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ក្រមសីលធម៌ 

ការរាយការណ៍លលើររណីហិង្សារបស់បុរសលៅលលើស្តសរ ី 

មុនលេលសម្ភា សជនរង្សលក្រោះេីការលក្បើក្ាស់ហិង្សារបស់បុរសលៅលលើស្តសរី សូមលធវើឱ្យក្ារដថា អ្នរានលធវើតាម
សំណួរនីមួយៗខាង្សលក្កាម និង្សលធវើតាម  ”បញ្ជ ីក្រួរេិនិរយេីការរាយការណ៍លលើការបញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី ”ឱ្យ
ានដិរដល់។ 

1. លរើលរឿង្សលនោះានគិរគូរថា សុវរថិភាេ លសចររីថ្លៃលនូរ និង្សក្បលោជន៍ខាៃ ងំ្សបំផុររបស់ជនលក្រោះម្ភនសារសំខាន់
ជាង្សឬលេ? 

សុវរថិភាេ ភាេថ្លៃលនូរ និង្ស ក្បលោជន៍ខាៃ ងំ្សបំផុររបស់ជនរង្សលក្រោះក្រវូតរលៅអាេិភាេលលខមួយជានិចច។ ជនរង្ស
លក្រោះសថិរលៅរនុង្សសាថ នភាេងាយរង្សលក្រោះ លហើយការការពាររបស់េួរលគគឺចំាច់បំផុរ។ ការលធវើសក្ម្ភប់ផល
ក្បលោជន៍ខាៃ ំង្សបំផុររបស់ជនរង្សលក្រោះគឺម្ភនន័យថាការដារ់បញ្ចូ លរក្មូវការរបស់េួរលគជាមុន និង្សការលររេ
ឯរជនភាេរមួទំង្សអារមមណ៍របស់ជនរង្សលក្រោះ លបើលទោះបីជាម្ភនន័យថារិចចសម្ភា សឬលរឿង្សរា៉ា វក្រូវតរតក្បខុសេីអ្វី
តដលអ្នរផលិររមមវធីិ ានរេឹំង្សនិង្សលក្រង្សេុរជាមុនរចួលហើយររី។ ជនរង្សលក្រោះមិនគួរក្រូវានដារ់សម្ភា ធឱ្យ
លារក្រដាង្សេ័រ៌ម្ភនលក្ចើនជាង្សអ្វីតដលេួរលគម្ភនអារមមណ៍ររ់លដៅ រនុង្សការនិោយល ោះលេ។  

អ្នរផលិររមមវធីិ គួរតរគិរគូរជានិចចថា តក្រង្សលលានិង្សរលបៀបតដលលរឿង្សមួយអាចម្ភនលេធភាេរលំលាភបំពានលៅ
លលើសិេធិសំខាន់ៗរបស់ជនរង្សលក្រោះ។  លនោះរមួម្ភនការេិចរណាេីសិេធិរបស់ជនរង្សលក្រោះលលើភាេថ្លៃលនូរ សិេធិ
េេួលានឯរជនភាេ សិេធិេេួលានការររារការសម្ភា រ់ សិេធិេេួលានសុវរថិភាេ សិេធិេេួលានសនរិសុខ 
និង្សសិេធិេេួលានការការពារេីលក្រោះថាន រ់ឬេណឌ រមម។ ក្បសិនលបើជនរង្សលក្រោះមិនចង់្សឲ្យអ្នរផលិររមមវធីិរាយ
ការណ៍េីលរឿង្សរបស់ររ់ អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរលររេតាមបំណង្សរបស់ជនរង្សលក្រោះនិង្សបញ្ច ប់ការរាយការណ៍។  

