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ការពារកុមុារនៅ�កុុងុប្រ�នៅ�សកុម្ពុុុជាពីីការ

នៅកុងប្រ�វ័័ញ្ចចនិិងរនំៅ�ភ�ំពានិផ្លូូ�វ័នៅភ�

តាម្ពុប្រ�ពី័និធអនិឡាញ៖ ផ្លូូ�វ័នៅ�ុ�នៅ�ម្ពុុខ

សកុម្ពុមភាពីដែ�លប្រ�ូវ័បានិផ្លូតល់
អនិុសាសនិ៍

ការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំងំនឹឹងអំំពើ�ើ OCSEA និឹងការផ្តតល់់ការគាំំប្រទ្ធ
កានឹ់តែ�ប្រ�ពើ�ើរពើ�ើងដល់់ជនឹរងពើប្រគាំះទាមទារឱ្យយមានឹ
�កមមភា�ដ៏ទូ្ធលំ់ទូ្ធលាយុ នឹិងប្រ�ក�ពើ�យុនិឹរនឹតរភា��ី
អំនកពើ�ើើពើគាំល់នឹពើ�បាយុ អំនកអំនុឹវ�តច្បាា�់ អំនកជំនាញតែផ្តនក
គាំំប្រទ្ធ�ងគម   និឹងយុុ�តិ�ម៌ ប្រកុមហុុ៊ុនឹឧ�ាហ៊ុកមម�ពើច្បាេកវទិ្ធា 
នឹិង�ហ៊ុគមនឹ៍ទាំងមូល់។ ការ�ិកាប្រ�វប្រ�វ�តី �ី
ការ�ញ្ឈឈ�់ពើប្រគាំះថ្នាន ក់ពើ�កមុុ� �ក់ពើច្បាញនូឹវតែផ្តនឹការ
�កមមភា�តែដល់អាច្បាអំនុឹវ�តបានឹ ពើដើមីកីារពារកុមារ 
តាមរយុៈអំនុឹ��នឹ៍តែដល់តែផ្តែកពើល់ើភ�តុតាង�ពើ�ុរ ីនឹិងប្រគ�
ដណ្តត �់ពើល់ើច្បាា�់ ការអំនុឹវ�តច្បាា�់ ដំពើណ្តើ រការផ្តូូ វច្បាា�់ ពើ�វា
�ងគមកិច្បាេ និឹងការយុល់់ដឹង��ធារណ្តៈ។ អំនុឹ��នឹ៍
ទាំងពើនឹះអំំពាវនាវឱ្យយរ�ា ភិបាល់កមុុ� និឹងដៃដគូរ��់ខូ្លួ�នឹ
ពើ�ើើ�កមមភា� អំ�់រ ំនិឹងវនិឹិពើ�គ។

នៅ�ើ�សកុម្ពុមភាពី

�	ពើ�ើើវពិើ��នឹកមមច្បាា�់ឱ្យយប្រ��តាម�តង់�រដៃនឹ�ិ�ី�រ
�តែនឹែមដៃនឹអំនុឹ�ញ្ញាា �តី�ី�ិទ្ធធិកុមារពាក់�័នឹធនឹឹងការល់ក់
កុមារ ការពើ�ើើពើ��ាចារកុមារ នឹិងរូ�ភា�ឬ�មាា រ
អា�អាភា�កុមារ អំនុឹ�ញ្ញាា  Lanzarote និឹង
អំនុឹ�ញ្ញាា ទ្ធីប្រកុង Budapest ។

�	ចា�់��ទ្ធពើល់មើ�ប្រ�ហ៊ុមទ្ធណ្តឌ ច្បាំពើពាះអំំពើ�ើផ្តាយុ�នឹតផ្ទាា ល់់
ដៃនឹការរពំើលាភ�ំពានឹផ្តូូ វពើភទ្ធកុមារ អំំពើ�ើល់�ងពើលាមតាមអំនឹ
ឡាញ នឹិងអំំពើ�ើគំរាមខាងផូូ្តវពើភទ្ធ។

�	តាម�នឹ នឹិងវាយុ�ដៃមូការអំនុឹវ�តតែផ្តនឹការ�កមមភា���ិ
ពើដើមី�ីង្កាា រ  ទ្ធ�់�ា �់ និឹងពើ�ូើយុ��ការពើកងប្រ�វញ័្ឈេ ផូូ្តវពើភទ្ធ
ពើល់ើកុមារតាមប្រ��័នឹធអំនឹឡាញ ពើ�កមុុ� (២០២១-
២០២៥)។ 

