប៉ាង្្ួ�រ�ំំអំណ្ចបុគ្គ�ិកមណ្�សំចត យកនភលែើងែុតទើតាងំ
ននាះ នោយសង្មឹថាខលែួនគាត់នឹងតតរូវនគបនណ្ញនចញ បង្កនតគាះថានា ក់ែ�់ខលែួនឯងនែើម្ើជា
្នាូរឱ្យនគន្្រនៅមន្ើរនពទ្យ ប៉ាុនប៉ាងសំុជំនួយពើសាធ្រណៈជនផែ�នែើរឆលែងកាត់ ឬផ្មទាងំ
បង្ករបួសែ�់ខលែួនឯងនៅនព�ពយាយមជមនាះន�ើរបាងំរូបវន័្ត។ ឧទាហរណ៍ទាងំននះ ជាការ
ផស្ងឱ្យន�ើញអំពើត្ភាពជាក់ផស្ង ក៏ែូចជានតគាះថានា ក់ននការ�ុឃំាងំនៅកនាុងមណ្�
សំចត។ 

ការគាចខ្លួន

Photographer: Jo Aigner

5សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



> ជាញឹកញាប់ នគផតង្្�់នហតុ្�ថា ការ�ុឃំាងំជនរងនតគាះ
នោយការជួញែូរនៅកនាុងមណ្�សំចត  គឺជាវធិ្នការនែើម្ើការពារ
ពួកគាត់កំុឱ្យរងនតគាះថានា ក់បផនថាមនទៀត ជាពិនសស នតគាះថានា ក់បង្ក
ន�ើងនោយអនាកផែ�បាននកងតបវញ័្ច ពួកគាត់។ ភាពងាយរងនតគាះ
របស់ជនរងនតគាះចំនពាះការបំភិតបំភ័យនិងការសងសឹក នោយ
អនាកនកងតបវញ័្ច  ក៏ែូចជាភាពងាយរងនតគាះចំនពាះការតតរូវនគជួញ
ែូរជា្មាើ គឺជាភាពងាយរងនតគាះយ៉ា ងពិតតបាកែ។ នទាះយ៉ា ងននះក្ើ 
ក៏ការសនតមចចិត្តយកជនរងនតគាះនៅ�ុឃំាងំកនាុងមណ្�សំចត
កតមតតរូវបានន្វើន�ើងនោយផ្អែកន�ើការវាយតនមលែបុគ្គ�មួយផែ�
បងាហា ញឱ្យន�ើញអំពើហានិភ័យផែ�គួរឱ្យនជឿជាក់បានណ្ស់។

>  នព�ខលែះ មានការន�ើកនហតុ្�ថា ការ�ុឃំាងំនៅកនាុងមណ្�
សំចតគឺថាជាវ ិ្ ើតបនសើរបំ្ុត ឬជាវ ិ្ ើផតមួយគត់ នែើម្ើនឆលែើយតប
ចំនពាះនសចក្ើតតរូវការជំនួយបន្ាន់របស់ជនរងនតគាះ។ មានការអះ
អាងថា តបសិននបើមិនមានការបង្ខំឱ្យពួកគាត់សថាិតនៅកនាុងកផនលែង
ផែ�មានការជួយគាតំទទាងំអស់ននះនទ ពួកគាត់នឹងមិនបានទទួ�
ការគាតំទចាបំាច់ទាងំននះន�ើយ នពា�គឺ មានចាប់តាងំពើជំនួយ
ផ្នាកនវជ្សាស្ស្ត រហូតែ�់ែំបូនាមា នផ្នាកចបាប់។ តបនទសជានតចើន 
មានសមតថាភាពអាចជួយ្្�់ការគាតំទែ�់ជនរងនតគាះ នោយពំុ
ចាបំាច់�ុឃំាងំពួកគាត់ន�ើយ នហតុននះ វាគឺជាតបការសំខ្ន់ណ្ស់
ផែ�តតរូវនចាទសួរ ថានតើនហតុអវើបានជានគចាត់ទុកថាអភិតកមននះ
មិនអាចន្វើនៅរចួ។

ភាពចាំ្បាច់ត្ូវការពារជនរងគ្្ះ

> តបសិននបើគាមា នសក្ខើកមមាពើជនរងនតគាះនទ នគតបផហ�ជាមានការ
�ំបាក ឬមិនអាចធ្នាឱ្យមានការជំនំុជតមះន�ើជនជួញែូរបាន
តបកបនោយនជាគជ័យន�ើយ។ ប៉ាុផន្ត ជានរឿយៗ ជនរងនតគាះមានមូ�
នហតុជតមរុញទឹកចិត្តតិចតួចប៉ាុនណ្ណ ះ នែើម្ើសហការកនាុងែំនណើ រការ
នើតិវ ិ្ ើ នោយជនរងនតគាះជានតចើនផតងនតចង់វ�ិតត�ប់នៅ្្ះ
វញិ ឬនៅរកការងារតបនសើរជាងននះ។ នោយនហតុននះ មានការ
ន�ើកន�ើងនូវនហតុ្�ចំនួនពើរកនាុងការ�ុឃំាងំជនរងនតគាះ៖ ទើមួយ
ការ�ុឃំាងំននះអាចការពារជនរងនតគាះពើការបំភិតបំភ័យកំុឱ្យ
សហការជាមួយអាជាញ ្រ និងទើពើរ គឺជួយធ្នាថាពួកគាត់មាន
វត្តមាននែើម្ើចូ�រមួជាសាក្សើកនាុងសំណំុនរឿងជួញែូរ។ ជានរឿយៗ 
នោយសារែំនណើ រការយុត្តិ្ម៌តពហមាទណ្មានរយៈនព�ផវង ជនរង
នតគាះផែ�ជាសាក្សើ អាចតតរូវជាប់�ុឃំាងំអស់រយៈនព�ជានតចើន
ផខ ឬរហូតែ�់ជានតចើនឆ្នា  ំ (នតកាមមូ�នហតុននះ) នោយមាន
តបាក់ចំណូ�តិចតួច ឬមិនមានតបាក់ ចំណូ�ទា�់ផតនសាះ និង
នោយមាន�ទ្ធភាពតិចតួច ឬ មិនមាន�ទ្ធភាពទា�់ផតនសាះ
កនាុងការតបាតស័យទាក់ទងជាមួយតគរួសាររបស់ខលែួន នហើយមិនមាន
ការធ្នាថា ពួកគាត់នឹងទទួ�បានអតថាតបនយជន៍ពើែំនណើ រការ
ជំនំុជតមះជនជួញែូរននាះន�ើយ។ 

តម្ូវការក្នុងការគាំទ្ជនរងគ្្ះ

ភាពចាំបាច់ន្ការធានាថាជនរងគ្្ះអាចចូលរួម
ក្នុងការសុើបអង្ក្ត និងជំនុំជម្ះ

តើហ្តុអ្វីបានជាមន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាល និងអ្នកដទ្ទៀត យកជនរងគ្្ះ
ដោយការជួញដូរទៅឃុំឃាំងក្នុងមណ្ឌលសំចត? 