ចូរេិចរណាចំណុចខាង្សលក្កាមក្បសិនលបើសម្ភា សជនរង្សលក្រោះណាមួយសក្ម្ភប់ដារ់រនុង្សលរឿង្ស៖  

o រំុបងាា ញល ម្ ោះរបស់ជនរង្សលក្រោះ។ 
o រំុបងាា ញេីរតនៃង្សរបស់ជនរង្សលក្រោះរនុង្សេ័រ៌ម្ភនលមអិរជាង្សឃំុ ឬស្សុរ ឬ លខរររបស់េួរលគ។ 
o រំុបងាា ញេ័រ៌ម្ភនផ្ទា ល់ខៃួនរបស់សម្ភជិរក្គួសារជនរង្សលក្រោះ (រមួទំង្សល ម្ ោះ)។ 
o រំុបងាា ញល ម្ ោះឬមុខរបស់លរមង្សតដលជាប់ពារ់េ័នធជាមួយជនរង្សលក្រោះ ឬជនលលមើស។ 
o រំុបងាា ញល ម្ ោះជនលលមើសលដាយសារវាអាច ំឱ្យសាា ល់អ្ររសញ្ញា ណជនរង្សលក្រោះ។ 
o រំុបងាា ញេីរតនៃង្សរបស់ជនលលមើសលៅរនុង្សេ័រ៌ម្ភនលមអិរជាង្សឃំុរបស់េួរលគ។ 
o លក្បើក្ាស់របូលររបស់ជនរង្សលក្រោះានលុោះក្តាតរចំាច់បំផុរ។ ក្បសិនលបើវាចំាច់ក្រវូលក្បើរបូ

លរជនរង្សលក្រោះ ក្រូវធា ថាមិនអាចររដឹង្សអ្ររសញ្ញា ណរបស់ជនរង្សលក្រោះ និង្សបងាា ញរបូលដាយ
ររាលសចររីថ្លៃលនូររបស់ររ់។ ការធា លនោះម្ភនរមួទំង្សការលារ់មុខនិង្សេក្មង់្សអ្វីៗលផេង្សលេៀរ
តដលអាចបញ្ញជ រ់េីអ្ររសញ្ញា ណាន រមួបញ្ចូ លទំង្សផ្ទា ំង្សខាង្សលក្កាយថ្នរបូលរ។ លបើសិនរបូភាេ
ក្រូវានបលងាា ោះតាមបណារ ញអ្នឡាញឌីជីលល ក្រូវធា ថាឬសគល់េ័រ៌ម្ភន (meta) ឬេិននន័យ
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មិនអ្នុញ្ញា រឱ្យរំណរ់ររលមើលដឹង្សអ្ររសញ្ញា ណរបស់បុគាលល ោះ លដាយម្ភនរមួទំង្សេីរតនៃង្ស
របស់េួរលគ។ 

o តរង្សតរលសនើផៅល់ការផាភាជ ប់ជនរង្សលក្រោះលៅនឹង្សលសវាជំនួយតដលម្ភន លហើយពារ់េ័នធនឹង្សបញ្ញា
របស់ជនរង្សលក្រោះ។ 
 

2. លរើមំុថ្នលរឿង្សលនោះម្ភនសារចាស់លាស់តដលក្រវូជាមួយលរលលៅនិង្សវរថុបំណង្សរបស់វគាវេិយុតដរឬលេ?  

ក្គប់ររណីហិង្សាក្រូវតរជាប់ពារ់េ័នធលៅនឹង្សលរលលៅនិង្សវរថុបំណង្សរបស់វគាថ្នរមមវធីិ”លយើង្សលធវើាន” លដើមបី
ក្ារដថា វាក្រូវានរំក្េលដាយវគាដថ្េលផេង្សលេៀររបស់រមមវធីិ និង្សក្រូវបងាា ញរនុង្សបរបិេេូលំេូលាយ។ ររណី
ហិង្សាមិនគួរក្រវូានលក្បើក្ាស់រនុង្សលរលបំណង្សថ្នរមមវធីិរំសានរល ោះលេ។  

គួរចង្សចំថារមមវធីិ”លយើង្សលធវើាន” គឺជាតផនរថ្នអ្ភិាលរិចចនិង្សការេេួលខុសក្រូវរបស់អាជាា ធរ។ ដូលចនោះ ររណី
លរឿង្សបុគាលទំង្សឡាយគួរតរលផ្ទរ រលលើសរមមភាេរបស់អាជាា ធរមូលដាា ន  មិនតមនជាបេេិលសាធន៍ថ្នអំ្លេើហិង្សា
របស់បុគាលណាម្ភន រ់។  

3. លរើអ្នរផលិររមមវធីិានដឹង្សេីការផ្ទៃ ស់បរូរជាហូរតហរនូវសាថ នភាេ របស់ជនរង្សលក្រោះតដរឬលេ? 

