
 

អំព ើហឹង្សា និង្ការរំពោភបំពានព ើកុមារមានពៅគ្រប់គ្បពេសទំង្អស់ពៅកនុង្ ិភ ពោក តាមរយៈ វបសបធម៌ ថ្នសក់សង្គម ការអប់រំ គ្ាក់ចំណូ  
និង្គ្បភ ព ើមននជាតិសាសន៍ គ្បពេសកមពុជា ក៏មិនខុសគ្នសដ រ។ ជាង្ពាក់កណ្តស ននចំនួនកុមារកមពុជា គ្តូវានពរផ្ត ់រាយការណ៍ថ្េេួ រង្អំព ើ     
ហឹង្សាព ើរាង្កាយ មួយភារបួនននចំនួនកុមារកមពុជា គ្តូវានរំពោភបំពានផ្លូវចិតតពៅព  ដ  កំ ុង្ធធំាត់ព ើង្។ គ្បដហ ជា៥%កនុង្ចំពណ្មគ្សី និង្
គ្បុសដ  មានអាយុចព ្សោះ ី ១៣ ពៅ ២៤ឆនសំ មានការរំពោភបំពានផ្លូវពភេមុនអាយុ ១៨ឆនសំ។ 1 សកមមភា គ្តូវការជាចំាច់ ពហើយវា ិតជាមានការព ើក
េឹកចិតតពៅព  ដ  ព ើញគ្បជាជនពៅកនុង្សហរមន៍មូ ដ្ឋសន កំ ុង្បពង្កើនការការពារកុមារ។ អំណ្ចននការរួបរួមកនុង្បុ វពហតុរួមកនុង្ការការពារកុមារ 
មិនអាចពមើ រំ ង្ានព ើយ។ ឧទហរណ៏គ្បជាជនដ  កំ ុង្ពធវើការរួបរួមគ្នសព ោះរ ឺ រណៈកមាមសធិការការពារកុមារ (រកក) ដ  កុមារ យុវជនយុវ រី 
ឪ ុកមាតសយ និង្អនក ឹក ំសាស ានរួមគ្នសពធវើការ ព ើមសបីគ្បយុេធគ្បឆំង្នឹង្ការរំពោភបំពានកុមារ នងិ្ការគ្ ពង្ើយកពណតើយ។ 

រពគ្មាង្អាយសីុសុី “សពមលង្ននកុមារ”(វីអ ូធីសុី) ចប់តាំង្ ីឆនសំ២០១២ ាននិង្កំ ុង្ពធវើការព ើមសបីបំពាក់បំប៉ន់ និង្ គ្ង្ឹង្សិេធិអំណ្ច  ់អនក ឹក
 ំគ្កុមជំនុំពគ្ ពៅទក់េង្នឹង្ការការពារកុមារ និង្សិេធិកុមារ ពហើយឥ ូវពនោះ អនក ឹក ំគ្កុមជំនុំទំង្ពនោះានពគ្តៀមខលួនរួចរា ់ ព ើមសបីពកណឌគ្បមូ អនក
ភូមិ និង្ធនធានរបស់ ួកគ្ត់ កនុង្កិចចការពារកុមារតាមរយៈ រកក។ 

វាជាបញ្ហសគ្បឈមមួយកនុង្ការផ្្សស់បតូរផ្នត់រំនិតចស់ និង្ការអនុវតតដបបគ្បន ណី  ូចគ្នសដ រទក់េង្ពៅនឹង្ការការពារកុមារ វាទមទរព  ពវោ 
និង្កិចចខិតខំគ្បឹង្ដគ្បង្ ព ើមសបីជួយអនកភូមិ និង្អាជាញសធរមូ ដ្ឋសន ឲសយយ ់ ីអំណ្ចននការរួបរួមពធវើការជាមួយគ្នស ព ើមសបីការពារកុមារ។  ូពចនោះ វាជាការព ើកេឹក
ចិតតសគ្មាប់គ្កុមការងាររបស់វីអ ូធីសុីដ  ាន ឹង្ថ្ អនក ឹក ំគ្កុមជំនុំពគ្ ពៅ មានបំណង្់ចិតត និង្េសសយនៈវិស័យកនុង្ការបពង្កើត រកក  ពៅកនុង្ភូមិរបស់
 ួកគ្ត់ផ្ទស ់។ អនក ឹក ំគ្កុមជំនុំទំង្ពនោះ មាន េធិភា  ពគ្ជើសពរីសសមាជិក រកក ដ  មានសមតថភា  និង្មានការពបតជាញសចិតត ីភូមិរបស់ ួកគ្ត់ ក៏ប៉ុដនត
កនុង្ព  ជាមួយគ្នសពនោះដ រ  ួកគ្ត់គ្តូវការការេេួ សាគស ់នន រកក  សីំណ្ក់អាជាញសធរមូ ដ្ឋសន។  ំបូង្ ួកគ្ត់ គ្តូវសុំការអនុញ្ញសត និង្ការគ្ំគ្េ ីពមភូមិ
របស់ ួកគ្ត់។ ពនោះ មិនដមនពចោះដតងាយគ្សួ ព ោះពេ ពគ្ពាោះពមភូមិទំង្អស់ មិនសុេធដតរិតវិជជមានអំ ីតួ េីរបស់ រកក។ អនក ឹក ំគ្កុមជំនុំមួយចំនួន 
គ្តូវចំណ្យព  ពវោ និង្ការចូ រួមពគ្ចើន ព ើមសបីអាចឲសយពមភូមិពមើ ព ើញេិ ឋភា ធំនន រកក។ គ្កុមការងារវីអ ូធីសុី ជួយនិង្គ្ំគ្េអនក ឹក ំគ្កុមជំនុំ
ពគ្ ពៅ ព ើមសបីពធវើឲសយគ្ាក ថ្ រកក នីមួយៗ បពគ្មើឧតតមគ្បពោជន៍  ់កុមារ ពហើយពមភូមិ នឹង្គ្ំគ្េោ សង្សកមម។ 

