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១. សេចក្តីស្ីើម 
គេនិយាយថា “គយើងត្រូវគត្រើមនុស្សមយួភមូ ិ គ ើមបចីិញ្ច ឹមកុមារមាា ក”់ មាននយ័ថា រាល់ស្មាជិកស្ងគមគ ើររួ
នាទីសំ្ខាន ់គេលនិយាយអេំីសិ្ទធិកុមារ រមួមានឪេុកមាា យ ជី ូនជីតា រងរអូន ត្េូរគត្ងៀន គវជជរណ្ឌិ រ មរិាភកា ិ
អាកជិរខាង... គនេះត្ានត់រគរៀររារម់យួចំនួនរ ុគ ណ្ េះ។  រ តុនា ជាការេិរ គេលនយិាយអេំីការការពារកុមារ េឺ
ត្រូវមានកិចចខិរខំត្រឹងតត្រងរមួាា  គ ើមបរីកាសុ្វរថិភាេកុមារ។ គនេះកគ៏ោយសារតរគត្ាេះថាា កច់ំគពាេះកុមារអាច
គកើរគ ើងត្េរទ់ីកតនែង។ វាអាចគកើរគ ើងគៅកាុងត្េសួារ កែឹរកីឡា សាលាគរៀន កាុងស្ហេមនត៍ លកុមាររស់្
គៅ គៅកតនែងទីសាធារណ្ៈ ឬអំ ុងគេលគ្វើការជាអាកនាគំភញៀវ អាកមា ស្ា តារារង្ហា ញម ូ  ឬជាអាករកសីុ្ផ្ែូវ
គភទ (Dennis ២០០៨)។ ការសិ្កាមយួគ្វើគ ើងគោយអងគការ យូនីគស្ហវ UNICEF កាុងឆ្ា  ំ២០១៤ បានរក
គ ើញថា គៅត្រគទស្កមពុជា កុមារាទំនងជាត្រូវបានរគំលាភរំពានគៅកាុងផ្ទេះខែួនគត្ចើនជាងកុមារ ី (៤៥% ទល់
នឹង ៨%) គហើយ ៣៣% ននកុមារា េឺត្រូវបានរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគោយស្មាជិកត្េួសារ គនេះគរើគ្ៀរនឹង 
១០% ននកុមារ។ី រ ុតនា ២៤% ននកុមារ ី ត្រូវបានរាយការណ៍្ថា ត្រវូបានគេរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទកាុងទំនាក់
ទំនងគស្ាហា គរើគ្ៀរនងឹ ៦.៥% ននកុមារា។ ជនគលមើស្អាចជាមរិាភកាិ ស្មាជិកត្េសួារ ត្េូរគត្ងៀន អាក ឹកនាំ
សាស្នា អាកជិរខាង និងកុមារ នទគទៀរ។ កិចចខិរខំត្រងឹតត្រងជាស្កល បានគ្វើគ ើងគ ើមបកីារពារកុមារេី
អំគេើហិងា និងគ ើមបឧីរាមត្រគយាជនកុ៍មារ និងការទទលួសាគ ល់សិ្ទធិកុមារ បានកាែ យជាការេិរគៅនងៃទី២០ 
តខវចិឆិកា ឆ្ា ១ំ៩៨៩ ជាមយួនឹងការអនុមរ័គលើអនុស្ញ្ញា ស្ាីេីសិ្ទធកុិមារ។ អនុស្ញ្ញា គនេះ ជាឯកសារចង
ការេវកិចចជាអនារជារិ រំូងគេ ត លបានទទួលសាគ ល់សិ្ទធជិាមូលោា នររស់្កុមារ។ ត្រគទស្កមពុជាបានផ្ាល់
ស្ច្ចច រន័គលើអនុស្ញ្ញា គនេះ គហើយបានរញ្ចូ លសិ្ទធិគនេះគៅកាុងចារជ់ារិររស់្ខែួន។  

កាុងចំគ្មទត្មងជ់ាគត្ចើនននអំគេើហិងាត លកុមារបានកំេុងនងឹត្រឈមមុខ ហិងាមយួត លគកើរមានគត្ចើន
រំផុ្រគនាេះ េឺជាអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ។ រ ុតនា ខណ្ៈត លមានការនិយាយជា
គត្ចើនេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងការរគំលាភរំពានគលើកុមារ ី មានរិចរចួ្ស់្ត លបាន ឹងេីការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា។ ជាស្កល ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារាជាជងំឺរាររារត លគេបានលាក់
កំបាងំ ត លបានរ េះពាល់ ល់ជីវរិកុមារារារល់ាននាកគ់ៅទូទងំេិភេគលាក គោយាម នគលើកតលងចំគពាេះ
ត្រគទស្្មយួគ ើយ។ រ តុនា ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើរុរស្ និងកុមារាតរងមនិត្រូវបានគេរាយការណ៍្
ត្េរត់្ានគ់ៅកាុងស្ងគមភាេគត្ចើនជុំវញិេិភេគលាក គហើយកម៏និត្រូវបានគេទទួលសាគ ល់ជាខាែ ងំ និងតងមទងំ
មនិសូ្វយល់ ឹងអេីំគរឿងគនេះ។ ជាលទធផ្ល រនាមានកងវេះការត្សាវត្ជាវ គាលនគយាបាយ ត្េមទងំការអនុវរា
ត លេិច្ចរ្ ល់រុរស្ត លរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ (Adjei et al. ២០១៧)។ កងវេះការទទួលសាគ ល់
គនេះ មយួតផ្ាកគោយសារការស្នមរររស់្ស្ងគម និងវរប្មត៌ លមានគៅទូទងំេភិេគលាក ត លថារុរស្ និង
កុមារា មានភាេរងឹមា ំ មានស្មរថភាេ និងមនិង្ហយរងគត្ាេះគោយការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគនាេះគទ (Kia-
Keating et al. ២០០៥)។ ជាលទធផ្ល ការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគលើរុរស្ ជាគរឿយៗត្រូវបានគមើលត្សាល
រនាទ ររគនាថ ក និងមនិបានយកចិរាទុកោកខ់ាែ ងំ ជាេិគស្ស្កាុងករណី្ជនគលមើស្ជាស្តស្ាីគភទ (Hilton et al. 
២០០៨)។ គរើគទេះរីជា វរប្មជ៌ាស្កល ម៏ានឥទធេិល គលើភាេជារុរស្ ការសិ្កាេីភាេង្ហយរងគត្ាេះ
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១. សេចក្តីស្ីើម 
គេនិយាយថា “គយើងត្រូវគត្រើមនុស្សមយួភមូ ិ គ ើមបចីិញ្ច ឹមកុមារមាា ក”់ មាននយ័ថា រាល់ស្មាជិកស្ងគមគ ើររួ
នាទីសំ្ខាន ់គេលនិយាយអេំីសិ្ទធិកុមារ រមួមានឪេុកមាា យ ជី ូនជីតា រងរអូន ត្េូរគត្ងៀន គវជជរណ្ឌិ រ មរិាភកា ិ
អាកជិរខាង... គនេះត្ានត់រគរៀររារម់យួចំនួនរ ុគ ណ្ េះ។  រ តុនា ជាការេិរ គេលនយិាយអេំីការការពារកុមារ េឺ
ត្រូវមានកិចចខិរខំត្រឹងតត្រងរមួាា  គ ើមបរីកាសុ្វរថិភាេកុមារ។ គនេះកគ៏ោយសារតរគត្ាេះថាា កច់ំគពាេះកុមារអាច
គកើរគ ើងត្េរទ់ីកតនែង។ វាអាចគកើរគ ើងគៅកាុងត្េសួារ កែឹរកីឡា សាលាគរៀន កាុងស្ហេមនត៍ លកុមាររស់្
គៅ គៅកតនែងទីសាធារណ្ៈ ឬអំ ុងគេលគ្វើការជាអាកនាគំភញៀវ អាកមា ស្ា តារារង្ហា ញម ូ  ឬជាអាករកសីុ្ផ្ែូវ
គភទ (Dennis ២០០៨)។ ការសិ្កាមយួគ្វើគ ើងគោយអងគការ យូនីគស្ហវ UNICEF កាុងឆ្ា  ំ២០១៤ បានរក
គ ើញថា គៅត្រគទស្កមពុជា កុមារាទំនងជាត្រូវបានរគំលាភរំពានគៅកាុងផ្ទេះខែួនគត្ចើនជាងកុមារ ី (៤៥% ទល់
នឹង ៨%) គហើយ ៣៣% ននកុមារា េឺត្រូវបានរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគោយស្មាជិកត្េួសារ គនេះគរើគ្ៀរនឹង 
១០% ននកុមារ។ី រ ុតនា ២៤% ននកុមារ ី ត្រូវបានរាយការណ៍្ថា ត្រវូបានគេរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទកាុងទំនាក់
ទំនងគស្ាហា គរើគ្ៀរនងឹ ៦.៥% ននកុមារា។ ជនគលមើស្អាចជាមរិាភកាិ ស្មាជិកត្េសួារ ត្េូរគត្ងៀន អាក ឹកនាំ
សាស្នា អាកជិរខាង និងកុមារ នទគទៀរ។ កិចចខិរខំត្រងឹតត្រងជាស្កល បានគ្វើគ ើងគ ើមបកីារពារកុមារេី
អំគេើហិងា និងគ ើមបឧីរាមត្រគយាជនកុ៍មារ និងការទទលួសាគ ល់សិ្ទធិកុមារ បានកាែ យជាការេិរគៅនងៃទី២០ 
តខវចិឆិកា ឆ្ា ១ំ៩៨៩ ជាមយួនឹងការអនុមរ័គលើអនុស្ញ្ញា ស្ាីេីសិ្ទធកុិមារ។ អនុស្ញ្ញា គនេះ ជាឯកសារចង
ការេវកិចចជាអនារជារិ រំូងគេ ត លបានទទួលសាគ ល់សិ្ទធិជាមូលោា នររស់្កុមារ។ ត្រគទស្កមពុជាបានផ្ាល់
ស្ច្ចច រន័គលើអនុស្ញ្ញា គនេះ គហើយបានរញ្ចូ លសិ្ទធិគនេះគៅកាុងចារជ់ារិររស់្ខែួន។  

កាុងចំគ្មទត្មងជ់ាគត្ចើនននអំគេើហិងាត លកុមារបានកំេុងនងឹត្រឈមមុខ ហិងាមយួត លគកើរមានគត្ចើន
រំផុ្រគនាេះ េឺជាអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ។ រ ុតនា ខណ្ៈត លមានការនិយាយជា
គត្ចើនេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងការរគំលាភរំពានគលើកុមារ ី មានរិចរចួ្ស់្ត លបាន ឹងេីការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា។ ជាស្កល ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារាជាជងំឺរាររារត លគេបានលាក់
កំបាងំ ត លបានរ េះពាល់ ល់ជីវរិកុមារារារល់ាននាកគ់ៅទូទងំេិភេគលាក គោយាម នគលើកតលងចំគពាេះ
ត្រគទស្្មយួគ ើយ។ រ តុនា ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើរុរស្ និងកុមារាតរងមនិត្រូវបានគេរាយការណ៍្
ត្េរត់្ានគ់ៅកាុងស្ងគមភាេគត្ចើនជុំវញិេិភេគលាក គហើយកម៏និត្រូវបានគេទទួលសាគ ល់ជាខាែ ងំ និងតងមទងំ
មនិសូ្វយល់ ឹងអេីំគរឿងគនេះ។ ជាលទធផ្ល រនាមានកងវេះការត្សាវត្ជាវ គាលនគយាបាយ ត្េមទងំការអនុវរា
ត លេិច្ចរ្ ល់រុរស្ត លរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ (Adjei et al. ២០១៧)។ កងវេះការទទួលសាគ ល់
គនេះ មយួតផ្ាកគោយសារការស្នមរររស់្ស្ងគម និងវរប្មត៌ លមានគៅទូទងំេភិេគលាក ត លថារុរស្ និង
កុមារា មានភាេរងឹមា ំ មានស្មរថភាេ និងមនិង្ហយរងគត្ាេះគោយការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគនាេះគទ (Kia-
Keating et al. ២០០៥)។ ជាលទធផ្ល ការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគលើរុរស្ ជាគរឿយៗត្រូវបានគមើលត្សាល
រនាទ ររគនាថ ក និងមនិបានយកចិរាទុកោកខ់ាែ ងំ ជាេិគស្ស្កាុងករណី្ជនគលមើស្ជាស្តស្ាីគភទ (Hilton et al. 
២០០៨)។ គរើគទេះរីជា វរប្មជ៌ាស្កល ម៏ានឥទធេិល គលើភាេជារុរស្ ការសិ្កាេីភាេង្ហយរងគត្ាេះ



5 
 

កុមារត្េររូ់រ Family for Every Child ២០១៨)។  ូចគនេះ ច្ចបំាចត់្រូវមានការត្សាវត្ជាវរតនថម គ ើមបតីស្វង
យល់េីរទេិគសា្នរ៍រស់្កុមារា ត លត្រូវបានរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ គ ើមបធីានាគអាយបានថា េួកគេទទួល
បានការការពារត្េរត់្ានេ់ីចារ។់ 

ជាឧទហរណ៍្ គៅកាុងការវភិាេគយនឌរ័ឆ្ា  ំ២០០៤ គលើផ្លរ េះពាល់ននការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគលើរុរស្និង
ស្តស្ាី បានរកគ ើញថា អាកចូលរមួជារុរស្បានរង្ហា ញេអីាការៈផ្ែូវចិរាមានកត្មរិខពស់្ជាងស្តស្ាី  ូចជា ងរប់ារមភ 
បាកទ់ឹកចរិា កំហឹង ចងឯ់គកាមាា កឯ់ង និងការត្េួយបារមភេរីញ្ញា គភទររស់្េួកគេ (Banyard et al. ២០០៤)។ 
គេបានរកគ ើញថា កុមារាមានអារមមណ៍្កានត់រមានកំហុស្ និងអាមា ស់្ គោយឥទធេិលអវជិជមានគកើរគចញេី
ការមាកង់្ហយកាុងស្ងគម។ ជនរងគត្ាេះត លរចួផុ្រេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ អាចរងផ្លរ េះពាល់យូរអតងវង 
ទងំផ្ែូវកាយ និងផ្ែូវចិរា ត លអាចរ ា្ លឱ្យគេគត្ជើស្គរ ើស្ ំគ្េះត្សាយរញ្ញា ត លត្រករគោយគត្ាេះថាា ក ់
 ូចជាអំគេើហិងា ឬការគត្រើត្បាស់្សារធារុគញៀន ត លជេះឥទធេិលមនិលអយា ង្ៃន់្ ៃរ ល់ស្ងគមទងំមូល។ 
គនេះគ្វើឱ្យការគោេះត្សាយរញ្ញា ននអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងការរគំលាភរំពានគលើរុរស្ និងកុមារា កានត់រ
សំ្ខានច់្ចបំាច ់គ ើមបធីានាថាមានវធិានការរតនថមគទៀរគ ើមបកីារពាររុរស្េីអំគេើហិងាត្រគភទគនេះ។ 

ធារុផ្សសំំ្ខានម់យួកាុងការការពារកុមារ ត លរាររ់ញ្ចូ លកុមារាេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ េឺត្រេន័ធរុលាការ
ត លមានត្រសិ្ទធភាេមយួ។ ការអនុវរាចារ ់ ឱ្យបានខាែ ងំកាែ  និងត្រករគោយត្រសិ្ទធភាេ ត លោកគ់ទស្
អំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ នងិការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មនិត្រមឹតរអាចធានាបានថា កុមារមានមគ្ោបាយទទួល
បានយុរាិ្ម ៌ ត្រសិ្នគរើេួកគេរងការរគំលាភរំពានរ ុគ ណ្ េះគទ ករ៏ ុតនាវាកជ៏ាការរារាងំ ល់ជនគលមើស្ផ្ងត រ។ 
គទេះជាយា ងគនេះកាី គៅទូទងំេិភេគលាក គទេះរីជាមានចាររ់ងឹមា ំ និងស្នធិស្ញ្ញា អនារជារិការពារកុមារេី
អំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទកគ៏ោយ កក៏ាររគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា និងកុមារ ី គៅតរជារញ្ញា ្ៃន់្ ៃរ។ ជា      
គរឿយៗ ចារម់និត្រូវបានគេគអើគេើ  គហើយមានករណី្ជាគត្ចើនត លរុេគលមនិបានទងំ ងឹេីអរថិភាេររស់្ចារ់
ផ្ង។ គទេះជាយា ងគនេះកា ីកុមារអាចជួរការលំបាកគត្ចើនមុនគេលឈាន ល់រុលាការ  ូចជាការភយ័ខាែ ចកាុង
ការនិយាយេីរទេិគសា្នរ៍រស់្េួកគេ គោយសារតរមានការមាកង់្ហយ និងភាេអាមា ស់្ជារជ់ាមយួនឹងការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ គទេះរីគៅគេលត លចារប់ានអនុវរាត្រឹមត្រូវកគ៏ោយ ចារអ់ាចផ្លែ ស់្រាូរររយិាកាស្
រូរវនា ឬស្ងគមត លកុមារលូរលាស់្ និងផ្ាល់សុ្វរថិភាេ និងស្នាិសុ្ខ ល់កុមារ។ ករ៏ តុនា រទេិគសា្នប៍ានេី
ជុំវញិេិភេគលាករង្ហា ញថា ចារត់រមោ ង អាចនឹងមនិត្េរត់្ានគ់ ើមបកីារពារកុមារគនាេះគទ។ ជាេិគស្ស្គៅ
គេលនិយាយអេំីសិ្ទធិកុមារ វធិានការគផ្សងគទៀរកត៏្រូវការច្ចបំាចផ់្ងត រ។ 
 

វិធីសាស្តស្ត 
គាលរំណ្ងននការសិ្កាគនេះ េគឺ ើមបតីស្វងយល់េីត្រសិ្ទធភាេននចារគ់ៅកមពុជា កាុងការការពារកុមារាេីការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងកតាា អវីខែេះត លអាចរារាងំេួកគេេីការទទួលបានយុរាិ្ ម។៌ ការត្សាវត្ជាវគនេះរមួមាន
ការេិនិរយអរថរទត្សាវត្ជាវ ស្មាភ ស្នជ៍ាមយួអាកផ្ាល់េរ័ម៌ានេនែឹេះ គហើយេិភាកាជាមយួ អងគការជហំាន
 ំរូងកមពុជា First Step Cambodia ត លជាអងគការមនិតមនរោា ភបិាលមយួគៅកមពុជា ត លគ្វើការគ ើមបជីួយ 
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គោយផ្លរ េះពាល់ននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ បានរង្ហា ញថា រុរស្ និងកុមារាេរិជាទទួលរងការរ េះពាល់
យា ងខាែ ងំេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ 

ស្ថិរិជាស្កលរង្ហា ញថា កុមារាមាា កក់ាុងចំគ្ម ៦ នាករ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មនុឈាន ល់គេល
គេញវយ័ គហើយគៅត្រគទស្កមពុជា ការត្សាវត្ជាវបានរកគ ើញថា ត្រមាណ្ ៦% ននកុមារា បានទទួលរងការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទកាុងទត្មង់្ មយួ មុនគេលេួកគេឈាន ល់អាយុ១៨ ឆ្ា  ំ (Orha ២០២០)។ របាយ
ការណ៍្ររស់្ Sauve នាគេលងមីៗគនេះ ស្រគស្រគោយេណ្ៈកមាម ការឯករាជយមយួគៅត្រគទស្បារាងំ បានរំភែេឺី
រញ្ញា ការរគំលាភផ្ែូវគភទគៅកាុងវហិារការូលិកត លមានជាយូរមកគហើយ។ គេបានរកគ ើញថា ច្ចរត់ាងំេីឆ្ា ំ
១៩៥០ កុមារាត្រមាណ្ជា ៣៣០.០០០ នាក ់ បានធាែ កខ់ែួនជាជនរងគត្ាេះគោយអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ 
អំ ុងគេលស្ថិរគៅកាុងវហិារការូលិក។ របាយការណ៍្ត លបានគបាេះេុមពផ្ាយកាុងតខរុលា ឆ្ា  ំ ២០២១ ក៏
បានគលើកគ ើងេីផ្លរ េះពាល់រយៈគេលតវងននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារ គោយកុមារភាេគត្ចើនបាន
ត្បារេ់ីអារមមណ៍្អាមា ស់្ មានកំហុស្ ឬឯគការ។ របាយការណ៍្មយួគផ្សងគទៀរ ត លបានគបាេះេុមពកាុងឆ្ា  ំ
២០២២ បានចងត្កងជាឯកសារអំេីកំហុស្ឆ្គង ៏្ ៃន់្ ៃរររស់្ កាឌី្ល់អាលែឺម ង ់Ratzinger (ត លគត្កាយ
មកបានកាែ យជាស្គមាចបា រននត្េេះវហិារការូលិក) កាុងការគោេះត្សាយគរឿងរគំលាភរំពានគលើកុមារាគៅកាុង
ត្េេះវហិារររស់្ារគ់ៅទីត្កុងម ូនិច ត្រគទស្អាលែឺម ង។់ ត្េេះវហិារការូលិកររស់្ត្រគទស្អា ឺម ងត់្រូវបាន
រគង្ហគ េះរគងគើ គោយរបាយការណ៍្ជាគត្ចើនកាុងរ ុនាម នឆ្ា គំនេះ ត លបានលារត្រោងអំេីការរគំលាភរំពាន គ៏ត្ចើន
មកគលើកុមារគោយរុេវជិរ។ 

ខណ្ៈត លស្ថិរិទងំគនេះេួរឱ្យភយ័ខាែ ច ការគបាេះផ្ាយរបាយការណ៍្ទងំគនេះ កជ៏ាស្ញ្ញា វជិជមានមយួត ល
រង្ហា ញថាការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទមនិត្រូវបានលាកប់ាងំគទៀរគនាេះគទ គហើយត្រគទស្នងិសាថ រន័ជាគត្ចើនកំេុង
ច្ចរគ់ផ្ដើមេិច្ចរ្គលើរញ្ញា ទងំគនេះ។ ការេិនិរយគលើការសិ្កាត្សាវត្ជាវចំនួន ២១៧ បានរកគ ើញថា 
១២,៧%ននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទកុមារគៅទូទងំេិភេគលាក េឺគកើរគ ើងមុនេកួគេអាយុ ១៨ ឆ្ា  ំ (យូនី
គស្ហវ ២០២០)។ គៅកាុងត្រគទស្កមពុជា កុមារាយា ងគហាច្ស់្ ៥% ត្រូវបានរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ត ល
គនេះគ្វើឱ្យេួកគេង្ហយរងគត្ាេះេីការគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ូចកុមារតី រ។ ការសិ្កាមយួររស់្ យូនីគស្ហវ កាុងឆ្ា ំ
២០១៤ បានរកគ ើញថា ជាម្យម ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ំរូងៗគកើរគ ើងចំគពាេះកុមារា (អាយុ ១០ឆ្ា )ំ 
មុនកុមារ ី(អាយុ ១៥ឆ្ា )ំ។ ការសិ្កាគនេះ កប៏ានរាយការណ៍្ផ្ងត រថាកាុងចំគ្មកុមារអាយុេី ១៨ គៅ ២៤
ឆ្ា  ំបានរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មុនអាយុ ១៨ ឆ្ា  ំមានត្រតហល ៧នាក ់កាុងចំគ្ម១០នាកជ់ាស្តស្ដី នងិ
ត្រមាណ្រុរស្៩នាក ់កាុងចំគ្ម ១០ នាក ់បានរងការរគំលាភផ្ែូវគភទជាគត្ចើនគលើកគត្ចើនសារ។ រ ុតនា ខណ្ៈ
ត លកុមារា នងិកុមារ ី ត្រឈមកត្មរិង្ហយរងគត្ាេះេីអគំេើហិងាផ្ែូវគភទ ូចាា  ការសិ្កាបានរង្ហា ញេីភាេ
ខុស្ាា  ទកទ់ងនឹងឥរយិារទរគញ្ចញេរ័ម៌ាន និងការតស្វងរកជំនួយ រវាងកុមារានងិកុមារ។ី ជាឧទហរណ៍្ 
មានកុមារាតរ១៣% រ ុគ ណ្ េះ គ្ៀរនឹង ៥៥% ននកុមារ ីបាននិយាយថា េួកគេអាចនងឹត្បារេ់ីរទេិគសា្ន៍
េីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគៅមនុស្សមាា កគ់ទៀរ។ មានកុមារារិចជាង ៦% បានតស្វងរកជំនួយរនាទ រេ់ីរងការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គរើគត្រៀរនឹងកុមារ ីត លមានរហូរ ល់ ៤០% (យូនីគស្ហវ ២០១៤)។ ជាគរឿយៗ កុមា
រាត លធាែ ររ់ងរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ទទួលរងការមាកង់្ហយ និងភាេអាមា ស់្គៅកាុងស្ងគម ការរ ិគស្្េីត្កុម
ត្េួសារ និងស្ហេមនរ៍រស់្េកួគេ គហើយទទួលបានការាតំ្ទរិចរួច ឬកា៏ម នគសាេះតរមាង (ត្េួសារស្ត្មារ់
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កុមារត្េររូ់រ Family for Every Child ២០១៨)។  ូចគនេះ ច្ចបំាចត់្រូវមានការត្សាវត្ជាវរតនថម គ ើមបតីស្វង
យល់េីរទេិគសា្នរ៍រស់្កុមារា ត លត្រូវបានរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ គ ើមបធីានាគអាយបានថា េួកគេទទួល
បានការការពារត្េរត់្ានេ់ីចារ។់ 

ជាឧទហរណ៍្ គៅកាុងការវភិាេគយនឌរ័ឆ្ា  ំ២០០៤ គលើផ្លរ េះពាល់ននការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគលើរុរស្និង
ស្តស្ាី បានរកគ ើញថា អាកចូលរមួជារុរស្បានរង្ហា ញេអីាការៈផ្ែូវចិរាមានកត្មរិខពស់្ជាងស្តស្ាី  ូចជា ងរប់ារមភ 
បាកទ់ឹកចរិា កំហឹង ចងឯ់គកាមាា កឯ់ង និងការត្េួយបារមភេរីញ្ញា គភទររស់្េួកគេ (Banyard et al. ២០០៤)។ 
គេបានរកគ ើញថា កុមារាមានអារមមណ៍្កានត់រមានកំហុស្ និងអាមា ស់្ គោយឥទធិេលអវជិជមានគកើរគចញេី
ការមាកង់្ហយកាុងស្ងគម។ ជនរងគត្ាេះត លរចួផុ្រេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ អាចរងផ្លរ េះពាល់យូរអតងវង 
ទងំផ្ែូវកាយ និងផ្ែូវចិរា ត លអាចរ ា្ លឱ្យគេគត្ជើស្គរ ើស្ ំគ្េះត្សាយរញ្ញា ត លត្រករគោយគត្ាេះថាា ក ់
 ូចជាអំគេើហិងា ឬការគត្រើត្បាស់្សារធារុគញៀន ត លជេះឥទធេិលមនិលអយា ង្ៃន់្ ៃរ ល់ស្ងគមទងំមូល។ 
គនេះគ្វើឱ្យការគោេះត្សាយរញ្ញា ននអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងការរគំលាភរំពានគលើរុរស្ និងកុមារា កានត់រ
សំ្ខានច់្ចបំាច ់គ ើមបធីានាថាមានវធិានការរតនថមគទៀរគ ើមបកីារពាររុរស្េីអំគេើហិងាត្រគភទគនេះ។ 

ធារុផ្សសំំ្ខានម់យួកាុងការការពារកុមារ ត លរាររ់ញ្ចូ លកុមារាេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ េឺត្រេន័ធរុលាការ
ត លមានត្រសិ្ទធភាេមយួ។ ការអនុវរាចារ ់ ឱ្យបានខាែ ងំកាែ  និងត្រករគោយត្រសិ្ទធភាេ ត លោកគ់ទស្
អំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ នងិការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មនិត្រមឹតរអាចធានាបានថា កុមារមានមគ្ោបាយទទួល
បានយុរាិ្ម ៌ ត្រសិ្នគរើេួកគេរងការរគំលាភរំពានរ ុគ ណ្ េះគទ ករ៏ ុតនាវាកជ៏ាការរារាងំ ល់ជនគលមើស្ផ្ងត រ។ 
គទេះជាយា ងគនេះកាី គៅទូទងំេិភេគលាក គទេះរីជាមានចាររ់ងឹមា ំ និងស្នធិស្ញ្ញា អនារជារិការពារកុមារេី
អំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទកគ៏ោយ កក៏ាររគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា និងកុមារ ី គៅតរជារញ្ញា ្ៃន់្ ៃរ។ ជា      
គរឿយៗ ចារម់និត្រូវបានគេគអើគេើ  គហើយមានករណី្ជាគត្ចើនត លរុេគលមនិបានទងំ ងឹេីអរថិភាេររស់្ចារ់
ផ្ង។ គទេះជាយា ងគនេះកា ីកុមារអាចជួរការលំបាកគត្ចើនមុនគេលឈាន ល់រុលាការ  ូចជាការភយ័ខាែ ចកាុង
ការនិយាយេីរទេិគសា្នរ៍រស់្េួកគេ គោយសារតរមានការមាកង់្ហយ និងភាេអាមា ស់្ជារជ់ាមយួនឹងការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ គទេះរីគៅគេលត លចារប់ានអនុវរាត្រឹមត្រូវកគ៏ោយ ចារអ់ាចផ្លែ ស់្រាូរររយិាកាស្
រូរវនា ឬស្ងគមត លកុមារលូរលាស់្ និងផ្ាល់សុ្វរថិភាេ និងស្នាិសុ្ខ ល់កុមារ។ ករ៏ តុនា រទេិគសា្នប៍ានេី
ជុំវញិេិភេគលាករង្ហា ញថា ចារត់រមោ ង អាចនឹងមនិត្េរត់្ានគ់ ើមបកីារពារកុមារគនាេះគទ។ ជាេិគស្ស្គៅ
គេលនិយាយអេំីសិ្ទធិកុមារ វធិានការគផ្សងគទៀរកត៏្រូវការច្ចបំាចផ់្ងត រ។ 
 