មស្ន្តើរោឋា ភិបា� និងអនាកែនទនទៀត្្�់មូ�នហតុែូចខ្ងនតកាម ថាជាមូ�ោឋា ននហតុ្�
ននការយកជនរងនតគាះនោយការជួញែូរជាមនុស្សនពញវយ័នៅ�ុឃំាងំកនាុងមណ្�សំចត៖

> កនាុងតបនទសមួយចំនួន ចបាប់ពំុអនុញ្ញា តឱ្យជនរងនតគាះនោយ
ការជួញែូរផែ�ជាជននទសន្តរតបនវសន៍ កនាុងសាថា នភាពមិនតបតកតើ 
អាចសានា ក់នៅកនាុងតបនទសននាះបានន�ើយ នទាះបើជា ការសានា ក់នៅ
បនណ្្ះអាសននាក្ើ។ នព�ខលែះ នគបាននតបើតបាស់ទិែឋាភាពផែ�ពួក 
គាត់បានបំពានចបាប់អននា្ត តបនវសន៍ ជាមូ�នហតុនែើម្ើយកជន
រងនតគាះជាជនបរនទសនៅោក់កនាុងមណ្�សំចតរបស់រោឋា ភិបា�
ឬមណ្�សំចតផែ�បានទទួ�ការអនុម័តពើរោឋា ភិបា�។ បផនថាម
ន�ើននះ មានការន�ើកន�ើងថា មណ្�សំចតបិទទាវ រអាចជួយ
សតមបសតមរួ�ែ�់ែំនណើ រការនទវភាគើ (រមួទាងំការតាមរកតគរួសារ
និងការបញ្្ក់សញ្្តិ) ផែ�ចាបំាច់តតរូវន្វើមុននព�អាចន្វើមាតុភូមិ
និវត្តន៍ និងន្វើសមាហរណកមមាជនរងនតគាះតត�ប់នៅសហគមន៍
កនាុងតបនទសកំនណើ តវញិ។

ដោយសរជនរងគ្្ះខ្វះឋានៈស្បច្បាប់ 

6 សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



្វើនបើការអនុវត្តននះនៅផតបន្តនកើតមានក្ើ ក៏ការ�ុឃំាងំជនរងនតគាះនោយការជួញែូរកនាុងមណ្�សំចត និងតគឹះសាថា ន 
ែនទនទៀត គឺផ�ងសូវនកើតមានជាទូនៅែូចពើមុននទៀតនហើយ។ ននះជាការបងាហា ញឱ្យន�ើញនូវការយ�់ែឹងកាន់ផតនតចើន 
ន�ើងថាអភិតកមផបបននះគឺពំុអនុនលាមតាមសំនណរ និងសាមា រតើននតកបខណ្ចបាប់ ផែ�តតរូវបានអភិវឌ្ឍន�ើងជំុវញិបញ្ហា
ជួញែូរមនុស្សននាះនទ។ ឧទាហរណ៍ែ៏សំខ្ន់មួយ សូមនមើ�ការែកតសង់នចញពើអនុសញ្ញា អាសា៊ា នស្ើពើការជួញែូរែូច 
ខ្ងនតកាម ផែ�ហាមឃាត់យ៉ា ងចបាស់លាស់ ចំនពាះការ�ុឃំាងំជនផែ�តតរូវបាននគជួញែូរ។

តបាកែណ្ស់ ការ�ុឃំាងំជាតបចាគឺំជាការបំពាននគា�ការណ៍ចបាប់អន្តរជាតិមួយចំនួន (រមួទាងំសិទ្ធិទទួ�បាននសរ ើ 
ភាពកនាុងការបំលាស់ទើ និងការហាមឃាត់ការ�ុខំលែួនតាមទំននើងចិត្ត) និងគឺជាអំនពើខុសចបាប់ នៅនព�ពំុមានមូ�ោឋា ន 
នហតុ្�ជាក់លាក់ នៅតាមបរបិទរបស់បុគ្គ�នើមួយៗ។ សូមអានបផនថាមកនាុងតបអប់ខ្ងនតកាម។ 

នទាះបើជាអំណះអំណ្ងនើមួយៗ ែូចបានន�ើកន�ើងខ្ងន�ើ អាចមានគុណតនមលែកនាុងសាថា នភាពជាក់លាក់ក្ើ ក៏អំណះ
អំណ្ងទាងំននះមិនមាន�ក្ខណៈបញ្ចុ ះបញ្ចូ �គួរឱ្យនជឿជាក់ថាជានគា�ននយបាយផែ�អាចអនុវត្តបានជាទូនៅន�ើយ។
ជាក់ផស្ង មានការរកន�ើញថា កនាុងករណើ មួយចំនួន �ទ្ធ្�ផែ�ទទួ�បាន គឺជា្�ប៉ាះពា�់បស្ញ្្ច សពើនចតនាននះ
ទាងំតសរុង។ ឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្យកិច្ចការពារជនរងនតគាះ ការបងា្ខ ងំពួកគាត់កនាុងមណ្�សំចតបិទទាវ រអាចន្វើឱ្យពួកគាត់
កាន់ផតមានភាពងាយរងនតគាះចំនពាះនតគាះថានា ក់នៅវញិ នពា�គឺភាពងាយរងនតគាះពាក់ព័ន្ធនឹង្លែូវចិត្ត ផែ�មិនបាន្ូរ
តសា�ជាងមុន ហាក់បើែូចជាបទពិនសា្ន៍កា�ពើនព�ពួកគាត់តតរូវនគជួញែូរននាះផែរ។ ជំនួសឱ្យការសតមបសតមរួ�ែ�់
ការ្្�់ការគាតំទ ការោក់ជនរងនតគាះកនាុងមណ្�សំចតនោយ្្ុយពើឆន្ៈរបស់ពួកគាត់ អាចឈាននៅបែិនស្ឱកាស
ឱ្យពួកគាត់អាច្ូរនស្ើយ និងបន្តែំនណើ ររបស់ខលែួននៅមុខនទៀតបាន។ មយា៉ាងនទៀត ្វើនបើ “ជនរងនតគាះជាប់�ុ”ំ តបផហ�ជា
អាចមាន�ទ្ធភាពជួបអនាកនសើុបអនង្កត ឬតពះរាជអាជាញ បាននតចើនក៏នោយ ក៏ការបាត់បង់នសរ ើភាពអាចន្វើឱ្យសក្ខើកមមារបស់ពួក
នគចុះនខសាយ និងកាត់បនថាយការសនតមចចិត្ត និងឆន្ៈរបស់ពួកនគកនាុងការសហការ។ ជាចុងនតកាយ វាគឺជាតបការសំខ្ន់
ផែ�តតរូវកត់សមា្គ �់្�ប៉ាះពា�់ន�ើបុគ្គ�ិកមណ្�សំចតផែ�ន្វើការគាតំទជនរងនតគាះ នហើយតតរូវបានតតមរូវឱ្យបំនពញ
តួនាទើែូចជា “សន្ិសុខយម” និងតតរូវទទួ�ខុសតតរូវចំនពាះ “ការនគចខលែួន”។  

តើការឃុំឃាំងជនរងគ្្ះជាមនុស្សព្ញវ័យ សម្្ចបាននូវគោលបំណង ន្សកម្មភាពន្ះ ឬទ្? 