កុមារពើ�កមុុ�កំ�ុងប្រ�ឈមមុខ្លួនឹឹងការពើកងប្រ�វញ័្ឈេ និឹងរពំើលាភ�ំពានឹផ្តូូវពើភទ្ធតាមប្រ��ន័ឹធអំនឹឡាញ (OCSEA) ។ 
ពើ�ងពើល់ើការ�ាងម់�ិតាមខ្លួនងផ្តាះតែដល់មានឹល់កខណ្តៈ�ំណាង��ិ ១១% ដៃនឹកុមារតែដល់ពើប្រ�ើអំុីនឹ�ឺណិ្ត� អាយុុ�ី 

 ១២-១៧ ឆាំន  ំបានឹទ្ធទ្ធ�ល់រងពើប្រគាំះថ្នាន កព់ើ�យុឧទាហ៊ុរណ៍្តច្បាា�់លា�់ដៃនឹអំំពើ�ើ OCSEA ពើ�កនុងឆាំន មំុនឹ។ ពើនឹះ
រ �ម�ញ្ឈេូ ល់ទាងំកុមារតែដល់ប្រ�ូវបានឹគំរាមឱ្យយចូ្បាល់រ�មកនុង�កមមភា�ផ្តូូវពើភទ្ធ    កុមារតែដល់រ�ូភា�ផ្តូូវពើភទ្ធរ��់ខ្លួូ�នឹប្រ�ូវបានឹ
ពើគតែច្បាកចាយុពើ�យុគាំម នឹការអំនុឹញ្ញាា � ឬកុមារតែដល់ប្រ�ូវបានឹ�ងខិ��ងខំឱ្យយចូ្បាល់រ�មកនុង�កមមភា�ផ្តូូវពើភទ្ធតាមរយុៈ
ការ�នឹាផ្តតល់់ប្របាក ់ ឬអំំពើណាយុ។ ច្បាា�ព់ើ�កនុងប្រ�ពើទ្ធ�កមុុ�តែដល់ពើ�ះប្រ�យុអំំពើ�ើ OCSEA គឺមានឹល់កខណ្តៈ
ទូ្ធលំ់ទូ្ធលាយុ �ុុតែនឹតមានឹឧ��គគម�យុច្បាំនឹ�នឹពើ�កនុងការអំនុឹវ�តច្បាា�ទ់ាងំពើនឹះ។ ការយុល់់ដឹង��ធារណ្តៈអំំ�ី
ហានឹិភយ័ុ នឹិងពើប្រគាំះថ្នាន កត់ែដល់កុមារប្រ�ឈមពើ�ពើល់ើប្រ��ន័ឹធអំនឹឡាញពើ�មានឹកប្រម�ិទា�ពើ�ពើ�ើយុ ពើហ៊ុើយុកិច្បាេខិ្លួ�ខ្លួំ
ប្រ�ឹងតែប្រ�ងកនុងការទ្ធ��់ា �ប់្រ�ូវការការតែកល់មែ�តែនឹែម ។  ការ�ិកាប្រ�វប្រ�វ�តី�ីការ�ញ្ឈឈ�ព់ើប្រគាំះថ្នាន កផ់្តតល់់នូឹវជំហានឹ
ច្បាា�់លា�់ នឹិង��នាា នឹច់ាបំាច្បាប់្រ�ូវពើ�ើើ ពើដើមី�ីញ្ឈឈ�ព់ើប្រគាំះថ្នាន កដ់ៃនឹការពើកងប្រ�វញ័្ឈេ និឹងរពំើលាភ�ំពានឹផ្តូូវពើភទ្ធតាមប្រ��ន័ឹធ
អំនឹឡាញច្បាំពើពាះកុមារ    ពើ�កនុងប្រ�ពើទ្ធ�កមុុ�។
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�	�ប្រងឹងការប្រ�មូល់ទ្ធិនឹននឹ័យុ និឹងការតាម�នឹករណី្ត 
OCSEA ពើ�ថ្នាន ក់មូល់�ា នឹ និឹងថ្នាន ក់��ិ។

�	�ពើងាើ� និឹងរកា�ំណ្តភាា �់ពើ�នឹឹងប្រ��័នឹធទ្ធិនឹននឹ័យុអំនឹតរ��ិ
ដៃនឹករណី្តពើកងប្រ�វញ័្ឈេ ផូូ្តវពើភទ្ធកុមារ  រ��់អំងគភា� 
INTERPOL ពើដើមីជី�យុ�ប្រមួល់ដល់់កិច្បាេ�ហ៊ុប្រ��ិ��តិ
ការអំនឹតរ��ិ នឹិងលុ់��ំបា�់ភា��នឹ់គាំន ដៃនឹកិច្បាេខិ្លួ�ខំ្លួ
ប្រ�ឹងតែប្រ�ង។ ប្រ��័នឹធទ្ធិនឹននឹ័យុពើនឹះគឺ�ឧ�ករណ៍្តប្រ�មូល់
�័�៌មានឹ�មាា �់ និឹងពើ�ុើ�អំពើងា�តែដល់អំនុឹញ្ញាា �ឱ្យយ
អំនកពើ�ុើ�អំពើងា�ជំនាញតែច្បាករតំែល់កទ្ធិនឹននឹ័យុពាក់�័នឹធនឹឹង
ករណី្តរពំើលាភ�ំពានឹផ្តូូ វពើភទ្ធកុមារ។

