
ក្រមុអ្នរជំនាញ អ្.ស.ប បានមានក្បសាសនថ៍ា ជំងឺរូវដី១៩ បងងកើនហានិភយ័ដល់ការង្វើទារុណរមម និង
ការង្វើបាបងៅទូទាងំពិភពងោរ 

ទីក្រុងហ្សណឺណវ (២៦ មថុិនា ២០២០) ងៅទិវាអ្នតរជាតិគកំ្ទជនរងងក្គោះងោយការង្វើទារុណរមម យនត
ការក្បឆងំទារុណរមម* របស់អ្ងគការសហ្ក្បជាជាតិ បានក្ពមានជាឯរច្ឆនទថា ការររីរាលោលននជំងឺរូ
វដី-១៩ រំពុងឈានងៅររការររីសាយភាយននការង្វើទារុណរមម និងការក្បក្ពឹតតមនិគមបងីៅទូទាងំ
ពិភពងោរ ងហ្ើយអ្នរងៅរស់រានមានជីវតិពីការង្វើទារុណរមម ជាពិងសស រំពុងសថិតរនុងងក្គោះថាន រន់ន
ការឆ្លងងមងរាគដស៍ាហាវ ងោយសារសាថ នភាពងាយរងងក្គោះរបស់ពរួងគ។ 

មនុសសជាងក្ច្ើនក្តូវបានងគដរហូ្តងសរភីាព ណដលទទលួរងក្សាបង់ហ្ើយនូវហានិភយ័ននការក្បក្ពឹតតមរ
ងលើខ្លួន ឬទណឌ រមមដនទងទៀត ណដលងោរងៅ អ្មនុសស្ម ៌ឬបងនាថ របនាទ ប ងៅរនុងពនធនាគរ និង ងៅ
រណនលងឃុំោងំងសសងងទៀត បច្ចុបបននងនោះរំពុងក្បឈមនឹងការគំរាមរំណហ្ងថមីមយួ។ គិតក្តឹមពាររ់ណ្តត
លណខ្មថុិនា ឆន ២ំ០២០ មានអ្នរងទាសជាង៧៨,០០០ នារប់ានឆ្លងជំងឺរូវដី-១៩ ងៅរនុងក្បងទស 
ចំ្ននួ ៧៩ ងហ្ើយយ៉ា ងងហាច្ ណ្តស់មានមនុសស ១,១០០ នារ ់បានសាល បង់ោយសារងមងរាគថមីងនោះ ងៅ
ទូទាងំពនធនាគររនុងក្បងទសចំ្ននួ ៣៥។** ជាអ្រុសលចំ្ននួទាងំងនោះ មនិណមនជាតងួលខ្ចុ្ងងក្កាយ
ងនាោះងទ។ 

សថិតរនុងកាលៈងទសៈដ៏្ ងន់្ ងរទាងំងនោះ ក្រុមអ្នរជំនាញក្បឆងំទារុណរមម អ្.ស.ប បានងលើរង ើងពី 
សាថ នភាពងាយរងងក្គោះជាពិងសសរបស់អ្នរជាបឃុ់ំោងំ ឬក្តូវបានឃុំងៅរណនលងណដលមនិអ្នុញ្ញា តឲ្យ
ងច្ញចូ្លងោយងសរ ី ណដលងៅទីងនាោះការររាគំោតសងគមមនិអាច្អ្នុវតតបាន។ ក្រុមអ្នរជំនាញបាន
ងលើរង ើងជាពិងសស ពីការក្ពួយបារមភអំ្ពីសាថ នភាពសុខ្ភាពមនិអំ្ងណ្តយសលណដលមានក្សាប ់របស់
អ្នរជាបឃុ់ំ ណដលបានរមួចំ្ណណរដល់ការឆ្លងយ៉ា ងឆបរ់ហ័្សនូវជំងឺរូវដី-១៩ ណដលនឹងអាច្បាតប់ងជី់វតិ
ជាយរថាងហ្តុ។ 