តើច្បាប់ច្ងដូចម្ដ្ច?

7សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



អនុសញ្ញ្អាស៊្នស្ដីពីការជួញដូរ

ការ�ុឃំាងំផែ�មានហានិភ័យ តតរូវបានកំណត់ថាជាការ�ុខំលែួនខុស 
ចបាប់ ឬការ�ុខំលែួនតាមទំននើងចិត្តកតមិតខ្ពស់ តបសិននបើនគអាចបងាហា ញ 
ឱ្យន�ើញថា ការ�ុឃំាងំទាងំននាះនឆលែើយតបតាម�ក្ខណៈវនិិច្័យមួយ ឬ
នតចើនែូចខ្ងនតកាម៖

• ការ�ុឃំាងំពំុតតរូវបានផចងជាក់លាក់នៅកនាុងចបាប់ ឬតតរូវបានកំណត់
 ន្វើន�ើងខុសនឹងចបាប់ 

• ការ�ុឃំាងំតតរូវបាន្្�់ឱ្យ ឬកំណត់ន្វើន�ើងកនាុង�ក្ខណៈនរ ើសនអើង
 (ឧទាហរណ៍ អនុវត្តផតចំនពាះស្ស្តើ និងកុមារ ើ/កុមារ)

• ការ�ុឃំាងំតតរូវបានកំណត់ន្វើន�ើងកនាុងរយៈនព�យូរមិនមានបញ្្ក់
 រយៈនព�ចបាស់ ឬមានរយៈនព�មិនកំណត់

• ការ�ុឃំាងំមាន�ក្ខណៈអយុត្តិ្ម៌ មិនមាន�ក្ខណៈអាចពយាករណ៍
 បាន និង/ឬមាន�ក្ខណៈមិនសមមាតតជាមួយបញ្ហា

• ការ�ុឃំាងំពំុសថាិតនតកាមការពិនិត្យន�ើងវញិផ្នាកតុលាការ ឬផ្នាក
 រែឋាបា� ផែ�អាចបញ្្ក់អះអាងអំពើភាពតសបចបាប់ននការ�ុឃំាងំ
 ននាះ និងបន្តមានភាពចាបំាច់តមាប់សាថា នភាពផែ�អនុញ្ញា តឱ្យមាន
 �ទ្ធភាពនោះផ�ង កនាុងករណើ មិនមានមូ�ោឋា នសតមាប់ការ�ុខំលែួនជា
 បន្ត។ 

តបភព៖ OHCHR នសចក្ើអតាថា ្ិបបាយចំនពាះនគា�ការណ៍ 
និងនគា�ការណ៍ផណនាសំ្ើពើការជួញែូររបស់អង្គការ
សហតបជាជាតិទំព័រ ១៣៥-១៣៦ ។

ភាគើនើមួយៗ មិនតតរូវឃាត់ឃាងំនោយមិនសមនហតុ្�នូវជនទាងំឡាយណ្ផែ�តតរូវ
បានកំណត់អត្តសញ្ញា ណនោយអាជាញ ្រមានសមតថាកិច្ចរបស់ខលែួនថាជាជនរងនតគាះនោយ
ការជួញែូរ នៅកនាុងមន្ើរ�ុឃំាងំ ឬពន្ធនាគារ នៅមុននព� កនាុងនព� ឬ នតកាយនព� 
ននែំនណើ រការនើតិវ ិ្ ើរែឋាប្នវណើ  តពហមាទណ្ ឬរែឋាបា� សតមាប់ការជួញែូរមនុស្សន�ើយ។
មាតតា ១៤(៨)

Photographer:  Ario Adityo

តើការឃុំឃាំងជនរងគ្្ះកា្ល្យជាការរំលោភបំពាន
សិទ្ធិមនុស្សនៅព្លណា?
តើការឃុំឃាំងជនរងគ្្ះកា្ល្យជាការរំលោភបំពាន
សិទ្ធិមនុស្សនៅព្លណា?

8 សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



ការអនុវត្តកនាុងតំបន់អាសា៊ា នចំនពាះការ�ុឃំាងំជនរងនតគាះ មាន�ក្ខណៈនយនឌ័រកនាុងកតមិតខ្ពស់។ ភាគនតចើនន�ើស 
�ុបននជនរងនតគាះនោយការជួញែូរ ផែ�តតរូវបាន�ុឃំាងំកនាុងមណ្�សំចតគឺជាស្ស្តើ។ ទិែឋាភាពននះ អាតស័យមួយ 
ផ្នាកនោយសារស្ស្តើ និងកុមារ ើ តតរូវបានចាត់ទុកថាជាអនាកតតរូវការកិច្ចការពារផែ�្្�់នោយមណ្�សំចតបិទទាវ រ។ 
មូ�នហតុមួយនទៀត គឺស្ស្តើនិងកុមារ ើនតចើនផតតតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណជាជនរងនតគាះនោយការជួញែូរតាមរយៈ 
បណ្្ញ្លែូវការ ជានហតុន្វើឱ្យពួកនគនតចើនផតមាន�ទ្ធភាពចូ�មកកនាុងតបព័ន្ធការពារ្លែូវការ និងមិន្លែូវការ នបើន្ៀប 
ជាមួយបុរស និងកុមារា។ ជនរងនតគាះជាបុរស នតចើនផតតតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណខុសថាជាជននទសន្តតបនវសន៍ 
(ខុសចបាប់) ផែ�ជានហតុន្វើឱ្យពួកនគតតរូវបានន្្រនៅកាន់សាថា ប័ន�ុខំលែួនអននា្ត តបនវសន៍ នហើយតតរូវបានបញូ្នតត�ប់ 
នៅតបនទសកំនណើ តវញិនៅនព�នតកាយ។ ជា�ទ្ធ្� ពួកនគអាចពំុមាន�ទ្ធភាពទទួ�បាននសវា និងការគាតំទផែ� 
ពួកនគមានសិទ្ធិទទួ�បាន កនាុងនាមជាជនរងនតគាះនោយការជួញែូរ។ ្វើនបើបណ្្តបនទសអាសា៊ា នមួយចំនួនបាន 
បនង្កើតមណ្�សំចតសតមាប់បុរសនិងកុមារាក្ើ ក៏ចំនួនមណ្�សំចតសតមាប់ពួកនគ គឺមានចំនួនតិចជាងមណ្� 
សំចតរបស់ស្ស្តើនិងកុមារ ើជាខ្លែ ងំ នហើយតាម្មមាតាមណ្�សំចតទាងំននាះផតងសថាិតនតកាមវធិ្នខុសពើមណ្�សំចត 
របស់ស្ស្តើនិងកុមារ ើ នពា�គឺ មណ្�សំចតរបស់បុរសនិងកុមារាអនុញ្ញា តឱ្យមាននសរ ើភាពកនាុងការបំលាស់ទើនតចើនជាង 
មណ្�សំចតរបស់ស្ស្តើ និងកុមារ ើ។ ចបាប់អន្តរជាតិ និងចបាប់តំបន់ ហាមឃាត់យ៉ា ងចបាស់ចំនពាះការនរ ើសនអើង នតកាម 
មូ�ោឋា ននននភទ។ ការអនុវត្តការ�ុឃំាងំស្ស្តើនិងកុមារ ើជាតបចា ំ (និងការបែិនស្មិន្្�់កិច្ចកាពារតគប់តគាន់ និង 
នសវាគាតំទសតមាប់បុរសនិងកុមារា) មាន�ក្ខណៈជាការនរ ើសនអើងយ៉ា ងតជា�នតរៅ នហតុននះវាគឺជាការអនុវត្តខុស 
ចបាប់។

