
ឧស្សាហកម្មជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនៃប្រភទស្កម្ពុជាកំពុងថយចុុះ  
ភហើយស្មូ្អរគណុដល់ប្កុម្ស្ថសរ័ៃប្គិស្ដររសិ្័ទ 

 

ចាបព់ីការងារផ្នែកជួយ សង្រងាគ ោះរហូតដល់ការផ្កទម្រងផ់្នែកច្បាប ់ ម្ករុម្រិសដបរស័ិទ ផ្ដលង្ ម្ ោះម្តងរ់យួម្កុរ
បានផ្លា ស់បដូរទិដឋភាពផ្នែកម្ពហមទណ្ឌ ននម្បង្ទសករពុជា។ 

 

ង្រៀបង្រៀងង្ោយ Kate Shellnutt ពីរាជធានីភ្ែងំ្ពញ 

របូថតង្ោយ Claire Eggers 

 

ង្ោក ង្សក ្ង្រឿន បានអានម្ពោះររពរីជាង្លើកដបំូងង្ៅកាឹបរយួកផ្នាងកែុងទីម្កងុភ្ែងំ្ពញ ផ្ដលមានរសតីៗ
វយ័ង្កមងម្តូវបានង្រលកដូ់រសម្មាបន់ាូវង្ភ្ទខុសច្បាប។់ នហំបំឺហគឺររយួតនរា $១.០០ ម្្ង្បៀររយួផ្កវតនរា 
$១.៥០ ង្ហើយង្រអាច្បរកនដរូកំដររយួរាម្តីបាន ង្បើអតិថិជនច្បំណាយម្បាកង់្ម្ច្បើនជាងង្នោះ។ 

 និសសតិផ្នែកច្បាបម់ាែ ក ់ ផ្ដលកានម់្ពោះពុទធ្ សនាបានបង្ម្រើការជាអែកចាកច់្បង្ម្រៀងង្ៅកែុងកាឹបមា៉ា ទនី ី
ង្ហើយថមីៗង្នោះ គាតប់ានចាបចូ់្បលបង្ម្រើការងារជាអែកយកការណ៍្សមាា តឱ់្យម្កុរអងគការសិទធិរនុសសម្រិសដបរស័ិទ
រយួង្ ម្ ោះថា ង្បសកករមយុតតិធរអ៌នតរជាតិ (ង្ៅកាតថ់ា IJM)។ គាតប់ានពិនតិយង្រើលង្ៅកែុងបនទប ់ ង្ដើរប ី
រកង្រើលជនសងសយ័ង្ៅខណ្ៈង្ពលផ្ដលបទច្បង្ម្រៀងរបស់ង្ោក Michael Jackson ម្តូវបានចាកឮ់ៗង្ច្បញ
ពីឧបករណ៍្បពំងសំង្េង។ ង្ោយ្រផ្តអងគការ IJM បានផ្ណ្នា ំ ង្ហើយង្ធវើឱ្យគាតច់្បងដ់ឹងច្បងឮ់ផ្ថរង្ទៀត 
គាតប់ានង្បើកម្ពោះររពរីផ្ដលខចពីីង្រ ង្ហើយកច៏ាបង់្នដើរអានម្ពោះររពរីង្នាោះង្ៅកែុងបនទបច់ាកប់ទច្បង្ម្រៀង។  
 ង្ោក្ង្រឿន បានចូ្បលររួកែុងការង្សុើបអង្ងេតពីការជួញដូរនាូវង្ភ្ទដបំូងបងអស់របស់អងគការ IJM កែុង
ម្បង្ទសករពុជា។ ម្បង្ទសង្ៅកែុងតំបនអ់ាសីុអាង្រែយរ៍យួង្នោះ បានផ្ម្បកាា យជាកផ្នាងម្បម្ពឹតតអំង្ពើង្ ម្ រង្ម្គារ 
ផ្ដលធូរនថាសម្មាបង់្ទសច្បរណ៍្នាូវង្ភ្ទអស់រយៈង្ពលជាង្ម្ច្បើនទសវតសររ៍កង្ហើយ បនាទ បព់ីរបបម្បល័យពូជ
្សនដ៍ង៏្ោរង្ៅ ង្ហើយផ្ដលង្ធវើឱ្យមានជង្មាា ោះវកឹវរកែុងម្បង្ទស។ ង្ៅឆ្ែ  ំ ២០០៣ អងគការ IJM 

បានចាបង់្នដើរកិច្បចខតិខំម្បងឹផ្ម្បងផ្បបម្ទងម់្ាយធដំំបូងបងអស់ ង្ដើរបជីួយ ង្ោោះម្្យបញ្ហា ផ្នែកម្បពន័ធយុតតិធរ៌
្ធារណ្ៈកែុងម្បង្ទសករពុជា ផ្ដលបានបផ្ណ្ដ តបង្ណាដ យឲ្យង្របន នងិអែកផ្ដលចូ្បលច្បតិតររួង្ភ្ទជារយួកុមារ
រចួ្បខាួនបាន។ 

 

ង្ោយមានអាររមណ៍្រងំ្ភ្ើបនង ង្ខពើរង្្អើរនង នងិភ្យ័ខ្លា ច្បង្រចាបខ់ាួននង ខណ្ៈង្ពលង្សុើបការណ៍្ង្ៅកែុងទីម្កងុ
ភ្ែងំ្ពញ ង្ោក្ង្រឿន បានទង្នទញខររពរី រ ៉ារូ ១២:១២ “ចូ្បរសបាយរកី រាយង្ោយចិ្បតតសងឃរឹ។ ចូ្បរកានចិ់្បតត
អត ់ធមតក់ែុ ងង្ពលមានទុកខលំបាក។ ចូ្បរពាយារអធិ ឋ្ ន”។ ង្ោកបានផ្ថាងម្បាបរ់តិតររួការងារង្ៅកែុងសនែិបាត
របស់អងគការ IJM នាង្ពលរយួទសវតសរង៍្ម្កាយរក ង្ោយពនយល់ពីរង្បៀបផ្ដលង្ោកបានកាា យជាម្រិសដបរស័ិទ 
និងជាង្រធាវងី្្ែើរននម្កុរអងគការសិទធិរនុសសង្ៅកែុងម្បង្ទសករពុជាថា៖ “ភាពភ្យ័ខ្លា ច្បង្ធវើឱ្យមានបណំ្ងច្បងប់ាន 
ង្ហើយបំណ្ងច្បងប់ានង្ធវើឱ្យមានការផ្លា ស់ផ្ម្ប ផ្ដលង្លើសពកីាររិត”។ 

ង្ោក្ង្រឿន មានម្ប្សនប៍នតថា៖ “ម្ពោះជាមាច ស់រនិម្គានផ់្តបានផ្លា ស់ផ្ម្បខ្ុ ំប៉ាុង្ណាណ ោះង្ទ ម្ទងក់ប៏ាន
ផ្លា ស់ផ្ម្បម្កុរម្រួ្ រ សហររន ៍និងម្បជាជាតនិងផ្ដរ”។ 

ង្ៅរវាងឆ្ែ  ំ២០០៤ នងិ ២០១៥ ង្ោក្ង្រឿន និងម្ករុការងារគាតប់ានង្រើលង្ ើញពភីាពង្កើតង្េើង
ជាធរមតាននង្កមងម្សីរនិានម់្របអ់ាយុ ផ្ដលង្ធវើការង្ៅតារនទោះបន ផ្ដលមានរនុសសអ ូអរ ហងមា៉ា សាតារដង