�	គាំំប្រទ្ធដល់់ការ�ពើងាើ�យុនឹតការដ៏មានឹប្រ��ិទ្ធធភា�ម�យុ ពើដើមី ី
ធានាថ្នាការ�ញ្ឈាូ នឹករណី្ត OCSEA �អំនឹតរ��ិ ទ្ធទ្ធ�ល់
បានឹការពើ�ុើ�អំពើងា�ពើ�យុនឹគរបាល់កនុងកប្រមិ�ដ៏
�មប្រ��ម�យុ។

�	�ពើងាើនឹការយុល់់ដឹងអំំ�ី�ណាត ញរាយុការណ៍្ត�នាា នឹ់ និឹង
�ណាត ញទូ្ធរ�័�ាជំនឹ�យុតែដល់មានឹប្រ��់  ថ្នា�យុនឹតការ
រាយុការណ៍្ត នឹិងតែ�ើងរកជំនឹ�យុ�ប្រមា�់ករណី្ត OCSEA ។

y	�ពើនូឹ�នឹនីឹ�ិវ�ិីយុុ�តិ�ម៌ប្រ�ហ៊ុមទ្ធណ្តឌ ពាក់�័នឹធនឹឹងកុមារ
រងពើប្រគាំះ�ីអំំពើ�ើ OCSEA តាមរយុៈការ�ពើងាើ�
ទ្ធំនាក់ទ្ធំនឹងកនុងល់កខណ្តៈ�ហ៊ុការរវាង�ែ �័នឹធអំនុឹវ�ត
ច្បាា�់ និឹង�ណាត ញទ្ធំនាក់ទ្ធំនឹង�ងគម  និឹងថ្នាន ល់
កមមវ�ិីពើផ្តើើ�រភូាមៗ   ��កល់ នឹិងប្រកុមហុុ៊ុនឹផ្តតល់់
ពើ�វាអីុំនឹ�ឺណិ្ត���ិ ពើដើមីគីាំំប្រទ្ធដល់់ការពើ�ុើ�អំពើងា� 
នឹិងការផ្តតនាា ពើទា�បានឹទានឹ់ពើ�ល់ពើវលា។

y	ពើជៀ�វាងការដកហូ៊ុ�កុមាររងពើប្រគាំះពើច្បាញ�ីប្រគួ�រ 
នឹិង�ហ៊ុគមនឹ៍ពើ�យុមិនឹចាំបាច្បា់។ ប្រ��ិនឹពើ�ើកុមារប្រ�ូវ
ដកពើច្បាញ�ីផ្តាះ ឬ�ហ៊ុគមនឹ៍រ��់��កពើគ ការវាយុ�ដៃមូ
គ�រតែ�ប្រ�ូវបានឹពើ�ើើពើ�ើងពើដើមីកីំណ្ត�់ថ្នាពើ�ើពើនឹះ�ឧ�តម
ប្រ�ពើ�ជនឹ៍រ��់កុមារតែដរឬពើទ្ធ។ ប្រ��ិនឹពើ�ើពើ�វា
ទាក់ទ្ធងនឹឹងជប្រមកប្រ�ូវពើប្រ�ើប្របា�់ វាគ�រតែ�មានឹ
រយុៈពើ�ល់ខូ្លួី�ំផុ្ត�តាមតែដល់អាច្បាពើ�ើើបានឹ ពើហ៊ុើយុ
ល់កខខ្លួណ្តឌ នានាគ�រតែ�អំនុឹពើលាមតាម�ទ្ធ�ា នឹ
អំនឹតរ��ិ។ 

y	ទ្ធទ្ធ�ល់យុកអំភិប្រកមប្រច្បាកពើច្បាញចូ្បាល់តែ�ម�យុ ពើដើមីគីាំំប្រទ្ធ
កុមារតែដល់រងពើប្រគាំះពើ�យុអំំពើ�ើ OCSEA ពើល់ើដំពើណ្តើ រ
ចូ្បាល់រ�មរ��់��កពើគកនុងប្រ��័នឹធយុុ�តិ�ម៌ប្រ�ហ៊ុមទ្ធណ្តឌ  កនុង
ពើគាំល់�ំណ្តងពើជៀ�វាងការ�ុះទ្ធងគិច្បាផូូ្តវច្បាិ�តពើ�ើងវញិ 
តែដល់អាច្បាពើកើ�ពើ�ើង�ីការ�ំុឱ្យយកុមារពើរៀ�រា�់មតង
ពើហ៊ុើយុមតងពើទ្ធៀ��ីការរពំើលាភ�ំពានឹរ��់��កពើគ
ពើប្រច្បាើនឹដង កនុងអំំ�ុងពើ�ល់ដំពើណ្តើ រការយុុ�តិ�ម៌។