“រោា ភបិាលទាងំឡាយ មានកាតពវរិច្ចខ្ពស់ជាងងពលណ្តណ្តទាងំអ្ស់ ងដើមបធីានាសុវតថិភាពដល់អ្នរ
ទាងំឡាយណដលក្តូវបានដរហូ្តងសរភីាព។ អ្នរងទាសក្គបរ់ូបគួរទទួលបានដូច្ៗគន នូវបទោា នគពំារ 
សុខ្ភាព ណដលមានងៅរនុងសហ្គមនទ៍ាងំមូល រាបទ់ាងំការទទលួការង្វើងតសតររងមងរាគ និង ការពាបាល
ណសនរងវជជសាស្តសត” ងនោះងបើតាមក្បសាសនរ៍បស់ងោរងវជជបណឌិ ត ចិ្នស៍ ម៉ាូដវជិ (Dr. Jens Modvig) 
ក្បធានគណៈរមាម ្ិការក្បឆងំទារុណរមម។ “ជនក្គបរូ់បណដលក្តូវបានដរហូ្តងសរភីាពរបស់ពរួងគគរួ
ណតក្តូវបានពិនិតយជាលរខណៈឯរជនងោយបុគគលិរងពទយឯររាជយ ងៅងពលទទួលចូ្លរណនលងឃុំោងំ ឬ
រណនលងោរប់ងាខ ងំ ងដើមបពិីនិតយររជំងឺឆ្លង និងសញ្ញា ណដលអាច្ងគង្វើបាប។ 



ងៅរនុងតំបនជ់ាងក្ច្ើនននពិភពងោរ ការងក្បើក្បាស់រមាល ងំហ្ួសងហ្តុ ក្តូវបានងគរាយការណ៍ថា មានងៅ
ងពលអ្នុវតតបក្មាមងគច្រ និងវធិានការររាគំោតពីគន ។ ក្រុមអ្នរជំនាញបានក្ពមានថា សរមមភាព
ណបបងនោះ អាច្ជាការង្វើទារុណរមម ឬការក្បក្ពឹតតអ្មនុសស្ម ៌ឬបងនាថ របនាទ ប។ 

ក្រុមអ្នរជំនាញបានសងកត់្ ងនង់ទៀតថា ការច្ងក្រងងោយឯររាជយពីសាថ នភាពសមាភ រ និងសាថ នភាពរស់
ងៅ របស់មនុសសណដលក្តូវបានដរហូ្តងសរភីាព រដូ៏ច្ជាការោល ងំមើលការងក្បើក្បាស់រមាល ងំងោយ មស្តនតី
អ្នុវតតច្ាបគឺ់ជាឧបររណ៍ណដលមនិអាច្ខ្វោះបាន សក្មាបក់ារបងាក រទបស់ាក តរ់ាល់ទក្មងន់នការង្វើបាប។ 
ដូងច្នោះងហ្ើយ ជានិច្ចកាល ក្តូវណតជាណសនរមយួននការងឆ្លើយតបជារមួងៅនឹងជំងឺរូវដី-១៩ ។ 

ងោរ មា៉ា លខូ្លម អីុ្វនិស៍ (Sir Malcolm Evans) ក្បធានអ្នុគណៈរមាម ្ិការបងាក រទារុណរមម បាន
មានក្បសាសនថ៍ា “ការោល ងំមើលរណនលងដរហូ្តងសរភីាព ងោយសាថ បន័ឯររាជយមយួចំ្នួន ដូច្ជា យនតការ
បងាក រថាន រជ់ាតិ (NPMs) ងៅណតជាមូលោា នក្គឹោះមយួរនុងការធានាការពារក្បឆងំនឹងការង្វើទារុណរមម 
និងការង្វើបាប។ ការចូ្លងៅកានរ់ណនលងឃុំោងំ ក្តូវណតបានធានាការពារងោយរោា ភបិាលទាងំឡាយ។” 
ងោរបានមានក្បសាសនប៍ណនថមងទៀតថា “រដាទាងំឡាយ គរួកាតប់នថយចំ្នួនជនជាបឃុ់ំ ងោយងារ
មរររជងក្មើសងសសងងទៀតសក្មាបក់ារឃុំខ្លួនបងណ្តត ោះអាសនន និងការោរព់នធនាគរជាមយួនឹងជងក្មើស
ងសសងណដលមានក្សាបស់តីពីវធិានការមនិោរឱ់្យជាបឃុ់ំ។ រដាទាងំឡាយរគ៏រួណតបញ្ចបក់ារងក្បើក្បាស់
រណនលងឃុំខ្លួនជនអ្ងនាត ក្បងវសន ៍និងជំរុជំនងភៀសខ្លួនណដលមនិអ្នុញ្ញា តឲ្យងច្ញចូ្លងោយងសរ។ី 