វិធីសាស្តស្ត 
គាលរំណ្ងននការសិ្កាគនេះ េឺគ ើមបតីស្វងយល់េីត្រសិ្ទធភាេននចារគ់ៅកមពុជា កាុងការការពារកុមារាេីការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងកតាា អវីខែេះត លអាចរារាងំេួកគេេីការទទួលបានយុរាិ្ ម។៌ ការត្សាវត្ជាវគនេះរមួមាន
ការេិនិរយអរថរទត្សាវត្ជាវ ស្មាភ ស្នជ៍ាមយួអាកផ្ាល់េរ័ម៌ានេនែឹេះ គហើយេិភាកាជាមយួ អងគការជហំាន
 ំរូងកមពុជា First Step Cambodia ត លជាអងគការមនិតមនរោា ភបិាលមយួគៅកមពុជា ត លគ្វើការគ ើមបជីួយ 
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វិសាលភាពនៃការរនំោភ្រំពាៃផ្លវូនភ្ទនលើកមុារ 
ការរគំលាភរំពាន នងិការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទគលើកុមារ អាចរាររ់ញ្ចូ លស្កមមភាេជាគត្ចើន គហើយជាគរឿយៗ 
គកើរគ ើងគៅកាុងត្េួសារ អាកជិរខាង កាុងចំគ្មមរិាភកា ិកាុងសាលាគរៀន និងសាថ រន័សាស្នា។ វាអាចជា
ការគោេះ ូរនឹងត្បាក ់ ឬស្កមមភាេតាមការចងប់ាន ត លអាចជាការរគំលាភគស្េស្នថវៈ ការរញ្ចូល អាចជា
លិងគ ត្មាមន  ឬវរថុ្មយួ ចូលកាុងទវ រមាស្ មារ ់ឬរនធេូង។ ការរង្ហា ញឱ្យកុមារគ ើញេីស្កមមភាេផ្ែូវគភទ 
ឬស្មាភ រៈអាស្អាភាស្  ូចជា ការរមួគភទគៅចំគពាេះមុខកុមារ ការស្គត្មចកាមគោយខែួនគៅចំគពាេះមុខកុមារ 
ឱ្យកុមារគមើលគរឿង អាស្អាភាស្ ោកន់ កុមារគលើត្រោរគ់ភទ ឬតផ្ាកគភទ ឬរនធេូងររស់្អាក នទ ឬការរ េះ ឬ
ច្ចរត់្រោរគ់ភទររស់្កុមារ តផ្ាកគភទ ឬរនធេូង កច៏្ចរទុ់កថា ជាទត្មងន់នការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ។ ការគងើរ
តររគរាលរាលផ្ែូវគភទ ការរមួគភទ តាមមារ ់ការគត្រើពាកយគេជនត៍ររកាមរ ា្  និងអសុ្រស្ គលើរូររាងកាយ
ររស់្កុមារ  ូចជាត្បារគ់ៅកុមារថា េួកគេសិុ្ចសីុ្ ការេណ៌្នា ូចត្រុងគ្វើអវចីំគពាេះគេតាមតររផ្ែូវគភទ ការ
សាកសួ្រកុមារា ថាលិងគ្រំ ុ្ ណ  លួងគលាមឱ្យកុមារឈរឱ្យគមើល ការស្ត្មារ ឬគ្វើស្កមមភាេតររផ្ែូវគភទ កាុង
គាលរំណ្ងងររូរ ឬវគី អូ លរលួចងរកុមារកាុងគចរនាចំណ្ងក់ាមរ ា្  (ការលួចគមើលកុមារត្សារស្គមែៀ
ករំពាក ់ ឬងូរទឹក គ ើមបរីំគេញចំណ្ងរ់ ា្ ) កត៏្រូវច្ចរទុ់កថាជាការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ ការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារ គស្ទើរតរជាការរគំលាភរំពានអំ្ ចគោយមនុស្សគេញវយ័ជានីរិជន ឬកុមារត ល
មានអាយុគត្ចើនជាង ត លេកួគេគកងចំគណ្ញេីរួនាទីររស់្េកួគេតាមឋានានុត្កមគលើកុមារ។ កាុងករណី្ជា
គត្ចើន កុមារត្រូវបានជនគលមើស្ត្បារថ់ា អវីត លកំេុងគកើរគ ើងចំគពាេះេួកគេ ជា “គរឿង្មមតា” និងេត្មាមេួក
គេមនិឱ្យត្បារអ់ាក នទ េីអវីត លគេបានគ្វើចំគពាេះេកួគេគទ។ 
គៅកមពុជា អងគការត លគ្វើការត្រយុទធត្រឆ្ងំនឹងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ  ូចជា អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា 
First Step Cambodia បានឱ្យនិយមនយ័ ការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទថា ជាត្េរទ់ត្មងន់នស្កមមភាេផ្ែូវគភទ
ជាមយួ កុមារ ត្រត្េឹរាគោយនីរិជន ឬគោយកុមារគផ្សងគទៀរ (ត្រុស្ ឬត្សី្) គោយាម នការយល់ត្េម ឬការ
យល់ត្េមមនិអាច គ្វើគៅរចួ។ គរើតាមនិយមនយ័គនេះ អាកត្រត្េឹរា ឬជនគលមើស្ អាចមានអាយុត្េរវ់យ័ នងិ
វសិាលភាេននអវីត លអាច ច្ចរជ់ាការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ េឺមានលកខណ្ៈទូលំទូលាយ។ ខណ្ៈត លជាង
មយួទស្វរសកនែងមក មានការគលើក កមពស់្ចំគណ្េះ ឹង េីអវីត លជាការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គៅកមពុជា ទងំ
គោយផ្លទ ល់កា ីនិងតាមអនឡាញកាី កក៏ាររគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគៅតរត្រូវបានគេរាយការណ៍្រិចរចួ គហើយជា
និចចកាលមនិបានកណំ្រច់ាស់្លាស់្។  

 

២. ក្របខណ្ឌ គតិយតុិី 
មយួកាុងចំគ្មកតាា េនែឹេះ កាុងការការពារកុមារេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ េតឺ្រូវមានចារត់្េរត់្ាន ់ ត លផ្ានាទ
គទស្ អំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងធានាថាចារគ់ៅត្រូវបានអនុវរាត្រឹមត្រូវ។ ចារគ់ៅកមពុជារចចុរបនា េឺមាន 
លកខណ្ៈស្មុេសាម ញលាយ ំាា រវាងចារជ់ារិ ស្នធិស្ញ្ញា រំរន ់និងអនារជារ ិគាលនគយាបាយ អនុស្សរណ្ៈ
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កុមារាត លធាែ ររ់ងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ មានរទេិគសា្នគ៍្វើការជាមយួកុមារារងគត្ាេះត លរចួផុ្រេីការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ 

គយើងបានគ្វើការេិនិរយសីុ្ជគត្ៅគលើឯកសារពាកេ់ន័ធនឹងយុរាិ្ម។៌ ការេិនរិយគនេះ រមួរញ្ចូ លការវភិាេគលើ
គាលនគយាបាយ គាលការណ៍្តណ្នា ំអនុស្សរណ្ៈ នងិចាររ់រស់្ត្រគទស្កមពុជា ត លគផ្លា រជាកល់ាកគ់លើ
អំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ នងិការគ្វើអាជីវកមមផ្ែូវគភទ។ គយើងកប៏ានេិនិរយអរថរទ ការ
ត្សាវត្ជាវកនែងមកគលើភាេជារុរស្ កតាា ស្ងគម និងវរប្មសំ៌្ខាន់ៗ  ត លទកទ់ងនឹងគយនឌរ័គៅកាុងត្រគទស្
កមពុជា  ូចជាការសិ្កាត្សាវត្ជាវេីកតាា ចិរាសាស្តស្ាស្ងគមត លទកទ់ងនងឹការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារ 
ជាេិគស្ស្កុមារា។ 

ការស្មាភ ស្នជ៍ាមយួអាកចូលរមួ គ្វើគ ើងេីរ ំ្កក់ាល។ គៅតខរុលា ឆ្ា ២ំ០២១ រុេគលិកមកេី អងគការ
ជំហាន ំរូងកមពុជា First Step Cambodia បានស្មាភ ស្នកុ៍មារាចនំួន ៥ នាកត់ លបានរចួផុ្រេីការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទ ត្េមទងំអាកគមើលតងចំនួន ៥ នាក ់នងិអាជាញ ្រមូលោា នចំននួ ៥ នាក ់ត លជាអាកទទួលរនទុក
គឆ្ែើយររ នងិគោេះត្សាយរញ្ញា ការការពារកុមារគៅថាា ក ំុ់ គៅកាុងគខរាគស្ៀមរារ។ រទស្មាភ ស្នគ៍្វើគ ើងជា
រញ្ជ ីសំ្ណួ្រចំននួ ១៤ សំ្ណួ្រ ត លមានគាលរំណ្ងកាុងការសិ្ការតនថមអំេីរទេិគសា្នរ៍រស់្ឪេុកមាា យ 
និងកុមារាត លរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ត លបានឆ្ែងការ ់ំគណ្ើ រការរុលាការគៅកមពុជា។ គលើស្េីគនេះ 
រទស្មាភ ស្នសីុ៍្ជគត្ៅមយួអេំីរុលាការកុមារគមត្រី គ្វើគ ើងជាមយួអាកាពំារកុមារេ ីអងគការស្កមមភាេគ ើមបី
កុមារ Action pour les Enfants (APLE) ត លបានផ្ាល់ធារុចូល ម៏ានរនមែស្ត្មារអ់រថរទគនេះ។ អាកផ្ាល់
េរ័ម៌ានេនែឹេះៗទងំគនេះ ត្រូវបានគត្ជើស្គរ ើស្គោយតផ្អកគលើមូលោា នរទេិគសា្នអ៍ំេកីាររគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ 
និងគៅត្រេន័ធរុលាការកមពុជា។ អាកចូលរមួទងំអស់្មកេីគខរាគស្ៀមរារ គហើយភាេគត្ចើនមកេីរំរនជ់នរទ។ 
គយើងបានគស្ាើសំុ្ការយល់ត្េមេីអាកចូលរមួទងំអស់្ គហើយគយើងរកាការស្មាៃ រ ់រ៏ឹងរងឹ គ ើមបកីារពារអរា
ស្ញ្ញា ណ្ររស់្អាកចូលរមួទងំអស់្គនាេះ។ 

គលាករណ្ឌិ រ Johanna Higgs ជានរវទូិជំនាញតផ្ាកសិ្ទធិមនុស្ស កប៏ានស្មាភ ស្នជ៍ាមយួអាកចូលរមួចំនួន 
១១ នាកគ់ៅគខរាគស្ៀមរារផ្ងត រ។ អាកចូលរមួ រមួមានអាកត្សាវត្ជាវជំនាញៗគលើការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ
គលើកុមារា អាករំ្ងមកេីអងគការមនិតមនរោា ភបិាលត លគ្វើការគលើរញ្ញា ពាកេ់ន័ធនងឹអំគេើហិងាផ្ែូវគភទគលើ
កុមារគៅកមពុជា អាកស្ងគមកចិចមកេមីនទីរគេទយកុមារ ស្មាជិកជារុរស្មយួចនំួនននស្ហេមនគ៍ៅកមពុជា ត្េម
ទងំត្រជាជនតខមរត លជាឪេុកមាា យររស់្កុមារា។ កិចចស្មាភ ស្ន ៍ លកខណ្ៈពាកក់ ា្ លរចនាស្មពន័ធ (លកខ
ណ្ៈសំ្ណួ្រគត្រៀមមុន រកូសំ្ណួ្រជាកត់ស្ាង) និងកិចចស្មាភ ស្នត៍ររេុណ្ភាេ ត្រវូបានគ្វើគ ើងកាុងគាល
រំណ្ងគ ើមបទីទួលបានការយល់ ឹងឱ្យកានត់រសីុ្ជគត្ៅអំេីទិ ាភាេវរប្ម ៌ និងស្ងគម ត លអាចរារាងំកុមារា
េីការទទួលបានយុរាិ្ មគ៌ៅកាុងត្រគទស្កមពុជា។ ការស្មាភ ស្នម៍យួចំននួត្រូវបានគ្វើគ ើង តាមរយៈកមមវ ិ្  ី
Zoom គោយសារវធិានការររឹរបរិកូវ ី តរកម៏ានរទស្មាភ ស្នគ៍ផ្សងគទៀរត លគ្វើគ ើងគោយផ្លទ ល់ផ្ងត រ។ 
អាកចូលរមួទងំអស់្មានមូលោា នគៅគខរាគស្ៀមរារ។ លទធផ្លត លទទួលបានទងំអស់្ត្រូវបានយកមក
វភិាេ គហើយជាចុងគត្កាយ គយើងស្នាិោា នរញ្ចរគ់ោយផ្ាល់នូវអានុសាស្នជ៍ាកត់ស្ាងជារនារនាទ រ ់គ ើមបគី្វើឱ្យ
កុមារាត លត្រូវបានរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទមានភាេត្រគស្ើរគ ើង កាុងការទទួលបានយុរាិ្ ម។៌ 
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វិសាលភាពនៃការរនំោភ្រំពាៃផ្លវូនភ្ទនលើកមុារ 
ការរគំលាភរំពាន នងិការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទគលើកុមារ អាចរាររ់ញ្ចូ លស្កមមភាេជាគត្ចើន គហើយជាគរឿយៗ 
គកើរគ ើងគៅកាុងត្េួសារ អាកជិរខាង កាុងចំគ្មមរិាភកា ិកាុងសាលាគរៀន និងសាថ រន័សាស្នា។ វាអាចជា
ការគោេះ ូរនឹងត្បាក ់ ឬស្កមមភាេតាមការចងប់ាន ត លអាចជាការរគំលាភគស្េស្នថវៈ ការរញ្ចូល អាចជា
លិងគ ត្មាមន  ឬវរថុ្មយួ ចូលកាុងទវ រមាស្ មារ ់ឬរនធេូង។ ការរង្ហា ញឱ្យកុមារគ ើញេីស្កមមភាេផ្ែូវគភទ 
ឬស្មាភ រៈអាស្អាភាស្  ូចជា ការរមួគភទគៅចំគពាេះមុខកុមារ ការស្គត្មចកាមគោយខែួនគៅចំគពាេះមុខកុមារ 
ឱ្យកុមារគមើលគរឿង អាស្អាភាស្ ោកន់ កុមារគលើត្រោរគ់ភទ ឬតផ្ាកគភទ ឬរនធេូងររស់្អាក នទ ឬការរ េះ ឬ
ច្ចរត់្រោរគ់ភទររស់្កុមារ តផ្ាកគភទ ឬរនធេូង កច៏្ចរទុ់កថា ជាទត្មងន់នការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ។ ការគងើរ
តររគរាលរាលផ្ែូវគភទ ការរមួគភទ តាមមារ ់ការគត្រើពាកយគេជនត៍ររកាមរ ា្  និងអសុ្រស្ គលើរូររាងកាយ
ររស់្កុមារ  ូចជាត្បារគ់ៅកុមារថា េួកគេសិុ្ចសីុ្ ការេណ៌្នា ូចត្រុងគ្វើអវចីំគពាេះគេតាមតររផ្ែូវគភទ ការ
សាកសួ្រកុមារា ថាលិងគ្រំ ុ្ ណ  លួងគលាមឱ្យកុមារឈរឱ្យគមើល ការស្ត្មារ ឬគ្វើស្កមមភាេតររផ្ែូវគភទ កាុង
គាលរំណ្ងងររូរ ឬវគី អូ លរលួចងរកុមារកាុងគចរនាចំណ្ងក់ាមរ ា្  (ការលួចគមើលកុមារត្សារស្គមែៀ
ករំពាក ់ ឬងូរទឹក គ ើមបរីំគេញចំណ្ងរ់ ា្ ) កត៏្រូវច្ចរទុ់កថាជាការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ ការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារ គស្ទើរតរជាការរគំលាភរំពានអំ្ ចគោយមនុស្សគេញវយ័ជានីរិជន ឬកុមារត ល
មានអាយុគត្ចើនជាង ត លេកួគេគកងចំគណ្ញេីរួនាទីររស់្េកួគេតាមឋានានុត្កមគលើកុមារ។ កាុងករណី្ជា
គត្ចើន កុមារត្រូវបានជនគលមើស្ត្បារថ់ា អវីត លកំេុងគកើរគ ើងចំគពាេះេួកគេ ជា “គរឿង្មមតា” និងេត្មាមេួក
គេមនិឱ្យត្បារអ់ាក នទ េីអវីត លគេបានគ្វើចំគពាេះេកួគេគទ។ 
គៅកមពុជា អងគការត លគ្វើការត្រយុទធត្រឆ្ងំនឹងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ  ូចជា អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា 
First Step Cambodia បានឱ្យនិយមនយ័ ការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទថា ជាត្េរទ់ត្មងន់នស្កមមភាេផ្ែូវគភទ
ជាមយួ កុមារ ត្រត្េឹរាគោយនីរិជន ឬគោយកុមារគផ្សងគទៀរ (ត្រុស្ ឬត្សី្) គោយាម នការយល់ត្េម ឬការ
យល់ត្េមមនិអាច គ្វើគៅរចួ។ គរើតាមនិយមនយ័គនេះ អាកត្រត្េឹរា ឬជនគលមើស្ អាចមានអាយុត្េរវ់យ័ នងិ
វសិាលភាេននអវីត លអាច ច្ចរជ់ាការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ េឺមានលកខណ្ៈទូលំទូលាយ។ ខណ្ៈត លជាង
មយួទស្វរសកនែងមក មានការគលើក កមពស់្ចំគណ្េះ ឹង េីអវីត លជាការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គៅកមពុជា ទងំ
គោយផ្លទ ល់កាី និងតាមអនឡាញកាី កក៏ាររគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគៅតរត្រូវបានគេរាយការណ៍្រិចរចួ គហើយជា
និចចកាលមនិបានកណំ្រច់ាស់្លាស់្។  

 

២. ក្របខណ្ឌ គតិយតុិី 
មយួកាុងចំគ្មកតាា េនែឹេះ កាុងការការពារកុមារេីអំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ េឺត្រូវមានចារត់្េរត់្ាន ់ ត លផ្ានាទ
គទស្ អំគេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ និងធានាថាចារគ់ៅត្រូវបានអនុវរាត្រឹមត្រូវ។ ចារគ់ៅកមពុជារចចុរបនា េឺមាន 
លកខណ្ៈស្មុេសាម ញលាយ ំាា រវាងចារជ់ារិ ស្នធិស្ញ្ញា រំរន ់និងអនារជារិ គាលនគយាបាយ អនុស្សរណ្ៈ
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និយមនយ័ននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ រនាគៅមានកត្មរិគៅកាុងខែឹមសារចារ ់ គៅគ ើយ។ ឧទហរណ៍្ 
មាត្តា ៧ បានត្រឹមតរសំ្គៅ ល់ការគត្រើហិងាគស្េស្នថវៈ ការគរៀរគរៀនគករ ាខ៍ាម ស្ ការគ្វើអាត្សូ្វភាស្ ត ល
ជាងមីមាងគទៀរ តស្ាងគចញឱ្យគ ើញេីកងវេះការយល់ ឹងអំេវីសិាលភាេ្ំគ្ង ត លការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ
គលើកុមារអាចគកើរមាន។  

គៅឆ្ា ២ំ០០៧ ត្កមនីរិវ ិ្ ីត្េហមទណ្ឌ  មានការគយាងគលើជនគលមើស្ត្រត្េឹរាគលើកុមារ និងទណ្ឌ កមម តរាម ន 
ចំណុ្ច្មយួ តចងឱ្យចំេីវ ិ្ ីត លកុមារជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ត្រូវបានគេយកចិរាទុកោក់
គ ើយ (RGC 2007)។ គាលការណ៍្តណ្នាសំ្ត្មារក់ារពារសិ្ទធិររស់្កុមាររងគត្ាេះគោយសារការជួញ ូរ
គៅកមពុជា បានរំគេញចណុំ្ចចគនាែ េះត្រគហាងគនេះ តាមរយៈការផ្ាល់នូវការតណ្នាជំាកល់ាកេី់រគរៀរត លេួរ
ត្រត្េឹរាចំគពាេះកុមាររងគត្ាេះគោយសារការជួញ ូរ កាុងគាលរំណ្ងផ្ែូវគភទ គៅកាុងរនទររុ់លាការ។ ជា
ឧទហរណ៍្ គាលការណ៍្តណ្នាទំងំគនេះ ចងអុលរង្ហា ញថា ត្រេន័ធយុតាា ្ិការ េួរគត្រើត្បាស់្រគចចកវទិោ និង
ឧរករណ៍្ ូចជា ទូរទស្សន ៍ និងវគី អូកចិចស្មាភ ស្ន ៍ គ ើមបគីជៀស្វាងការត្រឈមមខុគោយផ្លទ ល់រវាងជនរង
គត្ាេះ និងអាកជួញ ូរ។ រតនថមេីគនេះ គាលការណ៍្ទងំគនេះ រញ្ញជ កស់ារជាងមីេសីារៈសំ្ខានន់នការរកាទុក
ទិនានយ័ររស់្កុមារជាស្មាៃ រ ់ និងមនិត្រូវឱ្យកុមារ គ្វើជាសាកសផី្ាល់ស្កខីកមមកាុង ំគណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ីរុលាការ។ 
វធិានការការពារជាកល់ាកគ់ ើមបធីានាសុ្វរថិភាេររស់្កុមារ និងត្េួសារររស់្េួកគេ កាុងអំ ុងគេលជនុំំជត្មេះ 
កត៏្រូវបានគលើកគ ើង។ របរិថាគាលការណ៍្តណ្នាទំងំគនេះ រំគេញនូវចគនាែ េះត្រគហាងសំ្ខាន់ៗ  កាុងការ
ចងអុលរង្ហា ញេីការការពារកុមារជាជនរងគត្ាេះ រ ុតនាគាលការណ៍្ទងំគនេះ មនិចងការេវកិចច គហើយអនុវរា
ចំគពាេះត្រគភទជនរងគត្ាេះជាកល់ាករ់ ុគ ណ្ េះ។ 

ត្កមត្េហមទណ្ឌ  ឆ្ា ២ំ០១០ ត លបាន “កណំ្ររ់ទគលមើស្ ចងអុលរង្ហា ញរេុគលត លត្រូវបានត្រកាស្ថា ជាអាក
ទទួលខុស្ត្រូវចំគពាេះរទគលមើស្ និងកំណ្រគ់ទស្ ត្េមទងំតរររទននការអនុវរាគទស្គនេះ” មានរញ្ារាិជា
គត្ចើន ត លតចងទកទ់ងនឹងរញ្ញា អគំេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ ការគកងត្រវញ័្ច  និងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ រ ុតនាមនិ
បានផ្ាល់ និយមនយ័ឱ្យបានចាស់្លាស់្ ថាការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទជាអវី (RGC 2007)។ ត្កមត្េហមទណ្ឌ
បានកំណ្រអ់ាយុ នីរិភាេការផ្ាល់ការយល់ត្េមផ្ែូវគភទ ត្រឹម១៥ឆ្ា ។ំ គយាងតាមមាត្តា ២៥០ រទរុកកួនខាង
ផ្ែូវគភទ អាចរងការ ផ្ានាទ គទស្ជារេ់នធនាារច្ចរេ់៦ីនងៃ  ល់ ៣តខ និងេិនយ័ជាត្បាកេ់ី “១០០.០០០គរៀល2 
គៅ ៥០០.០០០ គរៀល”។3 ខណ្ៈត លត្កមគនេះ មនិបានតចងេីវាកយស័្េទ ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មាត្តា 
២៩៨ បានតចងថា “រុេគល្ត ល គៅអាក នទគៅទីសាធារណ្ៈ គ ើមបីញុំងឱ្យមានទំនាកទ់នំងផ្ែូ វគភទ 
ត្រូវផ្ានាទ គទស្េិនយ័ជាត្បាកេី់ ៥.០០០គរៀល គៅ ៥០.០០០គរៀល”4។ មាត្តា ៣៤១ បានកំណ្រន់ិយមនយ័ 
អំគេើអាស្ េឺជាអំគេើននការរ េះពាល់ ឬការរង្ហា ញ គករគភទ ឬតផ្ាកគភទគផ្សងគទៀរររស់្ជន នទ ឬការឱ្យជន

 
2 ២៥ដុោល រអាសមរកិ្សៅ ១២៥ ដុោល រអាសមរកិ្  
3 មាក្ា ២៥០ នៃក្ក្មក្ពហ្មទណ្ឌ ក្មពុជា 
4 ១.២៥ ដុោល រអាសមរកិ្ សៅ ១២.៥ ដុោល រអាសមរកិ្ 
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ននការ គយាេយល់ាា ។ ការវវិរាងមីៗ ននត្រេន័ធចារក់មពុជា កាុងវស័ិ្យការការពារកុមារ បានគផ្លា រគលើយុរាិ្មអ៌
នីរិជន និងការគលើកកមពស់្លកខខណ្ឌ ស្ត្មារកុ់មារត លត្រត្េឹរាផ្ទុយចារ។់ គហរុគនេះ កមពុជា បាននិងកេុំង
ត្រឹងតត្រងអនុវរាតាម េំរូអនុវរាអនារជារិ រញ្ចូលគៅកាុងត្រេន័ធចាររ់រស់្ខែួន ត លអាចរកគ ើញកាុងចារស់្ាីេី
កិចចការពារកុមារត លកំេុងត្រូវបានគរៀរចំគស្ចកាីត្ពាងគោយរាជរោា ភបិាលកមពុជា។ តផ្ាកខាងគត្កាម នឹងផ្ាល់
ទិ ាភាេរមួអេំីត្ករខណ្ឌ ចារ ់រចចុរបនាគៅកមពុជាត លការពារកុមារ។  

 

លខិតិុរករណ៍ថ្នែ ក់ជាត ិ
រ ា្មមនុញ្ា គលើកទ៦ី ររស់្កមពុជា តាមរយៈមាត្តាជាគត្ចើន មានគាលគៅការពារ ល់ជនង្ហយរងគត្ាេះ ត ល
រាររ់ញ្ចូ លកុមារ េីការរគំលាភរំពាន នងិការគកងត្រវញ័្ចជាគត្ចើនត្រគភទគផ្សងៗាា  ត្េមទងំការធានាគោយ
ចារ ់ការពារនូវសិ្ទធិមនុស្ស (RGC 2008a)។ គៅឆ្ា ១ំ៩៩៦ ចារស់្ាីេីការរស្តង្ហា រអំគេើេត្ងរ ់ការលក ូ់រ
មនុស្ស និងអំគេើគ្វើអាជីវកមមគលើមនុស្ស ជាឧទរណ៍្ ត្រូវបានអនុមរ័ គៅកមពុជា គ ើមបគីឆ្ែើយររនឹងរញ្ញា ការ
ជួញ ូរមនុស្ស និងអំគេើគេស្ោច្ចរ រ៏ានំរគៅកមពុជា (RGC 2008b)។ គៅឆ្ា ២ំ០០៨ ចារង់មី ស្ាីេីការរស្តង្ហា រ
អំគេើជួញ ូរមនុស្ស និងអំគេើគ្វើអាជីវកមមផ្ែូវគភទ ត្រូវបានអនុមរ័គៅកមពុជា គ ើមប ី “ការពារសិ្ទធិ និងគស្ចកាី
នងែងាូ រររស់្មនុស្ស និងរគងាើននូវ សុ្ខភាេ និងសុ្ខុមាលភាេររស់្ត្រជាេលរ ា និងរកាការពារ គលើកកមពស់្
នូវទំគនៀមទមាែ រត់្រនេណី្ ល៏អររស់្ជារិ និងមានគាលរំណ្ងអនុវរាឱ្យបានស្មត្ស្រផ្ងត រ តាមេិ្ីសារ
អងគការស្ហត្រជាជារិ ស្ាីេីការទរស់ាា រ ់ការរស្តង្ហា រ និងការផ្ានាទ គទស្ការជួញ ូរមនុស្ស ជាេិគស្ស្ស្តស្ាី  និង
កុមារ រតនថមគលើអនុស្ញ្ញា អងគការស្ហត្រជាជារិ ត្រឆ្ងំនឹងឧត្កិ ាកមមឆ្ែងត ន ឬឧរករណ៍្ ឬកិចចត្េមគត្េៀង
អនារជារិគផ្សងៗគទៀរ ទកទ់ងនឹងការជួញ ូរមនុស្សត ល ត្េេះរាជា្ចត្កកមពុជាបានឱ្យស្ច្ចច រន័ ឬចុេះ
ហរថគលខា។”1  

តាមរយៈការអនុមរ័ចារគ់នេះ េណ្ៈកមាម ្ិការទទួលរនទុកកិចចការនារ ី និងកុមារ ំុ ស្ង្ហា រ ់ (េ.ក.ន.ក/ 
CCWC) ត្រូវបានរគងាើរគ ើងគ ើមបេីិនិរយគលើរញ្ញា ស្ងគមជាគត្ចើនត លរ េះពាល់ ល់ស្តស្ាី នងិកុមារ គៅកាុង ំុ-
ស្ង្ហា រន់ីមយួៗ គហើយត្រវូបានផ្ាល់ស្មរថកិចចសិ្ទធអិំ្ ចកាុងការរង្ហា ទរស់ាា រ ់ និងគឆ្ែើយររគៅនឹងរញ្ញា
រគំលាភរំពាន នងិការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទ។ ច្ចរត់ាងំេីគេលគនាេះមក េណ្ៈកមាម ្កិារបានកាែ យជារួអងគ
សំ្ខាន ់គៅកាុងការការពារកុមារ េីអំគេើហិងា ការរគំលាភរំពាន និងអំគេើអស្កមមត្េររូ់រភាេ គៅកមពុជា។ គៅ
ឆ្ា ២ំ០០០ ត្កុមត្រកឹាជារកិមពុជាគ ើមបកុីមារ (ក.ជ.ក/CNCC) ត លត្រូវបានរគងាើរគោយេណ្ៈរ ាមស្តនាីគៅឆ្ា ំ
១៩៩៥ បានគរៀរចំតផ្នការស្កមមភាេ ៥ឆ្ា  ំ ត្រឆ្ងំនងឹការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទគលើកុមារ (RGC 1995)។ 
រតនថមេីគនេះ ចារស់្ាីេីការទរស់ាា រអ់ំគេើហិងាកាុង ត្េសួារ និងកិចចការពារជនរងគត្ាេះ ត្រូវបានអនុមរ័នាឆ្ា ំ
២០០៥ និងបានគថាា លគទស្រាល់ទត្មងន់នការឈាែ នពាន ខាងផ្ែូវគភទគលើកុមារ និងទទួលសាគ ល់ការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទ ថាជាទត្មងម់យួននអំគេើហិងាកាុងត្េួសារ (មាត្តា ៣) (RGC 2005)។ គទេះជាយា ងគនេះកា ី

 
1 មាក្ា ១ 
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និយមនយ័ននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ រនាគៅមានកត្មរិគៅកាុងខែឹមសារចារ ់ គៅគ ើយ។ ឧទហរណ៍្ 
មាត្តា ៧ បានត្រឹមតរសំ្គៅ ល់ការគត្រើហិងាគស្េស្នថវៈ ការគរៀរគរៀនគករ ាខ៍ាម ស្ ការគ្វើអាត្សូ្វភាស្ ត ល
ជាងមីមាងគទៀរ តស្ាងគចញឱ្យគ ើញេីកងវេះការយល់ ឹងអំេវីសិាលភាេ្ំគ្ង ត លការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ
គលើកុមារអាចគកើរមាន។  

គៅឆ្ា ២ំ០០៧ ត្កមនីរិវ ិ្ ីត្េហមទណ្ឌ  មានការគយាងគលើជនគលមើស្ត្រត្េឹរាគលើកុមារ និងទណ្ឌ កមម តរាម ន 
ចំណុ្ច្មយួ តចងឱ្យចំេីវ ិ្ ីត លកុមារជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ត្រូវបានគេយកចិរាទុកោក់
គ ើយ (RGC 2007)។ គាលការណ៍្តណ្នាសំ្ត្មារក់ារពារសិ្ទធិររស់្កុមាររងគត្ាេះគោយសារការជួញ ូរ
គៅកមពុជា បានរំគេញចណុំ្ចចគនាែ េះត្រគហាងគនេះ តាមរយៈការផ្ាល់នូវការតណ្នាជំាកល់ាកេី់រគរៀរត លេួរ
ត្រត្េឹរាចំគពាេះកុមាររងគត្ាេះគោយសារការជួញ ូរ កាុងគាលរំណ្ងផ្ែូវគភទ គៅកាុងរនទររុ់លាការ។ ជា
ឧទហរណ៍្ គាលការណ៍្តណ្នាទំងំគនេះ ចងអុលរង្ហា ញថា ត្រេន័ធយុតាា ្ិការ េួរគត្រើត្បាស់្រគចចកវទិោ និង
ឧរករណ៍្ ូចជា ទូរទស្សន ៍ និងវគី អូកចិចស្មាភ ស្ន ៍ គ ើមបគីជៀស្វាងការត្រឈមមខុគោយផ្លទ ល់រវាងជនរង
គត្ាេះ និងអាកជួញ ូរ។ រតនថមេីគនេះ គាលការណ៍្ទងំគនេះ រញ្ញជ កស់ារជាងមីេសីារៈសំ្ខានន់នការរកាទុក
ទិនានយ័ររស់្កុមារជាស្មាៃ រ ់ និងមនិត្រូវឱ្យកុមារ គ្វើជាសាកសផី្ាល់ស្កខីកមមកាុង ំគណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ីរុលាការ។ 
វធិានការការពារជាកល់ាកគ់ ើមបធីានាសុ្វរថិភាេររស់្កុមារ និងត្េួសារររស់្េួកគេ កាុងអំ ុងគេលជនុំំជត្មេះ 
កត៏្រូវបានគលើកគ ើង។ របរិថាគាលការណ៍្តណ្នាទំងំគនេះ រំគេញនូវចគនាែ េះត្រគហាងសំ្ខាន់ៗ  កាុងការ
ចងអុលរង្ហា ញេីការការពារកុមារជាជនរងគត្ាេះ រ ុតនាគាលការណ៍្ទងំគនេះ មនិចងការេវកិចច គហើយអនុវរា
ចំគពាេះត្រគភទជនរងគត្ាេះជាកល់ាករ់ ុគ ណ្ េះ។ 