អ្នរផលិររមមវធីិក្រវូតរដឹង្សថា លបើលទោះបីជាសាថ នភាេហិង្សាេំនង្សជាសាប់សាា រ់លហើយរៅី  រ៏វាក្បតហលជាមិនក្រូវ
ការអ្វីលក្ចើនលដើមបីឱ្យ បញ្ញា លនោះផាុោះល ើង្សជាលមីមរង្សលេៀរល ោះលេ។ អ្នរផលិររមមវធីិក្រូវដឹង្សេីសាថ នភាេបុគាលនីមួយៗ 
មុនេួរលគលធវើការសម្ភា សណាមួយ លហើយវាយរថ្មៃថាលរើការលក្ជៀរតក្ជរតាមរយៈការលធវើលរឿង្សសក្ម្ភប់រមមវធីិរបស់
ខៃួន េំនង្សនឹង្សលធវើឱ្យសាថ នភាេកាន់តរដុនដាបតដរឬលេ។ ក្បសិនលបើជនរង្សលក្រោះលៅតរសថិររនុង្សជំហរម្ភនលក្រោះ
ថាន រ់ ឬមិនអាចេេួលលសវារំក្េាន អ្នរផលិររមមវធីិ េំនង្សមិនអាចលមើលលឃើញបញ្ញា ទំង្សមូល លហើយគួរតរ
េិចរណាល ើង្សវញិ នូវការលធវើសម្ភា សឬការផាយេ័រ៌ម្ភនលៅដំណារ់កាលលនោះ។  

ក្បសិនលបើបេសម្ភា សជាមួយជនរង្សលក្រោះលដាយការរលំលាភបំពានក្រូវានលធវើល ើង្សជាលក្ចើនសារ ហ៍ឬជាលក្ចើនតខ
មុននឹង្សផាយលលើរលរធារុអាកាស អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរេាោមទរ់េង្សជនរង្សលក្រោះជាលមីមុននឹង្សផាយលរឿង្ស
លចញ លដើមបីលធវើឱ្យក្ារដថា សាថ នភាេរបស់ររ់មិនានផ្ទៃ ស់បរូរចប់តំាង្សេីផរល់បេសម្ភា សមរ និង្សធា ថា
លរឿង្សតដលលក្រៀមលចញផាយនឹង្សមិនបង្សកឱ្យម្ភនការប៉ាោះេង្សាិចអារមមណ៍ជាលមី ឬដារ់ជនរង្សលក្រោះរនុង្សសាថ នភាេលក្រោះ
ថាន រ់ល ើយ។ 

ការសង្សសឹរដារ់េណឌ រមមេីជនបង្សកហិង្សា ក្គសួារ ឬសហគមន៍ លដាយសារលេធផលថ្នការផរល់បេសម្ភា សឬ
សាច់លរឿង្ស គួរតរក្រវូានេិចរណាឱ្យានខាៃ ំង្ស លដាយសារអ្នរផលិររមមវធីិ អាចលធវើឱ្យជនរង្សលក្រោះកាន់តរម្ភន
លក្រោះថាន រ់ខាៃ ំង្សល ើង្ស។ 