នៅនព�នសវាមណ្�សំចត ពំុតតរូវបានផកសតមរួ�ឱ្យតតរូវនៅតាមនសចក្ើតតរូវការ ្�តបនយជន៍ និងសម្ទារបស់ 
បុគ្គ� �ទ្ធ្�អាចន្វើឱ្យមានការបង្ខំឲ្យនតបើតបាស់និយមនយនឌ័រន�ើមនុស្សផែ�សានា ក់នៅកនាុងមណ្�សំចត
ទាងំននាះ។ កនាុងតបនទសមួយ មានការកត់សមា្គ �់ន�ើញថានកមាងតសើវយ័ជំទង់ ជានរឿយៗ ផតងទទួ�បានជនតមើសន្វើ 
សកមមាភាពផែ�រមួមាន កាត់នែរ និងការអ្ិោឋា ន នហើយពំុបាន្្�់ឱកាសនែើម្ើន�ងកើឡានទ ចំផណកស្ស្តើនពញវយ័ 
តតរូវបាន "ហាមឃាត់" មិនឱ្យជក់បារ ើនោយសារមានការរពំឹងទុកផបបបង្ខំ អំពើរនបៀបផែ�ស្ស្តើគួរតបតពឹត្ត និងពំុគួរតបតពឹត្ត។ 

យ្នឌ័រ និងការឃុំឃាំងក្នុងមណ្ឌលសំចត

9សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



អំណះអំណាង ការសន្មត កត្ត្ដ្លជម្ុញការសន្មត

 
"ជនជួញដូរនឹង
បង្កគ្្ះថា្ន្ក់ ឬ
គំរាមកំហ្ង
ជនរងគ្្ះ"

"ជនរងគ្្ះចាំបាច់
ត្ូវទទួលបានកិច្ច
ការពារពីខ្លួនឯង"

"សង្គមត្ូវការកិច្ច 
ការពារពីជនរងគ្្ះ 
ដោយការជួញដូរ"

យុទ្ធសស្ត្ដើម្បីជម្នះលើការសន្មត

និងកាត់បន្ថយការឃុំខ្លួន

> ជនរងនតគាះផែ�តតរូវបាន
អនុញ្ញា តឱ្យន្វើការបំលាស់ទើ
នោយនសរ ើ នឹងតតរូវរងរបួស
ឬតតរូវនគសមាលែ ប់ ឬ តតរូវបាន 
បញ្ចុ ះបញ្ចូ �មិនឱ្យ្្�់
សក្ខើកមមាតបឆ្ងំនឹងជនជួញ
ែូរ។

ជនរងនតគាះជាពិនសស
ស្ស្តើ និងកុមារ ើ តតរូវការមណ្�
សំចតសុវតថាិភាព។

> ជនរងនតគាះផែ�តតរូវបាន
អនុញ្ញា តឱ្យន្វើការបំលាស់ទើ
នោយនសរ ើ នឹងន្វើការសនតមច
ចិត្តមិនបាន�អែ៖ រត់នចញ និង
វ�ិនៅរកជនជួញែូរ និង/ឬ
ការងារកនាុងទតមង់ ឬកនាុង
�ក្ខខណ្ផែ�នពារនពញ
នោយការនកងតបវញ័្ច ។

> ជនរងនតគាះផែ�អាចបំលាស់
ទើនោយនសរ ើ ចបាស់ជានឹង
បាត់ ខលែួននៅកនាុងសហគមន៍
តពមទាងំអាចចូ�រមួពាក់ព័ន្ធ
កនាុងសកមមាភាពឧតកិែឋា និង/ឬ
សកមមាភាពមិននអើនពើជាមួយ
សើ�្ម៌។

> ករណើ នកើតនហតុ (ជាក់ផស្ង
និងពាក្យចចាមអារាម) អំពើ
តបការផែ�ជនជួញែូរបង្ក
នតគាះថានា ក់ ែ�់ជនរងនតគាះ
នៅនតរៅ មណ្�សំចតជនរង
នតគាះសថាិតកនាុងមណ្�សំចត
រងឥទ្ធិព�ពើជនជួញែូរ ឬ 
នែនជើងរបស់ជនជួញែូរ។

>

>

>

ករណើ នកើតនហតុ (ជាក់ផស្ង 
និងពាក្យចចាមអារាម) ស្ើពើ
តបការផែ�ជនរងនតគាះប៉ាុនប៉ាង 
“នគចខលែួន” ពើមណ្�សំចត
បិទទាវ រ។
 
មានការនផ្្តការយកចិត្ត
ទុកោក់ហួសតបមាណន�ើ
ជនរងនតគាះជាស្ស្តើ និងការ 
នកងតបវញ័្ច ្លែូវនភទ។

និយម និងការរពឹំងទុកផ្នាក
នយនឌ័រផបបបុរសនិយម និង
បិតា្ិបនតយ្យស្ើពើអវើផែ�
ជាឧត្តមតបនយជន៍របស់ជន
រងនតគាះ។