នាូវ និងកាបឹខ្លរា៉ាអូង្ខ ផ្ដលបំពាកង់្ភ្ាើងពណ៌្ច្បម្រុោះ បានធាា កចុ់្បោះបនតិច្បរតងៗកែុងអេុំងង្ពលផ្ដលពកួង្របាន
ង្ធវើការងារជានដរូជារយួម្កុរនររបាលម្បឆ្ងំការជួញដូរ និងង្សវាសងគរននម្បង្ទសករពុជា ង្ដើរបជីួយ រងំ្ោោះជន
រងង្ម្គាោះជាង ៥០០នាក ់ នងិម្ពរាងំនាបំណ្តឹ ងង្លើករណី្ជួញដូរនាូវង្ភ្ទកុមារម្បផ្ហលជា ១៤០ករណី្ង្េើង
ដល់តុោការ។ ការសិកាម្្វម្ជាវរបស់អងគការ IJM បានបងាា ញថា ង្ៅឆ្ែ ២ំ០១៥ មានរសតីផ្ត ២%ប៉ាុង្ណាណ ោះ 
មានអាយុតិច្បជាង ១៨ឆ្ែ  ំ ផ្ដលម្តូវបានជួញដូរង្ៅកែុងនទោះបន នងិកផ្នាងកំ្ នតផ្បបអាជីវករមនាូវង្ភ្ទង្ៅកែុង
ទីម្កុងភ្ែងំ្ពញ ម្កុងង្សៀររាប និងម្កុងម្ពោះសីហនុ។ ង្ៅង្ពលអងគការង្នោះបានង្ធវើការសិកាម្្វម្ជាវជុំដបំូងកាល
ពីឆ្ែ  ំ ២០១២-២០១៣ ង្នាោះ លទធនលង្នោះមានច្បំននួង្ម្ច្បើនជាង ៤ដង។ ង្ហើយង្ៅង្ពលរោឋ ភ្បិាលករពុជាបាន
បា៉ា នម់្បមាណ្ង្ៅង្ដើរឆ្ែ  ំ ២០០០ ររនតីរោឋ ភ្បិាលបាននយិាយថា រសតី ផ្ដលមានអាយុង្ម្ការ ១៨ឆ្ែ ធំាា បម់ាន
ច្បំនួនដល់ង្ៅ ៣០% ននច្បនំួនរសតី ផ្ដលបង្ម្រើង្សវានាូវង្ភ្ទង្ៅកែុងនទោះបន។ 

ជនបរង្ទស ផ្ដលមានសកស់េូវជិោះរ៉ាូតូជួល ជួនកាលង្ៅផ្តង្ធវើដំង្ណ្ើ ររកកានត់ំបន់្ វ យបា៉ា ក ផ្ដលជា
តំបនជ់ាយម្កងុ មានធូលីហុយ និងជាតបំន ់ ផ្ដលរសតីវយ័ង្កមងអាយុង្ម្ការ ១០ឆ្ែ ធំាា បប់ានម្បរល់ខាួនង្ៅឲ្យ
បុរសបរង្ទសផ្សបកសង្ៅតារដងនាូវ។ ប៉ាុផ្នតឥលូវង្នោះ ពួកង្ររពំឹងថា នងឹរនិមានការម្បម្ពឹតតសករមភាពដូច្បគាែ ពី
រុនង្ទៀតង្នាោះង្េើយ។ 

ង្ៅតារដងនាូវ ផ្ដលធាា បម់ានហងតូច្បៗ អងគការង្រម្តីអនតរជាតិ (AIM) បានយកនទោះបនាងំង្នាោះ 
ផ្ដលម្តូវបានបរងាេ បង្ោយអងគការ IJM ង្ៅផ្ម្បកាា យជាម្ករុជំនុ ំរាីនកិ រណ្ឌ ល ត្ រនតិសិរបា នងិង្រាង ច្បម្ក
កាតង់្ដរ ង្ដើរបពីាយារ ដ្ រតបំន ់ផ្ដលធាា បម់ានង្រឿងអង្្ច្បង្នោះ ឱ្យមានភាពម្សស់ម្បង្សើរង្េើងវញិ។  

ង្ោក នល សុរនធី ផ្ដលបានធំដឹងកដីង្េើងង្ៅតបំន់្ វ យបា៉ា ក ង្ហើយឥលូវបង្ម្រើការងារជាអែកជំនួយ
ការផ្នែកម្បតបិតតមិាែ កង់្ៅអងគការ AIM ផ្ដលមានបរុគលិក ៣០០នាកង់្ៅទីង្នាោះ បាននយិាយថា៖ “ខ្ុ ំបានង្ ើញ 

សហររនង៍្នោះផ្លា ស់ផ្ម្ប។ រនុសសមាែ ធាា បន់ិយាយថា កផ្នាងង្នោះជាកផ្នាងអាម្សូវកខវកជ់ាងង្រង្ៅកែុងម្សុកផ្ខមរ”។ 

ង្ោក សុរនធី អែករស់ង្ៅជតិខ្លង និងជនររួជាតិជារយួង្ោកជាង្ម្ច្បើននាកង់្ទៀតម្តវូផ្ត “មានច្បិតតអតធ់មតង់្ៅ
កែុងទុកខលំបាក” ង្ពញរយួជីវតិរបស់ពួកង្រ។ បនាទ បព់ីឆ្ែ  ំ ១៩៧៥ ផ្ដលម្តូវបានម្បកាសថាជាឆ្ែ សូំនយង្ោយ
្ររបបបដិវតតនកុ៍រមុយនីសដផ្ខមរម្កហរ ផ្ដលបានកានក់ាបរ់ោឋ ភ្បិាលករពុជា ម្បជាជនង្ៅតារទីម្កុងនានាកែុង
ម្បង្ទសករពុជាម្តូវបានជង្រាៀសខាួនង្ច្បញ ង្ហើយរនុសសជាង ១.៧ ោននាកម់្តូវបានសមាា ប ់ (ជាង២០% នន
ច្បំនួនម្បជាជនសរបុ) ង្ៅកែុងការម្បល័យពូជ្សនម៍្បឆ្ងំនឹងបញ្ហា វនដ និងបពវជិត ម្ពរាងំបងខំអែករស់រាន
មានជីវតិឲ្យរតង់្ភ្ៀសខាួនង្ៅកានជ់ំរងំ្ៅតារជាយផ្ដន ខណ្ៈង្ពលភាពវកឹវរបាននទុោះង្េើងង្ៅកែុងម្បង្ទស។ 

ង្ហតុង្នោះង្ហើយ ជំនាន ់ ផ្ដលប៉ាោះទងគិច្បអាររមណ៍្នាូវច្បិតតកែុងង្ៅង្សដឋកិច្បចដុនោបង្នោះ បានបងេលកខណ្ៈ
អំង្ណាយនលដល់អំង្ពើង្កងម្បវញ័្ច ង្ៅតារតំបនម់្សុកផ្ម្សច្បមាេ រ ង្រាងច្បម្ក និងនទោះបនង្ពសា។ ប៉ាុផ្នតង្ោយង្យាង
តារបទសមាា សនជ៍ារយួអែកដឹកនាមំ្កុរជំនុំករពុជា ររនតីផ្នែកសងគរកិច្បច ររនតីរោឋ ភ្បិាល និងជនរចួ្បនុតពីការ
ជួញដូរបានបងាា ញពីទិដឋភាព ផ្ដលផ្លា ស់បដូរនាង្ពលប៉ាុនាម នឆ្ែ ចុំ្បងង្ម្កាយង្នោះ ង្ោយមានវឌ្ឍនភាពយា៉ា ងខ្លា ងំ 
ផ្ដលបានដឹកនាងំ្ោយម្កុរ ា្ បន័ម្រិសដបរស័ិទ។ ពកួង្រង្រើលង្ ើញពីរបូភាពននកដសីងឃរឹង្ៅកែុងកផ្នាងរយួ
ច្បំនួនដង៏្មម ងងឹតបំនុតង្ៅកែុងម្បង្ទស។ 
 

  



ភលើស្ពីការជួយស្ភ្គ្សុះ 
 

រថយនតកងកមាា ងំនររបាលសម្រុកចូ្បលង្ៅកែុងនទោះស័ងេសីពណ៌្នបតងរយួង្ៅខ្លងរុខអគារប ូលឌ្ីញ ផ្ដលជា
រង្ម្មាង្ងសងលំ់ង្ៅោឋ នរយួកផ្នាងង្ៅកែុងទីម្កុងភ្ែងំ្ពញ ផ្ដលផ្នែកខ្លងរខុននអគារដង៏ងឹតអាបអ់រួង្នោះបាន
ោកទុ់កសិលបៈករម្កីម្ក អែករកសីុនាូវង្ភ្ទ និងអែកជួញដូរង្ម្រឿងង្ញៀនខុសច្បាប។់ 

ការចុ្បោះបរងាេ បង្លើកដំបូងរបស់ប៉ាូលីសម្បឆ្ងំការជួញដូរង្ៅកែុងបរងិ្វណ្អគារផ្ដលមានង្ ម្ ោះអាម្សូវ
ង្នោះ បាន្នដល់ការោតខ់ាួនរសតីបីនាក ់ ផ្ដលជាង្របនង្ពសារយួកផ្នាង។ ង្ៅខណ្ៈង្ពលររនតីនររបាល
កំពុងម្បរូលភ្ស័ដុតាង រសតីាងំបីនាកង់្នាោះម្តូវបានោកង់្ខ្លែ ោះនដឱ្យអងគុយចុ្បោះង្ៅង្លើ្េុងកែុងបនទបតូ់ច្បរយួ 
ផ្ដលជានាូវនាងំ្ៅបនទបរ់យួង្ទៀតង្ៅខ្លងង្ម្កាយ និងជានាូវនាងំ្ៅបនទបព់ីរង្ទៀតង្ៅខ្លងង្លើ ង្ោយង្េើងតារ
ជង្ណ្ដើ រង្ ើ។ បនទបន់ីរយួៗមានផ្ម្ររយួ តុដំង្ណ្កោកអ់ំពូលង្ភ្ាើង នងិពិោនាបខ្លា ងំ ផ្ដលង្ភ្្ៀវចូ្បលរកម្តូវ
ផ្តង្អាន ង្ដើរបចូី្បលង្ៅខ្លងកែុង។ 