អ្នររាយការណ៍ពិងសស អ្.ស.ប សតីពីការង្វើទារុណរមម ងោរ នីលស៍ ណម៉ាលហ្សរឺ (Nils Melzer) បាន
សងកត់្ ងនអំ់្ពីសារៈសំខានន់នការោល ងំងមើលថា “រោា ភបិាលទាងំឡាយ ក្តូវក្បកានខ់ាជ បក់្គបង់ពលងវោ
នូវការហាមោតក់ារង្វើទារុណរមម និងការក្បក្ពឹតតមរងលើខ្លួន ឬទណឌ រមមដនទងទៀត ណដលងោរងៅ 
អ្មនុសស្ ម ៌ឬបងនាថ របនាទ ប រាបទ់ាងំងៅរនុងសាថ នភាពអាសននងោយណសែរងលើការរាតតាតននជំងឺរូវដី-១៩។ 
វធិានការការពារ រាបទ់ាងំ ការបិទមនិឱ្យង្វើដំងណើ រ (ការចារង់សារ) និង បក្មាមងគច្រ មនិអាច្យរង្វើ
ជាយុតតិរមមសក្មាបក់ារងក្បើក្បាស់រមាល ងំហ្ួសងហ្តុ និងការបងខិតបងខំង ើយ ងហ្ើយរាល់ការអ្ោះអាងអំ្ពី
ការង្វើទារុណរមម ឬការង្វើបាបទាងំឡាយ ក្តូវណតមានការងសុើបអ្ងងកតឱ្យបានហ្មតច់្ត”់។ 
 

ងោយគូសបញ្ញជ រពី់សារៈសំខានរ់នុងការងោោះក្សាយ និងការសាត រនីតិសមបទា ក្បធានក្រុមក្បឹរាភបិាល
ននមូលនិ្ិសម័ក្គចិ្តត អ្.ស.ប សក្មាបជ់នរងងក្គោះងោយការង្វើទារុណរមម ងោរ ងវជជបណឌិ ត វងីវៀន ណ្ត
ថានសុ់ន (Dr. Vivienne Nathanson) បានមានក្បសាសនថ៍ា ជនរងងក្គោះងោយការង្វើទារុណរមម គឺ
មានហានិភយ័ខ្ពស់ននការបារស់ាម រតីងោយសារណតជំងឺរូវដី-១៩។“ ជនរងងក្គោះងោយការង្វើទារុណរមម 
មានបនទុរខាងងសដារិច្ច សងគម បញ្ញា សុខ្ភាពសលូវកាយ និងសុខ្ភាពសលូវចិ្តត។ ពរួងគរអ៏ាច្ខ្វោះខាត
ជីវភាពរស់ងៅណដលមនិអាច្ឱ្យពួរងគការពារខ្លួនពីការឆ្លងងមងរាគងនោះបាន។ ងយើងសូមងកាតសរងសើរ
ចំ្ងពាោះរិច្ចខិ្តខំ្ក្បឹងណក្បងដង៏ឆ្នើមរបស់អ្ងគការសងគមសីុវលិទាងំឡាយ រនុងការបនតសតល់ងសវា ចាបំាច្ដ់ល់