ត្កមត្េហមទណ្ឌ  ឆ្ា ២ំ០១០ ត លបាន “កណំ្ររ់ទគលមើស្ ចងអុលរង្ហា ញរេុគលត លត្រូវបានត្រកាស្ថា ជាអាក
ទទួលខុស្ត្រូវចំគពាេះរទគលមើស្ និងកំណ្រគ់ទស្ ត្េមទងំតរររទននការអនុវរាគទស្គនេះ” មានរញ្ារាិជា
គត្ចើន ត លតចងទកទ់ងនឹងរញ្ញា អគំេើហិងាគលើផ្ែូវគភទ ការគកងត្រវញ័្ច  និងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ រ ុតនាមនិ
បានផ្ាល់ និយមនយ័ឱ្យបានចាស់្លាស់្ ថាការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទជាអវី (RGC 2007)។ ត្កមត្េហមទណ្ឌ
បានកំណ្រអ់ាយុ នីរិភាេការផ្ាល់ការយល់ត្េមផ្ែូវគភទ ត្រឹម១៥ឆ្ា ។ំ គយាងតាមមាត្តា ២៥០ រទរុកកួនខាង
ផ្ែូវគភទ អាចរងការ ផ្ានាទ គទស្ជារេ់នធនាារច្ចរេ់៦ីនងៃ  ល់ ៣តខ និងេិនយ័ជាត្បាកេ់ី “១០០.០០០គរៀល2 
គៅ ៥០០.០០០ គរៀល”។3 ខណ្ៈត លត្កមគនេះ មនិបានតចងេីវាកយស័្េទ ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មាត្តា 
២៩៨ បានតចងថា “រុេគល្ត ល គៅអាក នទគៅទីសាធារណ្ៈ គ ើមបីញុំងឱ្យមានទំនាកទ់នំងផ្ែូ វគភទ 
ត្រូវផ្ានាទ គទស្េិនយ័ជាត្បាកេី់ ៥.០០០គរៀល គៅ ៥០.០០០គរៀល”4។ មាត្តា ៣៤១ បានកំណ្រន់ិយមនយ័ 
អំគេើអាស្ េឺជាអំគេើននការរ េះពាល់ ឬការរង្ហា ញ គករគភទ ឬតផ្ាកគភទគផ្សងគទៀរររស់្ជន នទ ឬការឱ្យជន

 
2 ២៥ដុោល រអាសមរកិ្សៅ ១២៥ ដុោល រអាសមរកិ្  
3 មាក្ា ២៥០ នៃក្ក្មក្ពហ្មទណ្ឌ ក្មពុជា 
4 ១.២៥ ដុោល រអាសមរកិ្ សៅ ១២.៥ ដុោល រអាសមរកិ្ 
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ចារត់្រឆ្ងំនឹងការជួញ ូរមនុស្ស។ គៅកាុងឆ្ា  ំត ល គស្ចកាីតងែងការណ៍្ត្រឆ្ងំនឹងការជួញ ូរមនុស្ស ជា
េិគស្ស្ស្តស្ាី និងកុមារ ត្រូវបានត្រកាស្គោយអាសា ន7 ត លរញ្ញជ កស់ារជាងមីនូវកចិចខិរខំត្រឹងតត្រងគៅកត្មរិ
រំរន ់កាុងការត្រយុទធត្រឆ្ងំនឹងការជួញ ូរមនុស្ស។ 

នាឆ្ា រំនាទ រ ់ ត្រគទស្កមពុជាបានចុេះហរថគលខាគលើអនុស្សរណ្ៈននការគយាេយល់ាា រតនថមមយួគទៀរ ជាមយួ
នឹងត្រគទស្គវៀរ្ម គរាជាញ ច្ចរវ់ធិានការរតនថមត្រឆ្ងំស្កមមភាេជួញ ូរមនុស្សត លគកើរមានគ ើងរវាង
ត្រគទស្ទងំេីរ។ អនុស្សរណ្ៈគនេះរង្ហា ញេីេរ័ម៌ានលមអរិននកិចចស្ហត្ររិររាិការរវាងត្រគទស្ទងំេីរ រមួ
មានគរើការការពារអវីខែេះត លជនរងគត្ាេះមានសិ្ទធិទទួលបាន និងរគរៀរគ្វើមារុភូមនិិវរាន។៍ រតនថមេីគនេះ អនុ
ស្សរណ្ៈគនេះកប៏ានកំណ្ររ់អួងគ និងសាថ រន័្ត លទទលួរនទុកកាុងការអនុវរាវធិានការទងំគនេះ។ រ ុតនា ការ
ត្រយុទធត្រឆ្ងំការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ និងជាេិគស្ស្ភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារា លិខិរុរករណ៍្ទងំគនេះ 
មនិមានទមៃនផ់្ែូវចារគ់ត្ចើនគទ ខណ្ៈទទួលសាគ ល់អរថភិាេននការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទ និងការជួញ ូរមនុស្ស 
រ ុតនាលិខិរុរករណ៍្ទងំគនេះ មនិមានអានុភាេចងការេវកិចចគ ើយ។ គទេះជាយា ងគនេះកាី លិខិរុរករណ៍្ទងំ
គនេះកំណ្រេ់ី ំ្ កក់ាលត លគាលនគយាបាយ គាលការណ៍្តណ្នា ំ និងចារ ់ ត្រូវគរៀរចំអនុមរ័ គៅ
កត្មរិថាា កជ់ារិ គលើរញ្ញា ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ នងិការជួញ ូរមនុស្ស ត លកុមារាត្រូវបានរាររ់ញ្ចូ លផ្ង
ត រ។ 

 

លខិតិុរករណ៍អៃតរជាត ិ
គៅឆ្ា ១ំ៩៨៥ កមពុជាបានផ្ាល់ស្ច្ចច រន័គលើវធិានគរ កាងំ ត លជាវធិានអរបររមាស្ាងោ់រររស់្អងគការស្ហ
ត្រជាជារិ ស្ត្មារក់ារត្េរត់្េងគលើយុរាិ្មអ៌នីរជិន។ វធិានគនេះ ផ្ាល់គាលការណ៍្នាេំីរគរៀរត លកុមារ
ត្រត្េឹរាខុស្ចារ ់ េួរត្រូវបានត្រត្េឹរាចំគពាេះ ខុស្តរែកេនីីរិជន គៅកាុងត្រេន័ធយុរាិ្មត៌្េហមទណ្ឌ  ស្ងារ់្ ៃន ់
រួយា ង រួនាទីររស់្នេរបាល (UN 1995)។ គៅឆ្ា ១ំ៩៩០ វធិានររស់្អងគការស្ហត្រជាជារិស្ត្មារក់ារ
ការពារអនីរិជន ត លត្រូវបាន កហូរគស្រភីាេ ជាកចិចខរិខំត្រឹងតត្រងមយួគទៀរ គ្វើគ ើងគ ើមបធីានាថា កុមារ
ត លត្រត្េឹរាផ្ទុយចារ ់ ត្រូវបានគេត្រត្េឹរាចំគពាេះតាមមគ្ោបាយកុមារគមត្រី។ គាលការណ៍្តណ្នាទំីត្កុងរ ី
យា រ ជាឧទហរណ៍្មយួននកិចចត្រឹងតត្រងជាអនារជារិកាុងការគឆ្ែើយររនឹងយុវគទស្កមម នងិរគងាើរយនាការ
សាា រនីរិស្មបទ ត លផ្ទុយេកីារោកគ់ទស្ទណ្ឌ គៅកាុងត្រេន័ធរុលាការ (UN 1990)។ រ ុតនា គាលការណ៍្
គនេះមនិបានរញ្ញជ កេី់រគរៀរត លកុមាររងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ េួរទទួលបានការការពារស្ម
ត្ស្រគៅកាុងត្រេន័ធរុលាការគទ។ អវីត លសំ្ខានគ់នាេះ គាលការណ៍្ និងវធិានទងំគនេះ មនិសូ្វមានទមៃន ូ់ច
ស្នធិស្ញ្ញា ត លត្រូវបានផ្ាល់ស្ច្ចច រន័នាឆ្ា ១ំ៩៩២គ ើយ។  

 
7 េមាគមៃ៍ក្បជាជាតិអាេីុអាសគាយ៍ 
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 នទរ េះពាល់គករគភទ ឬតផ្ាកគភទគផ្សងគទៀរ ររស់្ជនគលមើស្ ខែួ នឯង ឬររស់្ររិយជន កាុ ងគាលរណំ្ងគ្វើ
ឱ្យរជំួល ឬរកីរាយ ល់ចំណ្ងផ់្ែូ វគភទររស់្ជនគលមើស្ និងតចងថា ត្រសិ្នគរើអំគេើអាស្ត្រូវបានត្រត្េឹរាគលើអនីរិ
ជនអាយុរិចជាង ១៥ឆ្ា  ំគនាេះនឹងត្រូវរងេិនយ័ជាត្បាក ់២លានគរៀល គៅ ៦លាន គរៀល5 និងជារេ់នធនាារ 
(េី១ គៅ៣ឆ្ា )ំ គទស្នឹងកានត់រ្ៃន ់ត្រសិ្នគរើមានសាថ នទមៃនគ់ទស្6 ត្រសិ្នគរើអំគេើអាស្ ត្រត្េឹរាគោយរុេវ
ញរិ គោយរុេគលត លមានអំ្ចគលើអនរីិជន គោយរុេគលគត្ចើនរូរ ត លគ្វើស្កមមភាេកាុងឋានៈ ជាច្ចរ ី
ស្ហច្ចរ ីអាកគផ្ាើមេំនរិ ឬជាអាកស្មេនំិរ នងិគោយការរងល់ាភការ។ 

ត្កមបានស្ងារ់្ ៃនគ់លើរទរគំលាភគស្េស្នថវៈ ត លត្រូវបានគេច្ចរទុ់កថា ទត្មង់្ ៃន់្ ៃរមយួននការរគំលាភ 
រំពានផ្ែូវគភទ គហើយមានតចងកាុងមាត្តា ២៣៩ ថា ត្េរអ់ំគេើរញ្ចូ លអងគជារ តាមតររ្កគ៏ោយ ឬអំគេើ
រញ្ចូ ល ឧរករណ៍្្មយួគៅកាុ ងអងគជារ ត លត្រត្េឹរាគៅគលើអាក នទ គទេះរីជាមានគភទ ូចាា  ឬមិន ូចាា
កគ៏ោយ គោយការគត្រើហិងា ការរងខិររងខ ំការេំរាមកំតហង ឬគោយការឆ្មកឱ់្កាស្។  រញ្ារាិមាត្តារនារនាា រ ់
(មាត្តា ២៤០ មាត្តា ២៤១ មាត្តា ២៤២ មាត្តា ២៤៣ មាត្តា ២៤៤) គរៀររារេ់ីសាថ នទមៃនគ់ទស្ និងចំនួន
ឆ្ា ជំាកល់ាក ់ ត លជនគលមើស្ត្រូវបានផ្ានាទ គទស្ ទកទ់ងនឹងសាថ នភាេត លការរគំលាភគស្េស្នថវៈបានគកើរ
គ ើង។ គទេះជាយា ងគនេះកាី វាមានតរគៅកាុងខែមឹសារអរថរទចាររ់ ុគ ណ្ េះ នងិតចងតរេីទត្មង់្ ៃន់្ ៃររំផុ្រនន
ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ  គហើយគៅមានចំណុ្ចចគនាែ េះត្រគហាងគផ្សងគទៀរ កាុងការតចងត្េរទ់ត្មងន់នការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ 

 

លខិតិុរករណ៍ថ្នែ ក់តំរៃ់ 
អនុស្សរណ្ៈននការគយាេយល់ាា  ឆ្ា ២ំ០០៣ ជាមយួត្រគទស្នង ត លបានឱ្យស្ច្ចច រន័រចួគហើយ មានគាល
រំណ្ងគោេះត្សាយអំគេើជួញ ូរមនុស្ស។ អនុស្សរណ្ៈននការគយាេយល់ាា គនេះ មានចណំ្ងគជើងថា ការលុរ
រំបារក់ារជួញ ូរកុមារ និងស្តស្ាី និងជួយ  ល់ជនរងគត្ាេះគោយសារការជួញ ូរ មានគាលគៅត្រយុទធត្រឆ្ងំ
នឹងកតាា ត លនាឱំ្យរេុគលង្ហយរងគត្ាេះគោយសារការជួញ ូរ និងគោេះត្សាយ “រញ្ញា ផ្ែូវគភទ” ត លគកើរ
គចញេីការជួញ ូរមនុស្ស  ូចជាគេស្ោច្ចរ គទស្ចរណ៍្ និងការកមានាផ្ែូវគភទ ក ូ៏ចជារូរងរ ឬភាេយនា
អាស្អាភាស្។ រ ុតនា អនុស្សរណ្ៈគនេះមនិរញ្ញជ កេ់ីភាេង្ហយរងគត្ាេះជាកល់ាកត់ លកុមារកេុំងត្រឈមគទ។  

គៅឆ្ា ២ំ០០៤ អនុស្សរណ្ៈននការគយាេយល់ាា េហុភាេី ស្ាីេីកចិចស្ហត្រររិរាិការត្រឆ្ងំអំគេើជួញ ូរ
មនុស្ស គៅមហាអនុរំរនទ់គនែគមេងគ េឺជាការរ ុនរ ងេត្ងឹងការរស្ ូថាា ករ់រំនត់្រឆ្ងំនឹងការជួញ ូរមនុស្ស 
តាមរយៈការគលើកទឹកចិរាឱ្យរ ា្ ត្រគទស្អាសីុ្អាគេាយ ៍ (កមពុជា ឡាវ គវៀរ្ម ចនិ មយីា នម់ា  នងិនង) 
ររួរមួាា  កាុងកិចចត្រឹងតត្រងគ ើមបរីង្ហា ទរស់ាា រ ់ គឆ្ែើយររ និងត្រួរេនិិរយស្កមមភាេទកទ់ងនឹងការជួញ ូរ
មនុស្ស គៅកាុងរំរន ់ ត្េមទងំជំរុញឱ្យត្រគទស្នីមយួៗ គរៀរចំគាលនគយាបាយ គាលការណ៍្តណ្នា ំនិង

 
5 ៥០០ ដុោល រអាសមរកិ្ សៅ ១៥០០ ដុោល រអាសមរកិ្  
6 េូមសមីល មាក្ា ៣៤២ នៃក្ក្មក្ពហ្មទណ្ឌ ក្មពុជា 
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ចារត់្រឆ្ងំនឹងការជួញ ូរមនុស្ស។ គៅកាុងឆ្ា  ំត ល គស្ចកាីតងែងការណ៍្ត្រឆ្ងំនឹងការជួញ ូរមនុស្ស ជា
េិគស្ស្ស្តស្ាី និងកុមារ ត្រូវបានត្រកាស្គោយអាសា ន7 ត លរញ្ញជ កស់ារជាងមីនូវកចិចខិរខំត្រឹងតត្រងគៅកត្មរិ
រំរន ់កាុងការត្រយុទធត្រឆ្ងំនឹងការជួញ ូរមនុស្ស។ 

នាឆ្ា រំនាទ រ ់ ត្រគទស្កមពុជាបានចុេះហរថគលខាគលើអនុស្សរណ្ៈននការគយាេយល់ាា រតនថមមយួគទៀរ ជាមយួ
នឹងត្រគទស្គវៀរ្ម គរាជាញ ច្ចរវ់ធិានការរតនថមត្រឆ្ងំស្កមមភាេជួញ ូរមនុស្សត លគកើរមានគ ើងរវាង
ត្រគទស្ទងំេីរ។ អនុស្សរណ្ៈគនេះរង្ហា ញេីេរ័ម៌ានលមអរិននកិចចស្ហត្ររិររាិការរវាងត្រគទស្ទងំេីរ រមួ
មានគរើការការពារអវីខែេះត លជនរងគត្ាេះមានសិ្ទធិទទួលបាន និងរគរៀរគ្វើមារុភូមនិិវរាន។៍ រតនថមេីគនេះ អនុ
ស្សរណ្ៈគនេះកប៏ានកំណ្ររ់អួងគ និងសាថ រន័្ត លទទលួរនទុកកាុងការអនុវរាវធិានការទងំគនេះ។ រ ុតនា ការ
ត្រយុទធត្រឆ្ងំការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ និងជាេិគស្ស្ភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារា លិខិរុរករណ៍្ទងំគនេះ 
មនិមានទមៃនផ់្ែូវចារគ់ត្ចើនគទ ខណ្ៈទទួលសាគ ល់អរថភិាេននការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទ និងការជួញ ូរមនុស្ស 
រ ុតនាលិខិរុរករណ៍្ទងំគនេះ មនិមានអានុភាេចងការេវកិចចគ ើយ។ គទេះជាយា ងគនេះកាី លិខិរុរករណ៍្ទងំ
គនេះកំណ្រេ់ី ំ្ កក់ាលត លគាលនគយាបាយ គាលការណ៍្តណ្នា ំ និងចារ ់ ត្រូវគរៀរចំអនុមរ័ គៅ
កត្មរិថាា កជ់ារិ គលើរញ្ញា ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ នងិការជួញ ូរមនុស្ស ត លកុមារាត្រូវបានរាររ់ញ្ចូ លផ្ង
ត រ។ 

 

លខិតិុរករណ៍អៃតរជាត ិ
គៅឆ្ា ១ំ៩៨៥ កមពុជាបានផ្ាល់ស្ច្ចច រន័គលើវធិានគរ កាងំ ត លជាវធិានអរបររមាស្ាងោ់រររស់្អងគការស្ហ
ត្រជាជារិ ស្ត្មារក់ារត្េរត់្េងគលើយុរាិ្មអ៌នីរជិន។ វធិានគនេះ ផ្ាល់គាលការណ៍្នាេំីរគរៀរត លកុមារ
ត្រត្េឹរាខុស្ចារ ់ េួរត្រូវបានត្រត្េឹរាចំគពាេះ ខុស្តរែកេនីីរិជន គៅកាុងត្រេន័ធយុរាិ្មត៌្េហមទណ្ឌ  ស្ងារ់្ ៃន ់
រួយា ង រួនាទីររស់្នេរបាល (UN 1995)។ គៅឆ្ា ១ំ៩៩០ វធិានររស់្អងគការស្ហត្រជាជារិស្ត្មារក់ារ
ការពារអនីរិជន ត លត្រូវបាន កហូរគស្រភីាេ ជាកចិចខរិខំត្រឹងតត្រងមយួគទៀរ គ្វើគ ើងគ ើមបធីានាថា កុមារ
ត លត្រត្េឹរាផ្ទុយចារ ់ ត្រូវបានគេត្រត្េឹរាចំគពាេះតាមមគ្ោបាយកុមារគមត្រី។ គាលការណ៍្តណ្នាទំីត្កុងរ ី
យា រ ជាឧទហរណ៍្មយួននកិចចត្រឹងតត្រងជាអនារជារិកាុងការគឆ្ែើយររនឹងយុវគទស្កមម នងិរគងាើរយនាការ
សាា រនីរិស្មបទ ត លផ្ទុយេកីារោកគ់ទស្ទណ្ឌ គៅកាុងត្រេន័ធរុលាការ (UN 1990)។ រ ុតនា គាលការណ៍្
គនេះមនិបានរញ្ញជ កេី់រគរៀរត លកុមាររងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ េួរទទួលបានការការពារស្ម
ត្ស្រគៅកាុងត្រេន័ធរុលាការគទ។ អវីត លសំ្ខានគ់នាេះ គាលការណ៍្ និងវធិានទងំគនេះ មនិសូ្វមានទមៃន ូ់ច
ស្នធិស្ញ្ញា ត លត្រូវបានផ្ាល់ស្ច្ចច រន័នាឆ្ា ១ំ៩៩២គ ើយ។  

 
7 េមាគមៃ៍ក្បជាជាតិអាេីុអាសគាយ៍ 
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ការវិវតតៃ៍្នពលថ្មីៗ នៃោះនៃប្ករខណឌ គតិយតុតិនៅកម្ពជុា 
កាលេឆី្ា  ំ ២០១៦ ចារស់្ាីេីយុរាិ្មអ៌នីរជិន ត្រូវបានអនុមរ័គៅកមពុជា គោយតផ្អកតាមអនុសាស្នរ៍រស់្
អងគការស្ហត្រជាជារិ12

 (រាជរោា ភបិាលកមពុជា 2016c)។ ចារគ់នេះតចងេីការង្ហរមូលោា នគ ើមបី
ធានាការពារសិទ្ធិនិងឧត្តមប្រយោជនរ៍រស់អនីរិជនត លត្រត្េឹរាគលមើស្ចារ ់ នងិត្ប្មវូយោយមានការអនុវត្ត 
និត្ិវធិីប្រករយោយការយកចតិ្តទុ្កោកជ់ាងមនុស្សគេញវយ័ ដែលចារគ់នេះជាវឌឍនភាេចមបងគៅកាុងត្រេន័ធ
េរិយុរាិរចចុរបនាគៅកមពុជា។ គាលរំណ្ងននចារស់្ាីេីយុរាិ្មអ៌នីរិជន េឺរតងវរអនីរជិនត លគលមើស្ចារេ់ី
ការោក ំុ់ឃងំជាលកខណ្ៈត្រេន័ធ នងិសំ្គៅធានាថាអនរីិជនទទួលបានគស្វាត្េរត់្ាន ់គទើរេួកគេអាចសាា
រនីរិស្មបទ និងរញ្ចរវ់ ាននអគំេើហិងាបាន។ រតនថមេគីលើគនេះ តផ្នការយុរាសិាស្តស្ា និងតផ្នការត្រររិរាិ
ចារស់្ាីេីយុរាិ្មអ៌នីរជិន បានគរៀររារេ់ីឧរស្េគនាគេលរចចុរបនាគៅកាុងការអនុវរាបាននូវយុរាិ្មអ៌នីរជិន 
និងការផ្សេវផ្ាយេនីរីិវ ិ្ សីាា រគ ើងវញិ ត លផ្ទុយនឹងនីរិវ ិ្ ីោកទ់ណ្ឌ កមម (រាជរោា ភបិាលកមពុជា 2016c)។ 
ជាឧទហរណ៍្រមួមាន កងវេះ្នធានហិរញ្ា វរថុកាុងការរគងាើរមណ្ឌ លសាា រយុវនីរិស្មបទ ស្ត្មារអ់នីរិជន
ត លត្រត្េឹរាគលមើស្ចារ ់ ឬភាា កង់្ហរជំនាញស្ត្មារក់ារអនុវរាវធិានការគផ្សងៗ។ ត្ករខណ្ឌ េរិយុរានាគេល
រចចុរបនាគៅកមពុជា ត្រូវគ្វើរចចុរបនាភាេជាត្រច្ច ំនងិ ូចមានរង្ហា ញខាងគលើ ការខិរខំត្រឹងតត្រងគត្ចើន បានគ្វើ
គ ើងគ ើមបគីោេះត្សាយរញ្ញា ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារ ទងំកុមារា និងកុមារ។ី 

ជាឧទហរណ៍្ ចារង់មីស្ាីេកីិចចការពារកុមារ កំេុងត្រូវបានគរៀរគរៀងជាគស្ចកាីត្ពាង ត លនឹងគផ្លា រគៅគលើ   
សារៈសំ្ខានន់នការរគងាើនត្រសិ្ទធភាេននយុរាិ្មស៌្ត្មារជ់នរងគត្ាេះជាកុមារ រមួទងំករណី្រគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទ ជាេិគស្ស្ ការរគំលាភរំពានតាមត្រេន័ធអុិនគ្ើណិ្រ ជាគ ើម។ គទេះជាយា ង្កាី កគ៏ៅតរមានរញ្ញា
ត្រឈមពាកេ់ន័ធនងឹការអនុវរាគាលនគយាបាយ ្នធានមនុស្ស និងហិរញ្ា វរថុមានកត្មរិ គៅថាា ក ំុ់ និង
ត្សុ្ក ក ូ៏ចជាកងវេះចំគណ្េះ ងឹេីភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារាពាកេ់ន័ធនឹងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ។ គហើយ 
កគ៏ៅមានកងវេះការយល់ ងឹេលីកខណ្ៈស្មុេសាម ញននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ជាេគិស្ស្ពាកេ់ន័ធនឹងរទ
េិគសា្នធ៍ាែ រទ់ទួលរងររស់្កុមារាផ្ងត រ។ មានការង្ហរជាគត្ចើនត លគៅតរត្រូវគ្វើ គ ើមបរីគងាើនចំគណ្េះ ងឹ
ថាកុមារាកអ៏ាចទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងត្រវូការការពារគត្ចើនជាងគនេះគៅកាុងត្រេន័ធយុរាិ្មគ៌ៅ
កមពុជា។ 

 

៣. ការអៃុវតតគនប្មាង៖ អងគការជំោៃដំរូងកម្ពុជា (First Step Cambodia) 

អស់្រយៈគេលជាងមយួទស្វរសមកគហើយ អងគការជហំាន ំរូងកមពុជា First Step Cambodia បានាតំ្ទ
កុមារជាគត្ចើនត លទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ រុេគលិកររស់្អងគការជំហាន ំរូងកមពុជា គ្វើការង្ហរ
ជាមយួនឹងកុមារ និងត្កមុត្េសួារររស់្េួកគេ គ ើមបផី្ាល់សិ្ទធិអំ្ច និងផ្ាល់ការាតំ្ទ ល់េួកគេគ ើមបគីោេះ

 
12 សគលការណ៍្ដណ្នាេំក្មាប់េក្មមភាពសលីកុ្មារសៅក្ាុងក្បព័ៃធយុតតិធម៌ក្ពហ្មទណ្ឌ  
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គៅឆ្ា ១ំ៩៩២ អនុស្ញ្ញា ស្ាីេីការលុររបំាររ់ាល់ទត្មងន់នការគរ ើស្គអើងត្រឆ្ងំនឹងស្តស្ាីគភទ (CEDAW) និង
អនុស្ញ្ញា ស្ាីេីសិ្ទធិកុមារ ត្រូវបានត្រគទស្កមពុជាផ្ាល់ស្ច្ចច រន័ (CRC) (CEDAW 1992)។ អនុស្ញ្ញា អងគការ 
ស្ហត្រជាជារិស្ាីេីសិ្ទធិកុមារ8 មានអានុភាេចងការេវកិចចផ្ែូវចារ ់ នងិបានផ្ាល់ការតណ្នា ំល់រោា ភបិាល 
កមពុជាេីរគរៀរត លត្រេន័ធរុលាការ េួរគរៀរចំ ជាេិគស្ស្ទកទ់ងនងឹកុមារ  ូចមានតចងកាុងមាត្តា ៣១ នងិ 
មាត្តា ៤៨9។ រាជរោា ភបិាលកមពុជា (RGC) បានទទួលសាគ ល់ថា សិ្ទធិកុមារ  ូចមានតចងកាុងអនុស្ញ្ញា ស្ាីេ ី
សិ្ទធិកុមារ ត្រូវអនុវរាគៅកមពុជា។ គនេះេឺជាការគរាជាញ ចិរាជាផ្ែូវការេីរោា ភបិាល កាុងការការពារសិ្ទធិកុមារ គហើយ
គផ្លា រជាសំ្ខានជុ់ំវញិការអនុវរាគាលការណ៍្ កាុងឧរាមត្រគយាជនរ៍រស់្កុមារ កាុង ំគណ្ើ រការស្គត្មចចិរា ត ល
ទកទ់ងនងឹកុមារ និងត្រេន័ធរុលាការ។ អាត្ស័្យតាមអាយុ និង ំ្កក់ាលននការលូរលាស់្អភវិឌឍន ៍ររស់្
កុមារ អនុស្ញ្ញា បានស្ងារ់្ ៃនថ់ា ការត្រត្េឹរាចំគពាេះកុមារ ត្រូវតរមានលកខណ្ៈកុមារគមត្រី គៅត្េរ ់ ំគណ្ើ រការ
តស្វងរកយុរាិ្ម ៌និងត្រូវធានាថា សិ្ទធិទទួលបានគស្ចកានីងែងាូរ ការណ៍្ស្មាៃ រ ់និងសិ្ទធឯិកជនភាេ ររស់្កុមារ 
ត្រូវបានគារេជា រារ គៅទូទងំ ំគណ្ើ រការផ្ែូវចារ។់ 

អនុស្ញ្ញា កប៏ានកណំ្រក់ារង្ហរមូលោា នស្ត្មារ ់ំគណ្ើ រការសាា រនីរិស្មបទគៅកាុងត្រេន័ធយុរាិ្ ម ៌ ស្ត្មារ់
កុមារត លត្រត្េឹរាខុស្ចារ ់គោយអនុស្ញ្ញា បានស្ងារ់្ ៃនថ់ា ជាការច្ចបំាចក់ាុងការផ្ាល់សំ្ណ្ងជងំឺចិរា និង
ការសាា រនីរិស្មបទស្ត្មារកុ់មារត លធាែ ររ់ងអំគេើហិងាកាុងត្េរទ់ត្មង1់0។ មាត្តា ៥៦ ចងអុលរង្ហា ញថា េួរ
មានសាថ រន័ជាកល់ាកស់្ត្មារកុ់មារ និងថា រុលាការជំនាញ និងនីរិវ ិ្ ីត្េហមទណ្ឌ ជាកល់ាក ់េួរត្រូវបានរគងាើរ
ស្ត្មារកុ់មាររងគត្ាេះគោយអំគេើហិងា ត លធានាថាមានការចូលរមួស្មត្ស្រកាុងការ ំគណ្ើ រការររស់្រុលា
ការ។ អនុស្ញ្ញា កប៏ានតណ្នាឱំ្យរគងាើរអងគភាេជំនាញគៅកាុងសាថ រន័នេរបាល គោយតចងថា “រាល់អាក
ជនំាញត លគ្វើការជាមយួ និងស្ត្មារកុ់មារ និងចូលរមួកាុ ងសំ្ណំុ្គរឿង េួរទទួលបានវេគរណ្ាុ េះរ ា្ លអនារ
ជនំាញ អំេីសិ្ទធិ និងគស្ចកាីត្រូវការររស់្កុមារត លមានត្កុមអាយុគផ្សងៗាា  ក ូ៏ចជាគលើ គំណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ី 
ត លស្ត្មរតាមកុមារ។”11 គៅឆ្ា ២ំ០០២ កមពុជាបានផ្ាល់ស្ច្ចច រន័គលើេិ្សីាររតនថមននអនុស្ញ្ញា គនេះ ត ល
រាររ់ញ្ចូ លរញ្ញា ការគ្វើគេស្ោកមមកុមារ និងរូរភាេ ឬស្មាភ រៈអាស្អាភាស្កុមារ (អងគការស្ហត្រជាជារ ិ
១៩៩២)។ គៅឆ្ា ២ំ០០៥ គាលការណ៍្តណ្នារំរស់្អងគការស្ហត្រជាជារិអំេីយុរាិ្មគ៌លើរញ្ញា ទកទ់ងនឹង
កុមាររងគត្ាេះ និងកុមារជាសាកសនីនរទគលមើស្ បានេត្ងឹងរតនថមគលើគាលការណ៍្ររស់្អនុស្ញ្ញា ស្ាីេីសិ្ទធិ
កុមារ និងការច្ចបំាចក់ាុងការឱ្យកុមារទទួលបាននូវត្រេន័ធចារត់ររកុមារគមត្រ ី និងស្ត្មរតាមកុមារ 
(ECOSOC 2005)។ 

 

 
8 ជាទូសៅ សគសៅកាត់ថ្ន CRC ឬ UNCRC 
9 រដឋក្តូវការពារេិទធិកុ្មារ ដូចមាៃដចងក្ាុងអៃុេញ្ញា េតីពីេិទធិកុ្មារ ដក្ក្េង់ពីមាក្ា ៣៨ UNCRC 
10 មាក្ា ៥៥ ក្ថ្នខណ្ឌ  e) នៃអៃុេញ្ញា  UNCRC 
11 មាក្ា ៥៦ UNCRC 
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ការវិវតតៃ៍្ នពលថ្មីៗ នៃោះនៃប្ករខណឌ គតិយតុតិនៅកម្ពជុា 
កាលេីឆ្ា  ំ ២០១៦ ចារស់្ាីេីយុរាិ្មអ៌នីរជិន ត្រូវបានអនុមរ័គៅកមពុជា គោយតផ្អកតាមអនុសាស្នរ៍រស់្
អងគការស្ហត្រជាជារិ12