y	�ពើងាើ� និឹងអំនុឹវ�តកមមវ�ិីតែដល់ពើរៀ�ច្បាំកុមាររងពើប្រគាំះ
ចូ្បាល់រ�មកនុងប្រ��័នឹធយុុ�តិ�ម៌ប្រ�ហ៊ុមទ្ធណ្តឌ ។

y	�ពើងាើ�ដំពើណ្តើ រការរាយុការណ៍្ត និឹង�ញ្ឈាូ នឹឱ្យយបានឹ
ច្បាា�់លា�់�ប្រមា�់ករណី្ត OCSEA និឹងធានាថ្នា
អំនកផ្តតល់់ពើ�វាទាំងអំ�់ប្រ�ូវបានឹ�ណ្តតុ ះ�ណាត ល់�ុង
ប្រ�ឹមប្រ�ូវ ពើដើមីអីំនុឹវ�តដំពើណ្តើ រការពើនឹះតាមរពើ�ៀ�កុមារ
ពើមប្រ�ី។

y	ផ្តតល់់កញ្ឈេ �់�័�៌មានឹ��តង់�រដល់់មន្ត្រីនឹតីអំនុឹវ�តច្បាា� ់
ប្រ�ះរាជអា�ើ  នឹិងមន្ត្រីនឹតី�ុលាការ ពើដើមីជូីនឹដំណឹ្តង ដល់់
ជនឹរងពើប្រគាំះដៃនឹ OCSEA និឹងអំនកតែ�ទាំរ��់��កពើគ 
អំំ�ីនឹី�ិវ�ិី នឹិង�ិទ្ធធិពាក់�័នឹធទាំងអំ�់ រ �មទាំង
�ំណ្តង។

អ�់រ ំ

�	ធានាឱ្យយបានឹនូឹវការ�ណ្តតុ ះ�ណាត ល់�ចាំបាច្បា់ និឹង
ពើទ្ធៀងទា�់ពើល់ើប្រ�ធានឹ�ទ្ធ OCSEA និឹងហានិឹភ័យុតាម
ប្រ��័នឹធអំនឹឡាញពើផ្តេងពើទ្ធៀ� �ប្រមា�់អំនកជំនាញទាំងអំ�់
តែដល់មានឹទ្ធំនាក់ទ្ធំនឹង�ម�យុកុមារ។ ពើនឹះនឹឹងធានាថ្នា
��កពើគយុល់់ដឹង�ីការផូ្ទា�់�តូ រ�ុងឆាំ�់រហ័៊ុ�ដៃនឹ
�ពើច្បាេកវទិ្ធាឌីីជី�ល់ នឹិងទ្ធប្រមង់�មី ៗ ដៃនឹការរពំើលាភ�ំពានឹ។ 
�ញ្ឈេូ ល់ការពើល់ើកកមុ�់ច្បាំពើណ្តះដឹងអំំ�ី OCSEA ពើ�កនុង
ប្រ��័នឹធអំភិវឌីឍវ�ិា ជីវៈតែដល់មានឹប្រ��់ ដូច្បា�ពើ�កនុង
�លា�ណ្តឌិ ��ភានឹគរបាល់ ឬវគគ�ិកាកប្រមិ�
វញិ្ញាា �នឹ�ប្រ��ប្រមា�់�ុគគលិ់ក�ងគមកិច្បាេ។

�	ពើល់ើកកមុ�់ការយុល់់ដឹង��ធារណ្តៈអំំ�ីការពើកងប្រ�វញ័្ឈេ
នឹិងរពំើលាភ�ំពានឹផ្តូូ វពើភទ្ធកុមារ រ �មទាំងអំំ�ីមពើ�ាបាយុ
តែដល់�ពើច្បាេកវទិ្ធាឌីីជី�ល់អាច្បានឹឹងប្រ�ូវបានឹពើប្រ�ើប្របា�់ពើ�យុ
ជនឹពើល់មើ� ពើដើមីបី្រ�ប្រ�ឹ�ត ឬ�ប្រម��ប្រមួល់ដល់់ការ
ពើកងប្រ�វញ័្ឈេ និឹងរពំើលាភ�ំពានឹផ្តូូ វពើភទ្ធកុមារ។