 ំបូង្ព ើយ ពមភូមិមានសក់មានរំនិតអវិជជមានោ សង្ខ្សំង្ ីដផ្នការនន រកក ពៅកនុង្ភូមិរបស់គ្ត់។ គ្ត់ានមានគ្បសាសន៍ថ្ វាមិនអាចពៅរួចពេ
សគ្មាប់អនកភូមិកនុង្ការចំណ្យព   និង្ធនធានផ្ទស ់ខលួនរបស់គ្ត់ដ  ជាដផ្នកមួយនន រកក។ ពោកក៏ានបញ្ជសក់ផ្ង្ដ រថ្ អនកភូមិ នឹង្មិនចូ រួម
ជាមួយ រកក ពនោះពេ  ុោះគ្តាណ្ ួកពរេេួ ានអតថគ្បពោជន៍មួយចំនួនមកវិញ។ ពទោះជាោ សង្ណ្ក៏ពដ្យ អនក ឹក ំគ្កុមជំនុំមានសក់ពៅកនុង្ភូមិពនោះ មិន
ចង្់ពាោះបង្់ដផ្នការ រកក របស់គ្ត់ពេ។ ផ្ទុយពៅវិញ គ្ត់ ានអព្ជើញពមភូមិឲសយចូ រួមកិចចគ្បជុំ រកក។ កិចចគ្បជុំ ានជួយពមភូមិ យ ់ ីមូ ពហតុដ  
ចំាច់គ្តូវមាន រកក ពៅកនុង្ភូមិ ប ទសប់មកគ្ត់ានចប់ពផ្តើមផ្្សស់បតូរការរិតរពបៀបចស់អំ ីអនកភូមិរបស់គ្ត់ ពហើយចប់ពផ្តើមមានភា សកមមជាង្មុន 
ព ើមសបីគ្ំគ្េដផ្នការ រកក។ 

ឥ ូវពនោះ ពមភូមិមានសក់ពនោះមានពមាេនភា ចំពពាោះ រកក ពហើយជាញឹកញាប់ គ្ត់ដតង្ដតរាយការណ៍ និង្ដចករំដ កអំ ីសកមមភា របស់ រកក ពៅ
កាន់អាជាញសធរមូ ដ្ឋសនពៅថ្នសក់ ុំ និង្កនុង្កិចចគ្បជុំ ំុ/សងាកសត់គ្បចំគ្តីមាស។ គ្ត់ បនតដចករំដ កអំ ីបេ ិពសាធរបស់គ្ត់ជាមួយនឹង្ រកក គ្ត់ាន         
ជគ្មុញេឹកចិតត និង្ព ើកេឹកចិតតពមភូមិ និង្ពម ំុពផ្សេង្ពេៀតឲសយគ្ំគ្េ រកក តួ េី និង្ ំពណើរការកនុង្ភូមិ និង្ ំុ។ ជា េធផ្  មាន រកក ចំនួន១០ ដ  
ានបពង្កើតព ើង្ពៅកនុង្ពខតតតាដកវព  គ្តូវានអនុម័តជាផ្លូវការតាមរយៈការចុោះហតថព ខរបស់ពមភូមិ និង្ពម ុំកនុង្អំ ុង្ព   ិធីមួយ- ូចដ  ាន
ព ើញពៅកនុង្រូបភា ខង្ព ើ។ 

                                                           
1 The Economic Burden of the Health Consequences of Violence Against Children in Cambodia (year 2014) កា បរិពចេេ៖ មី  ២០១៨ 