> ការវនិិច្័យគុណតនមលែផបប
អត្តននាម័ត ជាពិនសស ការ
វនិិច្័យនិយម និងការរពឹំងទុក
ផ្នាកនយនឌ័រ។

ការតចបាច់បញ្ចូ �គានា រវាង
រនបៀបវារៈននការតគប់តគង
នទសន្តរតបនវសន៍ជាមួយការ
នឆលែើយតបនៅនឹងការជួញែូរ។

>

>

សាថា ប័នជំរុញការអនុវត្តចបាប់ និងបុគ្គ�ិក
របស់មណ្�សំចតតតរូវន្វើការយ៉ា ងជិតសនាិទ្ធ
ជាមួយជនរងនតគាះ នែើម្ើវាយតនមលែ តគប់តគង 
និងកាត់បនថាយហានិភ័យផែ�នគយ�់ថានឹង
នកើតមាន និងហានិភ័យជាក់លាក់។

សាថា ប័នជំរុញការអនុវត្តចបាប់ និងបុគ្គ�ិក
មណ្�សំចតបានទទួ�ការបណុ្ះបណ្្�
កនាុងការន្វើការវាយតនមលែហានិភ័យ និងចូ�រមួ
កនាុងការតគប់តគង/ការកាត់បនថាយហានិភ័យ។

>

>

ទើភានា ក់ងារយុត្តិ្ម៌តពហមាទណ្ និងទើភានា ក់ងារ 
គាតំទជនរងនតគាះ បញ្្ក់អះអាង និងន�ើក 
កម្ពស់នគា�ការណ៍ផែ�ជនរងនតគាះពំុអាច
តតរូវបានជំនំុជតមះ ឬោក់ទណ្កមមាចំនពាះអំនពើ
ផែ�បានតបតពឹត្តកនាុងគនលែងននការជួញែូរន�ើយ។ 

ទើភានា ក់ងារយុត្តិ្ម៌តពហមាទណ្ និងទើភានា ក់ងារ 
គាតំទជនរងនតគាះ រមួទាងំបុគ្គ�ិកមណ្� 
សំចត មានចំនណះែឹង និងសមតថាភាពនែើម្ើ 
យ�់អំពើចរន្តននការជួញែូរ និងទទួ�សា្គ �់ 
សិទ្ធិរបស់ជនរងនតគាះជាមនុស្សនពញវយ័កនាុង
ការសនតមចចិត្តសតមាប់ខលែួនឯង នទាះបើជាការ
សនតមចចិត្តមិន�អែក្ើ។

>

>

នរៀបចំឱ្យមានរយៈនព�ឆលែុះបញ្្ច ងំ និង
មន្យាបាយែនទនទៀតផែ�ជនបរនទសអាច
សានា ក់នៅ និងន្វើការនោយតសបចបាប់ នបើនទាះ 
បើជាកនាុងរយៈនព�ខលែើក្តើ។

តបព័ន្ធតគប់តគងករណើ សតមាប់ជនរងនតគាះ
នើមួយៗ បានទទួ�ការគាតំទពើនសវាតាម
វសិ័យសមតសប នោយមានបុគ្គ�ិកបាន
ទទួ�ការបណុ្ះបណ្្� និងបានទទួ�ការ
ន�ើកទឹកចិត្ត ឱ្យន្វើការជាមួយជនរងនតគាះ
នោយការជួញែូរ។ ការយ�់ែឹងែ៏រងឹមាអំំពើ
អភិតកម នផ្្ត តន�ើជនរងនតគាះ និងអភិតកម
ផែ�គិតគូរែ�់បញ្ហា នយនឌ័រ។

>

>

10 សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



នៅនព�ពិចារណ្អំពើបញ្ហា ននការ�ុឃំាងំកនាុងមណ្�សំចត វាគឺជាតបការសំខ្ន់ផែ�តតរូវទទួ�សា្គ �់
ភាពខុសគានា ជាមូ�ោឋា នមួយចំនួន រវាងជនរងនតគាះនោយការជួញែូរជាកុមារ និងជនរងនតគាះជាមនុស្ស
នពញវយ័។ កុមារខវះទើភានា ក់ងារចបាប់ នហើយអាចងាយរងនតគាះកាន់ផតខ្លែ ងំនៅនឹងនតគាះថានា ក់នានា។ ការ 
ពិចារណ្អំពើឧត្តមតបនយជន៍របស់កុមារ អាចនានំៅែ�់ការសនតមចចិត្តផែ�កុមារននាះគួរ (ឬពំុគួរ)
តតរូវបានបងា្ខ ងំនៅកនាុងមណ្�សំចត។ ចបាប់ជំុវញិការ�ុឃំាងំកុមារ មានភាពតឹងរងឹជាខ្លែ ងំ នហើយវាគឺ
ជាតបការចាបំាច់ណ្ស់ផែ�តតរូវនគារពតាមចបាប់ទាងំននះឱ្យបានខ្្ប់ខ្ួន កនាុងករណើ មានការសនតមចចិត្ត
ឱ្យយកកុមារនៅោក់កនាុងមណ្�សំចត។ តបសិននបើមិនមានការតបកាន់ខ្្ប់តាមកាតពវកិច្ច និងសិទ្ធិែូច
មានផចងខ្ងនតកាមនទ ននាះការ�ុឃំាងំកុមារនឹងកាលែ យជាអំនពើខុសចបាប់។

Photographer: Remi Yuan / Unsplash

បញ្ហ្ពិស្សន្ជនរងគ្្ះជាកុមារ

11សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



Photographer: Cxxiohi / Unsplash

គណកមាមា ្ិការទទួ�បន្ុកសិទ្ធិកុមារបានសង្កត់្្ងន់ថា “ជាវធិ្នទូនៅ
កុមារពំុគួរតតរូវបានែកហូតនសរ ើភាពន�ើយ”។ (នយប�់ទូនៅន�ខ ៦)។
អនុសញ្ញា ស្ើពើសិទ្ធិកុមារ បកតសាយបញ្្ក់ថា រា�់ការ�ុឃំាងំកុមារ
គួរផតជាវធិ្នការជាជនតមើសចុងនតកាយបំ្ុត និងសតមាប់រយៈនព� 
សមតសបខលែើបំ្ុត (មាតតា ៣៧ (ខ))។ នហតុននះ រា�់ការសនតមចចិត្ត
ទាងំឡាយ ផែ�តតរូវបានន្វើន�ើងទាក់ទងនឹងការ�ុឃំាងំកុមារចាបំាចត់តរូវ
ផតជាឧត្តមតបនយជន៍របស់កុមារ នហើយរា�់ការ�ុឃំាងំចាបំាច់តតរូវ៖ 