�	វនិឹិពើ�គពើល់ើអំកខរកមមឌីីជី�ល់ នឹិងកមមវ�ិី�ុវ�ែិភា�
ឌីីជី�ល់�ប្រមា�់កុមារ នឹិងអំនកតែ�ទាំ រ �មទាំងអំំ�ី
ហានឹិភ័យុដៃនឹការតែច្បាកចាយុមា�ិកាតែដល់មានឹល់កខណ្តៈ
ផ្តូូ វពើភទ្ធតាមប្រ��័នឹធអំនឹឡាញ។ �ពើប្រងៀនឹកុមារអំំ�ីផ្តូូ វពើភទ្ធ 
ការយុល់់ប្រ�ម ហានិឹភ័យុ នឹិង�ិទ្ធធិរ��់��កពើគកនុងការ
ទ្ធទ្ធ�ល់បានឹការការពារ�ី អំំពើ�ើ  OCSEA ។

�	�ពើប្រងៀនឹអំនកតែ�ទាំអំំ�ីថ្នាន ល់កមមវ�ិីឌីីជី�ល់/�ពើច្បាេកវទិ្ធា និឹង
�ុវ�ែិភា�អំនឹឡាញ រ�មទាំងអំំ�ីហានឹិភ័យុពើផ្តេងៗដៃនឹ 
OCSEA ផ្តងតែដរ។ គាំំប្រទ្ធអំនកតែ�ទាំកនុងការអំភិវឌីឍជំនាញ
ពើដើមីចូី្បាល់រ�ម�ម�យុកុមារតែដល់�ែិ�កនុងការតែ�ទាំរ��់
��កពើគជំុវញិប្រ�ធានឹ�ទ្ធអំំ�ីផ្តូូ វពើភទ្ធ និឹង�ុខ្លួភា�ពើភទ្ធ 
ការយុល់់ប្រ�ម និឹងប្រ�ំតែដនឹ កនុងពើគាំល់�ំណ្តងពើល់ើកទឹ្ធកចិ្បា�ត
ឱ្យយមានឹការ�នឹានាអំំ�ីការកំណ្ត�់�មាគ ល់់ និឹងពើ�ូើយុ��
ការរពំើលាភ�ំពានឹនឹិងពើកងប្រ�វញ័្ឈេ ផូូ្តវពើភទ្ធ ទាំងកនុង  និឹងពើប្រ�
ប្រ��័នឹធអំនឹឡាញ។



Funded 
by

Implemented
by

�	ប្រ�ូវប្របាកដថ្នាកមមវ�ិី និឹងយុុទ្ធធនាការពើល់ើកកមុ�់ការយុល់់
ដឹង និឹងការអំ�់រ ំទាំងឡាយុគឺប្រ�ូវតែផ្តែកពើល់ើភ�តុតាង នឹិង
ប្រ�ូវបានឹ�ពើងាើ�ពើ�ើងតាមរយុៈការ�ិពើប្រគាំះពើ��ល់់�ម�យុ
កុមារ អំនកតែ�ទាំ និឹងប្រគូ�ពើប្រងៀនឹ ប្រ�ក�ពើ�យុ�ុវ�ែិភា� 
នឹិងប្រកម�ីល់�ម៌ ពើដើមី�ុូីះ�ញ្ញាេ ំង�ីទ្ធ�េនឹៈរ��់
��កពើគ។ តាម�នឹ វាយុ�ដៃមូ និឹងតែកតែប្រ�កមមវ�ិី និឹង
យុុទ្ធធនាការទាំងពើនឹះ �ពើទ្ធៀងទា�់ ពើដើមី�ីញ្ញាា ក់ថ្នាវា
មានឹផ្តល់ជះតែដល់ច្បាង់បានឹ ពើហ៊ុើយុមិនឹ�ណាត ល់ឱ្យយមានឹ
ពើប្រគាំះថ្នាន ក់ពើ�យុអំពើច្បា�នា។