 (រាជរោា ភបិាលកមពុជា 2016c)។ ចារគ់នេះតចងេីការង្ហរមូលោា នគ ើមបី
ធានាការពារសិទ្ធិនិងឧត្តមប្រយោជនរ៍រស់អនីរិជនត លត្រត្េឹរាគលមើស្ចារ ់ នងិត្ប្មវូយោយមានការអនុវត្ត 
និត្ិវធិីប្រករយោយការយកចតិ្តទុ្កោកជ់ាងមនុស្សគេញវយ័ ដែលចារគ់នេះជាវឌឍនភាេចមបងគៅកាុងត្រេន័ធ
េរិយុរាិរចចុរបនាគៅកមពុជា។ គាលរំណ្ងននចារស់្ាីេីយុរាិ្មអ៌នីរិជន េឺរតងវរអនីរជិនត លគលមើស្ចារេ់ី
ការោក ំុ់ឃងំជាលកខណ្ៈត្រេន័ធ នងិសំ្គៅធានាថាអនរីិជនទទួលបានគស្វាត្េរត់្ាន ់គទើរេួកគេអាចសាា
រនីរិស្មបទ និងរញ្ចរវ់ ាននអគំេើហិងាបាន។ រតនថមេីគលើគនេះ តផ្នការយុរាសិាស្តស្ា និងតផ្នការត្រររិរាិ
ចារស់្ាីេីយុរាិ្មអ៌នីរជិន បានគរៀររារេ់ីឧរស្េគនាគេលរចចុរបនាគៅកាុងការអនុវរាបាននូវយុរាិ្មអ៌នីរជិន 
និងការផ្សេវផ្ាយេីនរីិវ ិ្ សីាា រគ ើងវញិ ត លផ្ទុយនឹងនីរិវ ិ្ ីោកទ់ណ្ឌ កមម (រាជរោា ភបិាលកមពុជា 2016c)។ 
ជាឧទហរណ៍្រមួមាន កងវេះ្នធានហិរញ្ា វរថុកាុងការរគងាើរមណ្ឌ លសាា រយុវនីរិស្មបទ ស្ត្មារអ់នីរិជន
ត លត្រត្េឹរាគលមើស្ចារ ់ ឬភាា កង់្ហរជំនាញស្ត្មារក់ារអនុវរាវធិានការគផ្សងៗ។ ត្ករខណ្ឌ េរិយុរានាគេល
រចចុរបនាគៅកមពុជា ត្រូវគ្វើរចចុរបនាភាេជាត្រច្ច ំនងិ ូចមានរង្ហា ញខាងគលើ ការខិរខំត្រឹងតត្រងគត្ចើន បានគ្វើ
គ ើងគ ើមបគីោេះត្សាយរញ្ញា ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារ ទងំកុមារា និងកុមារ។ី 

ជាឧទហរណ៍្ ចារង់មីស្ាីេកីិចចការពារកុមារ កំេុងត្រូវបានគរៀរគរៀងជាគស្ចកាីត្ពាង ត លនឹងគផ្លា រគៅគលើ   
សារៈសំ្ខានន់នការរគងាើនត្រសិ្ទធភាេននយុរាិ្មស៌្ត្មារជ់នរងគត្ាេះជាកុមារ រមួទងំករណី្រគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទ ជាេិគស្ស្ ការរគំលាភរំពានតាមត្រេន័ធអុិនគ្ើណិ្រ ជាគ ើម។ គទេះជាយា ង្កាី កគ៏ៅតរមានរញ្ញា
ត្រឈមពាកេ់ន័ធនងឹការអនុវរាគាលនគយាបាយ ្នធានមនុស្ស និងហិរញ្ា វរថុមានកត្មរិ គៅថាា ក ំុ់ និង
ត្សុ្ក ក ូ៏ចជាកងវេះចំគណ្េះ ងឹេីភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារាពាកេ់ន័ធនឹងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ។ គហើយ 
កគ៏ៅមានកងវេះការយល់ ងឹេលីកខណ្ៈស្មុេសាម ញននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ជាេគិស្ស្ពាកេ់ន័ធនឹងរទ
េិគសា្នធ៍ាែ រទ់ទួលរងររស់្កុមារាផ្ងត រ។ មានការង្ហរជាគត្ចើនត លគៅតរត្រូវគ្វើ គ ើមបរីគងាើនចំគណ្េះ ងឹ
ថាកុមារាកអ៏ាចទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងត្រវូការការពារគត្ចើនជាងគនេះគៅកាុងត្រេន័ធយុរាិ្មគ៌ៅ
កមពុជា។ 

 

៣. ការអៃុវតតគនប្មាង៖ អងគការជំោៃដំរូងកម្ពុជា (First Step Cambodia) 

អស់្រយៈគេលជាងមយួទស្វរសមកគហើយ អងគការជហំាន ំរូងកមពុជា First Step Cambodia បានាតំ្ទ
កុមារជាគត្ចើនត លទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ រុេគលិកររស់្អងគការជំហាន ំរូងកមពុជា គ្វើការង្ហរ
ជាមយួនឹងកុមារ និងត្កមុត្េសួារររស់្េួកគេ គ ើមបផី្ាល់សិ្ទធិអំ្ច និងផ្ាល់ការាតំ្ទ ល់េួកគេគ ើមបគីោេះ

 
12 សគលការណ៍្ដណ្នាេំក្មាប់េក្មមភាពសលីកុ្មារសៅក្ាុងក្បព័ៃធយុតតិធម៌ក្ពហ្មទណ្ឌ  
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ត្រសិ្នគរើាម នការាតំ្ទតផ្ាកហិរញ្ា វរថុ េីអងគការមិនតមនរោា ភិបាលគទ ខញុ ំនឹងមិនគៅរុលាការគ ើយ 
គត្ពាេះវាមានគរឿងគត្ចើនត លត្រូវចំ្យ ជាេិគស្ស្នងែគ្វើ គំណ្ើ រ។ គលើស្េីគនេះ អងគការមិនតមនរោា
ភិបាលបានផ្ាល់េរ័ម៌ានចាស់្លាស់្ ចឹងគយើង ឹងេីសារៈសំ្ខានន់នការរាឹងគៅរុលាការ។ 

រយៈគេលជំនុំជត្មេះ និងនីរិវ ិ្ ីរុលាការ កជ៏ាកងវល់ នងិគ្វើឱ្យជនរងគត្ាេះជាកុមារ និងឳេុកមាា យររស់្េកួគេ
មានការខកចិរា េីគត្ពាេះវា “ផ្ាល់ឱ្កាស្ជាគត្ចើន ល់ជនគលមើស្កាុងការរចួផុ្រេីការផ្ានាទ គទស្”។15 ជាការលអ
រំផុ្រ ការជំនុជំត្មេះកាមីនិត្រូវចំ្យគេលយូរជាង ១២ តខគនាេះគទ ករ៏ ុតនាជាទូគៅត លនីរិវ ិ្ ីរុលាការអាច
ចរក់ាុងរយៈគេលេីរ គៅរឆី្ា ។ំ ជាលទធផ្ល ឳេុកមាា យររស់្កុមារា ត លធាែ រជ់ាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទ និងាតំ្ទគោយអងគការជំហាន ំរងូកមពុជា បាននិយាយថា គេលខែេះេកួារម់ានអារមមណ៍្មនិ
ចងរ់នាគៅកាុងនីរិវ ិ្ រុីលាការ។ មាា យររស់្ជនរងគត្ាេះជាកុមារាមយួរូរ គៅកាុងគខរាគស្ៀមរារ បានរាយ
ការណ៍្ថា៖ 

អវីត លខញុ ំគមើលគ ើញេឺ គំណ្ើ រការផ្ែូ វចារត់្រូវការរយៈគេលយូរ គហើយជនគលមើស្គៅតរមិនទនច់្ចរ់
ខែួ នបានគៅគ ើយ។ 

ជាញឹកញរ ់ ឳេុកមាា យររស់្ជនរងគត្ាេះមនិោកព់ាកយរាឹងគនាេះគទ គោយសារេួកគេមនិគជឿគលើយនាការ
យុរាិ្មត៌ លមានត្សារគ់នេះ។ គៅកាុងករណី្គផ្សងគទៀរ ឳេុកមាា យររស់្កុមារាត លធាែ រជ់ាជនរងគត្ាេះេី
ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងត លបានោកព់ាកយរាឹងរចួគហើយ រាយការណ៍្មកថា អំគេើេុករលួយេជឺារញ្ញា គៅ
កាុងនីរិវ ិ្ រុីលាការ។ ជាឧទហរណ៍្ ជាគរឿង្មមតាត លនេរបាលទទួលយកត្បាកេ់ីជនគលមើស្ រចួថាជាការ
ត្េមគត្េៀងមនិផ្ែូវការគ ើមបមីនិរនានរីិវ ិ្ ីរាឹង ឬេកួគេអាចទរលុយេីជនរងគត្ាេះគ ើមបោីកព់ាកយរណ្ាឹ ងឱ្យ
បានត្រឹមត្រូវ។ ជាឧទហរណ៍្ មាា យររស់្ជនរងគត្ាេះជាកុមារាមយួរូរ បាននិយាយថា៖ 

េួរតរមានការគារេ និងការយកចិរាទុកោកគ់ត្ចើនជាងគនេះ ចំគពាេះកុមារ គហើយនីរិវ ិ្ ីរុលាការត្រូវគ្វើ
គៅតាមចារ។់ 

 

ស្ណំងជម្ងឺចិតត 
កាុងចំគ្មកុមារាចនំួន ៨០ នាកត់ លទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងធាែ រទ់ទលួបានការាតំ្ទេីអងគ
ការជំហាន រំូងកមពុជានាគេលងមីៗគនេះ និងបានោកព់ាកយរណ្ាឹ ងគៅរុលាការ មានតរកុមារាចំននួ ២២ នាក ់
រ ុគ ណ្ េះត លទទួលបានសំ្ណ្ងជមៃចឺិរាជាត្បាក។់ គោយតផ្អកតាមរទេិគសា្នរ៍រស់្អងគការ APLE ក ូ៏ចជា
អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា ជនរងគត្ាេះភាេគត្ចើនតស្វងរកសំ្ណ្ងជាត្បាក ់ រតនថមេកីាររាឹងឱ្យជនគលមើស្ជារ ់
េុក។ គទេះជាយា ង្កាី កុមារ និងត្កុមត្េសួារររស់្េួកគេ បានរាយការណ៍្ថា មានការខកចិរានឹងការ

 
15 របាយការណ៍្ពីកិ្ចចេមាា េៃ៍ជាមួយឳពុក្មាត យរបេ់ជៃរងសក្គះជាកុ្មារមាា ក់្ ដដលជាក្កុ្មសគលសៅរបេ់អងគការជំហាៃដំបូងក្មពុជា 
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ត្សាយនឹងរទេិគសា្ននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ តាមរយៈការផ្ាល់ត្រឹកា នងិគស្វាេោបាលគរាេ ក ូ៏ចជា
ជំនួយគៅរុលាការ ជួយ ផ្ាល់មគ្ោបាយគ្វើ ំគណ្ើ រ ការទទួលបានការអររ់ ំ និងការរណ្ាុ េះរ ា្ លវជិាជ ជីវៈ 
ការទទួលបានអាហារ និងការតងទសុំ្ខភាេត លមានសុ្វរថិភាេ នងិស្កមមភាេរគងាើនចំណូ្ល គោយមានកិចច
ស្ហការជាមយួនឹងអាកតងទកុំមារ។ អងគការជំហាន រំូងកមពុជា និងអងគការន េូ កផ៏្ាល់ជាេរ័ម៌ាន ល់កុមារ 
និងត្េួសារររស់្េកួគេ អេីំរគរៀរតស្វងរកយុរាិ្ម ៌ការផ្ានាទ គទស្ជនគលមើស្ និងការទទួលបានសំ្ណ្ង។ អងគ
ការជំហាន រំូងកមពុជា និងអងគការន េូ ផ្ាល់ការាតំ្ទរយៈគេលត្រតហល ២ ឆ្ា គំៅឱ្យកុមារមាា ក់ៗ  និងត្េសួារ
ររស់្េួកគេ ត លទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ 

គទេះជាយា ង្កាី កាុងចំគ្មកុមារាចំនួន ១៧៨ នាកត់ លធាែ រទ់ទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និង
ទទួលបានការាតំ្ទេីអងគការជំហាន ំរូងកមពុជាច្ចរត់ាងំេីឆ្ា  ំ ២០១៦ មក មានកុមារាចនំួន ៩៨ នាក ់
(ត្រតហល ៥៥%) មនិបានោកព់ាកយរណ្ាឹ ងគៅរុលាការ និងមនិមានឆ្នទៈរាឹងជនគលមើស្គ ើមបរីកយុរាិ្ម ៌
គនាេះគទ។ រួគលខគនេះកានត់រេួរឱ្យបារមភ គោយគយើងបាន ឹងថា ករណី្រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារាជាគត្ចើន
មនិត្រូវបានរាយការណ៍្រចួគៅគហើយគនាេះ។13 មានគហរុផ្លជាគត្ចើនត លកុមារ និងត្កុមត្េួសារររស់្េកួគេ 
អាចគត្ជើស្មនិោកព់ាកយរណ្ាឹ ង គៅគេលកុមារាជាជនរងគត្ាេះគោយការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ ឧទហរណ៍្ 
គៅកាុងការសិ្កាត្សាវត្ជាវមយួត លគ្វើគ ើងគោយអងគការជំហាន រំូងកមពុជា នងិន េូកាុងររំនគ់ផ្សងគទៀរ 
មានចំណ្ងគជើងថា “ការតងទកុំមារារងគត្ាេះគោយអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ” ត្រូវបានរកគ ើញថាអារមមណ៍្គអៀន
ខាម ស្ ជេះឥទធិេលគោយមនិគស្មើាា គៅគលើកុមារា ត លគ្វើឱ្យកុមារ និងត្កុមត្េសួារររស់្េួកគេមនិមានឆ្នទៈ
តស្វងរកយុរាិ្មេ៌រី ា្ ញផ្ែូវការ (“ត្េួសារស្ត្មារកុ់មារទងំអស់្” 2018)។ កុមារ និងត្កុមត្េសួារ កម៏ាន
ជំគនឿរិចរួចគៅគលើនីរិវ ិ្ រុីលាការ (នេរបាល ត្េេះរាជអាជាញ  និងគៅត្កម)។ គាលេំនិរគយនឌរ័ត លគត្ាេះ
ថាា កគ់ៅកាុងស្ងគមតខមរ កអ៏ាចរារាងំជនរងគត្ាេះជាកុមារាមនិឱ្យោកព់ាកយរណ្ាឹ ងគៅរុលាការផ្ងត រ។ ទស្ស
នៈជាទូគៅននភាេជារុរស្គៅកមពុជា កំណ្រថ់ាកុមារាមានភាេខាែ ងំរងឹមា ំមុងឺមា រ ់នងិអាចការពារខែួនឯងបា
ន។ គហរុ ូគចាេះ ត្រសិ្នគរើកុមារាទទួលរងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ េួកគេអាចខាែ ចថានឹងជួរជំគនឿខុស្ឆ្គង 
ចំអក ោកគ់ទស្ ឬគច្ចទថាខែួនជាមនុស្សគខទើយ។ 

នងែចំ្យគៅកាុងនរីិវ ិ្ ីរុលាការ កជ៏ារញ្ញា សំ្ខានត់ លត្រូវេិច្ចរ្ផ្ងត រ។ ឳេុកមាា យររស់្ជនរង
គត្ាេះជាកុមារ14 បានរាយការណ៍្ជាញឹកញរថ់ានងែចំ្ យគៅរុលាការ េឺជាឧរស្េគគៅកាុងត្រេន័ធយុរាិ្ ម៌
ផ្ែូវការ គហើយចំគពាេះអាកត លបានគត្ជើស្គរ ើស្នីរិវ ិ្ ីរុលាការជាគត្ចើនបានរាយការណ៍្មកថា េួកគេអាចរក
យុរាិ្មត៌ាមត្រេន័ធរុលាការបាន េឺគោយសារតរេកួគេទទួលបានការាតំ្ទតផ្ាកហិរញ្ា វរថុេីអងគការមនិតមន    
រោា ភបិាលមយួ។ មាា យររស់្ជនរងគត្ាេះជាកុមារាមយួរូរ បានរកត្សាយថា៖ 

 
13 ការវភិាគសមាសៅក្ាុងតំបៃ់បញ្ញា ក់្ថ្ន អក្ាសក្បវ៉ាឡង់មធយម មាៃចំៃួៃកុ្មារាសក្ចីៃជាងកុ្មារ ីខណ្ៈដដលកុ្មារាតិចជាង ៦% ដេវង
រក្ជំៃួយបនាេ ប់ពីការរសំោភបំពាៃ ល្ូវសភទ សបីសក្បៀបសធៀបសៅៃឹងកុ្មារមីាៃចំៃួៃដល់សៅ ៤០% (UNICEF, 2012 ៃិង 2014)។ 
14 កិ្ចចេមាា េៃ៍ជាមួយក្កុ្មសគលសៅរបេ់អងគការជំហាៃដំបូងក្មពុជា (កុ្មារាដដលធ្លល ប់ទទួលរងការរសំោភបំពាៃ ល្ូវសភទ) 
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ត្រសិ្នគរើាម នការាតំ្ទតផ្ាកហិរញ្ា វរថុ េីអងគការមិនតមនរោា ភិបាលគទ ខញុ ំនឹងមិនគៅរុលាការគ ើយ 
គត្ពាេះវាមានគរឿងគត្ចើនត លត្រវូចំ្យ ជាេិគស្ស្នងែគ្វើ គំណ្ើ រ។ គលើស្េីគនេះ អងគការមិនតមនរោា
ភិបាលបានផ្ាល់េរ័ម៌ានចាស់្លាស់្ ចឹងគយើង ឹងេីសារៈសំ្ខានន់នការរាឹងគៅរុលាការ។ 

រយៈគេលជំនុំជត្មេះ និងនីរិវ ិ្ ីរុលាការ កជ៏ាកងវល់ នងិគ្វើឱ្យជនរងគត្ាេះជាកុមារ និងឳេុកមាា យររស់្េកួគេ
មានការខកចិរា េីគត្ពាេះវា “ផ្ាល់ឱ្កាស្ជាគត្ចើន ល់ជនគលមើស្កាុងការរចួផុ្រេីការផ្ានាទ គទស្”។15 ជាការលអ
រំផុ្រ ការជំនុជំត្មេះកាីមនិត្រូវចំ្យគេលយូរជាង ១២ តខគនាេះគទ ករ៏ ុតនាជាទូគៅត លនីរិវ ិ្ ីរុលាការអាច
ចរក់ាុងរយៈគេលេីរ គៅរឆី្ា ។ំ ជាលទធផ្ល ឳេុកមាា យររស់្កុមារា ត លធាែ រជ់ាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទ និងាតំ្ទគោយអងគការជំហាន ំរងូកមពុជា បាននិយាយថា គេលខែេះេកួារម់ានអារមមណ៍្មនិ
ចងរ់នាគៅកាុងនីរិវ ិ្ រុីលាការ។ មាា យររស់្ជនរងគត្ាេះជាកុមារាមយួរូរ គៅកាុងគខរាគស្ៀមរារ បានរាយ
ការណ៍្ថា៖ 

អវីត លខញុ ំគមើលគ ើញេឺ គំណ្ើ រការផ្ែូ វចារត់្រូវការរយៈគេលយូរ គហើយជនគលមើស្គៅតរមិនទនច់្ចរ់
ខែួ នបានគៅគ ើយ។ 

ជាញឹកញរ ់ ឳេុកមាា យររស់្ជនរងគត្ាេះមនិោកព់ាកយរាឹងគនាេះគទ គោយសារេួកគេមនិគជឿគលើយនាការ
យុរាិ្មត៌ លមានត្សារគ់នេះ។ គៅកាុងករណី្គផ្សងគទៀរ ឳេុកមាា យររស់្កុមារាត លធាែ រជ់ាជនរងគត្ាេះេី
ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងត លបានោកព់ាកយរាឹងរចួគហើយ រាយការណ៍្មកថា អំគេើេុករលួយេឺជារញ្ញា គៅ
កាុងនីរិវ ិ្ រុីលាការ។ ជាឧទហរណ៍្ ជាគរឿង្មមតាត លនេរបាលទទួលយកត្បាកេ់ីជនគលមើស្ រចួថាជាការ
ត្េមគត្េៀងមនិផ្ែូវការគ ើមបមីនិរនានរីិវ ិ្ ីរាឹង ឬេកួគេអាចទរលុយេីជនរងគត្ាេះគ ើមបោីកព់ាកយរណ្ាឹ ងឱ្យ
បានត្រឹមត្រូវ។ ជាឧទហរណ៍្ មាា យររស់្ជនរងគត្ាេះជាកុមារាមយួរូរ បាននិយាយថា៖ 

េួរតរមានការគារេ និងការយកចិរាទុកោកគ់ត្ចើនជាងគនេះ ចំគពាេះកុមារ គហើយនីរិវ ិ្ ីរុលាការត្រូវគ្វើ
គៅតាមចារ។់ 

 

ស្ណំងជម្ងឺចិតត 
កាុងចំគ្មកុមារាចនំួន ៨០ នាកត់ លទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងធាែ រទ់ទលួបានការាតំ្ទេីអងគ
ការជំហាន រំូងកមពុជានាគេលងមីៗគនេះ និងបានោកព់ាកយរណ្ាឹ ងគៅរុលាការ មានតរកុមារាចំននួ ២២ នាក ់
រ ុគ ណ្ េះត លទទួលបានសំ្ណ្ងជមៃចឺិរាជាត្បាក។់ គោយតផ្អកតាមរទេិគសា្នរ៍រស់្អងគការ APLE ក ូ៏ចជា
អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា ជនរងគត្ាេះភាេគត្ចើនតស្វងរកសំ្ណ្ងជាត្បាក ់ រតនថមេីការរាឹងឱ្យជនគលមើស្ជារ ់
េុក។ គទេះជាយា ង្កាី កុមារ និងត្កុមត្េសួារររស់្េួកគេ បានរាយការណ៍្ថា មានការខកចិរានឹងការ

 
15 របាយការណ៍្ពីកិ្ចចេមាា េៃ៍ជាមួយឳពុក្មាត យរបេ់ជៃរងសក្គះជាកុ្មារមាា ក់្ ដដលជាក្កុ្មសគលសៅរបេ់អងគការជំហាៃដំបូងក្មពុជា 
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រមួកាុងនីរិវ ិ្ រុីលាការ គោយសារតរនងែចំ្យគត្ចើនពាកេ់ន័ធនីរិវ ិ្  ី ក ូ៏ចជាការចំ្យគលើនងែគ្វើ ំគណ្ើ រ។ 
កងវេះគមធាវកីារពារកាីគៅតាមទីជនរទ កជ៏ារញ្ញា ត្រឈមផ្ងត រ។ 

គទេះជាយា ង្កាី កម៏ានការខិរខំត្រឹងតត្រងខែេះកាុងការផ្ាល់ការាតំ្ទចិរាសាស្តស្ា ល់កុមារត លទទួលរង
អំគេើហិងាផ្ែូវគភទគៅកាុងរុលាការ។ កាុងនរីិវ ិ្ ីយុរាិ្មត៌្េហមទណ្ឌ  កុមារតី លទទលួរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទនឹងអមគោយរុេគលិកស្ងគមកិចចមយួរូរមកេីមនទីរកចិចការនារ ី គហើយកុមារានឹងអមគោយរុេគលិកស្ងគម
កិចចមយួរូរមកេីមនទីរស្ងគមកចិច អររីយុវជន និងយុវនីរសិ្មបទ។ មនទីរកិចចការនារ ី ទទួលបានការរណ្ាុ េះ       
រ ា្ លភាេគត្ចើនគៅកាុងវស័ិ្យពាកេ់ន័ធនងឹការរគំលាភរំពាន នងិការជួញ ូរផ្ែូវគភទ។ ករ៏ ុតនា កងវេះចំគណ្េះ
 ឹងគៅកាុងមនទីរគៅតរមាន គៅគេលនិយាយេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា (Orha 2020)។ មានរបាយ
ការណ៍្ជាគត្ចើនេកីារអនុវរាចារ ់ គោយគផ្លា រគៅគលើការត្រមូលភស្ាុតាងគ ើមបផី្ានាទ គទស្ជនគលមើស្ជាជាង
ការផ្ាល់ការាតំ្ទតផ្ាកចិរាស្ងគម ល់ជនរងគត្ាេះេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គទេះរីជាជាកត់ស្ាងមានរទ
របញ្ារាិេរីញ្ញា ទងំគនេះកាី។ គហើយកម៏ានរបាយការណ៍្េីករណី្ត លរេុគលិកស្ងគមកិចចសាទ កគ់ស្ទើរនឹងចូលរមួ
គៅកាុងការសាកសួ្រររស់្មស្តនាីនេរបាល គទេះរីជាមានសំ្គណ្ើ សំុ្ឱ្យេួកគេមានវរាមានគៅកាុងសាកសួ្រ 
(Orha 2020)។ ឧទហរណ៍្ អាកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្ ីររស់្អងគការជីវរិគៅកមពុជា(This Life Cambodia) 
ត លបានអម ំគណ្ើ រជនរងគត្ាេះជាកុមារេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគៅរុលាការ បានេនយល់ថា គៅតរាម ន
រុលាការជំនាញស្ត្មារកុ់មារគៅកមពុជា ខណ្ៈត លត្រេន័ធរុលាការបានទទួលការរណ្ាុ េះរ ា្ លឱ្យយល់េី
រញ្ញា ជាកល់ាកត់ លកុមារជរួត្រទេះកគ៏ោយ៖ 

ាម នរុលាការអនីរិជន រុលាការត្េួសារ រុលាការពាណិ្ជជកមម ឬរុលាការគយាធាគទ។ មានតរ
រុលាការមយួស្ត្មារគ់ោេះត្សាយគរឿងកាីត្េរត់ររយា ង។ មានតរសាលា រំូងគខរា សាលាឧទធណ៍្ 
និងរុលាការកំេូល។ 

ជាលទធផ្ល និងជាញឹកញរ ់មស្តនាីរុលាការខវេះចំគណ្េះ ងឹតររជំនាញគលើរញ្ញា ទកទ់ងនឹងអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ 
ទកទ់ងនងឹកុមារា។ អាកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្ ីររស់្អងគការជីវរិគៅកមពុជា(This Life Cambodia) បានគលើក
គ ើងថា៖ 

េួកគេមិន ឹងេីកាលៈគទស្ៈស្ងគម េួកគេមិនតមនជាគេទយចិរាសាស្តស្ា េកួគេមិនបានគរៀនេីរញ្ញា
ទងំគនេះ  ូគចាេះេួកគេមិនមានចំគណ្េះ ឹងតររជនំាញគលើរញ្ញា ទងំគនេះគទ។ 

តាមរយៈភស្ាុតាងខែេះថានាគេលងមីៗគនេះ គៅត្កមច្ចរគ់ផ្ាើមគត្រើវ ិ្ ីសាស្តស្ាកុមារគមត្រីគៅគេលសាកសួ្រកុមារ 
ត លរមួរញ្ចូ លការកសាងទនំាកទ់ំនងជាមយួកុមារ នងិគត្រើវ ិ្ ីសាស្តស្ាសាកសួ្រតររកុមារគមត្រី។ គទេះជាយា ង
្កាី វ ិ្ ីសាស្តស្ាទងំគនេះត្រវូបានអនុវរាយូរៗមាងគៅតាមករណី្ គហើយគេលខែេះត្រូវបានរាយការណ៍្ថា វាកយ
ស័្េទត លគត្រើត្បាស់្គៅកាុងរុលាការ េឺគ្វើឱ្យកុមារេិបាកនងឹយល់ (Orha 2020)។ គយាងតាមការរាយការណ៍្ 
កម៏ានរញ្ញា ត្រឈមនានាត លមស្តនានីេរបាលមនិបានគត្រើឥរយិារងកុមារគមត្រី និងគារេសិ្ទធិកុមារ គៅកាុង
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ចំ្យគេលយូរគ ើមបទីទលួបានយុរាិ្ម ៌ ឬសំ្ណ្ងជមៃចឺិរាជាត្បាក។់ គៅកាុងគរឿងកាីជាគត្ចើន16 ជនគលមើស្
អេះអាងថាខែួនាម ន្នធានហិរញ្ា វរថុគ ើមបផី្ាល់ជាសំ្ណ្ង ល់ជនរងគត្ាេះ តាមការរត្មូវននត្កមត្េហមទណ្ឌ
គនាេះគទ។ គៅកាុងករណី្ទងំគនេះ វាកាែ យជារនទុកររស់្ជនរងគត្ាេះកាុងការតស្វងរកភស្ាុតាងោកជូ់នរុលាការ 
និងចូលរមួគៅកាុង នីរិវ ិ្ ី “ចច្ចរេីសំ្ណ្ង” ត លជាការទមទរគៅរុលាការឱ្យជនគលមើស្ផ្ាល់សំ្ណ្ងជមៃចឺរិា
ជាត្បាក។់ រនាទ រម់ក នីរិវ ិ្ សួី្រគ ញគោលនឹងគ្វើគ ើងគ ើមបកីំណ្រថ់ាជនគលមើស្មានត្ទេយមានរនមែជាហិរញ្ា
វរថុ និងមានស្កាា នុេល្មយួគទ។ ត្រសិ្នគរើជនគលមើស្មនិមានត្ទេយមានរនមែជាហិរញ្ា វរថុគទ និងាម ន
ត្បាកស់្ត្មារផ់្ាល់សំ្ណ្ង គនាេះជនរងគត្ាេះនឹងមនិទទលួបានសំ្ណ្ងជមៃចឺរិាគនាេះគទ។ ជាការេួរឱ្យយល់
បាន ជនរងគត្ាេះជាគត្ចើនតត្រជាខូចចរិាគោយសារតរនីរវិ ិ្ ី និងទំនងជាគបាេះរងក់ារខំត្រឹងតត្រង កត៏រមកេី
ការគមើលគ ើញជនគលមើស្មនិត្រូវបានផ្ានាទ គទស្ ឬមនិបានផ្ាល់សំ្ណ្ងជមៃចឺិរាជាត្បាកឱ់្យតាមការទមទរ។ 
ស្មាជិកមយួរូរននត្កុមត្រកឹា ំុស្ង្ហា រស់្ត្មារស់្តស្ាី នងិកុមារ (CCWC) គៅគខរាគស្ៀមរារ បានតចករតំលក
រទេិគសា្នម៍យួត លកុមារាមាា កត់្រូវបានរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គៅកាុង ំុររស់្ារ៖់ 

ជនគលមើស្ត្រូវផ្ានាទ គទស្ឱ្យជារេុ់ក រ ុតនាគៅតរាម នសំ្ណ្ងជមៃឺចិរា និងការជួស្ជុល្មយួផ្ាល់
គៅឱ្យជនរងគត្ាេះ អស់្រយៈគេល ៣ ឆ្ា មំកគហើយ។ 

រហូរមក ល់ស្េវនងៃគនេះ មានឧរស្េគជាគត្ចើនស្ត្មារជ់នរងគត្ាេះជាកុមារេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទកាុងការ
ទទួលបានយុរាិ្ ម។៌ 

 

នតើតុោការផ្ររកមុារនម្ប្តីមាៃររូរាងដូចនម្តចនៅកម្ពជុា? 
គៅមានរញ្ញា ត្រឈមមយួចនំួនកាុងត្រេន័ធយុរាិ្ មក៌មពុជាពាកេ់ន័ធនងឹការរំគេញតាមស្ាងោ់រអនារជារិត ល
ត្រូវអនុវរាតាមវធិានការកុមារគមត្រី។ ឧទហរណ៍្ គៅកាុងសំ្ណំុ្គរឿងកាីជាគត្ចើន ឧរាមត្រគយាជនរ៍រស់្កុមារ
មនិត្រូវបានយកមកេិរេូរគៅកាុងនីរិវ ិ្ រុីលាការទងំមលូគនាេះគទ តាមការរាយការណ៍្ររស់្ឳេុកមាា យររស់្
កុមារាត លជាជនរងគត្ាេះេកីាររគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ៖ 

 កូនខញុ ំអាចគ ើញមខុជនគលមើស្គៅរ ុស្ាិ៍នេរបាល។ 

កាុងករណី្ជាគត្ចើន កុមារមនិមានជគត្មើស្កាុងការគត្ជើស្គរ ើស្គភទររស់្គមធាវតី លអាចឱ្យេួកគេមានអារមមណ៍្
មនិត្សួ្លចិរាកាុងការតចករតំលករទេិគសា្ន ៍និងអារមមណ៍្ររស់្ខែួន។ គលើស្េីគនេះ នីរិវ ិ្ ីរុលាការ ជាញឹក
ញរម់និត្រូវបានេនយល់ឱ្យបានគកាេះកាយគៅកានកុ់មារ គហើយកុមារមនិ ឹងេីគទស្អវីត លជនគលមើស្ត្រូវ   
ផ្ានាទ គទស្គនាេះគទ។ កងវេះ្នធានហិរញ្ា វរថុ កជ៏ារញ្ញា មយួត រ គហើយមានត្េួសារជាគត្ចើនសាទ កគ់ស្ទើរនឹងចូល