ក្បសិនលបើជនរង្សលក្រោះមិនចង់្សនិោយជាមួយអ្នរផលិររមមវធីិេីបេេិលសាធន៍របស់ររ់ អ្នរផលិររមមវធីិមិនគួរ
តសវង្សររេ័រ៌ម្ភនបតនថមលលើររណីហិង្សាលនោះេីអ្នរជិរខាង្ស ឬសម្ភជិរក្គសួារល ោះលេ។ លនោះអាចជាការេេួលាន
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េ័រ៌ម្ភនលមអិរលដាយរម នការអ្នុញ្ញា រេីជនរង្សលក្រោះ លហើយេ័រ៌ម្ភនផរល់លដាយអ្នរលក្ដ េំនង្សជាមិនក្រឹមក្រូវ (លបើ
លទោះបីជាអ្នរលក្ដទំង្សល ោះសាា ល់ជនរង្សលក្រោះចាស់រ៏លដាយ)។ 

អ្នរផលិររមមវធីិគួរដឹង្សនិង្សទរ់េង្សជាមួយអ្នរជំ ញខាង្សបញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី (ម្ភនដូចជាអ្ង្សាការពារ់េ័នធ 
មនាីររិចចការ រលីខររ ។ល។) លដើមបបីញ្ជូ នររណីជារ់តសរង្សថ្នអំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី និង្សសំុក្បឹរាលោបល់ក្េមទំង្ស
ការចូលរមួលៅលេលចំាច់។  

4. លរើលរឿង្ស “បញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរ”ី លនោះអាចផរល់នូវបរបិេសង្សាមមួយសក្ម្ភប់ហិង្សាលលើស្តសរីតដរឬលេ? 

ហិង្សារនុង្សក្គសួារគឺជាបញ្ញា សង្សាមមួយតដលលរើរលចញេីការលរ ើសលអ្ើង្សលយនឌ័រ។ អ្នរផលិររមមវធីិគួរដឹង្សថា លៅ
លេលហិង្សាេំនង្សលមើលលៅដូចជាបញ្ញា េិលសសតរមួយ ឬ លរើរល ើង្សតរមរង្សរៅី រ៏វាគឺជាតផនរថ្នលំ ំមួយតដលររឹ
តរេូលំេូលាយជាង្សលនោះលៅលេៀរ។ 

វាម្ភនសារសំខាន់ចំលពាោះការរាយការណ៍េីការបញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរីនិង្សការរស ូមរិលដើមបេីេួលសាា ល់ថា 
អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរីលរើរល ើង្សលដាយសារតរការលរើរម្ភនថ្នវសិមភាេលយនឌ័រ។ លៅលេលេិចរណាេីហិង្សាលលើ
ស្តសរី  លយើង្សក្រវូតរគិរគូរេីសមភាេលយនឌ័រ “លដាយសារហិង្សាលលើស្តសរីក្រូវានបង្សកល ើង្សលដាយសារអ្រុលយភាេថ្ន
អំ្ណាចរវាង្សស្តសរីនិង្សបុរស និង្សឱ្យជំលនឿនិង្សការរេឹំង្សេុរដ៏ចលង្សអៀរចង្សអល់អំ្េីរលបៀបតដលស្តសរីនិង្សបុរសគួរក្បក្េឹររ”1។ 
វសិមភាេ និង្សការលរ ើសលអ្ើង្សលយនឌ័រលធវើឱ្យកាន់តរងាយសក្ម្ភប់ចរ់េុរអំ្លេើហិង្សា លលើស្តសរីថាជាលរឿង្សេូលៅ េេួល
យរាន និង្សធមមតា។  

គួរររ់សម្ភា ល់េីរតារ ហានិភ័យផង្សតដរ ដូចជាការលក្បើក្ាស់លក្គឿង្សស្សវងឹ្ស លក្គឿង្សលញៀន ឬភាេក្រីក្រ មិនតមនជា
ឫសគល់ថ្នអំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរីល ោះលេ ប៉ាុតនរវាអាចរមួចំតណរលធវើឱ្យសាថ នភាេលនោះកាន់តរអាក្ររ់។  
 
