
“គ្មា នកុមារណាមាា ក់ត្រូវត្រឈមមុខនឹងអំព ើហិងា ការរពំោភរំពាន និង 
ការត្រពងើយកពនតើយព ើយ។ រ ុន្នតពៅកមពុជាវញិ កុមារពៅន្ររនតស្ថិរពៅ
កាុ ងស្ថថ នភា ពត្គ្មោះថ្នា ក់។”  ពោងតាមទិនាន័យឆ្ា ំ២០១៩ររស្់  
អងគការ យូនើពស្ហវ បានឱ្យដឹងថ្នកុមារមាា ក់កាុ ងចំពោមកុមារ ើរោក់ត្រូវ
បានទទួលរង នូវអំព ើហឹងាពលើរាងកាយកាុ ងលកខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ពហើយ
កុមារមាា ក់កាុ ង ចំពណាមរួនោក់ត្រូវបានទទួលរងនូវការរពំោភរំពានផ្លូ វ
ចិរត ពហើយមាា ក់កាុ ងចំពណាម២០ោក់(ពកាងត្ស្ើនិងត្រុស្) ត្រូវបានទទួល
រងការរពំោភ រំពានផ្លូ វពភទ។ កុមារជាពត្ចើន ត្រូវបានជួញដូរកមាល ងំ
 លកមា ពហើយកុមារជាពត្ចើនពផ្េងពទៀរត្រូវបានទទួលរងការរំន្រកពចញ
 ើត្រួស្ថរ នឹងត្រូវបានពរយកពៅដាក់ពៅមណឌ លន្ែទពំដាយខុស្ ើស្ថថ ន
ភា  ិរត្បាកដររស្់កុមារ1។ 

រាជរដាា ភិបាលកមពុជាកំ ុងន្រចារ់វធិានការោ ងរឹងរងឹ និងបានដាក់ពចញ 
ចារ់ជាពត្ចើនពដើមបើការពារកុមារ។ ចារ់ទងំអស្់ពោោះរឺមានដូចជា ចារ់ 
ស្តើ ើការរង្ក្រា រអំព ើជួញដូរមនុស្េ និងអំព ើពធ្វើអាជើវកមាផ្លូវពភទ(២០០៨) 
ចារ់ស្តើ ើអំព ើហងិាកាុងត្រួស្ថរ(២០០៥) និងចារ់ស្តើ ើយុរតិធ្ម៌អនើរិ 
ជន(២០១៦)។ រដាា ភិបាលក៏បានពផ្េរការររការពារកុមារពៅកាន់ថ្នា ក់ 
ពត្កាមជារិផ្ងន្ដរដូចជាពៅកាន់ រណៈកមាា ធ្ិការ ិពត្គ្មោះពោរល់កិចច
ការង្ក្ស្តើនិងកុមារ(រ.ក.ស្.ក) ពៅថ្នា ក់ពខរតនិងត្សុ្ក និងរណៈកមាា ធ្ិ
ការកិចចការោរ ើ និងកុមារ(រ.ក.ន.ក) ពៅកត្មិរថ្នា ក់ត្ររិររតិការ។ 

ពៅកាុងរចោស្មព័នធរដាា ភិបាលរួោទើនិងទំនួលខុស្ត្រូវររស្់ រ.ក.ស្.ក 
និង រ.ក.ន.ក ត្រូវបានរញ្ជា ក់ោ ងចាស្់។ ស្ត្មារ់ រ.ក.ស្.ក  ួកគ្មរ់ 
មានរួោទើជាអាកផ្តល់ពស្វាត្រឹកាពោរល់ ន្ណោ ំ គ្មតំ្ទ និងស្ត្មរ 
ស្ត្មួលពៅកាន់ង្ក្ស្តើនិងកុមារ។ ស្ត្មារ់ រ.ក.ន.ក  ួកគ្មរ់មានរួោទើ 
និងទំនួលខុស្ត្រូវដូចជា ពរៀរចំន្ផ្នការការររនិងែវកិាត្រចាឆំ្ា  ំន្ណោ ំ
និងជួយដល់ត្កុមត្រឹកាឃុ ំ ពលើកកមពស់្ការយល់ដឹងអំ ើចារ់និងពគ្មល 
នពោបាយពផ្េងពទៀរន្ដលទក់ទងនឹងសិ្ទធិររស់្ង្ក្ស្តើនិងកុមារ។ 