ង្ៅកែុងសង្រាៀកបំពាកង់្លច្ប ម្ ម្ពាលៗ នងិបា៉ា កង់្ោយជរ័ង្នាកៗ ង្កមងម្សីរនិានម់្របអ់ាយុច្បំនួនម្បាំ
រយួនាក ់ ផ្ដលង្ធវើការង្ៅទីង្នាោះ បានង្ដើរចូ្បលកែុងរថយនដពណ៌្សរយួង្ម្រឿង ផ្ដលសំង្ៅង្ៅកានប់៉ាុសតិ៍ប៉ាូលីស។ 
ររនតីសងគរកិច្បចននអងគការ AIM បានជិោះអរ និងង្ៅជារយួពួកង្រង្ពញរយួយប ់ង្ដើរបធីានាថា ជនរងង្ម្គាោះាងំ
ង្នាោះគាម នបញ្ហា អវីង្កើតង្េើង ង្ហើយម្ពរាងំពនយល់ពួកង្រអពំីរណ្ឌ លសុវតាិភាព ផ្ដលជាជង្ម្រើសសម្មាបព់កួ
ង្រ។ 

ភារង្ម្ច្បើន ង្កមងម្សីាងំង្នោះរនិដឹងពីនថាកំង្ណ្ើ តពតិម្បាកដរបស់ខាួនង្នាោះង្ទ រដឺឹងម្តរឹផ្តតំណាងសតវ
ននឆ្ែ ផំ្ដលខាួនង្កើតរកផ្តប៉ាងុ្ណាណ ោះ។ ង្កមងម្សីផ្ដលមានវយ័ង្កមងជាងង្រ ផ្ដលម្តូវបានរងំ្ោោះង្ៅយបង់្នាោះបាន
ង្កើតង្ៅឆ្ែ រំរ ី (ង្សោះ) ផ្ដលមាននយ័ថា នាងអាយុ ១៣ ឬ ១៤ឆ្ែ ។ំ ការចុ្បោះបរងាេ បផ្បបង្នោះ ហកដូ់ច្បជាការ
បញ្ហា កព់ី្រៈសំខ្លនន់នច្បណំាបអ់ាររមណ៍្ថមីៗរបស់អែកង្ជឿ្សនាម្រិសតផ្ប៉ាកខ្លងសហរដឋអាង្ររកិ ច្បំង្ពាោះការ
ម្បយុទធម្បឆ្ងំនឹងការជួញដូររនុសសជាសកល ផ្ដលជនង្លមើសម្តូវបានចាបខ់ាួន និងោកព់នធនាគារ ង្ហើយជន
រងង្ម្គាោះវយ័ង្កមងម្តូវបានរងំ្ោោះឲ្យមានង្សរភីាព។ ប៉ាុផ្នតភាពពិតជាកផ់្សដងង្ៅម្បង្ទសករពុជា ផ្ដលទទួលបាន
លំោបង់្លខ ៣ ង្លើពិភ្ពង្ោកសម្មាបអ់ំង្ពើាសភាពសរយ័ទំង្នើប ពតិជារនិម្សបគាែ ង្ៅនឹងការសនែិោឋ ន
របស់ម្បជាជនង្ៅង្ោកផ្ប៉ាកខ្លងលិច្បភារង្ម្ច្បើនង្នាោះង្េើយ។ 

ង្ោក Andy Blalock មានម្ប្សនថ៍ា៖ “ម្បជាជនង្ៅផ្ប៉ាកង្ោកខ្លងលិច្បរិតថា រាល់អំង្ពើជួញដូរ
ាងំអស់ រឺមានរសតីម្តូវបានង្រ ំុចាបច់្បង។ ប៉ាុផ្នតវាជាការចាបច់្បងផ្បបអរបូ ីនិងរំនាបពមី្កុរម្រួ្ រង្ៅវញិង្ទ”។  
ង្ោក Andy រឺជាម្បធានផ្នែកង្សុើបអង្ងេតននម្កុរការងារជួយ សង្រងាគ ោះរបស់អងគការ AIM ផ្ដលមានង្ ម្ ោះ
ង្ៅង្ម្ៅថា “ម្ករុជួយ សង្រងាគ ោះ” ផ្ដលបានសហការជារយួម្កុរប៉ាូលីស ង្ដើរបងី្ធវើការចុ្បោះបរងាេ បង្ៅអគារ
ប ូលឌ្ីញ កដូ៏ច្បជាង្ៅទីតាងំជាង្ម្ច្បើនង្ទៀតកាលពីឆ្ែ រំុនង្នោះ។ 

ង្ៅកែុងម្បង្ទសករពុជា រសតីៗវយ័ង្កមងជាង្ម្ច្បើនម្បកបរកសីុរបរនាូវង្ភ្ទ ង្ោយមានការយល់ម្ពរ ឬការ
ជំរញុពមី្កុរម្រួ្រ នងិរតិតភ្កដិរបស់ង្រ ង្ដើរបជីារង្បៀបកែុងការរកម្បាកច់្បំណូ្ល។ ង្ៅតារដងវថិដីរ៏មាញឹក 
ផ្ដលមានហងខ្លរា៉ាអូង្ខ នងិង្បៀរហគ ឌ្ិន អែកង្ធវើដំង្ណ្ើ រកាតទ់ីង្នាោះអាច្បង្រើលង្ ើញរតិតម្បុសជូនរតិតម្សីរក
ដល់កផ្នាងង្ធវើការ។ ង្ៅង្ពលជនបរង្ទសង្ៅង្ោកខ្លងលិច្ប ផ្ដលមានច្បតិតអាណិ្តអាសូរ បានដឹងថា 
ឧសាហករមនាូវង្ភ្ទមានកុមារម្បមាណ្ជាង ២ោននាកង់្ៅជុំវញិពិភ្ពង្ោក ពួកង្រជាង្ម្ច្បើនរិតថា ង្ដើរប ី
បញ្ឈបក់ារជួញដូរនាូវង្ភ្ទ ពន័ធកិច្បចម្រិសដបរស័ិទម្តូវផ្តរងំ្ោោះកុមារាងំង្នាោះឲ្យមានង្សរភីាព។ ប៉ាុផ្នតម្កុរអែកដឹកនាំ



ម្រិសដបរស័ិទននច្បលនាលុបបបំាតអ់ំង្ពើជួញដូររនុសសសរយ័ទំង្នើបង្ៅកែុងម្បង្ទសករពុជាវញិ ជំរញុឲ្យរនុសស
យល់ដឹងកានផ់្តទូលំទូោយជាងរុន រឺថាង្ជារជយ័ង្នោះរនិមាននយ័ថា ជាការរងំ្ោោះកុមារឱ្យមានង្សរភីាព
ង្នាោះង្ទ។ 

អែកម្សី Helen Sworn មានម្ប្សនថ៍ា៖ “ការជួយ រងំ្ោោះ រឺជាម្ពឹតតិការណ៍្ង្កើតង្េើងផ្តរដង។ អែក
អាច្បរងំ្ោោះរសតី ២០នាកង់្ច្បញពីនទោះបនបាន ប៉ាុផ្នតនទោះបនង្នាោះនឹងនាយំករសតី ២០នាករ់កផ្ថរង្ទៀត”។ អែកម្សី 
Helen រឺជា ា្ បនិកននអងគការសរពន័ធចាបន់ដ ផ្ដលជាសរពន័ធននអងគការជាង ៥០ ា្ បន័ ផ្ដលរបួររួគាែ ង្ធវើការ
ងារបងាេ រ និង ដ្ រជនរងង្ម្គាោះង្ោយអំង្ពើជួញដូរង្ៅទូាងំម្បង្ទសករពុជា។ អែកម្សីបានបនតង្ទៀតថា៖ “វារនិ
ផ្រនជាបញ្ហា ម្តឹរផ្តពីរង្ៅបឆី្ែ ងំ្នាោះង្ទ ប៉ាុផ្នតវាជាបញ្ហា ង្ពញរយួជីវតិរនុសស”។ 

អងគការជាសមាជិកននសរពន័ធចាបន់ដ ររួមានាងំអងគការ IJM និង AIM បានកំណ្តង់្គាលង្ៅរបស់
ពួកង្រង្លើសពីការចុ្បោះបរងាេ បតារនទោះបនង្ៅង្ទៀត។ ង្ដើរបកីាតប់នាយបរមិាណ្ននឧសាហករមជួញដូរនាូវង្ភ្ទង្ៅ
កែុងម្បង្ទសករពុជា ដំបូងពួកង្រម្តូវផ្តផ្កផ្ម្បច្បាបរ់ដឋធរមនុញ្ា ននម្បង្ទសសិន។ 
 
 

ភ ើការគរប្ ូវបាៃរញ្ចរ់រួចភហើយ ឬភទើរត ប្ ូវបាៃចារ់ភផ្ដើម្ភៅភ ើយភទ? 