ដូលចនោះ ការរាយការណ៍េីការបញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរីគួរេិនិរយលលើបេដាា នសង្សាមនិង្សវបបធម៌។ លរឿង្សលដាយត រ
ទំង្សឡាយថ្នអំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី គឺក្រន់តរជាចំតណររូចមួយថ្នបញ្ញា ។  
 

ោ៉ាង្សរិចបំផុរ អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរផរល់ដល់អ្នរសារ ប់នូវសថិរិអំ្េីភាេេូលៅថ្នអំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី លដើមបីជួយ
បងាា ញេីលំ ំទំង្សលនោះលៅរនុង្សសង្សាម។ សថិរិទំង្សលនោះអាចានមរេីក្បភេថាន រ់មូលដាា ន ជារិ ឬអ្នររជារិ។  

5. លរើលរឿង្សរា៉ា វហិង្សារបស់ជនរង្សលក្រោះម្ភន រ់ គឺជាវធីិលអបំផុររនុង្សការផរល់សារតដលលយើង្សម្ភនលចរ ឬលេ?  

អ្នរផលិររមមវធីិនិង្សក្បេ័នធផេេវផាយតដលម្ភនជំ ញវជិាជ ជីវៈ លដើររួ េីោ៉ាង្សសំខាន់រនុង្សការលលើររមាស់ការ
យល់ដឹង្សរបស់សាធារណជនអំ្េីការបញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី ប៉ាុតនររ៏ក្រូវក្បឆំង្សនឹង្សជំលនឿនិង្សឥរោិបលហួស
សម័យតដលេំនង្សបនរលរើរម្ភនលលើបញ្ញា លនោះផង្សតដរ។ លដើមបីលជៀសវាង្សការលធវើឱ្យជនរង្សលក្រោះថ្នអំ្លេើហិង្សាលយនឌ័
រររឹតររង្សលក្រោះបតនថមលេៀរ   អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរលផ្ទរ រមំុលរឿង្សរបស់េួរលគ លដាយេិនិរយលលើការេេួលខុសក្រវូ

                                                           
1 “How to design projects to end violence against women and girls”, UN Women, 2015 
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និង្សការល្ៃើយរបរបស់អាជាា ធរមូលដាា ន លដើមបចីរ់វធិានការលលើសរមមភាេអំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរីនិង្សរុម្ភរ ីលហើយផរ
ល់េ័រ៌ម្ភនសំខាន់ដល់អ្នរសារ ប់េីេីរតនៃង្សតដលអាចតសវង្សររលសវាជំនួយជួយជនរង្សលក្រោះ តដលលធវើការលលើការ
បញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរីនិង្សរុម្ភរ។ី  

ជាជាង្សការលផ្ទរ រលលើសាច់លរឿង្សរបស់ជនរង្សលក្រោះ ជនលលមើសនិង្សសរមមភាេជារ់តសៅង្សថ្នអំ្លេើហិង្សា  ការយរចិររ
េុរដារ់លលើលរឿង្សរា៉ា វវជិជម្ភនថ្នការផរល់អំ្ណាចនិង្សភាេរងឹ្សមំ្ភល ើង្សវញិរបស់ស្តសរី អាចជួយរនុង្សការបងាា ញេីវធីិ
តដលជនរង្សលក្រោះជាញឹរញាប់លដើររួ េីជាអ្នររស ូមរិនិង្សភាន រ់ងារថ្នការផ្ទៃ ស់បរូរ។ អ្នរផលិររមមវធីិអាចលលើរ
ល ើង្សនូវការផាភាជ ប់រវាង្សតផនរខៃឹមសារលផេង្សៗរន   ដូចជា៖ 

- ការផរល់អំ្ណាចលសដារិចចនិង្សឱ្កាសលអ៖ 
o ស្តសរីតដលជាជនរង្សលក្រោះថ្នអំ្លេើហិង្សារនុង្សក្គួសារគឺលក្ចើនេឹង្សតផអរតផនរហិរញ្ាវរថុលលើសាវ មីរបស់រ

