
 
 
 

របាយការណ៍ថ្មីរបស ់UNODC ល ើកល ើងអពំីបាតុភាពនៃការជួញដូរមៃុសសលៅ
កនងុប្បលេសនថ្ 

 

បាងកក (ប្រទេសថៃ) ទៅថៃៃេី ១០ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ – យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមយួដែល
យេញផ្សាយយៅថ្ថ្ៃយ េះ យោយ UNODC  ិង វទិ្យាស្ថា  យុត្តិធមថ៌្ថ្ (TIJ) បា បង្ហា ញថា យែើមបបី្បយុទ្យធប្បឆាំង
ការជួញម ុស្សពីប្បយទ្យស្កមពុជា ឡាវ  ិងភូមាេូលយៅកនុងប្បយទ្យស្ថ្ថ្ ត្ាំបូងរោា ភបិាលប្ត្ូវយល់ថា វាជាដផ្សនក
មយួថ្ បាតុ្ភាពែទូ៏្យលាំទូ្យលាយថ្ ការេាំណាកប្សុ្កម ិប្បប្កត្ីដែលយេញពីប្បយទ្យស្ទាំងបីយ េះ។ របាយ
ការណ៍ស្តីពី "ការជួញែូរម ុស្សពី កមពុជា ឡាវ  ិងភូមា យៅប្បយទ្យស្ថ្ថ្  "គ  ឺជារបាយការណ៍រមួគ្នន ែាំបូងយគ
បងអស់្កនុងការដស្ែងរកការជញួែូរម ុស្សយៅកនុងអ ុត្ាំប យ់ ើយបា ស្ងកត្ធ់ៃ យ់លើត្ប្មវូការកនុងការរមួបញ្ចូ ល
 ូវការយ្លើយត្បដផ្សនកយុត្តិធមប៌្ព មទ្យណឌ ែរ៏ងឹមាាំដែលយធែើឱ្យប េះពាល់ែល់បណាត ញជួញែូរម ុស្ស ជាមយួ ងឹវធិី
ស្ថស្រស្តដែលការពារជ អយ ត ប្បយវស្  ៍ ិងបយងកើ អត្ាប្បយោជ ថ៍្ ការយធែើេាំណាកប្សុ្កអ ជរជាត្។ិ 
 យគបា  ប់្បមាណបា ថា ជ អយ ត ប្បយវស្  ៍ ប ួលា  កក់ាំពុងរស់្យៅកនុងប្បយទ្យស្ថ្ថ្ដែល 90% 
មកពីប្បយទ្យស្ជតិ្ខាងថ្ មហាអ ុត្ាំប ទ់្យយ លយមគងគរមួមា  កមពុជា ឡាវ  ងិភូមា។ ជ េាំណាកប្សុ្កទាំងយ េះ
ភាគយប្េើ េូលកនុងប្បយទ្យស្ម ិយទ្យៀងទត្ ់ យ ើយយៅដត្ស្ាិត្កនុងស្ថា  ភាពម ិយទ្យៀងទត្។់ ែូយេនេះពកួយគម ិប្ត្មឹ
ដត្ង្ហយទ្យទ្យួលរងការយបាកបយឆោ ត្ ការបងខតិ្បងខាំ អាំយពើ ឹងា  ិងការយកងប្បវញ័្ច យៅយពលយធែើែាំយណើ រដត្ប ុយណាណ េះ
យទ្យ ដថ្មទាំងយពលពកួយគបា មកែល់យគ្នលយៅរបស់្ពួកយគផ្សងដែរ។ ភាពង្ហយរងយប្គ្នេះ  ងិហា ិភយ័ប្ត្ូវ
ធ្លល កែ់ល់កុមារផ្សងដែរ។ 
 ខណៈយពលដែលការជួញែូរយៅប្បយទ្យស្ថ្ថ្យកើត្មា យ ើងកនុងយគ្នលបាំណងជាយប្េើ  ទ្យប្មងថ់្ ការ
ជួញែូរទូ្យយៅបាំផុ្សត្យ េះគ ការជួញែូរកាំលាាំងពលកមម។ ម ុស្សដែលដស្ែងរកប្បាកក់ថ្ប្មខពស់្ប្ត្ូវបា យប្ជើស្
យរ ើស្យោយអនកជួញែូរដែលទញយកភាពង្ហយរងយប្គ្នេះ យោយយប្បើអាំយពើ ឹងាយលើរាងកាយ ឬការគាំរាម
កាំដ ងយែើមបយីធែើការយៅកនុងឧស្ា កមម ែូេជា យ ស្ថទ្យ ឬស្ាំណង។់ ជ រងយប្គ្នេះភាគយប្េើ ថ្ ការជួញែូរជា
ពិយស្ស្ស្រស្តី  ិងកុមារ ប្ត្ូវបា យគ ាំយកយៅប្បយទ្យស្ថ្ថ្ស្ប្មាបយ់គ្នលបាំណងយធែើអាជីវកមមផ្សលូវយភទ្យ។ 
 ខណៈដែលកងែេះទ្យ ិន យ័  ងិពត័្ម៌ា យៅដត្ជាបឆា ប្បឈមែធ៏ាំមយួកនុងការប្បឆាំង ឹងការជួញែូរ
ម ុស្សយៅអាសីុ្ របាយការណ៍យ េះមា យគ្នលបាំណងយោេះប្ស្ថយបឆា ខែេះេយ ល េះកនុងការយល់ែឹងអាំពីការជួញ
ែូរម ុស្ស  ិងពាកព់ ័ធការរត្ព់ ធជ អយ ត ប្បយវស្ យ៍ៅកនុងប្បយទ្យស្ថ្ថ្។ េាំណុេយតត ត្ថ្មីមយួេាំ ួ រមួមា 
ទ្យប្មងថ់្ ជ រងយប្គ្នេះ  ិងអនកជួញែូរ កតាត ជប្មុញ  ិងកតាត ទញតាមដបបស្ ស្មយ័ ផ្សលូវដែលជ អយ ត   
ប្បយវស្ យ៍ទ្យៀងទត្ ់ិងម ិយទ្យៀងទត្ ់ ថ្ថ្លឈនួលស្ប្មាបអ់នករត្ព់ ធ  ិងអនកជួញែូរ យ ើយឥរោិបទ្យ  ិងវធិី
ស្ថស្រស្តថ្ អនកជួញែូរ  ងិបណាត ញរបស់្ពួកយគ។ វាកប៏ង្ហា ញផ្សងដែរអាំពីកាលៈយទ្យស្ៈដែលយធែើឱ្យប្បយទ្យស្    