 
16 ព័ត៌មាៃទទួលបាៃាមរយៈកិ្ចចេមាា េៃ៍ជាមួយៃឹងអាក្ជំនាញការពារកុ្មារ សៅអងគការ APLE 
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រមួកាុងនីរិវ ិ្ រុីលាការ គោយសារតរនងែចំ្យគត្ចើនពាកេ់ន័ធនីរិវ ិ្  ី ក ូ៏ចជាការចំ្យគលើនងែគ្វើ ំគណ្ើ រ។ 
កងវេះគមធាវកីារពារកាីគៅតាមទីជនរទ កជ៏ារញ្ញា ត្រឈមផ្ងត រ។ 

គទេះជាយា ង្កាី កម៏ានការខិរខំត្រឹងតត្រងខែេះកាុងការផ្ាល់ការាតំ្ទចិរាសាស្តស្ា ល់កុមារត លទទួលរង
អំគេើហិងាផ្ែូវគភទគៅកាុងរុលាការ។ កាុងនរីិវ ិ្ ីយុរាិ្មត៌្េហមទណ្ឌ  កុមារតី លទទលួរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទនឹងអមគោយរុេគលិកស្ងគមកិចចមយួរូរមកេីមនទីរកចិចការនារ ី គហើយកុមារានឹងអមគោយរុេគលិកស្ងគម
កិចចមយួរូរមកេីមនទីរស្ងគមកចិច អររីយុវជន និងយុវនីរសិ្មបទ។ មនទីរកិចចការនារ ី ទទួលបានការរណ្ាុ េះ       
រ ា្ លភាេគត្ចើនគៅកាុងវស័ិ្យពាកេ់ន័ធនងឹការរគំលាភរំពាន នងិការជួញ ូរផ្ែូវគភទ។ ករ៏ ុតនា កងវេះចំគណ្េះ
 ឹងគៅកាុងមនទីរគៅតរមាន គៅគេលនិយាយេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា (Orha 2020)។ មានរបាយ
ការណ៍្ជាគត្ចើនេីការអនុវរាចារ ់ គោយគផ្លា រគៅគលើការត្រមូលភស្ាុតាងគ ើមបផី្ានាទ គទស្ជនគលមើស្ជាជាង
ការផ្ាល់ការាតំ្ទតផ្ាកចិរាស្ងគម ល់ជនរងគត្ាេះេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គទេះរីជាជាកត់ស្ាងមានរទ
របញ្ារាិេីរញ្ញា ទងំគនេះកាី។ គហើយកម៏ានរបាយការណ៍្េីករណី្ត លរេុគលិកស្ងគមកិចចសាទ កគ់ស្ទើរនឹងចូលរមួ
គៅកាុងការសាកសួ្រររស់្មស្តនាីនេរបាល គទេះរីជាមានសំ្គណ្ើ សំុ្ឱ្យេួកគេមានវរាមានគៅកាុងសាកសួ្រ 
(Orha 2020)។ ឧទហរណ៍្ អាកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្ ីររស់្អងគការជីវរិគៅកមពុជា(This Life Cambodia) 
ត លបានអម ំគណ្ើ រជនរងគត្ាេះជាកុមារេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគៅរុលាការ បានេនយល់ថា គៅតរាម ន
រុលាការជំនាញស្ត្មារកុ់មារគៅកមពុជា ខណ្ៈត លត្រេន័ធរុលាការបានទទួលការរណ្ាុ េះរ ា្ លឱ្យយល់េី
រញ្ញា ជាកល់ាកត់ លកុមារជរួត្រទេះកគ៏ោយ៖ 

ាម នរុលាការអនីរិជន រុលាការត្េួសារ រុលាការពាណិ្ជជកមម ឬរុលាការគយាធាគទ។ មានតរ
រុលាការមយួស្ត្មារគ់ោេះត្សាយគរឿងកាីត្េរត់ររយា ង។ មានតរសាលា រំូងគខរា សាលាឧទធណ៍្ 
និងរុលាការកំេូល។ 

ជាលទធផ្ល និងជាញឹកញរ ់មស្តនាីរុលាការខវេះចំគណ្េះ ងឹតររជំនាញគលើរញ្ញា ទកទ់ងនឹងអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ 
ទកទ់ងនងឹកុមារា។ អាកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្ ីររស់្អងគការជីវរិគៅកមពុជា(This Life Cambodia) បានគលើក
គ ើងថា៖ 

េួកគេមិន ឹងេីកាលៈគទស្ៈស្ងគម េួកគេមិនតមនជាគេទយចិរាសាស្តស្ា េកួគេមិនបានគរៀនេីរញ្ញា
ទងំគនេះ  ូគចាេះេួកគេមិនមានចំគណ្េះ ឹងតររជនំាញគលើរញ្ញា ទងំគនេះគទ។ 

តាមរយៈភស្ាុតាងខែេះថានាគេលងមីៗគនេះ គៅត្កមច្ចរគ់ផ្ាើមគត្រើវ ិ្ ីសាស្តស្ាកុមារគមត្រីគៅគេលសាកសួ្រកុមារ 
ត លរមួរញ្ចូ លការកសាងទនំាកទ់ំនងជាមយួកុមារ នងិគត្រើវ ិ្ ីសាស្តស្ាសាកសួ្រតររកុមារគមត្រី។ គទេះជាយា ង
្កាី វ ិ្ ីសាស្តស្ាទងំគនេះត្រវូបានអនុវរាយូរៗមាងគៅតាមករណី្ គហើយគេលខែេះត្រូវបានរាយការណ៍្ថា វាកយ
ស័្េទត លគត្រើត្បាស់្គៅកាុងរុលាការ េឺគ្វើឱ្យកុមារេិបាកនងឹយល់ (Orha 2020)។ គយាងតាមការរាយការណ៍្ 
កម៏ានរញ្ញា ត្រឈមនានាត លមស្តនាីនេរបាលមនិបានគត្រើឥរយិារងកុមារគមត្រី និងគារេសិ្ទធិកុមារ គៅកាុង
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រហូរមក ល់ស្េវនងៃគនេះ ខញុ មិំនត លេិរថាមានការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគលើរុរស្គនាេះគទ។ ខញុ មិំន
សូ្វ ឹងេីគរឿងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទរ ុនាម នគទ។ ខញុ មិំនេិរថាមានមនុស្សគត្ចើនគទត ល ឹងេីគរឿង
គនេះត រ េួកគេេិរជាមិន ឹងថាអវីជាការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគនាេះត រ។ េួកគេមិន ឹងថាវាជាគរឿង្ំ
គនាេះគទ។ គយើងភយ័ខាែ ចនិយាយេីរញ្ញា ទងំគនេះ កមពុជាកមិ៏នតមនជាត្រគទស្គស្រ ីត លគយើងអាច
ស្តមាងមរិគោយគស្របីានគនាេះត រ។ គៅគេលត្រូវនិយាយេីរុរស្ទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ 
េួកគេត្បាក ជាេិរថាារជ់ាមនុស្សគខទើយ។ 

រុេគលិកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្ ីររស់្អងគការជីវរិគៅកមពុជា(This Life Cambodia) ត លរំគេញការង្ហរគលើ
ការាតំ្ទកុមារ និងត្កុមត្េសួារររស់្េួកគេគៅកមពុជា បានេនយល់ថា គោយសារតរកងវេះចំគណ្េះ ឹងអំេីការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា គ្វើឱ្យត្រជាជនភាេគត្ចើននងឹមនិច្ចរវ់ធិានការតាមផ្ែូវចារ ់គៅគេលត លេួក
គេផ្លទ ល់ ឬស្មាជិក្មាា កគ់ៅកាុងត្េួសារទទួលរងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគនាេះគទ។ ារប់ានគលើកគ ើង
ថា៖ 

គៅតាមទីជនរទ ត្រជាជនភាេគត្ចើនមិន ឹងអវីជាការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគលើកុមារាគនាេះគទ។ េួកគេ
អាចេិរថាការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទអាចរងាគ ើងគោយជនររគទស្តររ ុគ ណ្ េះ។ េួកគេមិនេិរថាវា
កអ៏ាចគកើរមានគៅកតនែងខែេះ  ូចជាគៅតាមទីវរាអារាមផ្ងត រ។ គហរុគនេះ ត្រជាជនភាេគត្ចើនមិន
ត្រងត្តារស់ាា រគ់េលកុមារាត្បារថ់ាមានគរឿងគកើរគ ើងចំគពាេះខែួ នគនាេះគទ។ វាជាការលអត លត្រូវ
តស្វងយល់រតនថមអំេីរញ្ញា គនេះ និងអាចឱ្យត្រជាជនគរើកតភាកគមើលថាកុមារាកអ៏ាចទទលួបានការាំ
ត្ទ  ូចកុមារតី រ។ 

អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា បានខិរខំត្រងឹតត្រងេួរឱ្យករស់្មាគ ល់អស់្រយៈគេល ៦ ឆ្ា ចុំងគត្កាយគនេះកាុងការ
រគងាើរកមមវ ិ្ រីង្ហា ការរគំលាភរំពាននិងអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ ត លស្ត្មរតាមសាធារណ្ៈជនគផ្សងៗាា  (កុមារ 
និងមនុស្សគេញវយ័) គោយគត្រើត្បាស់្ឧរករណ៍្ខុស្ៗាា   ូចជាខរិរណ័្ណ  និងតខសភាេយនា គ ើមបអីាច
ផ្សេវផ្ាយគៅ ល់រុេគលគៅកាុងស្ហេមន ៍និងសាលាគរៀនគៅតាមទីជនរទ។ សិ្កាខ សាលាទងំគនេះ ជត្មញុ
ឱ្យមានការត្បាត្ស័្យទកទ់ងាា  និងរគងាើនការយល់ ឹងអេីំការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ក ូ៏ចជាគផ្លា រជាេិគស្ស្
គៅគលើភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារាផ្ងត រ។ ករ៏ ុតនា អងគការជំហាន ំរូងកមពុជា បានរកគ ើញថា អាកចូល
រមួជាមនុស្សគេញវយ័ភាេគត្ចើនគៅកាុងសិ្កាខ សាលាគនេះ ចំគណ្េះ ងឹររស់្េួការគ់ៅមានកត្មរិគៅគ ើយ
អំេីនិយមនយ័ននពាកយថា “ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ” នងិមនិ ងឹថារញ្ញា គនេះកអ៏ាចរ េះពាល់ ល់កុមារាគនាេះ
គទ។ េំនិរលុរគលើ េឺេិរថាកុមារា និងរុរស្ េឺជាអាកត្រត្េឹរា គហើយកុមារ ីនិងស្តស្ាី េឺជាជនរងគត្ាេះ។ កងវេះជា
ទូគៅននចំគណ្េះ ងឹអំេចីំនួនការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគត្ចើនជាង ២៥% គកើរគ ើងចំគពាេះកុមារ េឺត្រត្េឹរាគោយ
កុមារគផ្សងគទៀរ។ កងវេះការទទួលសាគ ល់ថាកុមារាកអ៏ាច នងិទទលួរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ រង្ហា ញេីរញ្ញា
ត្រឈម្រំំផុ្រស្ត្មារកុ់មារាកាុងការតស្វងរកយុរាិ្មស៌្ត្មារខ់ែួន។ គៅគេលត លាម នការទទួលសាគ ល់ថា
កុមារាអាចជាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ វាកាែ យជារញ្ញា ត្រឈម ស៏្គមបើមកាុងការអនុវរាយនាការ
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 ំគណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ីរុលាការ គោយសារតរកងវេះការរណ្ាុ េះរ ា្ លេីរគរៀរអនុវរាវធិានការកុមារគមត្រី។ គនេះជា
រញ្ញា គោយត កគៅថាា ក ំុ់ ត លមានការយល់ ឹងរចិរួចេីនរីិវ ិ្ ីកុមារគមត្រី (Orha 2020)។ កុមារមាន
េិការភាេជួររញ្ញា ត្រឈមគោយត កគផ្សង ទកទ់ងនឹងការត្បាត្ស័្យទកទ់ង។ គៅគេលគស្ាើសំុ្ឱ្យកុមារេូរ
រូររង្ហា ញ ជាទត្មងន់នការត្បាត្ស័្យទកទ់ង េួកគេត្រូវបានសាកសួ្រឱ្យនយិាយសាចគ់រឿង ត លៗជាគត្ចើន
គលើកគត្ចើនសារ ត លគ្វើឱ្យកុមារមានភាេរងគត្ាេះ និងមានការឈចឺ្ចរគ់ ើងវញិ (Orha 2020)។ គលើស្េី
គនេះ កម៏ានការរាយការណ៍្េរីញ្ញា កងវេះការត្បាត្ស័្យទកទ់ងាា រវាងមស្តនានីេរបាល នងិអាកជំនាញផ្ងត រ។ 

រញ្ញា មយួគផ្សងគទៀរេឺកងវេះគស្វាត្េរត់្ានស់្ត្មារកុ់មារា គរើគត្រៀរគៅនឹងគស្វាត លផ្ាល់ឱ្យគៅកុមារ។ី 
រុេគលិកាពំារកុមារមកេីអងគការ ស្កមមភាេគ ើមបកុីមារ APLE បានេនយល់េីសារៈសំ្ខានត់ លកុមារាេួរ
ទទួលបានគស្វាកមម រនាទ រេ់តី្រូវបានរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ៖ 

ជាញឹកញរ ់កុមារា មិននិយាយអវីទងំអស់្អំេីការរគំលាភរំពាន គោយសារតរេកួគេបារមភថានឹងត្រូវ
គេគស្ើចចំអក។ ការបាកស់ាម ររីររស់្កុមារា ចាស់្ជាេិបាកស្ត្មារា់រក់ាុ ងការត្េរត់្េងបាន 
គោយសារតរេួកគេមិនអាចរកនរ្មាា កម់កនិយាយជាមយួអំេីការបាកស់ាម ររីផ្ែូ វចិរាររស់្ារ។់ 
មានករណី្ជាគត្ចើនត លកុមារាេោយាមរ នុរ ងគ្វើអរាឃរ។ កុមារាត្រូវការភាេត្បាក ត្រជាថា េួក
គេទទួលបានការាតំ្ទ គោយសារេួកគេនិយាយថាេកួគេត្រូវការការាតំ្ទគនេះ។ 

គហរុ ូគចាេះ ការខិរខំត្រឹងតត្រងសំ្ខាន់ៗ ត្រូវគ្វើគ ើងគៅកមពុជា គ ើមបឱី្យត្រេន័ធរុលាការត្រកានយ់កកុមារគមត្រី
ជាងគនេះ និងធានាថាសុ្ខមាលភាេកុមារត្រូវបានគមើលតង គៅតាម ំ្កក់ាលនននីរវិ ិ្ ីរុលាការទងំមូល។ 
គលើស្េីគនេះ ការខិរខំត្រងឹតត្រងជាគត្ចើនច្ចបំាចត់្រូវមានកាុងការទទួលសាគ ល់ថាកុមារាកជ៏ាជនរងគត្ាេះននការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងកត៏្រូវការការពារេីរុលាការផ្ងត រ។ 

៤. នលើស្ពីប្ករខណឌ គតិយតុត 

កងវោះការទទលួសាគ លអ់ពំីការរនំោភ្រពំាៃផ្លូវនភ្ទនលើកមុារា 
ខណ្ៈគេលត លត្រគទស្កមពុជាបានខិរខំត្រងឹតត្រងជាគត្ចើន កាុងការរគងាើរត្ករខណ្ឌ េរិយុរាគ ើមបកីារពារ
កុមារេីអំគេើហិងាផ្ែូវគភទកាី កគ៏ៅតរមានកតាា ស្ងគម និងវរប្មម៌យួចនំួនត លរារាងំកុមារ ជាេិគស្ស្កុមារា 
មនិឱ្យតស្វងរកយុរាិ្មស៌្ត្មារខ់ែួនបាន។ កតាា ត្រឈម រំូងមយួេឺកងវេះការទទលួសាគ ល់ថាកុមារាកអ៏ាច
ទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទត រ។ ជាញឹកញរ ់កងវេះការទទលួសាគ ល់គនេះកអ៏ាចឈាន ល់រញ្ញា មនុស្ស
្ម ៌ គោយការេិភាកាេអីំគេើហិងាផ្ែូវគភទគលើកុមារ មនិត្រូវបានរាររ់ញ្ចូ លកុមារាកាុងគនាេះគទ។ ជា
ឧទហរណ៍្ គៅកាុងរបាយការណ៍្មយួត លគបាេះផ្ាយគោយអងគការទស្សនៈេភិេគលាក (World Vision) 
និងមានចណំ្ងគជើងថា “ការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទជាលកខណ្ៈពាណិ្ជជកមមគលើកុមារគៅកមពុជា” គលើករង្ហា ញតរេី
រទេិគសា្នរ៍រស់្កុមារ ី គោយមនិបានគលើកគ ើងេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារាគនាេះគទ (Shaw 
2013)។ មេគុគទស្កគ៏ទស្ចរណ៍្វយ័ ២៧ ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេីគខរាគស្ៀមរារ បានរកត្សាយថា៖ 
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រហូរមក ល់ស្េវនងៃគនេះ ខញុ មិំនត លេិរថាមានការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគលើរុរស្គនាេះគទ។ ខញុ មិំន
សូ្វ ឹងេីគរឿងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទរ ុនាម នគទ។ ខញុ មិំនេិរថាមានមនុស្សគត្ចើនគទត ល ឹងេីគរឿង
គនេះត រ េួកគេេិរជាមិន ឹងថាអវីជាការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគនាេះត រ។ េកួគេមិន ឹងថាវាជាគរឿង្ំ
គនាេះគទ។ គយើងភយ័ខាែ ចនិយាយេីរញ្ញា ទងំគនេះ កមពុជាកមិ៏នតមនជាត្រគទស្គស្រ ីត លគយើងអាច
ស្តមាងមរិគោយគស្របីានគនាេះត រ។ គៅគេលត្រូវនិយាយេីរុរស្ទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ 
េួកគេត្បាក ជាេិរថាារជ់ាមនុស្សគខទើយ។ 

រុេគលិកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្ ីររស់្អងគការជីវរិគៅកមពុជា(This Life Cambodia) ត លរំគេញការង្ហរគលើ
ការាតំ្ទកុមារ និងត្កុមត្េសួារររស់្េួកគេគៅកមពុជា បានេនយល់ថា គោយសារតរកងវេះចំគណ្េះ ឹងអំេីការ
រគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា គ្វើឱ្យត្រជាជនភាេគត្ចើននងឹមនិច្ចរវ់ធិានការតាមផ្ែូវចារ ់គៅគេលត លេួក
គេផ្លទ ល់ ឬស្មាជិក្មាា កគ់ៅកាុងត្េួសារទទួលរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគនាេះគទ។ ារប់ានគលើកគ ើង
ថា៖ 

គៅតាមទីជនរទ ត្រជាជនភាេគត្ចើនមិន ឹងអវីជាការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគលើកុមារាគនាេះគទ។ េួកគេ
អាចេិរថាការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទអាចរងាគ ើងគោយជនររគទស្តររ ុគ ណ្ េះ។ េួកគេមិនេិរថាវា
កអ៏ាចគកើរមានគៅកតនែងខែេះ  ូចជាគៅតាមទីវរាអារាមផ្ងត រ។ គហរុគនេះ ត្រជាជនភាេគត្ចើនមិន
ត្រងត្តារស់ាា រគ់េលកុមារាត្បារថ់ាមានគរឿងគកើរគ ើងចំគពាេះខែួ នគនាេះគទ។ វាជាការលអត លត្រូវ
តស្វងយល់រតនថមអំេីរញ្ញា គនេះ និងអាចឱ្យត្រជាជនគរើកតភាកគមើលថាកុមារាកអ៏ាចទទលួបានការាំ
ត្ទ  ូចកុមារតី រ។ 

អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា បានខិរខំត្រងឹតត្រងេួរឱ្យករស់្មាគ ល់អស់្រយៈគេល ៦ ឆ្ា ចុំងគត្កាយគនេះកាុងការ
រគងាើរកមមវ ិ្ រីង្ហា ការរគំលាភរំពាននិងអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ ត លស្ត្មរតាមសាធារណ្ៈជនគផ្សងៗាា  (កុមារ 
និងមនុស្សគេញវយ័) គោយគត្រើត្បាស់្ឧរករណ៍្ខុស្ៗាា   ូចជាខរិរណ័្ណ  និងតខសភាេយនា គ ើមបអីាច
ផ្សេវផ្ាយគៅ ល់រុេគលគៅកាុងស្ហេមន ៍និងសាលាគរៀនគៅតាមទីជនរទ។ សិ្កាខ សាលាទងំគនេះ ជត្មញុ
ឱ្យមានការត្បាត្ស័្យទកទ់ងាា  និងរគងាើនការយល់ ឹងអេីំការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ក ូ៏ចជាគផ្លា រជាេិគស្ស្
គៅគលើភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារាផ្ងត រ។ ករ៏ ុតនា អងគការជំហាន ំរូងកមពុជា បានរកគ ើញថា អាកចូល
រមួជាមនុស្សគេញវយ័ភាេគត្ចើនគៅកាុងសិ្កាខ សាលាគនេះ ចំគណ្េះ ងឹររស់្េួការគ់ៅមានកត្មរិគៅគ ើយ
អំេីនិយមនយ័ននពាកយថា “ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ” នងិមនិ ងឹថារញ្ញា គនេះកអ៏ាចរ េះពាល់ ល់កុមារាគនាេះ
គទ។ េំនិរលុរគលើ េឺេិរថាកុមារា និងរុរស្ េឺជាអាកត្រត្េឹរា គហើយកុមារ ីនិងស្តស្ាី េឺជាជនរងគត្ាេះ។ កងវេះជា
ទូគៅននចំគណ្េះ ងឹអំេចីំនួនការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគត្ចើនជាង ២៥% គកើរគ ើងចំគពាេះកុមារ េឺត្រត្េឹរាគោយ
កុមារគផ្សងគទៀរ។ កងវេះការទទួលសាគ ល់ថាកុមារាកអ៏ាច នងិទទលួរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ រង្ហា ញេីរញ្ញា
ត្រឈម្រំផុំ្រស្ត្មារកុ់មារាកាុងការតស្វងរកយុរាិ្មស៌្ត្មារខ់ែួន។ គៅគេលត លាម នការទទួលសាគ ល់ថា
កុមារាអាចជាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ វាកាែ យជារញ្ញា ត្រឈម ស៏្គមបើមកាុងការអនុវរាយនាការ
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ចំណុ្ចខុស្ាា ននការគត្រើត្បាស់្វាកយស័្េទគនេះ រងារន់យ័ថា នារតី្រូវបានគេរងខឱំ្យចូលរមួកាុងស្កមមភាេជួញ ូរ
ផ្ែូវគភទ រឯីរុរស្ត្រកររររគនេះគោយស្ម័ត្េចិរា។ ចណុំ្ចគនេះរគមែចេីេំនរិវរប្មត៌ លស្នមរថា ស្តស្ាីត្រូវការការ
ការពារ ចំតណ្កឯរុរស្មនិត្រូវការការពារគទ ត លគនេះស្រញ្ញជ កេ់េីំនិរវរប្មថ៌ាមនុស្សត្រុស្មានភាេ
សាវ ហារត់រររុរស្លកខណ្ៈ គហើយស្តស្ាីជាគភទទនគ់ខាយ ង្ហយរងគត្ាេះ។ អាករំ្ងមយួរូរ មកេីអងគការ 
ហាការ (Hagar) ត លមានគរស្កកមមការពារស្តស្ាី និងកុមារេីអំគេើទស្ភាេ ជួញ ូរមនុស្ស និងការរគំលាភ
រំពាន េនយល់ថា៖     

ផ្ារេ់ំនិរមយួចនំួនគៅកាុ ងស្ងគមកមពុជាគជឿថា រុរស្ខាែ ងំ គហើយស្តស្ាីទនគ់ខាយ។ គោយសារតរកុមារា
មានភាេរងឹមា ំនិងមានកមាែ ងំខាែ ងំ  ូគចាេះេួកគេមិនអាចកាែ យជាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានបាន
គទ។ ទងំគនេះ ជាគរឿងត លអាចគកើរមានចំគពាេះតរកុមាររី ុគ ណ្ េះ។ ស្ត្មារត់្រជាជន ការរពំានផ្ែូ វ
គភទគលើកុមារា ជាគរឿងត លមិនេួរឱ្យគជឿ។ 

គោយសារជំគនឿតររគនេះ នាឱំ្យគេស្នមរថាមនុស្សត្រុស្ មនិអាចរងគត្ាេះគោយសារអគំេើហិងាគលើផ្ែូវគភទគ ើ
យ។ 

ទស្សនៈអំេភីាេអាមា ស់្តផ្អកគលើគយនឌរ័ បានគ ើររួនាទីមយួកាុងកងវេះការទទួលសាគ ល់េីការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទគលើរុរស្ត រ។ គៅត្រគទស្កមពុជា សុ្ភាសិ្រមយួបានគពាលថា នារគីត្រៀរ ូចសំ្េរ ់ រឯីរុរស្គត្រៀរ ូច
មាស្ទឹក រ។់ គៅគេលត លសំ្េរត់្រលាកភ់ក ់ វានឹងាម នត្រគយាជនអ៍វគីទៀរគទ រឯីមាស្គទេះត្រលាកភ់ក ់
ត្ានត់រលាងស្មាអ រ គនាេះវានឹងលអ ូចគ ើម។ សុ្ភាសិ្រគនេះ ជាទូគៅភាជ រន់ឹងអាករបករិយិាផ្ែូវគភទ ត លស្តស្ាី
អាចគអៀនខាម ស្ចំគពាេះអាករបកិរយិាផ្ែូវគភទ ខណ្ៈត លរុរស្មនិមានភាេគអៀនខាម ស្គទ។ គនេះជាឧទហរណ៍្
មយួននវរប្មត៌្េហមច្ចរយី។៍ គេរេំឹងថា ស្តស្ាីត្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយី ៍ មុនគេលគរៀរការ ខណ្ៈត លរុរស្ មនិ
ច្ចបំាចត់្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយីគ៍ទ។ គោយសារតររនមែររស់្ស្តស្ាី ផ្ាភាជ រយ់ា ងខាែ ងំនឹងលទធភាេគរៀរការ នាង
ត្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយី ៍គ ើមបអីាចគរៀរការបាន។ ត្រសិ្នគរើនាងត្រូវបានគេរគំលាភ ឬរងការរំពានផ្ែូវគភទ ត ល
គ្វើឱ្យបាររ់ងត់្េហមច្ចរយីរ៍រស់្នាងមុនគេលគរៀរការ គនេះនាឱំ្យនាងមនិអាចគរៀរការបាន។ នាងនឹងបាររ់ង់
រនមែ និងគ្វើឱ្យបាររ់ងកិ់រាិយស្ត្េួសារ។ ចណុំ្ចគនេះមានរង្ហា ញគៅកាុងត្កមសី្ល្ម ៌និងត្រណិ្ររ័ស្ត្មារ់
ស្តស្ាី ត លគៅថា ចារត់្សី្ (Haworth 2004)។     

រុរស្មនិស្ថិរគត្កាមកាីរេំឹងវរប្មអ៌ំេីត្េហមច្ចរយីគ៍នាេះគទ គហរុគនេះ មនិអាចបាររ់ងរ់នមែស្ងគម គៅគេល
ត លរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ត លនាឱំ្យគេគមើលមនិគ ើញថាមានការឈចឺ្ចរ ់ ទុកខលំបាក  ូចត លគកើរ
គ ើងចំគពាេះស្តស្ាីគ ើយ។ ស្តស្ាីអាយុ ៣៧ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេីគខរាគស្ៀមរារ និងជាមាា យររស់្កុមារាអាយុ ៥ ឆ្ា  ំ
បានេនយល់ថា៖ 

រចចុ របនាស្ងគមអាចកេុំងតរតត្រត្រួល រ ុតនាកាុ ងវរប្មត៌ខមរ ស្តស្ាី ត្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយី ៍មុនគេលគរៀរកា
រ។  ូគចាេះ គរើកុមារមីាា ករ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ គេនឹងមិននិយាយអវីគទ គត្ពាេះគរើេកួគេ ឹង គនាេះ
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ផ្ែូវចារ ់ ត លអាចការពារេកួារប់ាន។ គៅមានមូលគហរុជាគត្ចើនគទៀរ ត លការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើ
កុមារា គៅតរមនិត្រូវបានទទលួសាគ ល់គៅកមពុជា គហើយករណី្គនេះនងឹរញ្ញជ ករ់តនថមខាងគត្កាម។ 

ភាពជារុរស្ ៃិងការរពំាៃផ្លវូនភ្ទនលើកមុារា 
គៅកាុងស្ងគមទូទងំរំរនអ់ាសីុ្អាគេាយ ៍ មានការច្ចរអ់ារមមណ៍្រចិរួចគលើការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគលើមនុស្ស
ត្រុស្ ។ គេស្នមរថា កុមារា អាចការពារខែួនេីអំគេើហិងាបាន មានភាេរងឹមាេំី្ មមជារិ មនិរនធរ ់ កាែ ហាន និង
មនិង្ហយគេរំពានបាន  ូគចាេះ មនិច្ចបំាចត់្រូវការការពារគនាេះគទ (Hlavka 2017)។ ការស្នមរតររគនេះ រគងាើរ
ជាជំគនឿថា រុរស្មានភាេ្នខ់ាងផ្ែូវចិរា នងិង្ហយស្េះគស្បើយេីការបាកស់ាម ររីគលឿនជាងស្តស្ាី (Chynoweth 
2017)។ គលើស្េីគនេះ អរថភិាេននទំនាកទ់នំងផ្ែូវគភទរវាងរុរស្និងរុរស្ ជាញឹកញរម់និត្រូវបានគេគអើគេើជា
ទូគៅ និងត្រូវបានស្នមរថា ការត្ស្លាញ់គភទផ្ទុយាា  េជឺារនាទ ររ់ទោា ន (Frederick 2010)។ គេសិ្កាចររិ
វរប្មទ៌ងំគនេះ តាងំេកុីមារភាេមកគមែ េះ គហើយគេរេំឹងថា រុរស្ត្រូវអនុវរា គ ើមបរីំគេញរួនាទីមយួត ល
ស្ងគមស្នមរថាជាមនុស្សត្រសុ្។ គាលេំនិរគយនឌរ័ េឺជាការអនុវរា ត្រូវបានគលើកគ ើងជា ំរូងគោយ 
Bulter (1998) គោយ គលាកបានរកត្សាយពាកយគយនឌរ័ថា “ជាស្ាូលននវរប្មត៌ លស្នមរតាមសារពាងគ
កាយផ្ែូវគភទ និងរនាទ រម់ករនាេូជគៅកាុងស្ងគមត លមនុស្សគនាេះរស់្គៅ”។   

គហរុគនេះ ស្ត្មារកុ់មារាគៅកមពុជា ទស្សនៈ “អនុរារភាេររុស្ ឬរុរស្ជាឧរាមគភទ” ត្រូវបានគេរគត្ងៀនតាងំេី
គៅវយ័កុមារមកគមែ េះ (Connell & Messershmidt 2005)។ គោយសារតរ ទស្សនៈអនុរារភាេរុរស្ ឬរុរស្
ជាឧរាមគភទគនេះគហើយ គៅទីរំផុ្រត្រសួ្ត្តាយផ្ែូវេីការយល់េីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើរុរស្គៅថាា កម់ូល
ោា ន និងថាា កជ់ារិ ត លជាលទធផ្លនាឱំ្យគេឈានគៅគរៀរចំ និងអនុវរាគាលនគយាបាយជុំវញិទស្សនៈគនេះ 
(UNICEF 2017)។ ចំណុ្ចគនេះត្រូវបានចងអុលរង្ហា ញគៅកាុងគស្ចកាីតងែងររស់្រេុគលិកការពារកុមារមយួរូរ 
មកេីអងគការស្កមមភាេគ ើមបកុីមារ APLE ត លមានគាលរំណ្ងការពារកុមារេីអំគេើហិងា៖ 