 

ង្ោយង្ម្បៀបង្ធៀបជារយួភាពយនដផ្បបរជំួលច្បិតតសដីអពំីការជយួ រងំ្ោោះ សិកាខ ្ោបណ្ដុ ោះបណាដ ល លិខិត ែ្ រ 
និងនីតិវធិីនានាហកប់ីដូច្បជារួរឲ្យធុញម្ាន។់ ប៉ាុផ្នត “ការអភ្វិឌ្ឍសរតាភាព” ផ្បបង្នោះ (ជាភា្របស់អងគការ
សងគរសីុវលិ) រឺជាអវី ផ្ដលបានជួយ ដល់កចិ្បចការរងំ្ោោះង្កមងម្សីរនិានម់្របវ់យ័ឱ្យរចួ្បង្ច្បញពីនទោះបន និង បរ់ស់
ង្ៅតារដងនាូវអស់រយៈង្ពលរយួទសវតសរក៍នាងរកង្នោះ។ ង្ាោះបីជាអំង្ពើង្ពសាចាររនុសសង្ពញវយ័កជ៏ាអំង្ពើ
ខុសច្បាបង់្ៅកែុងម្បង្ទសកដ ីកឧ៏សាហករមង្នោះង្ៅផ្តង្កើនង្េើងផ្ដរ ង្ហើយសករមជន និងអាជ្ាធរភារង្ម្ច្បើនង្ផ្លដ ត
កិច្បចខិតខំម្បឹងផ្ម្បងង្លើការជយួ ជនរងង្ម្គាោះរនិានម់្របអ់ាយុ។ 

អែកម្សី Christa Sharpe ផ្ដលជាអនុម្បធានផ្នែកផ្ថាសំកលននអងគការ IJM និងជាអតីតនាយិកា
របស់ការយិាល័យអងគការ IJM ម្បចាមំ្បង្ទសករពុជាមានម្ប្សនថ៍ា៖ “អែកមានម្បពន័ធយុតតិធរ ៌ ផ្ដលម្តូវបាន
បំផ្លា ញយា៉ា ងខ្លា ងំសម្មាបរ់នុសស ង្ហើយគាម នច្បាប ់ង្ដើរបោីកឲ់្យអនុវតតផ្ដរ”។ អែកម្សីបានបនតង្ទៀតថា៖ “វាសឲ្យ
ង្ ើញយា៉ា ងច្បាស់ថា ម្ករុអែកចូ្បលច្បិតតររួង្ភ្ទជារយួកុមារពីង្ម្ៅម្បង្ទស នងិង្ៅកែុងម្បង្ទស អាច្បង្ធវើអវីៗតារ
ច្បិតត ង្ហើយអាច្បរចួ្បខាួនបាន”។ 

ររនតីនររបាលរនិម្តូវបាននដល់ធនធាន ឬមានការជំរញុទឹកច្បិតត ង្ដើរបងី្ធវើការងារង្លើករណី្ជួញដូរ
រនុសសលមរម្របម់្គានង់្នាោះង្ទ។ ង្ៅង្ពលប៉ាូលីសចាបខ់ាួនជនង្លមើសបាន ពួកង្រង្ធវើរនិម្តឹរម្តូវង្ៅកែុងដងំ្ណ្ើ រ
ការច្បាប ់ង្ោយច្បំណាយង្ពលជាង្ម្ច្បើននថាកែុងការោកង់្ច្បញនូវការង្ចាទម្បកាន ់និងង្សុើបសួរ ង្ហើយង្ចាទសួរជន
រងង្ម្គាោះង្ៅជារយួជនង្លមើសផ្ដលជួញដូរង្នាោះ ង្ោយឆ្គ ំ្ គង។ 

ឧតតរង្សនីយ ៍ សុខ រសមី ផ្ដលទទួលបនទុកង្លើផ្នែកសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិសម្មាបរ់ណ្ៈករមការ
ជាតិម្បយុទធម្បឆ្ងំការជួញដូរមានម្ប្សនថ៍ា៖ “ង្យើងចាបំាច្បម់្តូវចាបង់្នដើរពីច្បណុំ្ច្បផ្ដលគាម នអវីង្្ោះ ង្ហើយ
បង្ងេើតករមវធិីបណ្ដុ ោះបណាដ ល ង្ដើរបឲី្យម្ករុនររបាលអាច្បចាបង់្នដើរង្ច្បោះកំណ្តអ់តតសញ្ហា ណ្ជនសងសយ័ នងិ
ក្ងសំណំុ្ង្រឿងម្ពហមទណ្ឌ ង្ោយង្ជារជយ័បាន”។ អតតីររនតីម្បយុទធម្បឆ្ងំអំង្ពើជួញដូររបូង្នោះបានង្កាតសរ
ង្សើរម្កុរ ា្ បន័ម្រិសដបរស័ិទង្ៅម្បង្ទសករពុជា កដូ៏ច្បជាអងគការម្រិសដបរស័ិទ ផ្ដលង្ ម្ ោះម្តងក់ែុងការ “ចូ្បលររួ
ច្បំផ្ណ្កយា៉ា ងសករម” ង្ៅកែុងបុពវង្ហតុង្នោះ។ 



ង្ោយ្រផ្តមានការង្្ាើយតបច្បំង្ពាោះការពម្ងងឹច្បាប ់ ង្ហើយង្សវាករមសងគរម្តូវបានបង្ងេើនបផ្នារ 
ម្បជាពលរដឋចាបង់្នដើរទុកច្បិតតង្លើររនតីនររបាលង្ម្ច្បើនជាងរនុ ង្ហើយរាយការណ៍្ង្លើករណី្ជួញដូរង្ម្ច្បើនជាងរុន
ផ្ដរ។ ង្ៅង្ពលបង្ម្រើការងារង្ៅកែុងម្បង្ទសករពុជាដបំូង កាលពីជាងរយួទសវតសររ៍ុន អែកម្សី Sharpe មាន
ម្ប្សនថ៍ា៖ “ច្បលនាម្បយុទធម្បឆ្ងំការជួញដូរម្តូវបានដឹកនាងំ្ោយម្ករុអងគការសងគរសីុវលិ ប៉ាុផ្នតង្ៅង្ពល
ង្នោះ រោឋ ភ្បិាលដឹកនាវំញិរតង”។ 

ង្ោយមានទំនុកច្បិតតថា ម្បពន័ធច្បាបប់ានរកីច្បង្ម្រើនម្បង្សើរង្េើង ង្ហើយង្កមងម្សីរនិានម់្របអ់ាយុ ប់
មានវតតមានង្ៅតារនទោះបនង្ទៀតង្នាោះ (អែកសិកាម្្វម្ជាវបានរកង្ ើញថា មានផ្ត ០.១% ប៉ាុង្ណាណ ោះ រឺជាង្កមង
ម្សីមានអាយុង្ម្ការ ១៥ឆ្ែ )ំ អងគការរយួង្នោះ ផ្ដលបានចាបង់្នដើរច្បលនាលុបបបំាតក់ារជួញដូររនុសសង្ៅ
ម្បង្ទសករពុជាបានបញ្ចបក់ារងាររបស់ខាួន ផ្ដលម្បយុទធម្បឆ្ងំការជួញដូរនាូវង្ភ្ទកុមារង្ៅកែុងឆ្ែ  ំ ២០១៥។ 
ជំនួសរកវញិ អងគការ IJM បានចាបង់្នដើររង្ម្មាងករមវធិីថម ីផ្ដលម្បយុទធម្បឆ្ងំការជួញដូរកមាា ងំពលករមង្ៅកែុង
ម្បង្ទសករពុជាកាលពីឆ្ែ រំុន ង្ោយមានង្គាលង្ៅង្ផ្លដ តង្លើឧសាហករម ផ្ដលផ្នអកង្លើការង្បាកបង្ញ្ហោ ត ការ
នតល់កនម្រ ែួលតិច្បតួច្ប និងការម្បម្ពឹតតរនិសរររយច្បំង្ពាោះករមករ ផ្ដលម្តូវការការងារង្ធវើ។ 