កមពុជា ឡាវ ងិភូមា ជាប្បយទ្យស្ប្បភពយែើមស្ប្មាបម់ ុស្សភាគយប្េើ ដែលប្ត្ូវយគជួញែូរេូលយៅកនុង  ិងតាម 
រយៈប្បយទ្យស្ថ្ថ្។ 
 ស្ងកត្ធ់ៃ យ់លើត្ប្មូវការស្ប្មាបរ់បូភាពយពញយលញយប្េើ ដថ្មយទ្យៀត្ ថ្ ស្ថា  ភាពជួញែូរបេចុបប ន
យៅកនុងប្បយទ្យស្យគ្នលយៅ។ យលាក Jeremy Douglas ត្ាំណាងប្បចាំត្ាំប រ់បស់្អងគការ UNODC បា មា 
ប្បស្ថស្ ថ៍ា "ឥ ូវយ េះយយើងបា យល់ពសី្ថា  ភាពកា ដ់ត្ប្បយស្ើរយ ើង យ ើយបា កាំណត្ ូ់វបឆា ប្បឈម
 ិងឱ្កាស្មយួេាំ ួ ស្ប្មាបអ់ាជាា ធរអ ុវត្តេាប ់  ងិយុត្តិធមយ៌ៅកនុងប្បយទ្យស្។ អែីដែលស្ាំខា យ់ េះ គ ការ
សិ្កាផ្សជល់ ូវយវទ្យិការស្ប្មាបព់ួកយយើងយែើមបពីប្ងីកកិេចស្ ប្បត្ិបត្តិការ  ិងជាំ ួយរបស់្យយើង»។ យលាកបា 
បដ ាមថា "យយើងកាំពុងពិចរណាផ្សងដែរថា ការរកយ ើញយ េះអាេមា ប្បយោជ ស៍្ប្មាបប់្បយទ្យស្យផ្សសងយទ្យៀត្
យប្ៅពីប្បយទ្យស្ទាំងប ួកនុងត្ាំប ទ់្យយ លយមគងគ" ។ 
 យលាកស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ Kittipong Kittiyarak,  យកប្បត្ិបត្តិរបស់្ TIJ បា យលើកយ ើងថា 
"ការយលើកកមពស់្ការអភវិឌ្ឍទ្យ ិន យ័  ងិការប្ស្ថវប្ជាវយលើបឆា ឧប្កែិាកមម  ិងយុត្តិធមគ៌ ជាដផ្សនកមយួថ្ 
យបស្កកមមរបស់្ TIJ ។ យោយដផ្សអកយលើការេូលរមួរបស់្ថ្ថ្យៅកនុងយវទ្យិកាស្តីពី ឧប្កិែាកមម  ិងយុត្ិតធមរ៌បស់្  
អងគការស្ ប្បជាជាត្ ិ TIJ កាំពុងយធែើការយែើមបយីរៀបេាំកិេចពិភាកាស្កល ិងការអ ុវត្តតាមមូលោា  យ ើយ
កាំពុងដស្ែងរកការយលើកកមពស់្ កាំដណទ្យប្មងយុ់ត្តិធម ៌ យៅកនុងត្ាំប ស់្មាគមប្បជាជាត្ិអាសីុ្អាយគនយ ៍ (អាស្ថ៊ា  ) 
ផ្សងដែរ។  
 េរតិ្លកខណៈវទិ្យធងស ថ្ ការជួញែូរបដ ាមបឆា កព់ីការលាំបាកកនុងការរកយ ើញករណី  ិងកាំណត្់
អត្តស្ឆា ណជ រងយប្គ្នេះ។ ខណៈយពលដែលពត័្ម៌ា មា កប្មតិ្ គ ជាបឆា ប្បឈមជាស្ថកល ជាពិយស្ស្វា
មា ភាពធៃ ធ់ៃរយៅត្ាំប អ់ាសីុ្។ េល តាមស្មុប្ទ្យគ ប្ស្អាប ់ ិងលាំ ូរថ្ ទូ្យកយៅជុាំវញិ យ ើយរវាងដែ ទ្យឹក