មនុស្សជាគត្ចើនបាន ឹងថា ស្តស្ាី  និងកុមារ ីរងការរគំលាភរពំានផ្ែូ វគភទ គរើគទេះរីអាកខែេះគស្ើច គៅគេល
លឺថាមានករណី្រគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគលើកុមារា គហើយគេលខែេះ េកួគេយកគរឿងគនេះមកគលងគស្ើច
គោយគលើកគ ើងថា វាមិនអាចគៅរចួគទ។ គៅកាុ ងស្វនាការជនុំំជត្មេះមយួត លខញុ ំបានចូលរមួ 
គៅត្កមបានចំអកឱ្យកុមារាត លរងការគកងត្រវញ័្ចថា រអូ នជាមនុស្សត្រុស្ គហើយកាែ យជាជនរងគត្ាេះ
បានគោយរគរៀរ្។ 

ទស្សនៈមយួតផ្ាកននអនុរារភាេរុរស្ ឬរុរស្ជាឧរាមគភទ ស្នមរថាជាទូគៅថារុរស្ និងកុមារា េឺជាអាក
ត្រត្េឹរាអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ រឯីស្តស្ាី និងកុមារ ីេឺជាជនរងគត្ាេះ (Hlavka 2017)។ គេស្នមរថា រុរស្តរងជាមាន
ឥទធិេលខាងផ្ែូវគភទ រឯីស្តស្ាីាម នចររិលកខណ្ៈតររគនេះគទ។ គលាក Denis បានគលើកយកេំនរិគនេះមក
េិភាកាគៅកាុងអរថរទសិ្កាត្សាវត្ជាវររស់្គលាក អំេីអំគេើគេស្ោច្ចរគៅកមពុជា ត លារប់ានរកគ ើញថា 
ស្តស្ាីជា្មមតា ត្រូវបានគេសំ្គៅថាជានារគីេស្ោច្ចរ រឯីរុរស្វញិ គេគៅថា រុរស្រកសីុ្ផ្ែូវគភទ។  
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ចំណុ្ចខុស្ាា ននការគត្រើត្បាស់្វាកយស័្េទគនេះ រងារន់យ័ថា នារតី្រូវបានគេរងខំឱ្យចូលរមួកាុងស្កមមភាេជួញ ូរ
ផ្ែូវគភទ រឯីរុរស្ត្រកររររគនេះគោយស្ម័ត្េចិរា។ ចណុំ្ចគនេះរគមែចេីេំនរិវរប្មត៌ លស្នមរថា ស្តស្ាីត្រូវការការ
ការពារ ចំតណ្កឯរុរស្មនិត្រូវការការពារគទ ត លគនេះស្រញ្ញជ កេ់េីំនិរវរប្មថ៌ាមនុស្សត្រុស្មានភាេ
សាវ ហារត់រររុរស្លកខណ្ៈ គហើយស្តស្ាីជាគភទទនគ់ខាយ ង្ហយរងគត្ាេះ។ អាករំ្ងមយួរូរ មកេីអងគការ 
ហាការ (Hagar) ត លមានគរស្កកមមការពារស្តស្ាី និងកុមារេីអំគេើទស្ភាេ ជួញ ូរមនុស្ស និងការរគំលាភ
រំពាន េនយល់ថា៖     

ផ្ារេ់ំនិរមយួចនំួនគៅកាុ ងស្ងគមកមពុជាគជឿថា រុរស្ខាែ ងំ គហើយស្តស្ាីទនគ់ខាយ។ គោយសារតរកុមារា
មានភាេរងឹមា ំនិងមានកមាែ ងំខាែ ងំ  ូគចាេះេួកគេមិនអាចកាែ យជាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានបាន
គទ។ ទងំគនេះ ជាគរឿងត លអាចគកើរមានចំគពាេះតរកុមាររី ុគ ណ្ េះ។ ស្ត្មារត់្រជាជន ការរពំានផ្ែូ វ
គភទគលើកុមារា ជាគរឿងត លមិនេួរឱ្យគជឿ។ 

គោយសារជំគនឿតររគនេះ នាឱំ្យគេស្នមរថាមនុស្សត្រុស្ មនិអាចរងគត្ាេះគោយសារអគំេើហិងាគលើផ្ែូវគភទគ ើ
យ។ 

ទស្សនៈអំេីភាេអាមា ស់្តផ្អកគលើគយនឌរ័ បានគ ើររួនាទីមយួកាុងកងវេះការទទួលសាគ ល់េីការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទគលើរុរស្ត រ។ គៅត្រគទស្កមពុជា សុ្ភាសិ្រមយួបានគពាលថា នារគីត្រៀរ ូចសំ្េរ ់ រឯីរុរស្គត្រៀរ ូច
មាស្ទឹក រ។់ គៅគេលត លសំ្េរត់្រលាកភ់ក ់ វានឹងាម នត្រគយាជនអ៍វីគទៀរគទ រឯីមាស្គទេះត្រលាកភ់ក ់
ត្ានត់រលាងស្មាអ រ គនាេះវានឹងលអ ូចគ ើម។ សុ្ភាសិ្រគនេះ ជាទូគៅភាជ រន់ឹងអាករបករិយិាផ្ែូវគភទ ត លស្តស្ាី
អាចគអៀនខាម ស្ចំគពាេះអាករបកិរយិាផ្ែូវគភទ ខណ្ៈត លរុរស្មនិមានភាេគអៀនខាម ស្គទ។ គនេះជាឧទហរណ៍្
មយួននវរប្មត៌្េហមច្ចរយី។៍ គេរេំឹងថា ស្តស្ាីត្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយី ៍ មុនគេលគរៀរការ ខណ្ៈត លរុរស្ មនិ
ច្ចបំាចត់្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយីគ៍ទ។ គោយសារតររនមែររស់្ស្តស្ាី ផ្ាភាជ រយ់ា ងខាែ ងំនឹងលទធភាេគរៀរការ នាង
ត្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយី ៍គ ើមបអីាចគរៀរការបាន។ ត្រសិ្នគរើនាងត្រូវបានគេរគំលាភ ឬរងការរំពានផ្ែូវគភទ ត ល
គ្វើឱ្យបាររ់ងត់្េហមច្ចរយីរ៍រស់្នាងមុនគេលគរៀរការ គនេះនាឱំ្យនាងមនិអាចគរៀរការបាន។ នាងនឹងបាររ់ង់
រនមែ និងគ្វើឱ្យបាររ់ងកិ់រាិយស្ត្េួសារ។ ចំណុ្ចគនេះមានរង្ហា ញគៅកាុងត្កមសី្ល្ម ៌និងត្រណិ្ររ័ស្ត្មារ់
ស្តស្ាី ត លគៅថា ចារត់្សី្ (Haworth 2004)។     

រុរស្មនិស្ថិរគត្កាមកាីរេំឹងវរប្មអ៌ំេីត្េហមច្ចរយីគ៍នាេះគទ គហរុគនេះ មនិអាចបាររ់ងរ់នមែស្ងគម គៅគេល
ត លរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ត លនាឱំ្យគេគមើលមនិគ ើញថាមានការឈចឺ្ចរ ់ ទុកខលំបាក  ូចត លគកើរ
គ ើងចំគពាេះស្តស្ាីគ ើយ។ ស្តស្ាីអាយុ ៣៧ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេីគខរាគស្ៀមរារ និងជាមាា យររស់្កុមារាអាយុ ៥ ឆ្ា  ំ
បានេនយល់ថា៖ 

រចចុ របនាស្ងគមអាចកេុំងតរតត្រត្រួល រ ុតនាកាុ ងវរប្មត៌ខមរ ស្តស្ាី ត្រូវតរគៅត្េហមច្ចរយី ៍មុនគេលគរៀរកា
រ។  ូគចាេះ គរើកុមារមីាា ករ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ គេនឹងមិននិយាយអវីគទ គត្ពាេះគរើេកួគេ ឹង គនាេះ
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មនុស្សត្រុស្ត លបានកាែ យជាជនរងគត្ាេះននអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ បានបាររ់ងរ់ុរស្លកខណ្ៈ គោយសារតរ
មនិអាចការពារខែួនឯងេីការរគំលាភរំពានបាន (Ricardo & Barker, 2008)។ គោយសារតរេំនិរគនេះ នាឱំ្យ
គេមានអារមមណ៍្អាមា ស់្។ អាករំ្ងមកេីអងគការ Hagar បានេនយល់ថា៖ 

ត្រសិ្នគរើកុមារារងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ វាគ្វើឱ្យេកួគេមានភាេគអៀនខាម ស្ មានអារមមណ៍្ថាគេ
 ូចជាកុមារ ីមិនតមនជាកុមារាគទៀរគទ។ កុមារាអាចេោយាមគ្វើបារខែួ នឯង គោយារម់ានអារមមណ៍្
ត្ចរូកត្ចរល់ ថាគរើខែួ នជាមនុស្សត្រុស្ ឬត្សី្។  ូគចាេះ ត្រសិ្នគរើកុមារា រងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ 
ារអ់ាចនឹងេោយាមលាកប់ាងំ គហើយមិននិយាយស្ាីអវីគ ើយ។ 

ឥរយិារងគរ ើស្គអើងចំគពាេះអាកត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  រគងាើរជារញ្ញា ត្រឈមមយួគទៀរ ស្ត្មារកុ់មារា ត ល
ធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ (Tadele 2009)។ គៅកមពុជា ការត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  មនិទនត់្រូវបាន
ទទួលសាគ ល់គេញគលញគៅគ ើយគទ គហើយរុរស្ត លមានទំនាកទ់នំងផ្ែូវគភទជាមយួរុរស្គផ្សងគទៀរ ជា
ញឹកញររ់ងការគរ ើស្គអើង (Sovannara & Ward 2004)។ របាយការណ៍្ររស់្អងគការ USAID ឆ្ា ២ំ០០៤ 
បានរកគ ើញមានការមាកង់្ហយ និងការគរ ើស្គអើងត្រឆ្ងំរុរស្ត្ស្លាញ់រុរស្ នាឱំ្យេួកគេ “លាកម់ុខ” ខណ្ៈ
ត លរុរស្គផ្សងគទៀររាយការណ៍្ថា ធាែ ររ់ងអំគេើហិងា ការរគណ្ា ញគចញ ការរ ិគស្្េីត្េួសារ និងមរិាភកា ិ
គហើយគេលខែេះបាររ់ងក់ារង្ហរ ត លគ្វើឱ្យេួកគេតលងចងនិ់យាយេទីំគនារផ្ែូវគភទររស់្ខែួន (Dank et al. 
2015)។ កាុងករណី្ជាគត្ចើន កុមារាអាចគត្ជើស្គរ ើស្មនិនយិាយគចញេីការរគំលាភរំពាន ត លេួកគេបានជរួ
ត្រទេះ គោយសារតរការភយ័ខាែ ចថា េួកគេនឹងត្រូវបានគេច្ចរទុ់កជាអាកត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  (Mai 2011)។ 
គហរុគនេះ មានករណី្ភាេគត្ចើន ជំគនឿត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  បានជេះឥទធិេលលុរគលើភាេរងគត្ាេះត លកុមារា
បានជួរត្រទេះ (Promundo 2012)។ គោយសារតរត្កិរត្កមត្រនេណី្ និងស្ងគមទងំគនេះ ជំរុញឱ្យគកើរគចញ
ជាវរប្មរ៌កាភាេគស្ៃៀមសាៃ រ ់ ជុំវញិការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គហើយរគងាើរជាររយិាកាស្ត លការរំពានផ្ែូវ
គភទគលើកុមារ និងការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទគលើកុមារ អាចរកីសាយភាយ។ 

 

ការមាក់ងាយ ការនរ ើស្នអើង ៃងិភាពអាមា៉ា ស្ ់
រញ្ញា មយួកាុងចំគ្មរញ្ញា ត្រឈមនានាស្ត្មារកុ់មារារងគត្ាេះគោយការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ កាុងការតស្វង
រកជំនួយតផ្ាកចារ ់េឺភាេអាមា ស់្ ិរោមជារត់ លគកើរគចញេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ គៅកាុងការសិ្កា
ត្សាវត្ជាវរយៈគេលតវងអំេីការជួញ ូរផ្ែូវគភទគៅកមពុជា ររស់្េគត្មាងគមអំគៅត លមានចំណ្ងគជើងថា “ផ្ែូ វ
គ ើរតរឯង” ៖ គ ើរតាមត្កុមរុរស្រងគត្ាេះត លរចួផុ្រេីការជួញ ូរផ្ែូ វគភទ ការត្សាវត្ជាវរយៈគេលតវងររស់្
េគត្មាងគមអំគៅ ររស់្ស្មពន័ធច្ចរន់  (“Going it Alone”: Following the male cohort of survivors of 
sex trafficking of the Chab Dai Butterfly Longitudinal Research Project)   អាកចូលរមួមាា ក ់កាុង
ចំគ្មអាកចូលរមួ ៤នាក ់ត លធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ បានត្បារថ់ា េួកគេាម នជំគនឿគលើស្ហេម
នរ៍រស់្េួកគេ គហើយេួកគេខាម ស្ត្កុមត្េួសារ គៅគេលត លេួការ ឹ់ងថា កូនររស់្ារធ់ាែ ររ់ងការរគំលាភ
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កុមារគីនាេះនឹងមិនអាចគរៀរការបានគទ។ គេេិរតរេីកិរាិយស្ គេមិនេិរេីអារមមណ៍្ររស់្កុមារគីនាេះ
គ ើយ គផ្លា រតរគលើត្េហមច្ចរយីរ៍ ុគ ណ្ េះ។ ចំគពាេះកុមារា  គេមិនខវល់ថាារគ់ៅកគំលាេះររសុិ្ទធ
គនាេះគទ។ គរើកុមារាគនាេះរងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ គេកមិ៏នខវល់េីទុកខលំបាកររស់្ារគ់ ើយ។ 
ចំណុ្ចគនេះកគ៏ោយសារតរកិរាិយស្ររស់្កុមារ ី ផ្ាភាជ រនឹ់ងត្េួសារររស់្នាង រឯីកុមារាគៅរស់្
គៅជាមយួត្េួសារមយួគទៀរ គៅគេលគរៀរការ  ូគចាេះ កិរាិយស្ររស់្គេផ្ាភាជ រនឹ់ងត្េសួារខាងត្សី្។ 
ាម នអវីត លរុរស្គ្វើឱ្យខាម ស្គេគនាេះគ ើយ។  

អាកាពំារកុមារមយួរូរ មកេអីងគការស្កមមភាេគ ើមបកុីមារ APLE កេ៏នយល់ថា៖ 

ចំណុ្ចមយួទកទ់ងនឹងត្េហមច្ចរយី ៍ គត្ពាេះថាវាសំ្ខានស់្ត្មារន់ារ ី គ ើមបីអាចគរៀរការបាន។ 
 ស្ត្មារ ់កុមារា វាមិនតមនជារញ្ញា គទ គត្ពាេះថា ត្េួសារភាេគត្ចើន េិរថា កុមារាមិនអាចរងការរគំលាភ
រំពានផ្ែូ វគភទ។ មានឥរយិារងមិនសូ្វការពារកុមារាគទ គត្ពាេះគេយល់គ ើញថា កុមារាមិនអាចឈឺ
ច្ចរ ់ គរើគទេះរីជាកុមារគនាេះរងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទកគ៏ោយ កេ៏ួកគេមិនបារមភអេីំគរឿងគនេះគ ើ
យ។ 

រុរស្អាយុ៣៨ ឆ្ា មំយួរូរ រស់្គៅគខរាគស្ៀមរារ កប៏ាននិយាយថា៖ 

កាុ ងវរប្មអ៌ាសីុ្ ត្រសិ្នគរើមនុស្សត្សី្ ធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ គនាេះវានឹងរផំ្លែ ញកិរាិយស្
ររស់្នាង។ រ ុតនាគរើអាកជាមនុស្សត្រុស្ គនាេះអាកមានភាេរងឹមា ំាម នអវីអាចរំផ្លែ ញជីវរិអាកបានគទ។ 
គនេះេឺជាកត្មិរននការយល់ ឹងររស់្ត្រជាជនកាុ ងស្ងគមគនេះ។ គរើគទេះរីកុមារាអាចរងការរគំលាភ
រំពានផ្ែូ វគភទ កាុ ងគេល្មយួ ជាមយួអាក្កគ៏ោយ វាអាត្ស័្យគលើថាគរើកុមារគនាេះគៅទី្ 
គហើយកំេុងគ្វើអវីរចចុ របនា។ 

គហរុគនេះ អរាស្ញ្ញា ណ្ស្ងគមររស់្រុរស្ និងលទធភាេគរៀរការររស់្គេ មនិអាចរំផ្លែ ញ គោយសារតរធាែ ររ់ង
ការរគំលាភរំពានគទ រឯីស្តស្ាីវញិអាច។ គេគមើលមនិគ ើញេី ការឈចឺ្ចរទុ់កខលំបាកត លគកើរមានចំគពាេះរុរស្
ត លរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ថាខូចខារខាែ ងំ ូចស្តស្ាីត លរងការរំពានគ ើយ។ ជាលទធផ្ល ត្រេន័ធជំគនឿ
ជុំវញិគយនឌរ័គនេះ េំនរិត លរុរស្រងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ជាញឹកញរត់្រូវបានគេត្ច្ចនគច្ចល។ 

គលើស្េីគនេះ គេលត លមនុស្សត្រុស្កាែ យជាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ វាផ្លែ ស់្រាូរេំនិរវរប្ម៌
តររត្រនេណី្ ភាេជារុរស្ និងភាេជាស្តស្ាី ត លគេគមើលគ ើញថា មនុស្សត្សី្ ង្ហយរងគត្ាេះ គហើយគេេិរថា
មនុស្សត្រុស្ មានភាេសាវ ហារ ់នងិមានឥទធិេលខាងផ្ែូវគភទ។ គនេះបានច្ចរទុ់កមនុស្សត្រសុ្កាុងឋានៈជាស្តស្ាី  
ត លគ្វើឱ្យគេគមើលគ ើញមនុស្សត្រុស្ទនគ់ខាយ ឬមានកហុំស្ (Hilton 2008)។ គេអាចេិនិរយរតនថម តាមរ
យៈការសិ្កាេីនរវទិោឆ្ា ២ំ០០៨ ររស់្អងគការ យូគណ្ស្ាូ អំេីការរមួគភទរវាងររុស្ និងរុរស្គៅកមពុជា ត ល
គេបានរកគ ើញថា គៅកមពុជា អរាស្ញ្ញា ណ្គភទររស់្រុរស្ ទកទ់ងយា ងខាែ ងំគៅនឹងចររិលកខណ្ៈររស់្
ារ ់ត លផ្ទុយេីឥរយិារងអាករបកិរយាផ្ែូវគភទររស់្ារ ់(UNESCO 2008)។ គហរុគនេះ គេគមើលគ ើញថា 
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មនុស្សត្រុស្ត លបានកាែ យជាជនរងគត្ាេះននអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ បានបាររ់ងរ់ុរស្លកខណ្ៈ គោយសារតរ
មនិអាចការពារខែួនឯងេីការរគំលាភរំពានបាន (Ricardo & Barker, 2008)។ គោយសារតរេំនិរគនេះ នាឱំ្យ
គេមានអារមមណ៍្អាមា ស់្។ អាករំ្ងមកេីអងគការ Hagar បានេនយល់ថា៖ 

ត្រសិ្នគរើកុមារារងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ វាគ្វើឱ្យេកួគេមានភាេគអៀនខាម ស្ មានអារមមណ៍្ថាគេ
 ូចជាកុមារ ីមិនតមនជាកុមារាគទៀរគទ។ កុមារាអាចេោយាមគ្វើបារខែួ នឯង គោយារម់ានអារមមណ៍្
ត្ចរូកត្ចរល់ ថាគរើខែួ នជាមនុស្សត្រុស្ ឬត្សី្។  ូគចាេះ ត្រសិ្នគរើកុមារា រងការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ 
ារអ់ាចនឹងេោយាមលាកប់ាងំ គហើយមិននិយាយស្ាីអវីគ ើយ។ 

ឥរយិារងគរ ើស្គអើងចំគពាេះអាកត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  រគងាើរជារញ្ញា ត្រឈមមយួគទៀរ ស្ត្មារកុ់មារា ត ល
ធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ (Tadele 2009)។ គៅកមពុជា ការត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  មនិទនត់្រូវបាន
ទទួលសាគ ល់គេញគលញគៅគ ើយគទ គហើយរុរស្ត លមានទំនាកទ់នំងផ្ែូវគភទជាមយួរុរស្គផ្សងគទៀរ ជា
ញឹកញររ់ងការគរ ើស្គអើង (Sovannara & Ward 2004)។ របាយការណ៍្ររស់្អងគការ USAID ឆ្ា ២ំ០០៤ 
បានរកគ ើញមានការមាកង់្ហយ និងការគរ ើស្គអើងត្រឆ្ងំរុរស្ត្ស្លាញ់រុរស្ នាឱំ្យេួកគេ “លាកម់ុខ” ខណ្ៈ
ត លរុរស្គផ្សងគទៀររាយការណ៍្ថា ធាែ ររ់ងអំគេើហិងា ការរគណ្ា ញគចញ ការរ ិគស្្េីត្េួសារ និងមរិាភកា ិ
គហើយគេលខែេះបាររ់ងក់ារង្ហរ ត លគ្វើឱ្យេួកគេតលងចងនិ់យាយេទីំគនារផ្ែូវគភទររស់្ខែួន (Dank et al. 
2015)។ កាុងករណី្ជាគត្ចើន កុមារាអាចគត្ជើស្គរ ើស្មនិនយិាយគចញេីការរគំលាភរំពាន ត លេួកគេបានជរួ
ត្រទេះ គោយសារតរការភយ័ខាែ ចថា េួកគេនឹងត្រូវបានគេច្ចរទុ់កជាអាកត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  (Mai 2011)។ 
គហរុគនេះ មានករណី្ភាេគត្ចើន ជំគនឿត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  បានជេះឥទធិេលលុរគលើភាេរងគត្ាេះត លកុមារា
បានជួរត្រទេះ (Promundo 2012)។ គោយសារតរត្កិរត្កមត្រនេណី្ និងស្ងគមទងំគនេះ ជំរុញឱ្យគកើរគចញ
ជាវរប្មរ៌កាភាេគស្ៃៀមសាៃ រ ់ ជុំវញិការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គហើយរគងាើរជាររយិាកាស្ត លការរំពានផ្ែូវ
គភទគលើកុមារ និងការគកងត្រវញ័្ច ផ្ែូវគភទគលើកុមារ អាចរកីសាយភាយ។ 

 

ការមាក់ងាយ ការនរ ើស្នអើង ៃងិភាពអាមា៉ា ស្ ់
រញ្ញា មយួកាុងចំគ្មរញ្ញា ត្រឈមនានាស្ត្មារកុ់មារារងគត្ាេះគោយការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ កាុងការតស្វង
រកជំនួយតផ្ាកចារ ់េឺភាេអាមា ស់្ ិរោមជារត់ លគកើរគចញេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ គៅកាុងការសិ្កា
ត្សាវត្ជាវរយៈគេលតវងអំេីការជួញ ូរផ្ែូវគភទគៅកមពុជា ររស់្េគត្មាងគមអំគៅត លមានចំណ្ងគជើងថា “ផ្ែូ វ
គ ើរតរឯង” ៖ គ ើរតាមត្កុមរុរស្រងគត្ាេះត លរចួផុ្រេីការជួញ ូរផ្ែូ វគភទ ការត្សាវត្ជាវរយៈគេលតវងររស់្
េគត្មាងគមអំគៅ ររស់្ស្មពន័ធច្ចរន់  (“Going it Alone”: Following the male cohort of survivors of 
sex trafficking of the Chab Dai Butterfly Longitudinal Research Project)   អាកចូលរមួមាា ក ់កាុង
ចំគ្មអាកចូលរមួ ៤នាក ់ត លធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ បានត្បារថ់ា េួកគេាម នជំគនឿគលើស្ហេម
នរ៍រស់្េួកគេ គហើយេួកគេខាម ស្ត្កុមត្េួសារ គៅគេលត លេួការ ឹ់ងថា កូនររស់្ារធ់ាែ ររ់ងការរគំលាភ
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វាបានគ្វើឱ្យខញុ ំមានអារមមណ៍្ចតមែក រ ុតនាគៅគេលត លគេត្បារខ់ញុ ំតររគនេះ វាមានអារមមណ៍្ថាជាកំហុស្
ររស់្ខញុ ំ។ 

វាេិបាកកាុ ងការនិយាយថា គទ គៅកានន់ាង។ ខញុ ំត្រូវការមនុស្សមាា ករ់ំគេញរួនាទីជាមាា យ ារយ់ក
ចិរាទុកោកច់ំគពាេះខញុ ំ គហើយឱ្យអំគ្យមកខញុ ំ គៅគេលខញុ ំអាយុ ១៣ ឬ១៤ឆ្ា ។ំ ខញុ មំានអារមមណ៍្ ខញុ ំ
មិនអាចរ ិគស្្បាន គហើយខញុ ំកមិ៏នចងរ់ ិគស្្ត រ។ ារប់ានគ្វើគរឿង ូចាា ជាមយួកុមារាគផ្សង
គទៀរ ត លមានអាយុេី ១៣-១៥ឆ្ា ។ំ 

ខញុ ំមិនត លត្បារអ់ាក្មាា កអ់ំេីការរគំលាភរំពានគនេះគទ។ ខញុ ំភយ័ខាែ ច ខញុ  ឹំងថាអវីត លខញុ ំបានគ្វើ េឺ  
ខុស្។ ារជ់ាមិរាភកាិររស់្មាា យខញុ ំ គហើយារម់ានឥទធិេលខាែ ងំគលើជីវរិខញុ ំ។ ខញុ ំមានអារមមណ៍្ថា ខញុ ំត្រូវ
ការារ ់និងការតងទជំាលកខណ្ៈឪេុកមាា យត លារប់ានផ្ាល់ឱ្យខញុ ។ំ 

កុមារា ត្រវូបានគេរាយការណ៍្ថា រងការស្ាីរគនាទ ស្ចគំពាេះការរគំលាភរំពានត លបានត្រត្េឹរាមកគលើខែួន 
 ូចត លបានរង្ហា ញកាុងគរឿងខាងគលើ (Hilton 2008)។ អាកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្  ី មយួរូរ មកេីអងគការជីវរិ
គៅកមពុជា(This Life Cambodia) បានគរៀររារេ់ីរគរៀរត លនាងគ ើញកាុងស្វនាការ កុមារត្រូវបានគេស្ាី
រគនាទ ស្ចំគពាេះអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ ត លបានត្រត្េឹរាចំគពាេះេួកគេ។ 

កុមារ ទងំត្រុស្ ទងំត្សី្ ត្រូវបានគេគស្ើចចំអក និងស្ាីរគនាទ ស្គៅកាុ ងរុលាការ។ គរឿងគនេះភាេគត្ចើន
គកើរគ ើងគៅកាុ ង ំុ/ស្ង្ហា រ។់ គេសឹ្ងមិនគជឿកុមារា គៅគេលត លេកួគេគៅជួរនេរបាល គហើយ
េួកគេហាកមិ់នចងរ់ាយការណ៍្អំេីគរឿងគនេះ។ គៅត្កម អាចនឹងគស្ើចគៅគេលត លកុមារាត្បារេី់ការ
រគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ។ ខញុ ំបានចូលគៅរុលាការមាង រុលាការបានស្ាីរគនាទ ស្ឱ្យជនរងគត្ាេះ គហើយ
សួ្រថាគហរុអវីបានជាគៅទីគនាេះឱ្យគេរគំលាភ។ សំ្ណួ្រគនេះគៅកានកុ់មារ អាចររឹតររគងាើនកាីឈឺច្ចរ់
 ល់េួកគេ។   

ការស្ាីរគនាទ ស្កុមារចំគពាេះការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មនិត្រឹមតរកានត់រគ្វើឱ្យេកួគេឈចឺ្ចររ់ ុគ ណ្ េះគទ រ ុតនា
តងមទងំរង្ហអ កម់និឱ្យនយិាយគចញមកេីរទេិគសា្នរ៍រស់្េួកគេ នងិេោយាមតស្វងរកយុរាិ្ម ៌ គហើយតងម
ទងំរគងាើនអារមមណ៍្អាមា ស់្ និងភយ័ខាែ ចគទៀរផ្ង។ 
 

ការគបំ្ទផ្ផ្ែកចិតតស្ងគម្ស្ប្មារ់កមុារា 
គរើគទេះរីជាមានទស្សនៈថា រុរស្ និងកុមារា មានភាេរងឹមាេំី្មមជារិ និងមនិង្ហយរងការរំពាន កុមារាត ល
ធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ េរិជារងភាេអាមា ស់្ នងិបាររ់ងក់ិរាិយស្យា ងខាែ ងំ (Davis et al. 2017)
។ អំគេើហិងាផ្ែូវគភទ អាចជេះឥទធិេលគលើសុ្ខភាេផ្ែូវកាយ និងសាម ររីរយៈគេលខែី និងរយៈគេលតវងមយួចំនួន 
ត លអាចរ េះពាល់ ល់ការសិ្កា សុ្ខភាេ ការង្ហរ និងសុ្ខុមាលភាេររស់្កុមារ (Moynihan et al. 2018)
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រំពានផ្ែូវគភទ។ អាកចូលរមួគភទត្រុស្គផ្សងគទៀរ ត្េួយបារមភេីការគរ ើស្គអើងជនរងគត្ាេះទងំគនាេះ គៅកាុងស្ហ
េមន ៍ត្រសិ្នគរើគេបាន ឹងថា េួកគេធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ (Channtha et al. 2021)។ គៅកាុងការ
ត្សាវត្ជាវគនេះ អាកចូលរមួបានគរៀររារត់្បារថ់ា កុមារាត លធាែ ររ់ងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទរងកាីអាមា ស់្ 
គោយសារតរទស្សនៈអំេីភាេជារុរស្ និងការហាមឃរក់ារនិយាយ េិភាកាជុំវញិរញ្ញា ការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទ។ រំ្ ងមកេីអងគការ ហាការ Hagar បាននិយាយថា៖ 

កុមារា មានអារមមណ៍្គអៀនខាម ស្ជាងកុមារ ីគៅគេលនិយាយេីរញ្ញា ផ្ែូ វគភទ  ូគចាេះេួកគេសុ្ខចិរាលាក់
បាងំ រ ុតនាតាមេិរេួកគេត្រូវការាតំ្ទផ្ែូ វចិរា។  

ស្តស្ាីអាយុ ៣៧ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេីគខរាគស្ៀមរារ និងជាមាា យររស់្កុមារាអាយុ ៥ឆ្ា  ំបានេនយល់ថា៖ 

េួកគេមិនេិភាកាេីការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគទ គេអាចខាម ស្ ត្រសិ្នគរើវាគកើរគ ើងចំគពាេះកូនៗ
ររស់្េួកគេ។ ត្រជាជនតខមរ នឹងលាកទុ់កសាៃ រ់ៗ  េួកគេមិនចងនិ់យាយអេីំគរឿងរា វទងំគនេះគទ េួកគេ
មានអារមមណ៍្ខាម ស្ គៅគេលត លអាក នទនិយាយអាត្កកអ់ំេីកូនៗររស់្េួការ។់ េួកគេតរងរិទ
បាងំគរឿងគនេះ និងមិននិយាយេីវាគទៀរគទ។ អាកខែេះតងមទងំមិនគៅរាឹងនេរបាលគទៀរផ្ង។ ខញុ ំ
ត្បាក ថាគរឿងគនេះគកើរគ ើងគត្ចើន្ស់្ ត្ានត់រាម នអាកនិយាយេីគរឿងគនេះរ ុគ ណ្ េះ។ 