វ័ិនិិនៅ�គ

•	 តែ�ងតែច្បាក�នឹធានឹ�ប្រមា�់ការ�ង្កាា រ នឹិង
ពើ�ូើយុ��ពើ�នឹឹង OCSEA ។ ធានាបានឹនូឹវ�វកិា
ប្រគ�់ប្រគាំនឹ់�ប្រមា�់ពើ�ើើពើគាំល់នឹពើ�បាយុ នឹិង
ការ�ប្រម��ប្រមួល់�រ�ម �័�៌មានឹ�ធារណ្តៈ នឹិង
ការអំ�់រ ំប្រ�មទាំងការ�ប្រងឹងអំំណាច្បារ��់កុមារ។ 
�ពើងាើ�ឱ្យយមានឹកញ្ឈេ �់�វកិាគាំំប្រទ្ធដល់់ការ
�ណ្តតុ ះ�ណាត ល់�ពើច្បាេកពើទ្ធ�ពើល់ើ�ញ្ញាា  OCSEA 
�ប្រមា�់មន្ត្រីនឹតីនឹគរបាល់ ប្រ�ះរាជអា�ើ  ពើ�ប្រកម/
ពើ�ប្រកមជំនំុឹជប្រមះ ពើមធាវ ីមន្ត្រីនឹតីកនុង�នឹា�់�វនាការ 
មន្ត្រីនឹតីកិច្បាេការពារកុមារ �ុគគលិ់កពើ�ទ្ធយ �ុគគលិ់ក
�ងគមកិច្បាេជ�រមុខ្លួ និឹងប្រគូ�ពើប្រងៀនឹ ពើដើមីធីានាថ្នា
��កពើគតាមទានឹ់�ច្បាេុ�ីនឹនភា��ពើទ្ធៀងទា�់ពើល់ើទ្ធប្រមង់
ដៃនឹការរពំើលាភ�ំពានឹតែដល់វវិ�តនឹ៍�ុងឆាំ�់រហ័៊ុ�។

•	 តែ�ង តែច្បាក មូល់នឹិ�ិពើដើមី ីផ្តតល់់ �នឹធានឹ  �មរមយដល់់
ការអំនុឹវ�តតែផ្តនឹការ �កមមភា� ��ិ ពើដើមី ី�ង្កាា រ 
ទ្ធ�់�ា �់ និឹង ពើ�ូើយុ�� ការ ពើកងប្រ�វញ័្ឈេ  ផូូ្តវពើភទ្ធពើល់ើ 
កុមារ តាមប្រ��័នឹធអំនឹឡាញ  ពើ� កមុុ� (២០២១-
២០២៥)។

•	 ធានាថ្នាមានឹពើ�វា�ងគមកិច្បាេ (រ �មទាំង តែផ្តនកពើវជា
�ន្ត្រី�ត ច្បាា�់ ផូូ្តវចិ្បា�ត នឹិង�មាហ៊ុរណ្តកមម) �ប្រមា�់
កុមាររងពើប្រគាំះ ពើ�ទូ្ធទាំងប្រ�ពើទ្ធ� រ�មទាំងពើ�
�ំ�នឹ់ជនឹ�ទ្ធផ្តងតែដរ។

•	 វនិឹិពើ�គពើល់ើគុណ្តភា� នឹិងល់ទ្ធធភា�ទ្ធទ្ធ�ល់បានឹ
ពើ�វាគាំំប្រទ្ធផូូ្តវចិ្បា�ត�ប្រមា�់ជនឹរងពើប្រគាំះ និឹងអំនក
រ�់រានឹមានឹជីវ�ិដៃនឹអំំពើ�ើ OCSEA។

•	 ផ្តតល់់�នឹធានឹ និឹងការ�ណ្តតុ ះ�ណាត ល់ដល់់�ុគគលិ់ក
�ណាត ញទូ្ធរ�័�ាជំនឹ�យុកុមារ ពើដើមីឱី្យយ��កពើគអាច្បា
ផ្តតល់់�័�៌មានឹ និឹងដំ�ូនាម នឹប្រ�ក�ពើ�យុគុណ្តភា�
ល់ែ។  �ណាត ញទូ្ធរ�័�ាជំនឹ�យុអាច្បាប្រ�ូវបានឹ
ផ្តេ�ើផ្តាយុ�ប្រ�ភ�ដៃនឹការផ្តតល់់�័�៌មានឹ និឹងការ
គាំំប្រទ្ធ�ប្រមា�់កុមារតែដល់រងពើប្រគាំះ�ីអំំពើ�ើ OCSEA 
ក៏ដូច្បា��ប្រមា�់មិ�តភ័កតិ អំនកតែ�ទាំ ឬអំនកពើផ្តេងពើទ្ធៀ� 
អំំ�ីរពើ�ៀ�តែដល់��កពើគអាច្បាគាំំប្រទ្ធយុុវជនឹវយ័ុ ពើកមង
តែដល់នឹិ�យុប្របា�់�ីការរពំើលាភ�ំពានឹ។

•	 វនិឹិពើ�គពើល់ើឧ�ករណ៍្ត �រកិាខ រចាំបាច្បា់ និឹងការ
ក�ង�ម�ែភា�តែដល់ប្រ�ូវការ ពើដើមីឱី្យយអំនកអំនុឹវ�ត
ច្បាា�់អាច្បាពើ�ើើការពើ�ុើ�អំពើងា�ពាក់�័នឹធនឹឹងករណី្ត 
OCSEA រ �មទាំងការពើ�ុើ�អំពើងា�តែ���ុពើរ�កមម។