ម្ពរង្ពលជារយួគាែ ង្នោះផ្ដរ អងគការ AIM កប៏នតការងារក្ងសហររនរ៍បស់ខាួនង្ៅកែុងតំបន់
វ្ យបា៉ា ក ផ្ដលជាភ្រូរិយួមានម្បជាជនច្បំនួន ១០,០០០នាក ់ ផ្ដលភារង្ម្ច្បើនជាជនជាតិង្វៀតណារ។ អែក

រស់ង្ៅជិតខ្លងជាង្ម្ច្បើនននពន័ធកិច្បចរបស់អងគការង្នោះ មានទនំាកទ់ំនងជារយួម្កុរឧម្កិដឋជនង្វៀតណារ ផ្ដលពាក់
ពន័ធនឹងការជួញដូរនាូវង្ភ្ទកុមារង្ៅករពុជា។ (ការសិកាម្្វម្ជាវរយួរបស់អងគការសរពន័ធចាបន់ដបានរកង្ ើញថា 
ជនជាតងិ្វៀតណារមានច្បំនួនម្តឹរផ្ត ៥%ននច្បំនួនម្បជាជនករពុជាសរបុប៉ាុង្ណាណ ោះ ប៉ាុផ្នតមានង្កមងម្សីជនជាតិ
ង្វៀតណារព ី៦០-៧០% សាិតង្ៅកែុងរណ្ឌ លផ្ថាបំនាទ បរ់បស់អងគការ)។ 

អងគការ AIM ពាយារង្ោោះម្្យបញ្ហា ឫសរល់ពីដំបងូបំនុត ផ្ដលនាឲំ្យមានការជួញដូរង្កមងម្សីាងំ
ង្នាោះ។ ម្បសិនង្បើម្ករុម្រួ្ រណារយួមាន “ង្លសង្ោោះ្រ” ង្ដើរបងី្ធវើង្ពសាករមង្លើកូនម្សីរបស់ខាួន ង្នាោះ
អងគការនឹងពាយារនដល់ជូនដងំ្ណាោះម្្យបនាទ ន ់ ដូច្បជា៖ ម្បសិនង្បើគាម នលទធភាពបញ្ាូ នកូនង្ៅង្រៀន? ពកួង្រ
អាច្បចូ្បលររួកាបឹកុមារ ្ោង្រៀនកែុងសហររន ៍ ឬថាែ កសិ់កាភា្អងង់្រាសសម្មាបរ់នុសសធំរបស់អងគការ។ 
ង្ហើយម្បសិនង្បើមានបញ្ហា បនាទ នផ់្នែកង្វជា្ រសដ ផ្ដលម្តវូការថវកិាភាា រៗ? ពកួង្រអាច្បរកទទួលង្សវាករមង្វជា
្រសតង្ៅរាីនកិរបស់អងគការង្នោះ ង្ោយឥតរតិនថា។ ង្បើគាម នការងារង្ធវើ? អងគការ AIM នឹងនដល់ការងារឲ្យង្ធវើង្ៅ
ទីង្នាោះបាន។ ង្ៅកែុងង្រាងច្បម្កកាតង់្ដរសង្រាៀកបំពាករ់បស់អងគការង្នោះ ពកួង្របងម់្បាកង់្បៀវតសរឱ៍្យង្ម្ច្បើនជាងពីរ
ង្ៅម្បាដំង ង្លើសពីម្បាក ់ែួលរធយរ ង្ហើយកន៏ដល់ង្សវាករមង្រើលផ្ថាកូំនង្ោយឥតរតិនថាផ្ដរ។ អងគការង្នោះ 
មានករមករជាង ២០០នាក ់ង្ដរបា៉ា កអ់ាវង្ម្ៅរសតី នងិង្ដរអាវយឺត ង្ដើរបលីកង់្ៅហង Macy’s។   

កែុងខណ្ៈង្នោះផ្ដរ កាឹបហតម់្បោល់ង្សរងី្ៅជាបដ់ងនាូវង្នាោះ កអ៏ង្ញ្ា ើញពួកង្របន  មួញកណាត លទិញ
ដូរង្សវាករមនាូវង្ភ្ទ និងអែកម្បម្ពឹតតអំង្ពើរងំ្ោភ្បំពាន រកទទួលការហវឹកហត ់ ង្ោយបផ្នារការហតម់្បាណ្
ង្នាោះជារយួនឹងការពិភាកាពីម្បធានបទាកទ់ងនឹងភាពជាបុរស ផ្ដលម្សបតារម្ពោះហឫទយ័ម្ពោះជាអមាច ស់។ 
ង្ៅង្ពលរនុសសផ្ដលរស់ង្ៅកែុងសហររនង៍្នាោះម្តូវបានចាបខ់ាួនពបីទជួញដូរ ឬសករមភាពឧម្កិដឋដនទង្នសង
ង្ទៀតង្នាោះ អងគការ AIM នឹងនដល់ទីកផ្នាង ែ្ កអ់ាម្ស័យ និងនគតន់គងដ់ល់ម្កុរម្រួ្ ររបស់ពួកង្រង្ៅរណ្ឌ លផ្ថ
ារំយៈង្ពលខាី។ 

ង្ោក Clayton Butler នាយកម្បចាមំ្បង្ទសរបស់អងគការ AIM ផ្ដលង្ដើរ វ្ ររនរ៍នុសសម្របរ់បូង្ៅ



តារនាូវរហូតដល់អែកលកថ់ាែ ងំ្ញៀន បានមានម្ប្សនថ៍ា៖ “ង្យើងង្ជឿថា ម្ពោះជាមាច ស់ច្បងផ់្លា ស់ផ្ម្បជីវតិរនុសស
ម្របរ់បូ ាងំជនរងង្ម្គាោះ និងអែកម្បម្ពតឹតង្លមើសផ្ដរ”។ (គាតសួ់រជាភា្ផ្ខមរថា៖ “លកអ់ហីែឹងរតិត?”)។ “ង្ពលខ្ុ ំ
ង្ធវើការង្ៅទីង្នោះកានផ់្តយូរ ខ្ុរំនិមានអាររមណ៍្កានផ់្តសអប ់និងកានផ់្តខឹងង្ទ ផ្តខ្ុ ំមានអាររមណ៍្កានផ់្តអាណិ្ត
វញិ”។ ង្ោក Don Brewster ជាម្រូរងាវ លជនជាតិអាង្ររកិ ផ្ដលបានបង្ងេើតអងគការ AIM និងផ្លា ស់ង្ៅរស់
ង្ៅតំបន់្ វ យបា៉ា កកាលពឆី្ែ  ំ ២០០៥ មានម្ប្សនថ៍ា៖ ការចុ្បោះបរងាេ បរបស់ប៉ាលីូសបានង្ធវើឲ្យជនង្លមើស
ជួញដូរពាយារង្ម្បើលបចិ្បឆ្ា តជាងរុន។ ការជួញដូរជាអាជវីករមរកច្បណូំ្លបានង្ម្ច្បើនង្ៅម្បង្ទសរយួង្នោះ ផ្ដល
ម្បជាជនភារង្ម្ច្បើនរកម្បាកច់្បណូំ្លបានម្តរឹផ្តពីរបីដុោា រប៉ាុង្ណាណ ោះកែុងរយួនថា។ ង្សៀវង្ៅបញ្ា ីកតម់្តាច្បណូំ្ល
ង្ៅកែុងនទោះបនបងាា ញថា ង្បើរសតីៗអាច្បទទួលង្ភ្្ៀវបានព ី១០ ង្ៅ ២០នាកក់ែុងរយួយប ់ ង្នាោះង្រអាច្បរកច្បំណូ្ល
បានលមរម្របម់្គានរ់ហូតដល់ង្ៅជាងរយួោនដុោា រកែុងរយួឆ្ែ  ំសូរបវីាជាអាជីវករមតូច្បតាច្បកតី។ 

ង្ោក Brewster មានម្ប្សនប៍នតថា៖ “ង្ៅង្ពលណាផ្ដលច្បលនាម្បយុទធម្បឆ្ងំការជួញដូរ
រនុសសបានទទួលង្ជារជយ័ ង្នាោះការជួញដូរនឹងវវិតត ង្ហើយរកីសុោះ្យបផ្នារង្ទៀត”។ ង្ោករតិថា ការសិកា
ម្្វម្ជាវរបស់អងគការ IJM រនិបានបងាា ញទិដឋភាពននឧសាហករមកំបាងំរខុរយួង្នោះឲ្យបានម្របម់្ជុងង្ម្ជាយ
ង្នាោះង្ទ។ 