ស្ត្មារកុ់មារាត លធាែ រស់្តស្ាីរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ េួកគេត្រឈមឧរស្េគកានត់រ្ំ កាុងការឱ្យគេគជឿ ឬការ
អេះអាងេីអំគេើហិងាផ្ែូវគភទត្រូវបានគេយកចិរាោកគ់ោេះត្សាយគនាេះ។ កុមារាបានរាយការណ៍្ថា  គេត្រត្េរឹា
ចំគពាេះារគ់ោយភាេមនិគជឿជាក ់ និងត្េគងើយកគនាើយ គោយសារតរជំគនឿវរប្ម ៌ ត លរុរស្តរងមានឥទធិ
េលខាងផ្ែូវគភទ និងមានស្មរថភាេគេញគលញកាុងការត្េរត់្េងស្កមមភាេផ្ែូវគភទររស់្ខែួន (Josenhans 
2019)។ រុរស្អាយុ២៧ ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេរីាជធានភីាគំេញ បានគរៀររារេ់ ីរទេិគសា្ន៍្ ំ ងឹកាីគៅមណ្ឌ ល
កុមារកំត្ពា ត្េរត់្េងគោយអាកផ្សេវផ្ាយសាស្នាត្េីស្ទ ជាកតនែងត លារត់្រូវបានគមើលតងគោយ អាក ឹកនាំ
ជាស្តស្ាីមាា កគ់ៅកាុងអងគការ ត លកាលគ្េះារម់ានអាយុ ១៣ឆ្ា ។ំ ារប់ានចូលរមួទំនាកទ់ំនងផ្ែូវគភទ
ជាមយួនាង គៅគេលត លារម់ានអាយុ ១៥ឆ្ា  ំគហើយនាងមានអាយុពាកក់ ា្ ល ៣០ឆ្ា ។ំ ារេ់នយល់ថា 
ារម់និបាន ឹង ារច់្ចញ់គបាកលបចិលួងគលាមររស់្នាង រហូរទល់តរារអ់ាយុ ១៨ឆ្ា ។ំ ារន់យិាយថា
៖  

គេមិនគជឿថា វាបានគកើរគ ើងចំគពាេះខញុ ំ េកួគេនិយាយថា មិនអាចគៅរចួគទ។ គេគ្វើឱ្យខញុ ំមានអារមមណ៍្
ថា វាជាកំហុស្ររស់្ខញុ ំ គហើយថាខញុ ំបានរំផ្លែ ញត្កុមត្េសួារររស់្ខញុ ំ។ គៅគេលត លេួកគេបាន ឹងថា 
អាជាញ ្រគៅកាុ ងអងគការមិនតមនរោា ភិបាល បានស្ាីរគនាទ ស្ឱ្យខញុ ំ។ នាង ជាមនុស្សត លគេគារេខាែ ងំ 
គហើយខញុ ំត្រូវបានគេគមើលគ ើញថា ជាកុមារាជទំងម់ាា កត់ លតាមទកទ់ងារ។់ 

គេត្បារខ់ញុ ំថា ខញុ ំសំ្្ងគហើយត លបានរមួ គំណ្កជាមយួស្តស្ាីសាអ រ។ មិរាររស់្ខញុ ំត្បារា់រថ់ា េួក
គេត្បាថាា ថា េួកគេមានឱ្កាស្ ូចាា គនេះ។ សូ្មបីតរគលាកឪេុក (pastor) កប៏ានត្បារខ់ញុ ំ ូគច្ចា េះត រ។ 
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វាបានគ្វើឱ្យខញុ ំមានអារមមណ៍្ចតមែក រ ុតនាគៅគេលត លគេត្បារខ់ញុ ំតររគនេះ វាមានអារមមណ៍្ថាជាកំហុស្
ររស់្ខញុ ំ។ 

វាេិបាកកាុ ងការនិយាយថា គទ គៅកានន់ាង។ ខញុ ំត្រូវការមនុស្សមាា ករ់ំគេញរួនាទីជាមាា យ ារយ់ក
ចិរាទុកោកច់ំគពាេះខញុ ំ គហើយឱ្យអំគ្យមកខញុ ំ គៅគេលខញុ ំអាយុ ១៣ ឬ១៤ឆ្ា ។ំ ខញុ មំានអារមមណ៍្ ខញុ ំ
មិនអាចរ ិគស្្បាន គហើយខញុ ំកមិ៏នចងរ់ ិគស្្ត រ។ ារប់ានគ្វើគរឿង ូចាា ជាមយួកុមារាគផ្សង
គទៀរ ត លមានអាយុេី ១៣-១៥ឆ្ា ។ំ 

ខញុ ំមិនត លត្បារអ់ាក្មាា កអ់ំេីការរគំលាភរំពានគនេះគទ។ ខញុ ំភយ័ខាែ ច ខញុ  ឹំងថាអវីត លខញុ ំបានគ្វើ េឺ  
ខុស្។ ារជ់ាមិរាភកាិររស់្មាា យខញុ ំ គហើយារម់ានឥទធិេលខាែ ងំគលើជីវរិខញុ ំ។ ខញុ ំមានអារមមណ៍្ថា ខញុ ំត្រូវ
ការារ ់និងការតងទជំាលកខណ្ៈឪេុកមាា យត លារប់ានផ្ាល់ឱ្យខញុ ។ំ 

កុមារា ត្រវូបានគេរាយការណ៍្ថា រងការស្ាីរគនាទ ស្ចគំពាេះការរគំលាភរំពានត លបានត្រត្េឹរាមកគលើខែួន 
 ូចត លបានរង្ហា ញកាុងគរឿងខាងគលើ (Hilton 2008)។ អាកស្ត្មរស្ត្មួលកមមវ ិ្  ី មយួរូរ មកេីអងគការជីវរិ
គៅកមពុជា(This Life Cambodia) បានគរៀររារេ់ីរគរៀរត លនាងគ ើញកាុងស្វនាការ កុមារត្រូវបានគេស្ាី
រគនាទ ស្ចំគពាេះអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ ត លបានត្រត្េឹរាចំគពាេះេួកគេ។ 

កុមារ ទងំត្រុស្ ទងំត្សី្ ត្រូវបានគេគស្ើចចំអក និងស្ាីរគនាទ ស្គៅកាុ ងរុលាការ។ គរឿងគនេះភាេគត្ចើន
គកើរគ ើងគៅកាុ ង ំុ/ស្ង្ហា រ។់ គេសឹ្ងមិនគជឿកុមារា គៅគេលត លេកួគេគៅជួរនេរបាល គហើយ
េួកគេហាកមិ់នចងរ់ាយការណ៍្អំេីគរឿងគនេះ។ គៅត្កម អាចនឹងគស្ើចគៅគេលត លកុមារាត្បារេី់ការ
រគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទ។ ខញុ ំបានចូលគៅរុលាការមាង រុលាការបានស្ាីរគនាទ ស្ឱ្យជនរងគត្ាេះ គហើយ
សួ្រថាគហរុអវីបានជាគៅទីគនាេះឱ្យគេរគំលាភ។ សំ្ណួ្រគនេះគៅកានកុ់មារ អាចររឹតររគងាើនកាីឈឺច្ចរ់
 ល់េួកគេ។   

ការស្ាីរគនាទ ស្កុមារចំគពាេះការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ មនិត្រឹមតរកានត់រគ្វើឱ្យេកួគេឈចឺ្ចររ់ ុគ ណ្ េះគទ រ ុតនា
តងមទងំរង្ហអ កម់និឱ្យនយិាយគចញមកេីរទេិគសា្នរ៍រស់្េួកគេ នងិេោយាមតស្វងរកយុរាិ្ម ៌ គហើយតងម
ទងំរគងាើនអារមមណ៍្អាមា ស់្ និងភយ័ខាែ ចគទៀរផ្ង។ 
 

ការគបំ្ទផ្ផ្ែកចិតតស្ងគម្ស្ប្មារ់កមុារា 
គរើគទេះរីជាមានទស្សនៈថា រុរស្ និងកុមារា មានភាេរងឹមាេីំ្មមជារិ និងមនិង្ហយរងការរំពាន កុមារាត ល
ធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ េរិជារងភាេអាមា ស់្ នងិបាររ់ងក់ិរាិយស្យា ងខាែ ងំ (Davis et al. 2017)
។ អំគេើហិងាផ្ែូវគភទ អាចជេះឥទធិេលគលើសុ្ខភាេផ្ែូវកាយ និងសាម ររីរយៈគេលខែី និងរយៈគេលតវងមយួចំនួន 
ត លអាចរ េះពាល់ ល់ការសិ្កា សុ្ខភាេ ការង្ហរ និងសុ្ខុមាលភាេររស់្កុមារ (Moynihan et al. 2018)
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រោា ភិបាលមិនបានផ្ាល់ការាតំ្ទផ្ែូ វចិរា ល់ជនរងគត្ាេះគទ។ ការត្រឹកាគយារល់ គៅតរជាគរឿងងមី គៅ
កមពុជា ជនរងគត្ាេះត្រូវគរៀនរស់្ជាមយួនឹងការបាកស់ាម ររី។ មានត្រជាជនរស់្គៅជាមយួការបាក់
សាម ររី លាកទុ់កកាុ ងចិរា គហើយមានរញ្ញា ត្រឈមជាគត្ចើនស្ត្មារម់នុស្សទងំគនេះ ត លត្រូវគោេះ   
ត្សាយ។ មានរត្មូវការការាតំ្ទផ្ែូ វចិរាេីស្ងគម មិនតមនស្ត្មារត់្រឹមតរជនរងគត្ាេះរ គុ ណ្ េះគទ តរ
ស្ត្មារត់្េួសារផ្ងត រ។   

អាកត លធាែ រម់ានរទេិគសា្នប៍ាកស់ាម ររី េីអរីរកាល បានបាររ់ងទ់ំនុកចិរា េកួគេតលងគជឿគលើ
ត្េួសារ តលងគជឿអាក នទ គេាម នជគំនឿកាុ ងការត្បារេី់អវីត លបានគកើរគ ើងចំគពាេះគេ  ូគចាេះគេបាន
អររ់ឱំ្យកូនគៅជនំានគ់ត្កាយឱ្យអនុវរាតាមត រ។ ការត្បារអ់ាក នទេីអវីត លបានគកើរគ ើង មិនតមនជា
អវីត លត្រូវគ្វើគនាេះគទ។  ូគចាេះ គៅគេលត លត្រូវនិយាយគៅកានអ់ាកផ្ាល់ត្រឹកាគយារល់ េួកគេាម ន
ជគំនឿទុកចិរា េួកគេខវេះការាតំ្ទផ្ែូ វចិរាេីស្ងគម។ វារគងាើរជាជងឺំបាកស់ាម ររីរជនំាន។់  

 

៥. ផ្លូវន ព្ ោះនៅម្ុខ៖ នតើប្តូវការអវីខលោះកែងុការការពារកមុារា? 
 ូចរ ា្ ត្រគទស្ជាគត្ចើនកាុងេិភេគលាកត រ កមពុជាស្ថិរគត្កាមទំគនៀមទំលារគ់យនឌរ័មយួចំនួន (រទោា ន
គយនឌរ័) ត លរងឥទធិេលេីត្រេន័ធរិតា្ិរគរយយ។ គេរេំងឹថា កុមារាត្រូវតររងឹមា ំមនិង្ហយរងគត្ាេះ កាុងរររិ
ទខែេះ មានទំនួលខុស្ត្រូវខាងគស្ ាកិចចចំគពាេះត្កុមត្េសួារ និងមានសិ្ទធិគត្រើអំគេើហិងា។ គេតរងស្នមរថា កុមា
រាត្រូវមានររុស្លកខណ្ៈ នងិមានស្មរថភាេត្េរត់្េងផ្ែូវគភទ។ គេេិរថា កុមារ ី មានលកខណ្ៈអស្កមម មនិ
រងឹរូស្ គចេះសាា ររ់ង្ហគ រ ់ និងង្ហយរងគត្ាេះគោយសារការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ គហរុគនេះ គ ើមបលុីររំបារ់
អំគេើហិងាតផ្អកគលើគយនឌរ័ (GBV) រាររ់ញ្ចូ លទងំ អំគេើហិងាផ្ែូវគភទទងំគលើកុមារា និងកុមារ ីច្ចបំាចត់្រូវ
េិនិរយគ ើងវញិនូវេំនិរវរប្ម ៌ម៏ានឥទធិេលជុំវញិភាេជារុរស្ និងភាេជាស្តស្ាី ត លបានច្ចកឬ់ស្គត្ៅកាុង
វរប្មន៌នស្ងគមតខមរ។ កមមវ ិ្ ីអភវិឌឍន ៍ និងមនុស្ស្ម ៌ មនិេួរគលើកកមពស់្ការអររ់ ំ នងិផ្ាល់សិ្ទធិអំ្ ច ល់
កុមាររី ុគ ណ្ េះគទ រ ុតនាត្រូវគ្វើការត្ស្រាា ចំគពាេះកុមារា នងិរុរស្ផ្ងត រ គ ើមបគីលើកទឹកចិរាកុមារាឱ្យតស្វងយល់ 
ថា វាជាគរឿង្មមតាត លង្ហយរងគត្ាេះ គហើយភាេជារុរស្ររស់្េួកគេ មនិេួរតផ្អកគលើភាេសាវ ហារ ់ និងឥទធិ
េលគលើផ្ែូវគភទរ ុគ ណ្ េះគទ។ េួររញ្ចូ លការគលើកកមពស់្ការយល់ ឹង ថា កុមារាកអ៏ាចរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទបានត រ។ េួរមានការគលើកទឹកចរិាឱ្យកុមារារាយការណ៍្ត្បារអ់ាជាញ ្រ គៅគេលត លេួកគេរងការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទ គហើយត្រូវរនាកិចចខរិខំត្រឹងតត្រងកាុងការការរ់នថយការមាកង់្ហយ នងិរងាកាីអាមា ស់្ ល់េួក
គេ។ មេគុគទទស្នគ៍ទស្ចរណ៍្អាយុ ២៧ឆ្ា មំាា ក ់មកេីគខរាគស្ៀមរារ យល់ត្ស្រថា វាច្ចបំាចត់ លរុេគលត្េរ់
រូរ រាររ់ញ្ចូ លកុមារាកាី ត្រូវនយិាយគចញេីករណី្អំគេើហិងាផ្ែូវគភទ៖ 

គយើងត្រូវការការយល់ ឹងអំេីរញ្ញា ទងំគនេះរតនថមគទៀរ។ រចចុ របនា េិភេគលាកកេុំងផ្លែ ស់្រាូ រ គហើយ
ត្រជាជនកក៏ានត់រយល់ ឹងអេីំសិ្ទធិររស់្េួកគេ។ ត្រជាជនេួរមានទំនុកចិរាកាុ ងការនិយាយ គស្រភីាេ

26 
 

។ រយួា ង ការសិ្កាមយួជាមយួយុវជនត លចូលរមួកាុងគស្វាផ្ាល់ជំនួយ ល់ជនរងគត្ាេះគត្កាយការជួញ ូរ
គៅត្រគទស្កមពុជា នង នងិគវៀរ្ម បានរកគ ើញថា កុមារាចំនួនគត្ចើនជាង១ ភាេ ៣ រង្ហា ញនូវអាការៈភយ័
បារមភ និងបាកទ់កឹចិរា គហើយកុមារាចំននួគត្ចើនជាង១ ភាេ៤ មានអាការៈជំងឺគស្តស្ាស្គត្កាយការរ េះទងគិចផ្ែូវចិរា
(PTSD) (Nodzenski et al. 2019)។ Lisak (1994) បានរកគ ើញថា គៅកាុងការវភិាេគលើជនរងគត្ាេះជា
រុរស្េីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទចំននួ ២៦ នាក ់បានត្បារេ់ីអារមមណ៍្ថាខែួនាម នរនមែ ជីវរិាម ននយ័ និងអន ់
(ហីនភាេ) គហើយវាកានត់រអាត្កកគ់ៅៗ នាគេលគត្កាយមកគទៀរ។ 

ការេិនិរយគលើសិ្កាមយួគៅឆ្ា ២ំ០០៥ អំេីផ្លវបិាកផ្ែូវចិរាគកើរគចញេីការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគលើមនុស្ស 
ត្រុស្ រកគ ើញថា មនុស្សត្រសុ្ រងឥទធិេលអាត្កកម់យួចនំួន គលើអរាស្ញ្ញា ណ្គភទ នងិជំគនឿជាកគ់លើខែួនឯង 
គហើយត្រូវគោេះត្សាយររសួ្ត លគកើរគចញេីការរ ិគស្្ ការស្ណ្ាំ ខែួនឯង រំតរកខែួនគៅតរឯង មនិគស្េ
េរអ់ាក នទ នងិការរំផ្លែ ញខែួនឯង (Valente 2005)។ Berelowitz (2012) រកគ ើញថា កុមារត លធាែ ររ់ង
ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ បានត្បារថ់ា ខវេះភាេគជឿជាកគ់លើខែួនឯង គហើយមានរណំ្ងគ្វើបារ រំផ្លែ ញខែួនឯង 
ត្េមទងំមានេនិំរ និងរ ុនរ ងគ្វើអរាឃរ (Edinburgh et al. 2015)។ គលើស្េីគនេះ ការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទ អាចនាឱំ្យកុមារាេិបាកគជឿអាក នទ ខវេះការគារេឱ្យរនមែគលើខែួនឯង និងមានរញ្ញា កាុងការទកទ់ងជាមយួ
អាក នទ (Hallett 2016)។ រុរស្វយ័ ២៧ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេីរាជធានីភាគំេញ ត លត្រូវបានស្តស្ាីចំ្ស់្ជាអាក
ផ្សេវផ្ាយសាស្នាលួងគលាម បានេនយល់ថា៖ 

គេមិនយល់េីការរំពានផ្ែូ វចិរា រនាទ រេី់គកើរមានសាថ នភាេគនេះគទ។ ខញុ ំេោយាមផឹ្ក គហើយមិនយល់េី
រគរៀរកសាងទំនាកទ់ំនងជាមយួនារគី ើយ។ 

គយាងតាមការត្សាវត្ជាវគមអំគៅរយៈគេលតវង អំេីការជួញ ូរផ្ែូវគភទគៅកមពុជា (Butterfly Longitudinal 
Study on Sex Trafficking in Cambodia) អាកចូលរមួមាា កប់ាននយិាយថា ការឈចឺ្ចរទុ់កខលំបាកត លគកើរ
គចញេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ ជិរ ៧ឆ្ា មំុន បានរនសល់ទុកនូវអារមមណ៍្ភយ័ត្េួយបារមភ ិរជារជ់ានចិច ខាែ ច
ត្រជាជនកាុងស្ហេមនរ៍រស់្ារ ់  ឹងថាារធ់ាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ អាកចូលរមួមាា កគ់ទៀរ អាយុ 
១៩ឆ្ា  ំ គៅឆ្ា ២ំ០១៥ បានត្បារថ់ា ធាែ រជ់រួការលំបាកកាុងការរកាគស្ថរភាេការង្ហរ គោយសារតរមានរញ្ញា
រហូរជាមយួនិគយាជកររស់្ារ។់ ារម់ានអារមមណ៍្ថា គរឿងគនេះគកើរគ ើងគោយសារតរារម់ានអារមមណ៍្
ងរត់្េួយបារមភជាត្រច្ច ំគត្ពាេះារម់និអាចរកចណូំ្លស្ត្មារត់្េួសារបាន គហើយនាឱំ្យារគ់ត្រើត្បាស់្សារធារុ
គញៀនផ្ងត រ (Channtha et al. 2021)។  ូគចាេះ មានភស្ាុតាងសំ្ខានត់ លរង្ហា ញថា អំគេើហិងាផ្ែូវគភទ 
អាចជេះឥទធិេល្ំគ្ងគលើសុ្ខុមាលភាេសាម ររីររស់្កុមារ រមួទងំកុមារាផ្ងត រ។ 

គទេះជាយា ងគនេះកាី កម៏ានភស្ាុតាងសំ្ខានត់ លរង្ហា ញថា ការាតំ្ទផ្ែូវចិរា និងសាម ររីេីស្ងគម អាចជួយ កុមារ
ឱ្យគ ើរឆ្ែងសាថ នភាេននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទបាន (អងគការសុ្ខភាេេិភេគលាក WHO 2017)។ គៅកមពុជា 
ការផ្ាល់ការាតំ្ទផ្ែូវចិរាេីស្ងគមស្ត្មារជ់នរងគត្ាេះេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគៅមានកត្មរិគៅគ ើយ ជា
េិគស្ស្ជនរងគត្ាេះជារុរស្។ អាករំ្ ងមយួរូរមកេីអងគការ ហាការ (Hagar) បានេនយល់ថា៖ 
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រោា ភិបាលមិនបានផ្ាល់ការាតំ្ទផ្ែូ វចិរា ល់ជនរងគត្ាេះគទ។ ការត្រឹកាគយារល់ គៅតរជាគរឿងងមី គៅ
កមពុជា ជនរងគត្ាេះត្រូវគរៀនរស់្ជាមយួនឹងការបាកស់ាម ររី។ មានត្រជាជនរស់្គៅជាមយួការបាក់
សាម ររី លាកទុ់កកាុ ងចិរា គហើយមានរញ្ញា ត្រឈមជាគត្ចើនស្ត្មារម់នុស្សទងំគនេះ ត លត្រូវគោេះ   
ត្សាយ។ មានរត្មូវការការាតំ្ទផ្ែូ វចិរាេីស្ងគម មិនតមនស្ត្មារត់្រឹមតរជនរងគត្ាេះរ គុ ណ្ េះគទ តរ
ស្ត្មារត់្េួសារផ្ងត រ។   

អាកត លធាែ រម់ានរទេិគសា្នប៍ាកស់ាម ររី េីអរីរកាល បានបាររ់ងទ់ំនុកចិរា េកួគេតលងគជឿគលើ
ត្េួសារ តលងគជឿអាក នទ គេាម នជគំនឿកាុ ងការត្បារេី់អវីត លបានគកើរគ ើងចំគពាេះគេ  ូគចាេះគេបាន
អររ់ឱំ្យកូនគៅជនំានគ់ត្កាយឱ្យអនុវរាតាមត រ។ ការត្បារអ់ាក នទេីអវីត លបានគកើរគ ើង មិនតមនជា
អវីត លត្រូវគ្វើគនាេះគទ។  ូគចាេះ គៅគេលត លត្រូវនិយាយគៅកានអ់ាកផ្ាល់ត្រឹកាគយារល់ េកួគេាម ន
ជគំនឿទុកចិរា េួកគេខវេះការាតំ្ទផ្ែូ វចិរាេីស្ងគម។ វារគងាើរជាជងឺំបាកស់ាម ររីរជនំាន។់  

 

៥. ផ្លូវន ព្ ោះនៅម្ុខ៖ នតើប្តូវការអវីខលោះកែងុការការពារកមុារា? 
 ូចរ ា្ ត្រគទស្ជាគត្ចើនកាុងេិភេគលាកត រ កមពុជាស្ថិរគត្កាមទំគនៀមទំលារគ់យនឌរ័មយួចំនួន (រទោា ន
គយនឌរ័) ត លរងឥទធិេលេីត្រេន័ធរិតា្ិរគរយយ។ គេរេឹំងថា កុមារាត្រូវតររងឹមា ំមនិង្ហយរងគត្ាេះ កាុងរររិ
ទខែេះ មានទំនួលខុស្ត្រូវខាងគស្ ាកិចចចំគពាេះត្កុមត្េសួារ និងមានសិ្ទធិគត្រើអំគេើហិងា។ គេតរងស្នមរថា កុមា
រាត្រូវមានររុស្លកខណ្ៈ នងិមានស្មរថភាេត្េរត់្េងផ្ែូវគភទ។ គេេិរថា កុមារ ី មានលកខណ្ៈអស្កមម មនិ
រងឹរូស្ គចេះសាា ររ់ង្ហគ រ ់ និងង្ហយរងគត្ាេះគោយសារការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ គហរុគនេះ គ ើមបលុីររំបារ់
អំគេើហិងាតផ្អកគលើគយនឌរ័ (GBV) រាររ់ញ្ចូ លទងំ អំគេើហិងាផ្ែូវគភទទងំគលើកុមារា និងកុមារ ីច្ចបំាចត់្រូវ
េិនិរយគ ើងវញិនូវេំនិរវរប្ម ៌ម៏ានឥទធិេលជុំវញិភាេជារុរស្ និងភាេជាស្តស្ាី ត លបានច្ចកឬ់ស្គត្ៅកាុង
វរប្មន៌នស្ងគមតខមរ។ កមមវ ិ្ ីអភវិឌឍន ៍ និងមនុស្ស្ម ៌ មនិេួរគលើកកមពស់្ការអររ់ ំ និងផ្ាល់សិ្ទធិអំ្ ច ល់
កុមាររី ុគ ណ្ េះគទ រ ុតនាត្រូវគ្វើការត្ស្រាា ចំគពាេះកុមារា នងិរុរស្ផ្ងត រ គ ើមបគីលើកទឹកចិរាកុមារាឱ្យតស្វងយល់ 
ថា វាជាគរឿង្មមតាត លង្ហយរងគត្ាេះ គហើយភាេជារុរស្ររស់្េួកគេ មនិេួរតផ្អកគលើភាេសាវ ហារ ់ និងឥទធិ
េលគលើផ្ែូវគភទរ ុគ ណ្ េះគទ។ េួររញ្ចូ លការគលើកកមពស់្ការយល់ ឹង ថា កុមារាកអ៏ាចរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវ
គភទបានត រ។ េួរមានការគលើកទឹកចរិាឱ្យកុមារារាយការណ៍្ត្បារអ់ាជាញ ្រ គៅគេលត លេួកគេរងការរគំលាភ
រំពានផ្ែូវគភទ គហើយត្រវូរនាកិចចខរិខំត្រឹងតត្រងកាុងការការរ់នថយការមាកង់្ហយ នងិរងាកាីអាមា ស់្ ល់េួក
គេ។ មេគុគទទស្នគ៍ទស្ចរណ៍្អាយុ ២៧ឆ្ា មំាា ក ់មកេីគខរាគស្ៀមរារ យល់ត្ស្រថា វាច្ចបំាចត់ លរុេគលត្េរ់
រូរ រាររ់ញ្ចូ លកុមារាកាី ត្រូវនយិាយគចញេីករណី្អំគេើហិងាផ្ែូវគភទ៖ 

គយើងត្រូវការការយល់ ឹងអំេីរញ្ញា ទងំគនេះរតនថមគទៀរ។ រចចុ របនា េិភេគលាកកេុំងផ្លែ ស់្រាូ រ គហើយ
ត្រជាជនកក៏ានត់រយល់ ឹងអេីំសិ្ទធិររស់្េួកគេ។ ត្រជាជនេួរមានទំនុកចិរាកាុ ងការនិយាយ គស្រភីាេ
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ទនត់្េរត់្ានស់្ត្មារកុ់មារាគៅគ ើយគទ េួកគេត្រូវការអាកជនំាញ គ ើមបីគ្វើការជាមយួកុមារា និង
កុមារ ីគហើយត្រូវរណ្ាុ េះរ ា្ លអាកជនំាញទងំគនាេះផ្ង។ អវីត លត្រគស្ើរ ត លអាកអាចគ្វើបានគនាេះ 
េឺអររ់តំ្រជាជនអំេីអវីជាត្រេន័ធត លតផ្អកគលើសិ្ទធិមនុស្ស និងចារ។់ មស្តនាីនេរបាល ត្រូវការការស្ហ
ការជាមយួមនទីរគេទយ គ ើមបីេកួគេអាចកណំ្រអ់រាស្ញ្ញា ណ្គរឿងកាី គហើយរនាទ រម់ករញ្ជូ នសំ្ណំុ្គរឿង
ទងំគនាេះគៅអាកផ្ាល់គស្វាស្ងគម  ូចជា គស្វាកមមររស់្អងគការមិនតមនរោា ភិបាលជាគ ើម។ 

ាររ់ឮំកគយើងេីអវីត លសំ្ខានរ់ំផុ្រគនាេះេឺ៖ 

គៅគេលសាៃ រា់ម ន ណឹំ្ង មិនត្បាក ថា ាម នអវីគកើរគ ើងគនាេះគ ើយ។ 

  

អៃុសាស្ៃ៍៖ តុោការផ្ដលអៃុវតតកមុារនម្ប្ត ី
មានជំហានមយួចនំួនត លកមពុជាអាចអនុវរាគ ើមបធីានាថា កុមារា ទទួលបានយុរាិ្មត៌្េរត់្ាន ់គៅគេលេួក
គេជាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ កុមារេួរទទួលបានការាតំ្ទ គៅទូទងំ ំគណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ី
រុលាការ គហើយផ្ាល់សិ្ទធិកាុងការតស្វងរកជំនួយេីរុេគលិកស្ងគមកិចច គ ើមបអីមេួកគេគៅត្េរ ំ់្កក់ាលនន
នីរិវ ិ្ ជីំនុជំត្មេះកា។ី ឪេុកមាា យ ឬអា្េោបាលត្ស្រចារេ់ួរអមកុមារផ្ងត រ។ េួកគេេួរមានសិ្ទធិគត្ជើស្
គរ ើស្គភទររស់្គមធាវ ីត លេួកគេមានអារមមណ៍្ង្ហយត្សួ្ល និងអាចជរួត្េេះរាជអាជាញ មុនគេលគ ើងស្វនាការ
ជំនុំជត្មេះកាី។ វាកច៏្ចបំាចក់ាុងការផ្ាល់ត្រឹកាត្េរត់្ជងុគត្ជាយ ល់កុមារ គៅទូទងំ គំណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ីរុលាការ 
គោយត្រកាននូ់វកុមារគមត្រី។ វាច្ចបំាចត់ លត្រូវោកកុ់មារ ឱ្យគៅោចឆ់្ៃ យេីជនគលមើស្ កាុងអំ ុងគេលស្វ
នាការ និងលំហូរនីរិវ ិ្ ីរុលាការ គហើយេួរតណ្នាជំាមុនេសំី្ណួ្រអវីខែេះត លគៅត្កមនឹងសាកសួ្រគៅកាុងរនទរ់
ស្វនាការ។ គេេួរេនយល់គៅកុមារ េីរួនាទីគផ្សងៗគៅកាុងរនទរស់្វនាការ គ ើមបធីានាថាេួកគេមានអារមមណ៍្
ង្ហយត្សួ្ល។ 

កាុងករណី្ត ល កុមារមនិត្រូវបានអនុញ្ញា រឱ្យផ្ាល់ស្កខកីមមគៅខាងគត្ៅរនទរស់្វនាការ គេេួរអនុញ្ញា រឱ្យ
កុមារអងគុយជិរអាកតងទ ំ គ ើមបអីាចឱ្យេួកគេមានអារមមណ៍្ថាមានសុ្វរថិភាេ និងទទលួបានការការពារ។ គេ
េួរគត្រើមគ្ោបាយស្កខីកមមតាមវគី អូ ត្រសិ្នគរើអាច គ ើមបឱី្យកុមារមានអារមមណ៍្កានត់រង្ហយត្សួ្ល និងគជៀស្
វាងការគស្ាើឱ្យកុមារគ្វើត្តារេ់ីរទេិគសា្នន៍នការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ ត លអាចនាឱំ្យមានការបាកស់ាម ររី្ៃន់
្ៃរ។ គហរុគនេះ គេេួរត្រឹមតរសាកសួ្រកុមារ ឱ្យគរៀររាររ់ង្ហា ញេីរទេិគសា្នប៍ាកស់ាម ររី គៅទីតាងំសុ្វរថិភាេ
មយួ ត លការសាកសួ្រ ត្រូវ ឹកនាគំោយអាកជំនាញសុ្ខភាេផ្ែូវចិរា គហើយគ្វើគ ើងតាមមគ្ោបាយមយួកាុង
គាលរំណ្ងគជៀស្វាងរងាការឈចឺ្ចរ។់ កាុងអំ ុងគេលជំនុំជត្មេះ គេេួរគជៀស្វាងការរ េះពាល់ផ្លទ ល់រវាងជន
រងគត្ាេះ និងជនគលមើស្ គ ើមបកុីំឱ្យកុមារបាកស់ាម ររមីាងគទៀរ។ គេេួរអនុញ្ញា រឱ្យកុមារអងគុយរងច់្ចគំៅកាុងរនទរ់
រងច់្ចោំចគ់ោយត ក េីជនគលមើស្ មុនគេល និងគត្កាយគេលជំនុំជត្មេះ គហើយមនិេួរឱ្យកុមាររងច់្ចយូំរ គៅមុន 
និងគត្កាយគេលជំនុំជត្មេះគ ើយ។ គៅគេលកុមារផ្ាល់ស្កខកីមម ជនគលមើស្មនិេួរស្ថិរកាុងរនទរគ់នាេះគទ។ រតនថម
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កាុ ងការរគញ្ចញមរិ និងនិយាយគចញមកគៅគេលជរួត្រទេះការរគំលាភរំពាន។ សូ្មបីតរគេល
និយាយេីរញ្ញា គនេះឥ ូវគនេះ ខញុ ំកានត់រមានទឹកចិរាកាុ ងការនិយាយគចញមក។   