•	 ផ្តតល់់�នឹធានឹដល់់នឹគរបាល់ នឹិង�ណាត ញ
រាយុការណ៍្ត�នាា នឹ់ ពើដើមីពីើ�ើើឱ្យយការប្រ�មូល់ទ្ធិនឹននឹ័យុ 
នឹិងការតាម�នឹករណី្ត OCSEA ទាំងពើ�ថ្នាន ក់��ិ 
នឹិងថ្នាន ក់មូល់�ា នឹ កានឹ់តែ�ប្រ�ពើ�ើរពើ�ើង។ ការក�់ប្រតា 
នឹិងចា�់ច្បាំណា�់ថ្នាន ក់ករណី្ត�ប្រ��័នឹធនឹឹងជ�យុ
�ប្រមួល់ដល់់ការ�ពើងាើ�យុនឹតការទ្ធ�់�ា �់ និឹង
ពើ�ូើយុ��ពើ�យុតែផ្តែកពើល់ើភ�តុតាង ច្បាំពើពាះករណី្ត 
OCSEA ។ 

របាយុការណ៍្តទាំងប្រ�ុង និឹង�ញ្ឈា ីអំនុឹ��នឹ៍ពើ�ញពើល់ញអាច្បារកបានឹពើ�ពើល់ើ៖ [link here]

https://www.end-violence.org/disrupting-harm
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ការ�ិកាប្រ�វប្រ�វ�តី �ីការ�ញ្ឈឈ�់ពើប្រគាំះថ្នាន ក់ពើ�កមុុ� គឺ�តែផ្តនកម�យុដៃនឹគពើប្រមាងប្រ�វប្រ�វ�ហុ៊ុប្រ�ពើទ្ធ�តែដល់មិនឹធូា�់មានឹ
�ីមុនឹពើល់ើ�ញ្ញាា  OCSEA ពើ�យុពើផ្ទាត �ពើល់ើប្រ�ពើទ្ធ�ច្បាំនឹ�នឹ ១៣ ពើ��ំ�នឹ់អាន្ត្រីហ៊ុើិកខាងពើកើ� និឹងខាង�ីូង និឹងអា�ីុអាពើគនយុ៍។ 
គពើប្រមាង�ិកាប្រ�វប្រ�វខាន ��ំពើនឹះតែផ្តែកពើល់ើឯកពើទ្ធ�រ��់អំងគការ ECPAT INTERPOL និឹងការ�ិល័់យុប្រ�វប្រ�វ 
Innocenti  ដៃនឹអំងគការ  UNICEF  និឹង�ណាត ញដៃដគូ�កល់រ��់��កពើគ។ ការ�ិកាប្រ�វប្រ�វ�តី �ីការ�ញ្ឈឈ�់ពើប្រគាំះថ្នាន ក់ ប្រ�ូវ
បានឹគាំំប្រទ្ធពើ�យុ មូល់នឹិ�ិពើដើមី�ីញ្ឈេ �់អំំពើ�ើហ៊ុិងាពើល់ើកុមារ តាមរយុៈគំនឹិ�ផ្តត�ច្បាពើផ្តតើម Safe Online រ��់ខូ្លួ�នឹ។ 

ពើ�កនុងប្រ�ពើទ្ធ�កមុុ� ការប្រ�វប្រ�វបានឹពើ�ើើពើ�ើងចា�់�ីពើដើមឆាំន  ំ២០២០ ដល់់ពើដើមឆាំន  ំ២០២១ រ �មទាំងការ�មាា ��ម�យុមន្ត្រីនឹតី
�ំណាង�នឹ់ខុ្លួ�់រ��់រ�ា ភិបាល់កមុុ� ប្រ�មទាំង�ែ �័នឹ�ធារណ្តៈ នឹិងអំងគការ�ពើប្រច្បាើនឹតែដល់�កមមភា�ពើ�កនុងប្រ�ពើទ្ធ�។ 
�កមមភា�ប្រ�វប្រ�វរ�មមានឹការវភិាគ�ុងទូ្ធលំ់ទូ្ធលាយុដៃនឹច្បាា�់ ពើគាំល់នឹពើ�បាយុ នឹិងប្រ��័នឹធតែដល់ពើ�ះប្រ�យុ�ញ្ញាា  
OCSEA ពើ�កមុុ� ក៏ដូច្បា�ការ�មាា ��ម�យុអំនក�ំណាងតែផ្តនកយុុ�តិ�ម៌ ការ�ាង់ម�ិ�ម�យុអំនកផ្តតល់់ពើ�វាជ�រមុខ្លួ 
ការ�នឹានា�ម�យុអំនករ�់រានឹមានឹជីវ�ិ និឹងការ�ាង់ម�ិតាមខ្លួនងផ្តាះតែដល់មានឹល់កខណ្ត�ំណាង��ិ�ម�យុកុមារតែដល់ពើប្រ�ើ
អុំីនឹ�ឺណិ្ត� និឹងអំនកតែ�ទាំរ��់��កពើគ។ 