កាល ើពដើមឆ្ា ពំនោះ រពត្មាងសិ្ទធិកុមារររស្អ់ាយសុ្ើសុ្ើ បានចារ់ពផ្តើមពធ្វើ
ការស្េង់មរិជាមូលដាា នពៅពខរតស្ថវ យពរៀងនិងតាន្កវ ពដើមបើពធ្វើការន្ស្វង
យល់ អំ ើដំពណើ រការររស្ ់រ.ក.ស្.ក និង រ.ក.ន.ក។ តាមរយៈការស្េង់
មរិពនោះ បានររា ញឱ្យពឃើញថ្នត្រន្ហលជា២៩% (ឬ១៨ពលើ៦៣
ននចំនួនអាកចូលរមួ)នន រ.ក.ន.ក ពៅកាុងពខរតទងំ ើរមិនសូ្វបាន
យល់ចាស្់អំ ើរួោទើ និងទំនួលខុស្ត្រូវររស្់ ួកគ្មរ់ព ើយ។ ពលើស្ ើ
ពនោះពទៀរ ៧០%នន រ.ក.ន.ក ពជឿជាក់ថ្ន ួកគ្មរ់មានទំនុកចិរតត្រឹម
កត្មិរមធ្យមពទកាុងការរំព ញភារកិចចររស់្ ួកគ្មរ់ ត្រសិ្នពរើពត្រៀរ
ពធ្ៀរពៅនឹង៣០% ន្ដលមានទំនុកចិរតខពស់្កាុងការរំព ញភារកិចច។ 

                                                           
1 https://www.unicef.org/cambodia/reports/child-protection 

រពត្មាងសិ្ទធិកុមារ នឹងពធ្វើការពត្រើត្បាស់្ទិនាន័យពនោះពដាយមានពចរោ 
និងពគ្មលពៅចាស្់ោស្់កាុងការរងវឹក និងកស្ថងស្មរថភា ស្មាជិក 
រ.ក.ស្.ក និង រ.ក.ន.ក ពដើមបើឱ្យ ួកគ្មរ់រំព ញរួោទើនិងទំនួលខុស្ 
ររស្់ ួកគ្មរ់បានកាន់ន្រលអ កាុងការការពារកុមារ ការអនុវរតចារ់ និង
សិ្ទធិកុមារ។ 

រោេ រ់ ើការស្េង់មរិត្រូវបានរញ្ច រ់ រពត្មាងសិ្ទធិកុមារ បានពរៀរចំសិ្កាខ
ស្ថោស្តើអំ ើចកខុវស័ិ្យ ររស្់រពត្មាងពៅដល់ រ.ក.ស្.ក និង រ.ក.ន.ក 
ពមភូមិ និងនដរូអងគការពត្ៅរដាា ភិបាលពផ្េងៗពទៀរ ពៅកាុងពខរតទងំ ើរ 
ដូចបានពឃើញពៅកាុងរូរភា ខាងពលើ។ សិ្កាខ ស្ថោ ស្តើអំ ើចកខុវស័ិ្យ 
ររស្់រពត្មាង ត្រូវបានពធ្វើព ើងកាុងពគ្មលរំណងររា ញ ើពគ្មលរំណង 
និងពគ្មលពៅររស្់រពត្មាងសិ្ទធិកុមារ និងពដើមបើររា ញ ើស្ថរៈ ស្ំខាន់នន
កិចចស្ហការពដាយផ្ទេ លរ់វាងរពត្មាងនិងអាកពាក់ ័នធកាុងរំរន់ កាុងការ
ការពារកុមារ និងការរំព ញសិ្ទធិកុមារ។ អាកចូលរមួមាា ក់ បាននិោយថ្ន 
“រពត្មាងសិ្ទធិកុមារររស្អ់ាយសុ្ើសុ្ើ មានកមាវធិ្ើលអៗ ណាស្់ ដូពចាោះពទោះរើ
 ួកពយើងរវល់ោ ងណាក៏ពដាយ ក៏ពយើងនឹងផ្តល់អាទិភា កាុងការស្ហ
ការជាមួយរពត្មាងសិ្ទធិកុមារន្ដរ  ើពត្ពាោះរពត្មាងពនោះ ាោម ពធ្វើឱ្យ
ត្រពស្ើរព ើងដល់ស្ហរមន៍ររស់្ពយើង” ។ 