• អនុនលាមតាមចបាប់

• មិនន្វើន�ើងតាមទំននើងចិត្ត នហើយមិនមានការនរ ើសនអើង និង

• សតមាប់រយៈនព�សមតសបខលែើបំ្ុត

កុមារផែ�តតរូវបាន�ុឃំាងំ មានសិទ្ធិែូចខ្ងនតកាម៖

• តតរូវបានបំផបកពើមនុស្សនពញវយ័ ន�ើកផ�ងផតតតរូវបានចាត់ទុកថា  
 ជាឧត្តមតបនយជន៍របស់កុមារ កនាុងការមិនតតរូវបានបំផបកនចញពើ
 មនុស្សនពញវយ័

• រកសាទំនាក់ទំនងជាមួយតគរួសាររបស់ខលែួនតាមរយៈការនឆលែើយឆលែង និង  
 ការសួរសុខទុក្ខ (ន�ើកផ�ងផតកនាុងករណើ ពិនសសមួយចំនួនែូចជា  
 ការចូ�រមួរបស់តគរួសារកនាុងសាថា នភាពជួញែូរ)

• មាន�ទ្ធភាពទទួ�បានជំនួយផ្នាកចបាប់ និងជំនួយសមតសបែនទ
 នទៀតភាលែ មៗ រមួទាងំការគាតំទឱ្យមានភាព្ូរតសា�ន�ើងវញិ្លែូវកាយ 
 និង្លែូវចិត្ត និង សមាហរណកមមាសង្គមនៅកនាុងបរយិកាសផែន�ើក
 កម្ពស់សុខភាព ការនគារពឱ្យតនមលែខលែួនឯង និងនសចក្ើន្លែ្នាូរចំនពាះកុមារ 

• នែញនោ�ចំនពាះភាពតសបចបាប់ននការែកហូតនសរ ើភាពរបស់ខលែួន
 នៅចំនពាះមុខតុលាការ ឬអាជាញ ្រមានសមតថាកិច្ចឯករាជ្យ និង
 អពយាតកឹត្យែនទនទៀត និងទទួ�បានការសនតមចចិត្តភាលែ មៗ។

វិធានពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំឃាំងជនរងគ្្ះ
ដោយការជួញដូរជាកុមារ

12 សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



> ជនរងនតគាះជាមនុស្សនពញវយ័ទាងំអស់ គួរ្្�់ការយ�់តពម
ចបាស់លាស់ ចំនពាះការចូ�សានា ក់នៅកនាុងមណ្�សំចត។ ការ
យ�់តពមននាះ គប្ើផ្អែកន�ើព័ត៌មាននពញន�ញអំពើមូ�នហតុផែ
�ន្វើឱ្យពួកនគចាបំាច់តតរូវនៅកនាុងមណ្�សំចត រយៈនព�ផែ�
ពួកនគតតរូវរពឹំងថាសានា ក់នៅទើននាះ និង�ក្ខខណ្ននការសានា កន់ៅ
កនាុងមណ្�សំចត។ ព័ត៌មាន “នពញន�ញ” មានន័យថាពំុគួរ
លាក់បាងំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពើជនរងនតគាះន�ើយ រមួទាងំព័ត៌មាន
អំពើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់្ងផែរ។ គួរ្្�់ព័ត៌មានកនាុង�ក្ខណៈផែ�
ជនរងនតគាះអាចយ�់បាន នោយគិតគូរែ�់ភាសា អាយុ និង
ពិការភាពរបស់បុគ្គ�។ ជនរងនតគាះ អាចែកការយ�់តពមរបស់
ខលែួនវញិបាននទាះជានៅនព�ណ្ក៏នោយ នហើយអាជាញ ្រមណ្�
សំចតចាបំាច់តតរូវពិនិត្យឱ្យបាននទៀងទាត់ ថានតើជនរងនតគាះនៅ
ផតបន្យ�់តពមសានា ក់នៅកនាុងមណ្�សំចតនទៀត ឬនទ។

> គួរកសាឱ្យមានកំណត់តតាលាយ�ក្ខណ៍អក្សរ នែើម្ើកត់តតា
ឱ្យបានសុតកឹត្យអំពើការយ�់តពមែំបូងរបស់ជនរងនតគាះ កនាុង
ការចូ�មកសានា ក់នៅកនាុងមណ្�សំចត តទព្យសម្តិ្តអវើខលែះផែ�
តតរូវបានរកសាទុក ឬតតរូវបានែកហូត នៅនព�ណ្ និងមូ� 
នហតុអវើ និងរា�់ការែកការយ�់តពមរបស់ជនរងនតគាះផែ�
ផ�ងចង់បន្តសានា ក់នៅកនាុងមណ្�សំចត មូ�នហតុផែ�តតរូវ
រកសាទុកគាត់នៅកនាុងមណ្�សំចត រនបៀប និងនព�នវលាផែ�
នហតុ្�ទាងំននាះតតរូវបានសនតមច និងសនតមចនោយនរណ្ 
និងនោយរនបៀបណ្ នព�នវលា និងភាពញឹកញាប់ននការ
សនតមចចិត្តផែ�តតរូវបានពន្យ�់នៅែ�់ជនរងនតគាះ និងន្វើ
ន�ើងនោយនរណ្។ កំណត់តតាទាងំននះ គួរតតរូវបានរកសាឱ្យ
មានសុវតថាិភាពនយងនៅតាមចបាប់ និង�ក្ខខណ្តតមរូវស្ើពើ
កិច្ចការពារទិននាន័យជាតិ។ 

អនុសញ្ញា អាសា៊ា ន ផចងយ៉ា ងចបាស់អំពើការនប្តជាញ ចិត្តរមួគានា របស់រែឋាសមាជិកអាសា៊ា នកនាុងការនឆលែើយតប
ចំនពាះការជួញែូរ ផែ�ផ្អែកន�ើសិទ្ធិ និងនផ្្ត តយកចិត្តទុកោក់ន�ើជនរងនតគាះ កនាុងននាះរមួមានការ
នជៀសវាងការ�ុឃំាងំជនរងនតគាះតគប់នព�ផែ�អាចន្វើបាន។ ខ្ងនតកាមននះគឺជាឱកាស និង
យុទ្ធសាស្ស្តផែ�តតរូវបាននសនាើន�ើងនែើម្ើជំរុញការនប្តជាញ ចិត្តរមួគានា  ែូចបាននពា�ខ្ងនែើម។ 

លុបបំបាត់ការឃុំឃាំងក្នុងមណ្ឌលសំចត និងលើកកម្ពស់ស្ថ្នភាព
របស់ជនរងគ្្ះក្នុងមណ្ឌលសំចត៖ ឱកាស និងយុទ្ធសស្ត្