រ់។ លរឿង្សរា៉ា វទរ់េង្សមួយអាចអំ្េីស្តសរីតដលេេួលានចំលណោះដឹង្សតផនរហិរញ្ាវរថុ និង្សម្ភនឱ្កាស
តផនរលសដារិចចតដលានលធវើឱ្យររ់លគចលចញឬក្ាប់េីសាថ នភាេអំ្លេើហិង្សា។ 

- សំល ង្សក្បជាធិបលរយយនិង្សការសលក្មចចិរររបស់ស្តសរី 
o ស្តសរីម្ភនសិេធិលសមើនឹង្សបុរសលដើមបីកាៃ យជាអ្នរសលក្មចចិររនិង្សអ្នរដឹរ ំ ទំង្សរនុង្សវស័ិយឯរជននិង្ស

សាធារណៈ។ លរឿង្សរា៉ា វមួយអាចលរៀបរាប់េីអ្នរនលោាយស្តសរីម្ភន រ់តដលរំេុង្សលលើររមាស់ការ
យល់ដឹង្សេីការបញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី និង្សអ្ប់រសំ្តសរីមូលដាា នេីសិេធិរបស់េួរលគចំលពាោះជីវរិមួយ
តដលរម នហិង្សា។ 

- ការជំទស់ផនរ់គំនិរលយនឌ័រ៖  
o លដាយការផ្ទៃ ស់បរូរឥរោិបេជំុវញិរួ េីលយនឌ័រជាក្បថ្េណី លយើង្សរ៏ផ្ទៃ ស់បរូរភាេមិនលសមើរន ថ្ន

អំ្ណាចរវាង្សបុរសនិង្សស្តសរីផង្សតដរ។ លរឿង្សរា៉ា វមួយអំ្េីបុរសម្ភន រ់តដលសារ ប់រមមវធីិ”លយើង្សលធវើាន”
ញឹរញាប់ និង្សដឹង្សថាការវាយលធវើាបក្បេនធរបស់ររ់គឺជាអារបបរិរោិមិនអាចេេួលយរាន 
ដូលចនោះររ់ផ្ទៃ ស់បរូរអារបបរិរោិរបស់ររ់។  

អ្នរផលិររមមវធីិក្រវូតរដឹង្សថា លសចររីលមអិរេិសាៅ រេីការរលំលាភបំពានផៃូវលភេនិង្សហិង្សា អាចបង្សកឱ្យម្ភនផលប៉ាោះ
ពាល់ផៃូវអារមមណ៍ខាៃ ំង្សចំលពាោះអ្នរសារ ប់តដលម្ភនបេេិលសាធន៍ផ្ទា ល់ឬសាា ល់នរណាម្ភន រ់តដលធាៃ ប់ក្បេោះបញ្ញា
ទំង្សលនោះ ដូចជាឪេុរតដលម្ភនរូនស្សីក្រូវានចប់រលំលាភលសេសនថវៈឬសម្ភៃ ប់។ អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរ
េិចរណាេីផលប៉ាោះពាល់តដលលរឿង្សរបស់េួរលគនឹង្សម្ភនលលើបុគាលអ្នរសារ ប់ដថ្េលេៀរ។ ការផាភាជ ប់លរឿង្សលៅនឹង្ស
លសវាជំនួយលផេង្សៗគឺសំខាន់សក្ម្ភប់ជនរង្សលក្រោះលដាយការរលំលាភបំពានតដលជាអ្នរសារ ប់។  

6. លរើលរឿង្សលនោះលជៀសផុរេីការសរបីល ា សជនរង្សលក្រោះតដរឬលេ? 

អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរក្បងុ្សក្បយ័រនរនុង្សការដារ់បញ្ចូ លតរេ័រ៌ម្ភនពារ់េ័នធេីជនរង្សលក្រោះលៅរនុង្សលរឿង្សប៉ាុលណាណ ោះ។ 
ឧទហរណ៍៖ ការផរល់មរិលោបល់េីរលបៀបជនរង្សរលក្រោះលសៃៀរពារ់ (ឧ៖ លសៃៀរពារ់សិុចសីុ ឬ លសៃៀរសំេរ់ខៃី) 
ស្តសរីានឬមិនានេេួលទនលក្គឿង្សស្សវងឹ្ស ឬថាលរើស្តសរីល ោះលដើរលៅផាោះតរម្ភន រ់ឯង្សលេលយប់តដរឬលេ អាច ំឱ្យ
ម្ភនការសរីបល ា សលលើជនរង្សលក្រោះ។ ការរាយការណ៍េ័រ៌ម្ភនទំង្សលនោះបង្សកប់ន័យសរីបល ា សលលើជនរង្សលក្រោះ 
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តដលអាចនឹង្សបំផ្ទៃ ញស្តសរី និង្សជាលរឿង្សមិនេិរផង្សតដរ។ ការបំពានលលើស្តសរីានលរើរល ើង្សលដាយសារជនលលមើសាន
សលក្មចចិររបំពានលលើជនរង្សលក្រោះ។  

លបើមិនពារ់េ័នធលដាយសមលហរុផលលៅនឹង្សសាច់លរឿង្សលេល ោះអ្នរផលិររមមវធីិមិនគួររាយការណ៍អំ្េីជារិសាសន៍
របស់ជនរង្សលក្រោះនិង្សជនលលមើសល ើយ។ រនុង្សល ោះផង្សតដរ ការលក្បើក្ាស់ភាសាររ៏ម្ភនសារសំខាន់ លដាយសារវា
អាចបង្សកប់ជំលនឿនិង្សការមិនលជឿចំលពាោះការលរើរល ើង្សថ្នបេឧក្រិដា។ ក្រូវលៅស្តសរីតដលានជួបក្បេោះនឹង្សអំ្លេើហិង្សា
ថាជា “ជនរង្សលក្រោះ” មិនតមនជា ”លដើមលចេ”ល ើយ។  

បតនថមេីលនោះ សរមមភាេរបស់ជនលលមើសគួរតរមិនេេួលាននូវលលស ឬេេួលានអារមមណ៍អាណិរអាសូរល ោះ
លេ។ ឧទហរណ៍៖ ការលោង្សអំ្េីលរខណៈសមបររិេីសម្ភជិរក្គួសារតដលនិោយថា “មនុសេរាល់រន អាចលធវើ
ខុស” ឬេណ៌ អំ្េីជនលលមើសថាជា “បុរសលអតដលជាធមមតាមិនបង្សកបញ្ញា ចំលពាោះនរណាល ើយ” េក្ងឹ្សង្សបតនថមនូវ
ការសរីបល ា សលលើជនរង្សលក្រោះ។  

អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរីលរើរល ើង្សលដាយសារនរណាម្ភន រ់ (ធមមតាជាបុរស) ក្បក្េឹររហិង្សាលនោះ។ វាមិនតដលជារំហុស
របស់ជនរង្សលក្រោះល ោះលេ។  

7. លរើលរឿង្សលនោះផរល់េ័រ៌ម្ភនដល់អ្នរសារ ប់េីេីរតនៃង្សតដលេួរលគអាចេេួលជំនួយតដរឬលេ?  

លៅចុង្សវគានីមួយៗថ្នរមមវធីិបញ្ឈប់អំ្លេើហិង្សាលលើស្តសរី អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរផរល់េ័រ៌ម្ភនដល់អ្នរសារ ប់េីលសវា
ជំនួយតដលម្ភនលៅថាន រ់មូលដាា ន រមួបញ្ចូ លទំង្សលលខេូរសេាេំ រ់េំនង្សលៅថាន រ់មូលដាា ននិង្សថាន រ់ជារិតដល
េួរលគអាចទរ់េង្សលៅានលបើចំាច់។ អ្នរផលិររមមវធីិគួរតរម្ភនការអ្នុញ្ញា រេីរតនៃង្សផរល់លសវាជំនួយមុននឹង្ស
ផេេវផាយលលខេំ រ់េំនង្សតាមវេិយុ។  

 