ជាត្ិម ិប្ត្ូវបា ប្គបប់្គងប្ត្មឹប្ត្ូវយែើមបបីយងកើត្ទ្យិ ន យ័យទ្យ។ ឧប្កិែាកមមរមួទាំងការរត្ព់ ធជ អយ ត ប្បយវស្ ៍
យប្េើ ដត្លាកប់ាាំងកនុងជាេរាេរណ៍ប្បចាំថ្ថ្ៃ។ 
 យែើមបជីួយ ប្បយុទ្យធប្បឆាំង ងឹការរត្ព់ ធជ អយ ត ប្បយវស្  ៍ អងគការ UNODC បា បយងកើត្ ូវប្បព ័ធ
សុ្វត្ាិភាព  ិងការប្គបប់្គងប្បព ័ធទ្យ ិន យ័តាមប្បព ័ធអុ ីធ យណត្ - ប្បព ័ធរបាយការណ៍ស្ម័ប្គេិត្តស្តីពីការរត្់
ព ធជ អយ ត ប្បយវស្  ៍  ិងការង្ហរពាកព់ ័ធ (VRS-MSRC) ស្ប្មាបប់្បមូល ិងដេកចយទ្យិ ន យ័ែល់មស្រ តី
អ ុវត្តេាបរ់វាងប្បយទ្យស្ជាស្មាជិក។ អនកស្ាំរបស្ាំរលួប្បចាំត្ាំប រ់បស់្អងគការ UNODC យប ចម ី ស្មីត្ 
(Benjamin Smith) បា គូស្បឆា កថ់ា "យៅយពលដែលលាំ ូរអយ ត ប្បយវស្ ម៍ា ការយកើ យ ើង យ ើយឧប្កិែា
កមមែូេជា ការជួញែូរម ុស្ស  ិងការរត្ព់ ធជ អយ ត ប្បយវស្ ក៍ា ដ់ត្ស្មុគស្ថម ញ ការបយងកើ កិេចស្ ប្បត្បិត្តិ
ការពប្ងឹងេាប ់ ិងការដេករ ាំដលកពត័្ម៌ា គ ជាការចាំបាេ"់ ។ 
 មា ការយល់ែឹងកា ដ់ត្យប្េើ កនុងេាំយណាមបណាត ប្បយទ្យស្យគ្នលយៅស្តីពីភាពចាំបាេថ់្ ការប្បមូល
ទ្យិ ន យ័  ងិេងប្កងឯកស្ថរលអជាងមុ ។ យ េះរមួបញ្ចូលទាំងវធិ្ល ការែាំបូងយែើមបរីាយការណ៍ោ ងប្ត្មឹប្ត្ូវ
អាំពីការយសុ្ើបអយងកត្ ការចបខ់លួ  ការយចទ្យប្បកា  ់  ិងការកាត្យ់ទស្យលើករណីពាកព់ ័ធ ឹងការជួញែូរ។ កនុង
ការអ ុវត្តវធិីស្ថស្រស្តប្បមូលជាលកខណៈជាប្បព ័ធជាយទ្យៀងទត្ ់  ិងជាបល់ាប ់ ជាមលូោា  មយួអាេប្ត្ូវបា 
បយងកើត្យ ើងយែើមបយីធែើការប្ស្ថវប្ជាវបដ ាម កាំណត្ ់ិ ន ការ  ិងលាំ ាំ  ិងបយងកើត្យគ្នល យោបាយ ប្ពមទាំង
វធិ្ល ការទ្យបស់្ថក ត្។់  



 ត្ាំណភាា បយ់ែើមបទីញយករបាយការណ៍ (ការជួញែូរម ុស្សពីកមពុជា ឡាវ  ិងភូមាយៅកា ប់្បយទ្យស្
ថ្ថ្) http://bit.ly/2wsAMjr 
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