ទទួលបានការយល់ព្មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីជនរងគ្្ះ 
ព្លពួកគាត់ចូលមកកាន់មណ្ឌលសំចត និងសុំការយល់ព្ម
ក្នុងចន្ល្ះរយៈព្លទៀងទាត់ បនា្ទ្ប់ពីព្លនះ៖

រក្សាកំណត់ត្្សុក្ឹត្យ និងលម្អិតអំពីជនរងគ្្ះជាបុគ្គល
នីមួយៗក្នុងមណ្ឌលសំចត៖ 

13សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន



> តបនទសកាន់ផតនតចើនកំពុង្្�់រយៈនព�សតមាប់ការឆលែុះបញ្្ច ងំ
និងការស្ារន�ើងវញិែ�់ជនរងនតគាះ នហើយកនាុងអំ�ុងនព�ននះ
ពួកគាត់បានទទួ�កផនលែងសានា ក់នៅ និងការជួយគាតំទ ផែ�នឹង
ជួយពួកគាត់កនាុងការសនតមចចិត្តអំពើជនតមើសរបស់ខលែួន     រមួទាងំថា
នតើពួកគាត់នឹងសហការជាមួយទើភានា ក់ងារយុត្តិ្ម៌តពហមាទណ្កនាុង
ការជំនំុជតមះជនផែ�បាននកងតបវញ័្ច ពួកគាត់ឬនទ។ នោយសារ
នគា�បំណងននរយៈនព�សតមាប់ការឆលែុះបញ្្ច ងំ និងការស្ារន�ើង
វញិននះ គឺនែើម្ើន្វើឱ្យជនរងនតគាះមានអារមមាណ៍ថាមានសុវតថាិភាព 

ននននននននននននននននននន នននននននននននននននននននននននននននននននននននននន

នននននននននននននននននននននននននន

> តតរូវពិចារណ្រកវ ិ្ ើនែើម្ើបានទទួ�បាននសចក្ើផ្លែង និងសក្ខើកមមា
ពើជនរងនតគាះផែ�្្ត�់នូវភស្តុតាង នោយពំុតតរូវ�ុឃំាងំពួកនគ 
រយៈនព�យូរកនាុងមណ្�សំចត។ អនាកតបកបវជ្ិាជើវៈផ្នាកយុត្តិ្ម៌
តពហមាទណ្ គួរតជរួតតជាបអំពើឱកាសផែ�មានកនាុងចបាប់នើតិវ ិ្ ើ
តពហមាទណ្ រមួទាងំការនតបើតបាស់សក្ខើកមមាកនាុងអង្គបុនរជំនំុជតមះ
ការ្តវ ើនែអូសក្ខើកមមា ឬការ្្�់សក្ខើកមមាតាមរយៈការតភ្ាប់វ ើនែអូ។
តបសិននបើនៅពំុទាន់មានចបាប់ទាងំននះនៅន�ើយ នើតិករគប្ើ
ពិចារណ្បនង្កើតចបាប់សតមាប់ជនតមើសទាងំននះ។ គប្ើនរៀបចំឱ្យ
មានយន្ការនែើម្ើធ្នាឱ្យបានថាជនរងនតគាះទទួ�បានព័ត៌មាន
អំពើវឌ្ឍនភាពននសំណំុនរឿងផែ�ពួកនគចូ�រមួពាក់ព័ន្ធ នហើយ
អាចនសនាើសំុព័ត៌មាននៅនព�ណ្ក៏បាន។ 

ផ្ដល់ព្លវ្លាឱ្យជនរងគ្្ះសម្្ចចិត្តអំពីអ្វី
ដ្លពួកគាត់ចង់ធ្វើ៖ 

ផ្ត្ច់ការផ្សារភា្ជ្ប់គោលបំណងផ្ន្កយុត្តិធម៌ព្ហ្មទណ្ឌច្ញពី
ការសម្្ចចិត្តទាក់ទងនឹងមណ្ឌលសំចតរបស់ជនរងគ្្ះ៖ 

> រា�់ការសនតមចចិត្ត�ុឃំាងំជនរងនតគាះនោយការជួញែូរ
ចាបំាច់តតរូវន្វើន�ើងនោយឈរន�ើមូ�ោឋា នចបាប់ នោយពំុមាន
�ក្ខណៈនរ ើសនអើងណ្មួយន�ើយ។ ការសនតមច ចាបំាច់តតរូវន្វើ
ន�ើងសតមាប់បុគ្គ�នើមួយៗ ពំុផមនយកនៅអនុវត្តកនាុង�ក្ខណៈ
ជាតបចា ំឬ ជាតករុមននាះន�ើយ។ កនាុងករណើ មិនមានកិច្ចែំនណើ រ
ការសមតសបផបបននះនៅន�ើយ គួរនរៀបចំឱ្យមានកិច្ចែំនណើ រ
ការផបបននះ នហើយអនាកន្វើនសចក្តើសនតមចចិត្តពាក់ព័ន្ធចាបំាច់
តតរូវែឹងអំពើកិច្ចែំនណើ រការននះ។ 

> តបនទសមួយចំនួន បានខិតខំកាត់បនថាយរយៈនព�សានា ក់
នៅកនាុងមណ្�សំចតបិទទាវ ររបស់ជនរងនតគាះ តាមរយៈការ
នតបើតបាស់តុលាការពិនសស នហើយនៅតកម និងតពះរាជអាជាញ
បានទទួ�ការបណុ្ះបណ្្�ពិនសស នែើម្ើពននលែឿនសំណំុនរឿង
ជួញែូរ។ នគអាចនរៀនសូតតពើនមនរៀនននកិច្ចខិតខំទាងំននះ និង
តាមរយៈការបស្ញ្្បការយ�់ែឹងែ�់អនាកនសើុបអនង្កត តពះរាជ
អាជាញ  និងនៅតកម អំពើ្�ប៉ាះពា�់ែ៏អាតកក់ ផែ�អាចមាន
ន�ើជនរងនតគាះសថាិតនៅកនាុងមណ្�សំចតបណ្្�មកពើការ
ពនយារនព� ។ 

អនុវត្តដំណើរការសមស្បឱ្យបានមុឺងមា៉្ត់ចំពោះការ
សម្្ចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងមណ្ឌលសំចត៖ 

ពន្លឿនកិច្ចដំណើរការន្ករណីជួញដូរដើម្បីកាត់បន្ថយ
បន្ទុកលើជនរងគ្្ះស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលសំចត៖ 