ត្កុមការររររស្់រពត្មាងសិ្ទធិកុមារ បានផ្តល់ការរណតុ ោះរណាត លមួយ 
ចំនួនពៅដល់ស្មាជិក រ.ក.ស្.ក និង រ.ក.ន.ក ស្តើ ើយុរតិធ្ម៌ន្ផ្ាកចារ់ 
និងការការពារកុមារ។ រពត្មាងពនោះក៏ខិរខំន្ស្វងរកការស្ហការគ្មា កាន់ន្រ 
ខាល ងំរវាងរដាា ភិបាល និងស្ងគមសុ្ើវលិកាុងរំរន់ ពដើមបើខិរខំឱ្យមានការ 
ចូលរមួគ្មា កាន់ន្រខាល ងំកាុងការការពារកុមារកមពុជា។  

អាយសុ្ើសុ្ើ ត្រកាន់ជំហរមិនពលើកន្លងចពំពាោះត្ររ់ទត្មង់ណាមួយននការ
រពំោភរំពាន ការត្ ពងើយកពនតើយ និងការពកងត្រវញ័្ច ពលើកុមារ ន្ដលមាន
អាយុពត្កាម១៨ឆ្ា  ំ ពដាយមិនរិរ ើ ូជស្ថស្ន៍ ស្ងគមវរបធ្ម៌ អាយុ 
ពភទ  ណ៌ស្មបុរ  ិការភា  ស្ថស្ោឬជំពនឿព ើយ។ ដូពចាោះវា ិរជា 
ស្ំខាន់ខាល ងំណាស្់ស្ត្មារ់ អាយសុ្ើសុ្ើ កាុងការស្កមាពៅពលើការត្រយុទធ 
ត្រឆ្ងំការរពំោភរំពាន ការពធ្វស្ត្រន្ហស្ និងការពកងត្រវញ័្ច មកពលើកុមារ 
ពៅកមពុជា ពហើយវា ិរជាសំ្ខាន់ផ្ងន្ដរស្ត្មារ់អាយសុ្ើសុ្ើកាុងការពលើក 
កមពស្់ការអនុវរត អនុស្ញ្ជា អងគការស្ហត្រជាជារិស្តើ ើសិ្ទធិកុមារ។ រពត្មាង 
សិ្ទធិកុមារររស្់អាយសុ្ើសុ្ើ  ាោមពឆ្ព ោះពៅមុខកាុងការស្ហការពដាយ 
ផ្ទេ ល់ជាមួយនឹង រ.ក.ស្.ក  រ.ក.ន.ក និងអងគការស្ងគមសុ្ើវលិដនទពទៀរ 
ពហើយរហូរមកដល់ព លពនោះ ត្កុមការររររស្់រពត្មាង ទទួលបានការ
ពលើកទឹកចិរតោ ងខាល ងំពដាយស្ថរន្រមានការចូលរមួដ៏ស្កមា ើត្កុមពគ្មល
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