ការគលើកកមពស់្ការយល់ ឹងអំេីគត្រវា  ងន់នអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ រាររ់ញ្ចូ លទងំអំគេើហិងាផ្ែូវគភទគលើកុមារា 
េឺជាចំណុ្ចេនែេឹះត លត្រូវត្រយុទធត្រឆ្ងំនឹងការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ។ វាច្ចបំាចត់ លត្រូវគលើកកមពស់្ការ
យល់ ឹង ជាេិគស្ស្អំេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា កាុងរររិទអភវិឌឍន ៍នងិមនុស្ស្ម ៌ ូគចាេះគទើរអាច
មានការច្ចរវ់ធិានការផ្ែូវចារ ់និងមនុស្ស្ម ៌គ ើមបធីានាថា កុមារាទទួលបានការការពារ។ អាករំ្ ងមកេី
អងគការ ហាការ (Hagar) បានស្ងារ់្ ៃនគ់លើចំណុ្ចគនេះ គោយនិយាយថា៖ 

កមពុជាច្ចបំាចត់្រូវរគងាើនសិ្ទធិទទួលបានយុរាិ្មឱ៌្យកានត់រត្រគស្ើរគ ើង និងគ្វើការយា ងជិរស្ាិរ
ជាមយួ    រោា ភិបាលកាុ ងការរស្ ូមរិអំេីរញ្ញា គនេះ ត្េមទងំផ្ាល់ការអររ់ ំ និងការយល់ ឹងកាុ ងស្ហ
េមន ៍មិនតមនត្រឹមតរគៅទីត្កុងរ ុគ ណ្ េះគទ។ ត្រជាជនគៅទីត្កុង បានយល់ ឹងគត្ចើនេីរញ្ញា គនេះ រ ុតនា
ត្រជាជនគៅរំរនោ់ចត់្ស្យាល េកួគេមិនយល់េី គំណ្ើ រការផ្ែូ វចារគ់ទ។  ូគចាេះ ការអររ់ ំ និងការ
យល់ ឹង េួរគផ្លា រគលើរំរនោ់ចត់្ស្យាលឱ្យបានគត្ចើន។ វាេួរគផ្លា រគលើចារ ់ គហើយេួរមានតខស
ទូរស័្េទរនាទ ន ់ត លត្រជាជនអាចទទួលបានជនំួយាតំ្ទ។   

កេ៏ួរគលើកកមពស់្ការយល់ ឹងេីត្រគភទននការរគំលាភរំពានត លអាចគកើរមានគ ើង មិនតមនចំគពាេះ
តរកុមារ ី រ ុតនាកអ៏ាចគកើរគ ើងចំគពាេះកុមារាផ្ងត រ។ ត្រវូេនយល់េួកគេឱ្យបាន ឹង ថានរ្អាច
រំពានេួកគេ។ គហើយេួររគងាើនការយល់ ឹងអេីំគៅទី្ត លត្រជាជនអាចតស្វងរកគស្វា គត្ពាេះថា
ជាញឹកញរ ់ វាេិបាកស្ត្មារត់្រជាជនគៅរំរនោ់ចត់្ស្យាលត លេុំអាចទទលួបានគស្វាកមម 
គហើយវាេិបាកស្ត្មារេ់ួកគេកាុ ងការគ្វើ គំណ្ើ រ។ 

រុរស្អាយុ ២៧ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេីរាជធានីភាគំេញ កប៏ានស្ងារ់្ ៃនេ់ីសារៈសំ្ខានន់នការគលើកកមពស់្ការយល់
 ឹង គ ើមបអីាចឱ្យកុមារ រមួទងំកុមារា អាច ឹងេីរគរៀរតស្វងរកការាតំ្ទ និងតស្វងរកយុរាិ្ម ៌ គៅគេលត ល
េួកគេរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ៖ 

 ត្រូវរគងាើនការយល់ ឹងអំេីកតនែងត លកុមារអាចតស្វងរកជនំួយ ត្រូវមានគស្វាកមម និងកមមវ ិ្ ីគ ើមបី
ជួយ  ល់កុមារ។ តាមេិរ គៅត្រគទស្កមពុជាមានគស្វាកមម រ តុនាត្រជាជនមិនបាន ឹង មានតរអាកមាន
ចំគណ្េះ ឹងគទគទើរបាន ឹងអេីំគស្វាទងំគនេះ។ គៅភាគំេញ ខញុ ំមិន ឹងថា ខញុ ំត្រូវគៅ្គទ។ ខញុ ំ ឹងត្រឹម
ថា ខញុ ំនឹងគៅរកអងគការមិនតមនរោា ភិបាល។ 

រុរស្អាយុ ៣៨ឆ្ា  ំមយួរូរ មកេីគខរាគស្ៀមរារ បាននិយាយថា៖ 

 ការគលើកកមពស់្ការយល់ ឹង មានសារៈសំ្ខាន់្ ស់្។ ការអររ់តំ្រជាជនអេីំរញ្ញា ទងំគនេះ គហើយ
ធានាថា មានយនាការមយួចនំួនស្ត្មាររ់ញ្ជូ នគៅកានរ់េុគលិកស្ងគមកិចច។ ការាតំ្ទេីស្ងគមគៅមិន
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ទនត់្េរត់្ានស់្ត្មារកុ់មារាគៅគ ើយគទ េួកគេត្រូវការអាកជនំាញ គ ើមបីគ្វើការជាមយួកុមារា និង
កុមារ ីគហើយត្រូវរណ្ាុ េះរ ា្ លអាកជនំាញទងំគនាេះផ្ង។ អវីត លត្រគស្ើរ ត លអាកអាចគ្វើបានគនាេះ 
េឺអររ់តំ្រជាជនអំេីអវីជាត្រេន័ធត លតផ្អកគលើសិ្ទធិមនុស្ស និងចារ។់ មស្តនាីនេរបាល ត្រូវការការស្ហ
ការជាមយួមនទីរគេទយ គ ើមបីេកួគេអាចកណំ្រអ់រាស្ញ្ញា ណ្គរឿងកាី គហើយរនាទ រម់ករញ្ជូ នសំ្ណំុ្គរឿង
ទងំគនាេះគៅអាកផ្ាល់គស្វាស្ងគម  ូចជា គស្វាកមមររស់្អងគការមិនតមនរោា ភិបាលជាគ ើម។ 

ាររ់ឮំកគយើងេីអវីត លសំ្ខានរ់ំផុ្រគនាេះេឺ៖ 

គៅគេលសាៃ រា់ម ន ណឹំ្ង មិនត្បាក ថា ាម នអវីគកើរគ ើងគនាេះគ ើយ។ 

  

អៃុសាស្ៃ៍៖ តុោការផ្ដលអៃុវតតកមុារនម្ប្ត ី
មានជំហានមយួចនំួនត លកមពុជាអាចអនុវរាគ ើមបធីានាថា កុមារា ទទួលបានយុរាិ្មត៌្េរត់្ាន ់គៅគេលេួក
គេជាជនរងគត្ាេះននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ កុមារេួរទទួលបានការាតំ្ទ គៅទូទងំ ំគណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ី
រុលាការ គហើយផ្ាល់សិ្ទធិកាុងការតស្វងរកជំនួយេីរុេគលិកស្ងគមកិចច គ ើមបអីមេួកគេគៅត្េរ ំ់្កក់ាលនន
នីរិវ ិ្ ីជំនុជំត្មេះកា។ី ឪេុកមាា យ ឬអា្េោបាលត្ស្រចារេ់ួរអមកុមារផ្ងត រ។ េួកគេេួរមានសិ្ទធិគត្ជើស្
គរ ើស្គភទររស់្គមធាវ ីត លេួកគេមានអារមមណ៍្ង្ហយត្សួ្ល និងអាចជរួត្េេះរាជអាជាញ មុនគេលគ ើងស្វនាការ
ជំនុំជត្មេះកាី។ វាកច៏្ចបំាចក់ាុងការផ្ាល់ត្រឹកាត្េរត់្ជងុគត្ជាយ ល់កុមារ គៅទូទងំ គំណ្ើ រការនីរិវ ិ្ ីរុលាការ 
គោយត្រកាននូ់វកុមារគមត្រី។ វាច្ចបំាចត់ លត្រូវោកកុ់មារ ឱ្យគៅោចឆ់្ៃ យេីជនគលមើស្ កាុងអំ ុងគេលស្វ
នាការ និងលំហូរនីរិវ ិ្ ីរុលាការ គហើយេួរតណ្នាជំាមុនេសំី្ណួ្រអវីខែេះត លគៅត្កមនឹងសាកសួ្រគៅកាុងរនទរ់
ស្វនាការ។ គេេួរេនយល់គៅកុមារ េីរួនាទីគផ្សងៗគៅកាុងរនទរស់្វនាការ គ ើមបធីានាថាេួកគេមានអារមមណ៍្
ង្ហយត្សួ្ល។ 

កាុងករណី្ត ល កុមារមនិត្រូវបានអនុញ្ញា រឱ្យផ្ាល់ស្កខកីមមគៅខាងគត្ៅរនទរស់្វនាការ គេេួរអនុញ្ញា រឱ្យ
កុមារអងគុយជិរអាកតងទ ំ គ ើមបអីាចឱ្យេួកគេមានអារមមណ៍្ថាមានសុ្វរថិភាេ និងទទលួបានការការពារ។ គេ
េួរគត្រើមគ្ោបាយស្កខីកមមតាមវគី អូ ត្រសិ្នគរើអាច គ ើមបឱី្យកុមារមានអារមមណ៍្កានត់រង្ហយត្សួ្ល និងគជៀស្
វាងការគស្ាើឱ្យកុមារគ្វើត្តារេ់ីរទេិគសា្នន៍នការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទ ត លអាចនាឱំ្យមានការបាកស់ាម ររី្ៃន់
្ៃរ។ គហរុគនេះ គេេួរត្រឹមតរសាកសួ្រកុមារ ឱ្យគរៀររាររ់ង្ហា ញេីរទេិគសា្នប៍ាកស់ាម ររី គៅទីតាងំសុ្វរថិភាេ
មយួ ត លការសាកសួ្រ ត្រូវ ឹកនាគំោយអាកជំនាញសុ្ខភាេផ្ែូវចិរា គហើយគ្វើគ ើងតាមមគ្ោបាយមយួកាុង
គាលរំណ្ងគជៀស្វាងរងាការឈចឺ្ចរ។់ កាុងអំ ុងគេលជំនុំជត្មេះ គេេួរគជៀស្វាងការរ េះពាល់ផ្លទ ល់រវាងជន
រងគត្ាេះ និងជនគលមើស្ គ ើមបកុីំឱ្យកុមារបាកស់ាម ររមីាងគទៀរ។ គេេួរអនុញ្ញា រឱ្យកុមារអងគុយរងច់្ចគំៅកាុងរនទរ់
រងច់្ចោំចគ់ោយត ក េីជនគលមើស្ មុនគេល និងគត្កាយគេលជំនុំជត្មេះ គហើយមនិេួរឱ្យកុមាររងច់្ចយូំរ គៅមុន 
និងគត្កាយគេលជំនុំជត្មេះគ ើយ។ គៅគេលកុមារផ្ាល់ស្កខកីមម ជនគលមើស្មនិេួរស្ថិរកាុងរនទរគ់នាេះគទ។ រតនថម
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កុមារាគៅរនាត្រឈមហានិភយ័ខពស់្ត លអាចរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងង្ហយគ ើញគរឿងអាស្អាភាស្
គលើត្រេន័ធអុិនគ្ើតណ្រ(អនឡាញ)ត លរងាគត្ាេះថាា ក ់ល់េួកគេផ្ងត រ។ ខណ្ៈត លមានរញ្ញា ត្រឈមកាុង
ការគលើកទឹកចិរាឱ្យត្េសួារេភិាកាេីរញ្ញា ផ្ែូវគភទ កាុងរយៈគេលខែី គេេួរគលើកទឹកចរិាឪេុកមាា យឱ្យយល់ថា អ
វរាមានននការេិភាការញ្ញា ផ្ែូវគភទ នឹងកានត់រជំរុញកូនៗ “ឱ្យគរៀនសូ្ត្រគោយខែួនឯង” ត លអាចនាឱំ្យកូនៗ
មានអាករបកិរយិាផ្ែូវគភទតររគត្ាេះថាា ក ់ រាររ់ញ្ចូ លទងំការរគង្ហា េះមារិកាត លមានគត្ាេះថាា កគ់លើត្រេន័ធអុនិ
គ្ើតណ្រ។   

 

តួ្ទរីុគគលកិស្ងគម្កចិច 
ជាការច្ចបំាច ់ កាុងការរគងាើនស្មរថភាេររស់្រេុគលិកស្ងគមកិចច និងអាកត លគ្វើការគៅកាុងវស័ិ្យសុ្ខភាេផ្ែូវ
ចិរា ឱ្យតស្វងយល់េីភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារាគៅនឹងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ រុេគលិកស្ងគមកិចច និង
អាកជំនាញសុ្ខភាេផ្ែូវចិរា េួរតស្វងយល់មូលគហរុត លអំគេើហិងាផ្ែូវគភទគលើកុមារា មនិត្រូវបានគេរាយ
ការណ៍្ ក ូ៏ចជាហាមត្បាមការេិភាកា មាកង់្ហយនិងការគរ ើស្គអើងកុមារាត លធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភ
ទ។ តាមរយៈការតស្វងយល់េីរគរៀរត លទំគនៀមទំលារគ់យនឌរ័រារាងំកុមារាេីការតស្វងរកជំនួយ គៅគេល
េួកគេរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងរញ្ញា ត្រឈមចមបង គៅគេលត លេួកគេជួរមស្តនាីអនុវរាចារ ់ក ូ៏ចជា
មរិាភកាិ ត្កមុត្េួសារ នងិសាធារណ្ជនទូគៅ អាកត លមានរួនាទីជួយ  មានស្មរថភាេកានត់រគត្ចើនកាុងការគ្វើ
 ូគចាេះ។ គនេះនឹងគលើកទកឹចរិាឱ្យកុមារា មនិត្រឹមតរមានទំគនារកាុងការរាយការណ៍្អំេកីាររគំលាភរំពានត ល
គកើរគ ើងគលើេួកគេរ ុគ ណ្ េះគទ រ ុតនាតងមទងំជយួ េួកគេកាុងការជាស្េះគស្បើយវញិេីរទេិគសា្ន ៍រ៏រសួ្ផ្ែូវ
ចិរាររស់្េួកគេ គហើយមានស្មរថភាេកានត់រត្រគស្ើរកាុងការតស្វងរកយុរាិ្មគ៌ៅរុលាការផ្ងត រ។ 
 

តួ្ទីររស្ប់្រព័ៃធផ្សពវផ្ាយ ៃិងយទុធ្ការតស្ មូ្ត ិ
គៅកត្មរិថាា កជ់ារ ិ ការយល់ ឹងេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា ច្ចបំាចត់្រូវរគងាើនគ ើង ល់ត្រជាជនទូ
គៅ។ ត្រេន័ធផ្សេវផ្ាយ នងិរគរៀរត លផ្សេវផ្ាយេីរញ្ញា អំគេើហិងាផ្ែូវគភទ គ ើររយួា ងសំ្ខានក់ាុង ំគណ្ើ រ
ការគនេះ។ ចណុំ្ចគនេះអាចស្គត្មចគៅបាន តាមមគ្ោបាយមយួចំនួន។ ឧទហរណ៍្ គៅតខមករា ឆ្ា ២ំ០២១ 
អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា (First Step Cambodia) បានគរៀរចំសិ្កាខ សាលា ល់អាកសារេរ័ម៌ាន និងអាក
ត្េរត់្េងត្រេន័ធផ្សេវផ្ាយលបីៗ  ចំនួន ៤០រូរ មកេីគខរាគផ្សងៗាា គៅកាុងកមពុជា គ ើមបតីចករតំលកេរ័ម៌ាន
រគស្ើរអំេីអំគេើហិងាផ្ែូវគភទគលើកុមារា កាុងគាលរំណ្ងរគងាើនការរាយការណ៍្អំេកីាររគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ 
និងរគងាើនការចូលរមួចំតណ្ក ម៏ានរនមែ កាុងការរគងាើនការយល់ ឹងអំេីការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគៅកាុងកមពុ
ជា។ អំ ុងគេលសិ្កាខ សាលា ត្កុមអាកសារេរ័ម៌ានត្រូវបានេនយល់អំេីវ ិ្ ីគរៀរចំេរ័ម៌ានតាមមគ្ោបាយមយួ
ត លអាចរគងាើនការយល់ ឹងកាុងស្ងគមេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ ជាញឹកញរ ់ សារេរ័ម៌ានគត្ចើន
ផ្សេវផ្ាយថា ការរគំលាភរពំានជាឧរបទទវគហរុនច នយត លត្រត្េឹរាគោយ “មនុស្សវកិលចររិ ឬវរិលាែ ស្
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េីគនេះ គៅគេលគកាេះគៅជនគលមើស្ឱ្យផ្ាល់ស្កខីកមម មនិេួរអនុញ្ញា រឱ្យេួកគេសាកសួ្រសំ្ណួ្រគៅកានកុ់មារជា
ជនរងគត្ាេះគ ើយ។ គៅត្កមេរួទទលួបានរណ្ាុ េះរ ា្ ល និងរគត្ងៀនេីរគរៀរសួ្រចគមែើយកុមារជាជនរង
គត្ាេះ តាមរគរៀរកុមារគមត្រី គហើយធានាថា មនិរងខឱំ្យកុមារគឆ្ែើយសំ្ណួ្រត លមនិច្ចបំាច ់ ត លអាចជេះឥទធិ
េលអវជិជមាន ល់សុ្ខុមាលភាេររស់្កុមារ។ ការតាងំសំ្ណួ្រ្មយួ ត្រូវេិច្ចរ្េីអាយុររស់្កុមារ 
គហើយគេត្រូវយកចិរាទុកោកស់ាា រច់គមែើយររស់្កុមារ។ វាច្ចបំាច ់ កាុងការរកាអរាស្ញ្ញា ណ្ររស់្កុមារជា
ស្មាៃ រ ់គត្ពាេះថា វាជាគរឿង្មមតាគៅគហើយ គៅកមពុជា ត លគេគ ើញគឈាម េះររស់្កុមារ ត្រូវបានផ្សេវផ្ាយជា
សាធារណ្ៈទងំកាុងរុលាការ និងគលើសារេរ័ម៌ាន។  

 

តួ្ទីររស្ស់ាោនរៀៃ 
សាលាគរៀនគ ើររួនាទីសំ្ខានរ់ំផុ្រកាុងការង្ហរផ្លែ ស់្រាូរទំគនៀមទមាែ រគ់យនឌរ័ត លរងាគត្ាេះថាា ក ់និងនាឱំ្យទងំ
កុមារា និងកុមារកីាែ យជាជនង្ហយរងគត្ាេះននអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ។ ការអររ់គំៅសាលាេរួរញ្ចូ លគមគរៀនអំេីផ្ែូវ
គភទ និងភាេង្ហយរងគត្ាេះគោយការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទររស់្កុមារា។ ចំណុ្ចគនេះអាចស្គត្មចគៅបាន 
តាមរយៈការរគងាើនការេិភាកាអំេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគៅកាុងសាលាគរៀន និងរមួរញ្ចូ លការេិភាកាគនេះ
គៅកាុងការអររ់េំីរញ្ញា ផ្ែូវគភទគៅកាុងកមមវ ិ្ ីសិ្ការរស់្សាលាគរៀន។ េួររគងាើរកមមវ ិ្ ីអររ់គំេញគលញអំេីផ្ែូវ
គភទឱ្យបានគត្ចើន ត លរគត្ងៀនកុមារអំេីសិ្ទធិសុ្ខភាេរនាេូជ និងទំនាកទ់នំងផ្ែូវគភទត លមានសុ្ខភាេលអ។ 
ស្តស្ាីអាយុ ៣៧ ឆ្ា  ំ មយួរូរមកេីគខរាគស្ៀមរារ យល់ថា សាលាគរៀនគ ើររួនាទីសំ្ខានក់ាុងការរង្ហា រទរស់ាា រ់
ការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ គោយគលើកគ ើងថា៖ 

គយើងេួររគងាើនការគលើកទឹកចិរាត្រជាជនឱ្យរគង្ហា េះគលើរ ា្ ញទំនាកទ់នំងស្ងគម  ូគចាេះេួកគេអាច
គរៀនេីរញ្ញា ទងំគនេះ។ វាជាគរឿងលអស្ត្មារឪ់េុកមាា យ កាុ ងការសិ្កាអេីំការរគំលាភរំពានផ្ែូ វគភទគលើ
កុមារា គត្ពាេះថា ត្រសិ្នគរើវាបានគកើរគ ើងចំគពាេះកូនត្រសុ្ររស់្ារគ់ៅកាុ ងសាលាគរៀន គនាេះេួកគេ
នឹងបាររ់ងជ់គំនឿចិរាកាុ ងការវលិត្រ រគ់ៅសាលាគរៀនវញិ គហើយអាចរ ា្ លឱ្យបាកទឹ់កចិរា។ 
សាលាគរៀនេួររគត្ងៀនឪេុកមាា យេីរគរៀរស្គងារតាមោន គៅគេលត លមានអវីគកើរគ ើងចំគពាេះកូន
ត្រុស្ររស់្ខែួ ន គហើយេោយាមគលើកទឹកចិរាកូនត្រុស្ឱ្យនិយាយគចញមក ត្រសិ្នគរើមានអវីគកើរគ ើង
ចំគពាេះខែួ ន។ គរើគទេះរីជាឪេុកមាា យតខមរភាេគត្ចើន មិនមានផ្ារេ់និំរគលើកទឹកចិរាកូនឱ្យនិយាយស្ាី 
គពាលេឺេួកគេមិនខវល់តរមាង។ 

 

តួ្ទីររស្ឪ់ពុកមាត យ 
អវរាមាន នងិរំរាមការេិភាកាគរឿងរា វទកទ់ងនឹងផ្ែូវគភទកាុងត្កុមត្េសួារគៅតររនា គហរុគនេះគហើយ វារគងាើរ
ជារញ្ញា ត្រឈមមយួកាុងការការពារកុមារាេីអំគេើហិងាផ្ែូវគភទ។ គោយាម នការេភិាកាគលើត្រធានរទគនេះ  
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កុមារាគៅរនាត្រឈមហានិភយ័ខពស់្ត លអាចរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងង្ហយគ ើញគរឿងអាស្អាភាស្
គលើត្រេន័ធអុិនគ្ើតណ្រ(អនឡាញ)ត លរងាគត្ាេះថាា ក ់ល់េួកគេផ្ងត រ។ ខណ្ៈត លមានរញ្ញា ត្រឈមកាុង
ការគលើកទឹកចិរាឱ្យត្េសួារេភិាកាេីរញ្ញា ផ្ែូវគភទ កាុងរយៈគេលខែី គេេួរគលើកទឹកចរិាឪេុកមាា យឱ្យយល់ថា អ
វរាមានននការេិភាការញ្ញា ផ្ែូវគភទ នឹងកានត់រជំរុញកូនៗ “ឱ្យគរៀនសូ្ត្រគោយខែួនឯង” ត លអាចនាឱំ្យកូនៗ
មានអាករបកិរយិាផ្ែូវគភទតររគត្ាេះថាា ក ់ រាររ់ញ្ចូ លទងំការរគង្ហា េះមារិកាត លមានគត្ាេះថាា កគ់លើត្រេន័ធអុនិ
គ្ើតណ្រ។   

 

តួ្ទរីុគគលកិស្ងគម្កចិច 
ជាការច្ចបំាច ់ កាុងការរគងាើនស្មរថភាេររស់្រេុគលិកស្ងគមកិចច និងអាកត លគ្វើការគៅកាុងវស័ិ្យសុ្ខភាេផ្ែូវ
ចិរា ឱ្យតស្វងយល់េីភាេង្ហយរងគត្ាេះររស់្កុមារាគៅនឹងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ រុេគលិកស្ងគមកិចច និង
អាកជំនាញសុ្ខភាេផ្ែូវចិរា េួរតស្វងយល់មូលគហរុត លអំគេើហិងាផ្ែូវគភទគលើកុមារា មនិត្រូវបានគេរាយ
ការណ៍្ ក ូ៏ចជាហាមត្បាមការេិភាកា មាកង់្ហយនិងការគរ ើស្គអើងកុមារាត លធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភ
ទ។ តាមរយៈការតស្វងយល់េីរគរៀរត លទំគនៀមទំលារគ់យនឌរ័រារាងំកុមារាេីការតស្វងរកជំនួយ គៅគេល
េួកគេរងការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ និងរញ្ញា ត្រឈមចមបង គៅគេលត លេួកគេជួរមស្តនាីអនុវរាចារ ់ក ូ៏ចជា
មរិាភកាិ ត្កមុត្េួសារ នងិសាធារណ្ជនទូគៅ អាកត លមានរួនាទីជួយ  មានស្មរថភាេកានត់រគត្ចើនកាុងការគ្វើ
 ូគចាេះ។ គនេះនឹងគលើកទកឹចរិាឱ្យកុមារា មនិត្រឹមតរមានទំគនារកាុងការរាយការណ៍្អំេកីាររគំលាភរំពានត ល
គកើរគ ើងគលើេួកគេរ ុគ ណ្ េះគទ រ ុតនាតងមទងំជួយ េួកគេកាុងការជាស្េះគស្បើយវញិេីរទេិគសា្ន ៍រ៏រសួ្ផ្ែូវ
ចិរាររស់្េួកគេ គហើយមានស្មរថភាេកានត់រត្រគស្ើរកាុងការតស្វងរកយុរាិ្មគ៌ៅរុលាការផ្ងត រ។ 
 

តួ្ទីររស្ប់្រព័ៃធផ្សពវផ្ាយ ៃិងយទុធ្ការតស្ មូ្ត ិ
គៅកត្មរិថាា កជ់ារិ ការយល់ ឹងេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគលើកុមារា ច្ចបំាចត់្រូវរគងាើនគ ើង ល់ត្រជាជនទូ
គៅ។ ត្រេន័ធផ្សេវផ្ាយ នងិរគរៀរត លផ្សេវផ្ាយេីរញ្ញា អំគេើហិងាផ្ែូវគភទ គ ើររយួា ងសំ្ខានក់ាុង ំគណ្ើ រ
ការគនេះ។ ចណុំ្ចគនេះអាចស្គត្មចគៅបាន តាមមគ្ោបាយមយួចំនួន។ ឧទហរណ៍្ គៅតខមករា ឆ្ា ២ំ០២១ 
អងគការជំហាន ំរងូកមពុជា (First Step Cambodia) បានគរៀរចំសិ្កាខ សាលា ល់អាកសារេរ័ម៌ាន និងអាក
ត្េរត់្េងត្រេន័ធផ្សេវផ្ាយលបីៗ  ចំនួន ៤០រូរ មកេីគខរាគផ្សងៗាា គៅកាុងកមពុជា គ ើមបតីចករតំលកេរ័ម៌ាន
រគស្ើរអំេីអំគេើហិងាផ្ែូវគភទគលើកុមារា កាុងគាលរំណ្ងរគងាើនការរាយការណ៍្អំេកីាររគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ 
និងរគងាើនការចូលរមួចំតណ្ក ម៏ានរនមែ កាុងការរគងាើនការយល់ ឹងអំេីការរគំលាភរពំានផ្ែូវគភទគៅកាុងកមពុ
ជា។ អំ ុងគេលសិ្កាខ សាលា ត្កុមអាកសារេរ័ម៌ានត្រូវបានេនយល់អំេីវ ិ្ ីគរៀរចំេរ័ម៌ានតាមមគ្ោបាយមយួ
ត លអាចរគងាើនការយល់ ឹងកាុងស្ងគមេីការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ ជាញឹកញរ ់ សារេរ័ម៌ានគត្ចើន
ផ្សេវផ្ាយថា ការរគំលាភរពំានជាឧរបទទវគហរុនច នយត លត្រត្េឹរាគោយ “មនុស្សវកិលចររិ ឬវរិលាែ ស្
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សាម ររី” ត លផ្ទុយេីទិ ាភាេជាកត់ស្ាងត លការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទគត្ចើនត្រត្េរឹាគោយមនុស្សត លកុមារ
សាគ ល់ រមួទងំត្រត្េឹរាគោយកុមារគផ្សងគទៀរផ្ងត រ។ 

ជាងគនេះគៅគទៀរ គៅគេលត លស្ម្មគ៌យនឌរ័ បានកាែ យជាអាទិភាេមយួ ស្ត្មាររ់ួអងគជាគត្ចើនគៅកមពុជា 
វាជាការសំ្ខានត់ លភាេីពាកេ់ន័ធរនាគលើកស្ទួយស្ងគមមយួត លាម នអំគេើហិងាត្រករគោយររយិារន័ា នងិ
ស្ងគមត លមនិស្អរអ់ាកត្ស្លាញ់គភទ ូចាា  ខណ្ៈត លជគត្មើស្ស្ត្មារទ់ំគនារផ្ែូវគភទត្រូវបានគារេ គហើយ
កុមារទងំអស់្សាគ ល់អរាស្ញ្ញា ណ្គយនឌរ័រស់្ខែួនគោយឯករាជយ េួកគេមានអារមមណ៍្សុ្វរថិភាេ និងគជឿជាក់
កាុងការរាយការណ៍្េីការរគំលាភរំពាន។ គរើាម នការាតំ្ទឱ្យបានត្រឹមត្រូវ កុមារត លធាែ ររ់ងការរគំលាភរំពាន 
រមួទងំកុមារា អាចជរួត្រទេះរញ្ញា ត្រឈមជាគត្ចើនកាុងការជាស្េះេីអំគេើរទេិគសា្េួកគេ និងគៅកាុងការតស្វង
រកយុរាិ្ម។៌ កុមារជាគត្ចើនមនិអាចេោបាលររសួ្ផ្ែូវចិរាររស់្េកួគេគទ ត លអាចនាឱំ្យមានការគត្ជើស្គរ ើស្
យនាការគោេះត្សាយតររគត្ាេះថាា ក ូ់ចជា ការគត្រើត្បាស់្អំគេើហិងា កងវេះជំនាញស្ងគម អត្តាខពស់្ននការគស្េ
គត្េឿងត្ស្វងឹ និងការរគងាើរវ ាននអំគេើហិងាត លកានត់ររងាការលំបាក ល់ការជាស្េះគស្បើយ។ គលើស្េីគនេះ 
គោយសារតរកុមារកានត់រទទួលឥទធិេលេីេិភេឌីជងីល ជាេិគស្ស្អំ ុងគេលមានជងំឺរាររារស្កល កូវ ី
 ១៩ រញ្ញា ត្រឈមកាុងការការពារកុមារេីអំគេើហិងាផ្ែូវគភទកានត់រ្ំគៅៗ។ 

 

ការពប្ងឹងប្រស្ទិធភាពនៃប្រពៃ័ធតោុការ 
ត្រគទស្កមពុជាកំេុងគរៀរចំចារក់ិចចការពារកុមាររចចុរបនា ត លជាជំហានវជិជមានគឆ្ព េះគៅការពារកុមារឱ្យមាន
សុ្វរថិភាេ រចួផុ្រេអីំគេើហិងា ត្េមទងំធានាសុ្វរថិភាេេកួគេេីគហរុអាត្កកគ់លើអុិន្ឺតណ្រ (អនឡាយ)។ វារ
គមែចឱ្យគ ើញថា មានកំគណ្ើ នខពស់្ននការយល់ ឹង នងិតស្វងយល់េីទត្មងគ់ផ្សងៗននការរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ
គៅកាុងស្ងគមកមពុជា។ គទេះជា ូគចាេះកា ី  ូចបានររយិាយកាុងអរថរទគនេះ ការទទួលបានយុរាិ្ម ៌ គៅតររនាជា
រញ្ញា ត្រឈមស្ត្មារកុ់មារា រងគត្ាេះគោយអំគេើរគំលាភរំពានផ្ែូវគភទ។ អងគការស្ងគមសីុ្វលិ អងគការជារិ និង
អនារជារិ ក ូ៏ចជាអាជាញ ្ររោា ភបិាល ត្រូវរនាកិចចខិរខំត្រឹងតត្រងរណ្ាុ េះរ ា្ លរុេគលិកទងំអស់្អេំីការេ
ត្មាមកំតហងននអំគេើហិងាផ្ែូវគភទត លអាចគកើរមានគ ើង រមួទងំចំគពាេះកុមារា គ ើមបធីានាថា េួកគេអាច
ទទួលបានយុរាិ្ មត៌្េរត់្ាន។់ ការគ្វើរចចុរបនាកមមគលើវ ិ្ ីសាស្តស្ារង្ហា រទរស់ាា រ ់ ត្េមទងំយនាការស្ត្មរ
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