14 សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន14



> តួនាទើចម្ងរបស់បុគ្គ�ិកមណ្�សំចត ផែ�ជានរឿយៗគឺជា
បុគ្គ�ិកសង្គមកិច្ច គឺ្្�់ការគាតំទែ�់ជនរងនតគាះ។ ការទុកចិត្ត
និងភាពសនាិទ្ធសានា � ផែ�បុគ្គ�ិកតតរូវសាថា បនាឱ្យមានជាមួយជន
រងនតគាះ តតរូវបានបន្ុចបងាអែ ក់ នៅនព�ពួកនគតតរូវបានតតមរូវឱ្យ
ជំរុញការរតឹបន្ឹងន�ើបំលាស់ទើ។ ន�ើសពើននះ តួនាទើ “ឃាលែ នំមើ�” 
ែូចជានគរបា� បានោក់បន្ុកមិនសមនហតុ្�មកន�ើបុគ្គ�ិក
នហើយអាចន្វើឱ្យពួកនគតតរូវតបឈមនឹងហានិភ័យនតគាះថានា ក់ជា
សក្ានុព�។ គួរពិនិត្យន�ើងវញិ និងផកសតមរួ�នគា�ននយបាយ
មណ្�សំចត នែើម្ើការពារបុគ្គ�ិកសង្គមកិច្ចរបស់មណ្�សំចត 
កំុឱ្យន្វើសកមមាភាពតបឆ្ងំ្�តបនយជន៍របស់ជនរងនតគាះ និង
តតរូវបកតសាយបញ្្ក់ឱ្យចបាស់ថា តួនាទើរបស់ពួកនគ គឺ្្�់ការ
គាតំទែ�់ជនរងនតគាះ។

> កនាុងករណើ ផែ�អាចន្វើបាន ជនរងនតគាះគួរមានឱកាសទទួ�
បានការផ្ទានំៅនតរៅតបព័ន្ធមណ្�សំចត។ អនាក្្�់នសវា គប្ើ
ផសវងរកវ ិ្ ើនែើម្ើ្ ្�់កផនលែងសានា ក់នៅឱ្យជនរងនតគាះកនាុងកផនលែងសានា ក់
នៅមានសុវតថាិភាព និងសមតសប រមួទាងំនៅកនាុង្្ះជួ� ឬនៅកនាុង
អាផ្តមិន។ ឧបសគ្គទាងំឡាយផែ�ជនរងនតគាះអាចជួបតបទះ
កនាុងការផសវងរកនសវាជំនួយកនាុងសហគមន៍ គប្ើតតរូវបានកំណត់
និងនោះតសាយ។

> ជនរងនតគាះនោយការជួញែូរជាកុមារទាងំអស់ (ឬអនាកផែ�
តតរូវបានសនមាតថាជាជនរងនតគាះជាកុមារ) គប្ើទទួ�បានការផតង
តាងំឱ្យមានអនាកអាណ្ពយាបា�ភាលែ មៗ ផែ�មានសមតថាភាព និង
មានទទួ�ការបណុ្ះបណ្្�តតឹមតតរូវ ផែ�តតរូវទទួ�ខុសចំនពាះ
កិច្ចការពារឧត្តមតបនយជន៍របស់កុមារននាះ។ តបសិននបើកុមារតតរូវ
បាន�ុឃំាងំកនាុងមណ្�សំចត អនាកអាណ្ពយាបា� (ផែ�គប្ើ
ជាបុគ្គ�ឯករាជ្យ និងអពយាតកឹត្យ ផែ�តតរូវបានផតងតាងំនោយ
អាជាញ ្រជាតិមានសមតថាកិច្ច) ទទួ�ខុសតតរូវធ្នាថា ការ�ុឃំាងំ
ននាះគឺជា (និងបន្ជា) ឧត្តមតបនយជន៍របស់កុមារ នហើយសិទ្ធិតាម
នើតិវ ិ្ ើ និងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធែនទនទៀតតតរូវបាននគារពយ៉ា ងនពញន�ញ។

ដក់ឱ្យមានគោលនយោបាយគ្ប់គ្ងមណ្ឌលសំចត ដ្ល
កាត់បន្ថយបន្ទុកលើបុគ្គលិកមណ្ឌលសំចត៖ 

ស្វ្ងរកជម្ើសដទ្ក្្ពីមណ្ឌលសំចត តមរយៈការ
ថ្ទាំនៅតមសហគមន៍៖ 

ការត្ងតំងអាណាព្យាបាលសម្្ប់ជនរងគ្្ះ
ជាកុមារទាំងអស់៖ 

> នែើម្ើធ្នាបានថាជនរងនតគាះនោយការជួញែូរជាជនបរនទស
ពំុកាលែ យជាកមមាវតថាុននការ�ុឃំាងំពាក់ព័ន្ធជាមួយអននា្ត តបនវសន៍ គួរ
ោក់ឱ្យមាន និង្្�់ការអនុញ្ញា តឱ្យសានា ក់នៅបនណ្្ះអាសននា
សតមាប់ជនរងនតគាះផែ�មាន�ក្ខណៈសម្ត្តិទទួ�បាននោយ
ពំុមានការពនយារនព�  ឬកិច្ចែំនណើ រការផបបការយិ�័យ្ិបនតយ្យ
មិនសមតសប។

> អនាកពាក់ព័ន្ធជារែឋា មិនផមនរែឋា និងអនាកពាក់ព័ន្ធែនទនទៀត ផែ�
ន្វើជានែគូ និង/ឬ្្�់មូ�និ្ិែ�់មណ្�សំចត គប្ើ្ ្�់អាទិភាព
ចំនពាះអនាក្្�់នសវាទាងំឡាយណ្ ផែ�ន�ើកកម្ពស់គតមរូននការ
្្�់មណ្�សំចតតាមសហគមន៍ និងការ្្�់មណ្�សំចតផបប
នបើកទូលាយសតមាប់ការផ្ទាជំនរងនតគាះ។ មា្ច ស់ជំនួយ និងអនាក
ែនទនទៀត តតរូវទទួ�ខុសតតរូវធ្នាយ៉ា ងណ្ឱ្យសកមមាភាពរបស់ខលែួន
មិនចូ�រមួន�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានការ�ុខំលែួនកនាុងមណ្�សំចត នទាះ
ជាតាមវ ិ្ ើណ្មួយក៏នោយ។

បំប្កគោលបំណងគ្ប់គ្ងទ្សន្ដប្វ្សន៍ពីការ
សម្្ចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងមណ្ឌលសំចត៖ 

វិនិយោគលើស្វាគាំទ្ជនរងគ្្ះ ដ្លលើកកម្ពស់
ជម្ើសជំនួសឱ្យការឃុំខ្លួនក្នុងមណ្ឌលសំចត៖ 

សេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា នសេរភីាពក្នុងការបំលាេ់ទីេម្រាបជ់នរងសម្រោះសោយការជួញដូរ ច្បាប់ គោលនគោបាយ និងការអនុវត្តក្ុងតំបន់អាស៊ា ន 15