អ្នរណដលងៅរស់រានមានជីវតិពីការង្វើទារុណរមម រាបទ់ាងំងៅរនុងក្គអាសនន និងបក្មាមងគច្រ ងទាោះបីជា
ពរួងគក្បឈមនឹងសរមមភាពបំភតិបំភយ័ ឬរារាងំពីសំណ្តរអ់ាជាា ្ររតី។ 

ងបើតាមក្រុមអ្នរជំនាញបានឱ្យដឹងថា វបិតដិននជំងឺរូរ ៉ាូណ្តថមីងនោះ បានបងាា ញពីការបរាជយ័ននសាថ បន័  
និងនីតិវ ិ្ ីណដលបានង្វើឱ្យកានណ់ត្ងន់្ ងរង ើងណថមងទៀតនូវហានិភយ័ននការង្វើទារុណរមម និងការង្វើបាប
ចំ្ងពាោះរុមារ ស្តសតី និងបុរសរាបម់និអ្ស់ ងៅក្គបតំ់បនទ់ាងំអ្ស់ងលើពិភពងោរ។ ក្រុមអ្នរជំនាញបាន
ក្ពមានថា ការររីរាលោលននជំងឺរូវដី-១៩ មនិក្តូវយរមរងក្បើក្បាស់ងដើមបងីគច្ងវសពីការអ្នុវតត 
កាតពវរិច្ច ណដលរោា ភបិាលបានទទលួសាគ ល់ជាសរល ងដើមបបំីបាតរ់ាល់ទក្មងន់នការង្វើទារុណរមម និង
ការក្បក្ពឹតតមរងលើខ្លួន ឬទណឌ រមមដនទងទៀត ណដលងោរងៅ អ្មនុសស្ម ៌ឬបងនាថ របនាទ បង ើយ។ 

អ្នរជំនាញទាងំបនួរូប នឹងពិភារាបណនថមងទៀត អំ្ពីបញ្ញា ក្បឈមងសសងៗ តាម webinar ជាសាធារណៈ 
មយួ ងៅរនុងឱ្កាសទិវាអ្នតរជាតិគកំ្ទជនរងងក្គោះងោយការង្វើទារុណរមម នថងទី២៦ ណខ្មថុិនា ឆន ំ
២០២០ ងៅងវោងមា៉ា ង ១៣:00 - ១៤-៣០ (CTE-time) ។ សូមងក្បើតំណខាងងក្កាមងនោះ ងដើមប ី ចុ្ោះ
ងឈាម ោះ៖ https://apt.zoom.us/webinar/register/WN_FFDnyi5zQwmSxsXN5C1rRg  
 

ច្ប ់
 

* ងសច្រតីណថលងការណ៍រមួ ក្តូវបានងច្ញងោយគណៈរមាម ្ិការ អ្.ស.ប ក្បឆងំទារុណរមម អ្នុគណៈ រ
មាម ្ិការ អ្.ស.ប បងាក រការង្វើទារុណរមម អ្នររាយការណ៍ពិងសស អ្.ស.ប សតី ពីការង្វើទារុណរមម និង 
ការក្បក្ពឹតតមរងលើខ្លួ ន ឬទណឌ រមមដនទងទៀត ណដលងោរងៅ អ្មនុសស្ម ៌ ឬបងនាថ របនាទ ប និងក្រុម 
ក្បឹរាភិបាល ននមូលនិ្ិសម័ក្គចិ្តត អ្.ស.ប សក្មាបជ់នរងងក្គោះងោយការង្វើទារុណរមម។  

** សថិ តិពីអ្ងគការ Prison Insider ទិនននយ័ទាងំអ្ស់សតី ពីអ្នរងទាសមានជងឺំរូវដី១៩ និងចំ្ននួអ្នរ សាល ប់
ក្តូវបានពិនិតយងសទៀងផ្ទទ តជ់ាមយួតងួលខ្សលូ វការរបស់រោា ភិបាល ឬរបាយការណ៍ចុ្ងងក្កាយរបស់ ក្បពន័ធ
សសពវសាយ ។ 