តាររយៈបណាដ ញននម្ករុអែកយកការណ៍្ នងិអែកង្សុើបអង្ងេតបងេបខ់ាួនបានឱ្យដងឹថា អងគការ AIM 

បានជួយ ្ ដ រង្កមងម្សីរនិានម់្របអ់ាយុជាង ១០០នាកង់្ៅកែុងរយៈង្ពលម្តឹរផ្តពីរបឆី្ែ កំនាងរកង្នោះ។ ម្ករុ
ការងារង្នោះបានសង្ងេតង្ ើញពីរង្បៀប ផ្ដលជនង្លមើសជួញដូរបានផ្លា ស់បតូរទីតាងំង្ៅជាកផ្នាង ផ្ដលគាម ននរណា
ម្ នដងឹរុន (ដូច្បជា ហងកាតស់កស់ម្មាបអ់ែកមាន ឬង្ៅតារនារទំង្នើបជាង្ដើរ) ង្ោយផ្លា ស់បតូររសតីង្កមងៗ

ង្ៅតារកផ្នាងង្នសងៗពីគាែ  ឬជួលអែកលួច្បោា ងំ្រើល ឬរងច់ាបំ៉ាុនាម នផ្ខ ទម្មាផំ្តពួកង្រអាច្បទុកច្បតិតអតថិិជនបាន 
រុនង្ពលយករសតីង្កមងៗឱ្យ ឬឱ្យរសតីម្ពហមចារ ីផ្ដលមានតនរានថា។ វធិី្រសដាងំង្នោះង្ធវើឲ្យកានផ់្តពិបាកដល់ម្កុរ
អែកង្សុើបអង្ងេតកែុងការក្ងសំណំុ្ង្រឿង ង្ហើយពិបាកសម្មាបម់្កុរប៉ាូលីសកែុងការអនុរត័ង្លើការចុ្បោះបរងាេ ប។  
ង្ោយមានការបិទនាូវសម្មាបជ់នបរង្ទសកំ្នតសបាយង្ៅតារដងទង្នា្ប ផ្ដលមានបរយិាកាសអាបអ់រួ 
ង្ោក Eric Meldrum ផ្ដលជានាយកផ្នែកម្ករុសង្រងាគ ោះននអងគការ AIM មានការពបិាកទម្មាផំ្តបានង្ដើរចូ្បល
ង្ៅដល់ម្តឹរពីរបីបាុក រុនង្ពលច្បងអុលបងាា ញម្បាបព់ីទីតាងំនានា ផ្ដលពួកង្របានចុ្បោះបរងាេ បពីរនុ ង្ហើយម្ពរ
ាងំម្បាបព់ីទីតាងំ ផ្ដលពកួង្រកំពុងង្ធវើការង្សុើបអង្ងេតនងផ្ដរ។ គាតប់នតថា៖ ង្ភាជនីយោឋ នទំង្នើបរយួង្នាោះ។ 
ង្ៅខ្លងង្ម្កាយហងអ ុតសករ់យួង្នាោះ។ រងគ្លង្នាោះ។ ករណី្ចុ្បោះបរងាេ បការជួញដូរនាូវង្ភ្ទង្ម្ច្បើនជាង ៥០%
កែុងម្បង្ទសករពុជាង្ៅឆ្ែ  ំ២០១៥ បានសង្ម្រច្បង្េើងតាររយៈផ្នែករបស់គាត។់ 

ម្កុរម្សីៗ ផ្ដលពាកអ់ាវវាលង្កាៀក ង្សាៀកសំពតខ់ាីៗ អងគុយង្លើង្ៅអីជរ័ង្ៅខ្លងរខុហងមា៉ា សា ង្ោយ
អែកខាោះចុ្បច្បទូរស័ពទនដ ង្ហើយខាោះង្ទៀតជផ្ជកគាែ ង្លង ខណ្ៈង្ពលរងច់ាងំ្ភ្្ៀវង្ដើរចូ្បល។ ង្ៅហង ផ្ដលមាន “នារ ីៗ
បង្ម្រើ” បុរសអាច្បច្បណំាយម្បាក ់ ង្ដើរបយីករសតីៗង្ៅររួង្ភ្ទង្ៅខ្លងង្ម្ៅបាន។ មានបុរសជនជាតិផ្ខមរម្បផ្ហល
ជា ៧០% បានច្បណំាយម្បាក ់ ង្ដើរបបីានង្សវាករមនាូវង្ភ្ទ ង្ហើយង្រហទំពរ័សម្មាបអ់ែកង្ទសច្បរណ៍្បានផ្ណ្នាំ
ដល់ជនបរង្ទសអំពកីផ្នាង ផ្ដលពួកង្រអាច្បង្ៅរកង្សវាករមង្នាោះ និងម្បាបព់ីរង្បៀបតនថា ង្ោយង្រៀនម្បាបោ់ា
ង្ោា ងជាភា្ផ្ខមរ ង្ដើរបមី្បាបព់ីកាច្បន់ាូវង្ភ្ទង្នសងៗគាែ  ផ្ដលង្រច្បងប់ាន។ 

ង្ោក Meldrum ផ្ដលជាអតីតប៉ាូលីសង្សុើបអង្ងេតង្ៅម្បង្ទសអងង់្រាសមានម្ប្សនថ៍ា៖ “ផ្លង
មានង្កមងម្សីរនិានម់្របអ់ាយុ (រកសីុង្ៅតារដងនាូវ) ង្ទៀតង្ហើយ... ង្ហើយវារនិផ្រនជាកផ្នាងសុវតាិភាព



សម្មាបអ់ែកចូ្បលច្បិតតររួង្ភ្ទជារយួកុមារផ្ដរ។ ង្នាោះ រឺជាង្ជារជយ័រយួដធ៏ំង្ធង ប៉ាុផ្នតវារនិមាននយ័ថា គាម ន
ង្កមងម្សីម្បកបរបររកសីុនាូវង្ភ្ទង្នាោះង្ទ”។ 

 
 

ការយល់ដឹងពីការរ ុះទងគិចអារម្មណ៍កនុងអំ ុងភពលមួ្យ 

 

វាង្ៅផ្តមានបញ្ហា ជាង្ម្ច្បើន ផ្ដលសូរបផី្តអែកជំនាញករ៏និដឹងអំពីការប៉ាោះទងគចិ្បអាររមណ៍្រសតីៗ និងបុរសៗ ផ្ដល
បានរចួ្បនុតពីការជួញដូរង្នាោះមាននង។ ង្ៅង្ពលអែកម្សី Sworn បានឮថា មានរសតីមាែ កប់ានង្ធវើអតតោតជា
ង្ម្ច្បើនឆ្ែ  ំ បនាទ បព់ីបានចាកង្ច្បញពីរណ្ឌ លសុវតាិភាព ង្ហើយបានង្ធវើសមាហរណ្ករមចូ្បលកែុងសហររនខ៍ាួនវញិ 
“ង្ោយង្ជារជយ័” (ង្ោយទទួលបានការងារថមី និងង្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍) រចួ្បង្ហើយង្នាោះ ម្បធានអងគការសរពន័ធ
ចាបន់ដបានចាបង់្នដើរការសិកាម្្វម្ជាវដំបងូបំនុតកែុងពិភ្ពង្ោកច្បំង្ពាោះជនផ្ដលបានរចួ្បនុតពអីំង្ពើជួញដូរ។ 
បច្បចុបបនែង្នោះង្ៅកែុងឆ្ែ ទំីម្បាបំ ី រង្ម្មាងករមវធិីង្រអំង្ៅបានតារោនកតម់្តាម្កុររនុសសផ្ដលបានរចួ្បនុតពីការ
ជួញដូរង្ម្ច្បើនជាង ១២០នាក ់ ររួាងំភាពថបប់ាររាផ្នែកហិរញ្ា វតាុ បញ្ហា ផ្នែកអាររមណ៍្ នងិការមាកង់ាយ 
ផ្ដលពួកង្រម្ប រជារយួ។ អែកម្សី Sworn ផ្ដលមានឯក្រសិកាម្្វម្ជាវាកទ់ងនងឹការជួញដូរជា
ភា្អងង់្រាស នងិភា្ផ្ខមរជាង ៣,០០០ ច្បាបង់្ៅកែុងបណាណ ល័យមានម្ប្សនថ៍ា៖ “ង្យើងមានទនំួល
ខុសម្តូវកែុងការផ្សវងរកឲ្យង្ ើញថា ង្តើមានអវីង្កើតង្េើងច្បងំ្ពាោះរសតីៗាងំង្នោះ ង្ៅង្ពលពួកង្រម្តលបង់្ៅកាន់
សហររនរ៍បស់ពួកង្រវញិង្នាោះ។ ការជួយ រង្ោោះ រឺជាសករមភាពរយួ ផ្ដលនាងំ្ៅកានក់ារម្បឹងផ្ម្បងដលំ៏បាក
ង្ពញរយួជីវតិ”។ ង្ៅឯរណ្ឌ ល Pleroma សម្មាបរ់សតីវយ័ង្កមងកែុងភ្ូរនិនតំបនជ់ាយម្កុង ផ្ដលមានរនុសស
គ្ ល់ង្ម្ច្បើន សំង្េងរតង់្លងង្ោយង្ជើងទង្ទរង្លើទីធាា ម្កាលសីុរ៉ាង ់ និងសំង្ណ្ើ ច្បកាអ កកាអ យយា៉ា ងរពំងង្ៅទីធាា

ផ្ដលមានរបងពទ័ធជុំវញិ មានកុមារចី្បំននួ ២៤នាក ់ ផ្ដលភារង្ម្ច្បើនមានអាយុពី ៨-១៥ឆ្ែ  ំ និងកំពុងង្លង
សបាយ រនុង្ពលញុំអាហរង្ពលោា ច្ប។ កុមារអីាយុ ១៨ ឆ្ែ មំាែ កន់ិយាយថា៖ “ខ្ុយំល់ថា ង្ៅទីង្នោះង្រឲ្យ
តនរាខ្ុ ំ។ ខ្ុមំានតនរា ជារនុសសពិង្សស នងិសំខ្លន”់។ នាងម្ពួយបាររាពីការ ផ្ដលនាងនឹងម្តូវចាកង្ច្បញពរីតិត
ភ្កដិ ង្ហើយម្តលបង់្ៅនទោះវញិង្ៅង្ពលពីរបីសបាដ ហ៍ខ្លងរុខ។ នាងបានបនតង្ទៀតថា៖ “មានរនុសសជាង្ម្ច្បើនង្លើក
ទឹកច្បិតតខ្ុ ំឲ្យម្ប ររុខនងឹបញ្ហា  ង្ហើយរិតពិចារណាពអីនារតរបស់ខ្ុ ំ”។ រសតីវយ័ង្កមងាងំអស់ង្ៅរណ្ឌ ល 
Pleroma រឺជាអែកផ្ដលបានរចួ្បនុតពីការជួញដូរនាូវង្ភ្ទ ឬការចាបរ់ងំ្ោភ្ ប៉ាុផ្នតរនិផ្រនផ្តប៉ាុណ្ណឹ ងង្នាោះង្ទ។ 
រសតីាងំង្នោះភារង្ម្ច្បើនម្តូវបានបងខំឲ្យ បង់្ៅង្រៀន ង្ដើរបងី្ធវើការងារ ង្ហើយម្តូវបានទទួលរងនូវការរងំ្ោភ្បំពាន 
ឬការរនិយកច្បិតតទុកោកព់សំីណាកឪ់ពុកមាដ យរបស់ខាួន ផ្ដលមានភាពតានតឹងនាូវច្បិតតខ្លា ងំ។  

អែកម្សី ផ្ង៉ាត ររឹ្ង ជាររនតីផ្នែកសងគរកិច្បចមាែ កន់នរណ្ឌ ល Pleroma មានម្ប្សនថ៍ា៖ “វាជាការ
ពិបាកសម្មាបរ់សតីវយ័ង្កមងាងំង្នោះ ផ្ដលបានជួបនូវង្ហតុការណ៍្ប៉ាោះទងគិច្បអាររមណ៍្ជាង្ម្ច្បើននទួនៗគាែ ង្ៅកែុងជីវតិ
របស់ពួកង្រ។ ពួកង្ររនិងាយទុកច្បិតតរនុសសង្ទ ង្ហើយអាររមណ៍្របស់ពួកង្របងាា ញង្ច្បញរកខ្លងង្ម្ៅម្រប់
ង្ពល។ ខ្ុ ំសួរពួកនាងថា៖ “ង្តើកូននងឹសំុអវីពីម្ពោះជាមាច ស់?” ង្ម្ពាោះមានផ្តម្ទងប់៉ាុង្ណាណ ោះ ង្ទើបរួរជាទទុីកច្បតិតបាន
ជានិច្បច”។ រណ្ឌ លសុវតាិភាពម្រិសដបរស័ិទរយួច្បំននួផ្ណ្នាដំំណឹ្ងលអង្ៅកែុងរង្ម្មាងករមវធិីរបស់ពកួង្រ ប៉ាុផ្នត
ពួកង្ររនិារារឲ្យរសតីវយ័ង្កមងៗាងំង្នាោះង្ៅចូ្បលររួង្ៅកែុងម្កុរជំនុ ំ ឬកាា យខាួនជាម្រិសដបរស័ិទង្នាោះង្ទ។ 
ង្ាោះយា៉ា ងង្នោះកតី មានរសតីវយ័ង្កមងជាង្ម្ច្បើនបាន គ្ ល់ម្ពោះជាមាច ស់នងផ្ដរ។ ជំង្នឿករមនលផ្បបពុទធ្ សនាោក់
បនទុកខ្លា ងំង្លើជនរងង្ម្គាោះ។ អែកម្សី Hannah Burkle ផ្ដលជានាយិកាម្បចាមំ្បង្ទសននអងគការ Rapha 

House ផ្ដលង្បើករណ្ឌ លសុវតាិភាពង្ៅទីម្កងុង្សៀររាប និងបាតដ់ំបង ផ្ដលជាទីម្កុងធំៗននម្បង្ទសករពុជា



មានម្ប្សនថ៍ា៖ “ង្រធាា បម់្បាបព់ួកនាងថា ង្ោយ្រផ្តអវី ផ្ដលពួកង្រង្ធវើកាលពីជាតិរុន ង្ទើបង្ធវើឱ្យពួកង្រ
ជួបង្រឿងអភ្ព័វ។ ជាពិង្សសករមង្ពៀរ ផ្ដលជំពាកប់ណុំ្លង្ររនិសង ដូង្ច្បែោះជាញឹកញបរ់សតីវយ័ង្កមងាងំង្នាោះម្តូវ
ង្ធវើការរកម្បាកស់ង ឬង្ដើរបងី្ោោះខាួនឯង ពីង្ម្ពាោះពកួនាងមានអាររមណ៍្ថា ពកួនាងជពំាកក់រមដល់ម្កុរជួញដូរ 
ឬឪពុកមាដ យរបស់ខាួន”។  

ង្ោយង្ម្បៀបង្ធៀបង្ៅនឹងបនទុកផ្បបង្នាោះ ម្ពោះហឫទយ័ម្សឡាញ់របស់ម្ពោះបិតាម្តូវបានម្បានរកកែុង
លកខណ្ៈជាដំណឹ្ងលអផ្ដលផ្លា ស់ផ្ម្បជីវតិរស់ង្ៅ។ ជនរចួ្បនុតពីការជួញដូរជាង្ម្ច្បើននាកប់ាននយិាយថា ម្ពោះ
ហឫទយ័ម្សឡាញ់របស់ម្ពោះជាមាច ស់ ជាង្រឿងដអ៏ ច្ រយបនុំត ផ្ដលពួកនាងបានយល់ដឹងង្ៅកែុងដំង្ណ្ើ រការ
ពាបាលឱ្យជាសោះង្សប ើយង្េើងវញិ។ ង្ាោះជាយា៉ា ងណាកង៏្ោយ ពួកង្រសឹងផ្តម្រប់ៗ គាែ នឹងម្តេបង់្ៅកានម់្សុក
កំង្ណ្ើ តរបស់ខាួនវញិ ង្ហើយជងំ្នឿថមីផ្ដលពកួង្រមាន នឹងង្ធវើឲ្យពួកង្រកាា យជាអែកកាន់្ សនាភារតិច្ប។ ង្ោក  
Burkle មានម្ប្សនថ៍ា៖ “ង្យើងបង្ម្ងៀនពួកនាងអំពីរង្បៀបផ្ដលម្ពោះង្យស ូ និងនាងមា៉ា រមី្តូវបានង្របដិង្សធ 
រនិម្គានផ់្តបង្ម្ងៀនអំពីម្ពោះហឫទយ័ម្សឡាញ់របស់ម្ពោះជាមាច ស់ប៉ាុង្ណាណ ោះង្ទ”។ 

អងគការ Rapha House មានរសតីវយ័ង្កមងជាង ៧០នាកង់្ៅកែុងរណ្ឌ លសុវតាិភាពពកួង្រង្ៅឯម្កងុ
បាតដ់ំបង ផ្ដលជាម្កុងធជំាងង្រទីបីង្ៅម្បង្ទសករពុជា។ រង្ម្មាងករមវធិីននអងគការនដល់ជូនការផ្ថាផំ្បប
ឯកង្ទស ង្ោយមានោកត់ាងំនូវទូកមានពណ៌្ច្បម្រុោះង្ៅខ្លងង្ម្កាយរណ្ឌ ល ផ្ដលតុបផ្តងជាទីធាា ននការ
ពាបាលផ្បបសិលបៈង្ៅកែុងរណ្ឌ លសម្មាបរ់សតីវយ័ង្កមងផ្ដលមានតម្រូវការពិង្សសាងំង្នាោះ (រាបត់ាងំពីជំងឺ
អូទីហសរឹ រហូតដល់វបិតតខិួរកាលង្ោយ្រការប៉ាោះទងគចិ្ប) អាច្បទទួលបានការពាបាលផ្នែកសររីាងគ ម្ពរាងំ
ទទួលការបង្ម្ងៀនអំពកីារោដុំោះ ការដុតនំ និងជំនាញបំនិនជីវតិដនទង្ទៀត។ 

ម្តេបរ់កទីម្កុងភ្ែងំ្ពញវញិ បុរគលិកង្ៅឯរណ្ឌ ល ត្ រង្េើងវញិននអងគការ AIM ផ្ដលជាកផ្នាង ផ្ដល
ជនរងង្ម្គាោះម្តូវបានរងំ្ោោះង្ច្បញពីអគារប ូលឌ្ីញង្នាោះ ង្ហើយម្តូវបានបញ្ាូ នង្ៅអងគការង្នោះ កំពុងង្រៀនភា្រ 
ង្ដើរបអីាច្បម្បាម្ស័យាកទ់ងជារយួកុមាររថាងង់្នសងង្ទៀត ផ្ដល ែ្ កង់្ៅទីង្នាោះ។ រណ្ឌ លអងគការង្នោះក៏
វ្ ររនទ៍ទួលយកជនរងង្ម្គាោះង្ោយការជួញដូរ ផ្ដលមានកូនកែុងបនទុកខាួននងផ្ដរ ង្ោយជួយ ង្រើលផ្ថាំ

ារក និងកូនង្កមងតូច្បៗ ខណ្ៈង្ពលមាដ យៗវយ័ជទំងរ់បស់ារកាងំង្នាោះង្ៅង្រៀនង្ៅ្ោ។ 

 
 

ប្រឈម្មុ្ខជាមួ្យអនាគ ភោយជំភៃឿ 
ម្បង្ទសករពុជាបានរកីច្បង្ម្រើនជាដុំកំភ្នួកែុងការកាតប់នាយច្បំង្ពាោះការជួញដូរនាូវង្ភ្ទកុមារកែុងរយៈង្ពលជាងរយួ
ទសវតសរក៍នាងរកង្នោះ ប៉ាុផ្នតង្ៅង្ពលការជួញដូរវវិតតខុសពរីុន វាបងេឲ្យមានឧបសរគម្ប រថមីៗ នងផ្ដរ ដូច្បជា
អំង្ពើឧម្កដិឋោកក់ំបាងំជាងរនុ ការ្ាងផ្ដន នងិការនតល់ង្សវាករមតារម្បពន័ធអុនីង្ធើណិ្តដល់ជនរងំ្ោភ្កុមារ។ 

ង្ោកជំាវ ជូ ប នុង្អង ជាអនុម្បធានអច្បិនរនតយន៍នរណ្ៈករមជាតិម្បយុទធម្បឆ្ងំការជញួដូរននរោឋ ភ្បិាលមាន
ម្ប្សនថ៍ា៖ “ង្ៅង្ពលង្យើងង្ោោះម្្យបញ្ហា រយួរចួ្បរាល់ង្ហើយ ជនង្លមើសនឹង (បង្ងេើត) បញ្ហា ពីរ ឬបីផ្ថរ
ង្ទៀត”។ អំង្ពើង្កងម្បវញ័្ច  រជឺាបញ្ហា  ផ្ដលង្យើងម្តូវម្បយុទធម្បឆ្ងំជាបនតបនាទ ប ់ ង្ហើយកជ៏ាង្តសតកយូ៏រអផ្ងវង
ច្បំង្ពាោះការអតធ់មតស់ម្មាបម់្បជាជនករពុជានងផ្ដរ។ ប៉ាុផ្នតង្ោកជំាវមានទំនុកច្បិតតថា ម្រិសដបរស័ិទនងឹង្ៅផ្តបនត
ចូ្បលររួច្បំផ្ណ្កកែុងកិច្បចការង្នោះ។ 

ររនតីរោឋ ភ្បិាលផ្ដលកានម់្ពោះពុទធ្សនារបូង្នោះមានម្ប្សនង៍្ៅកែុងការយិាល័យរោឋ ភ្បិាលរបស់
គាតថ់ា៖ “ង្យើងដឹងថា ម្កុរ ា្ បន័ម្រិសតបរស័ិទពតិជាង្បដជ្ាច្បិតតជួយ ដល់ជន ផ្ដលងាយរងង្ម្គាោះម្បាកដ



ណាស់។ ពួកង្រង្ធវើការងារង្ោយជំង្នឿ”។ 

ររនតីរោឋ ភ្បិាល និងររនតីនររបាលរយួច្បំនួន ផ្ដលរនិផ្រនជាម្រិសដបរស័ិទ បានង្កាតសរង្សើរដល់ម្កុរ
អងគការម្រិសដបរស័ិទ ផ្ដលង្ធវើឱ្យមានការរកីច្បង្ម្រើនង្ៅកែុងការម្បយុទធម្បឆ្ងំការជួញដូរនាង្ពលបច្បចុបបនែង្នោះ។ 

ច្បំផ្ណ្កឯថាែ កដ់កឹនារំោឋ ភ្បិាល និងអងគការសងគរសីុវលិ រិតទុកជារុនអពំីការម្ប របនាទ បច់្បំង្ពាោះការជួញដូរ 
ង្ហើយអែកម្សី ចាប ច្បរនាត  នងឹបនតង្ផ្លដ តង្លើជំហនបនាទ បខ់្លងរុខង្ទៀតសម្មាបរ់សតីវយ័ង្កមងាងំ ២៤នាក ់ផ្ដល
សាិតង្ៅង្ម្ការការផ្ថារំបស់អែកម្សី។ ង្ៅចុ្បងឆ្ែ រំុន ររនតីម្បតិបតតិននរណ្ឌ ល Pleroma ផ្ដលជាជនជាតិ
ករពុជាកាតអ់ាង្ររកិ បានង្រៀបច្បំបញ្ាូ នរសតីវយ័ង្កមងបនួនាកម់្តេបង់្ៅកានម់្ករុម្រួ្ រង្ៅម្សុកកំង្ណ្ើ តរបស់ពកួ
ង្រវញិ ផ្ដលរសតីវយ័ង្កមងរយួច្បំនួនង្ៅកែុងង្នាោះ បានរស់ង្ៅរណ្ឌ លសុវតាិភាពង្នោះរយៈង្ពលបនួឆ្ែ រំកង្ហើយ។ 

អែកម្សី ច្បរនាត  ផ្ដលជាររនតីផ្នែកសងគរកចិ្បច ផ្ដលបានង្ធវើការជារយួជនរចួ្បនុតពីការជួញដូរវយ័ង្កមងចាបត់ាងំពីឆ្ែ  ំ
២០១១ មានម្ប្សនថ៍ា៖ “ម្ពោះជាមាច ស់បានបញ្ហា កម់្បាបក់ែុងច្បតិតខ្ុយំា៉ា ងច្បាស់ ង្ហើយង្រឿងរា៉ា វរបស់រសតីវយ័
ង្កមងាងំង្នាោះ ង្ធវើឲ្យខ្ុ ំង្ៅផ្តបនតង្ៅរុខង្ទៀត។ ខ្ុចំ្បងឲ់្យពួកង្រកាា យជាអែកដកឹនាងំ្ៅកែុងសហររនរ៍បស់ង្រ។ ខ្ុ ំ
ង្ៅពួកង្រថា “ង្ោកជំាវ” ង្ម្បៀបដូច្បជា “ពួកង្ររឺជាជនដឧ៏តតរ ង្ហើយពួកង្រនងឹបង្ម្ងៀនអែកដនទ។ ខ្ុ ំច្បងឲ់្យ
ពួកង្រកាា យជាង្រធាវ ីនិងង្វជាបណ្ឌិ ត។ ពួកង្រ រឺជាអនារតរបស់ង្យើង”។ 