ទ្ធិនឹននឹ័យុ �ី ប្រ�ភ�� ពើប្រច្បាើនឹ ពើនឹះ ប្រ�ូវ បានឹ ពើគ ពើប្រ�ៀ�ពើ�ៀ�  នឹិងវភិាគតាម វធិានឹពើផ្តេងៗ ពើដើមី ី�ពើងាើ�របាយុការណ៍្ត��ិ�តី�ី
ការ�ញ្ឈឈ�់ពើប្រគាំះថ្នាន ក់ពើ�កមុុ� ។ កនុងដំពើណ្តើ រការប្រពាងរបាយុការណ៍្ត�តី �ីការ�ញ្ឈឈ�់ពើប្រគាំះថ្នាន ក់  ពើ�កមុុ� ប្រកុមប្រ�វប្រ�វបានឹ
ពើ�ើើការ�ុងជិ��និទ្ធធ�ម�យុប្រកុមការង្ការ�ពើច្បាេកពើទ្ធ�ដៃនឹប្រកុមប្រ�ឹកា��ិកមុុ�ពើដើមីកុីមារ។ ការ�ិនឹិ�យចុ្បាងពើប្រកាយុល់មែិ�ពើល់ើ
របាយុការណ៍្តរ��់ប្រកុមការង្ការ�ពើច្បាេកពើទ្ធ�ដៃនឹប្រកុមប្រ�ឹកា��ិកមុុ�ពើដើមីកុីមារបានឹពើ�ើើពើ�ើងពើ�ដៃ�ាទ្ធី ១៦ តែខ្លួឧ�ភា ឆាំន  ំ
២០២២ ពើ�ពើខ្លួ�តកំ��។

1. ពើ�កនុងឆាំន មុំនឹ ១១%   ដៃនឹកុមារតែដល់ពើប្រ�ើអុំីនឹ�ឺណិ្ត� អាយុុ�ី 
១២-១៧ ឆាំន  ំកនុងប្រ�ពើទ្ធ�កមុុ�បានឹទ្ធទ្ធ�ល់រងពើប្រគាំះថ្នាន ក់�ី
ឧទាហ៊ុរណ៍្តច្បាា�់លា�់ដៃនឹការពើកងប្រ�វញ័្ឈេ និឹង
រពំើលាភ�ំពានឹផ្តូូ វពើភទ្ធតាមប្រ��័នឹធអំនឹឡាញ តែដល់រ�មមានឹ 
ការប្រ�ូវបានឹគំរាមឱ្យយចូ្បាល់រ�មកនុង�កមមភា�ផ្តូូ វពើភទ្ធ 
ការតែច្បាកចាយុរូ�ភា�ផូូ្តវពើភទ្ធរ��់ខូ្លួ�នឹពើ�យុគាំម នឹ
ការអំនុឹញ្ញាា � ឬការប្រ�ូវបានឹ�ងខំឱ្យយចូ្បាល់រ�មកនុង�កមមភា�
ផ្តូូ វពើភទ្ធតាមរយុៈការ�នឹាផ្តតល់់ប្របាក់ ឬអំំពើណាយុ។ ពើ�ើ
វា�់ពើ�ៀ�នឹឹងចំ្បានឹ�នឹប្រ��ជនឹ�រុ� ពើនឹះ�ំណាងឱ្យយកុមារ
ប្រ�មាណ្ត ១៦០,000 នាក់ តែដល់អាច្បាធូា�់បានឹរងពើប្រគាំះ
ថ្នាន ក់ណាម�យុកនុងរយុៈពើ�ល់ប្រ�ឹមតែ�ម�យុឆាំន �ំុុពើណាះ ះ។ 
ពើកមងប្រ�ុ�បានឹរាយុការណ៍្ត�ី�ទ្ធ�ិពើ��នឹ៍តែ��ពើនឹះពើ�ាើ រតែ�
�ីរដងពើប្រច្បាើនឹ�ងពើកមងប្រ�ី។

2. ពើ�ងពើល់ើការ�ាង់ម�ិតាមខ្លួនងផ្តាះ ជនឹពើល់មើ�ភាគពើប្រច្បាើនឹដៃនឹ
ករណី្ត OCSEA គឺ�មនុឹ�េតែដល់�គ ល់់គាំន �ម�យុកុមារ
រ�ច្បាពើហ៊ុើយុ។ មនុឹ�េទាំងពើនឹះពើប្រច្បាើនឹតែ���មាជិកប្រគួ�រ មិ�ត
ភ័កតិពើ�ញវយ័ុ និឹងអំនក�គ ល់់គាំន  ឬដៃដគូពើ�នហា។ មនុឹ�េតែដល់
មិនឹធូា�់�គ ល់់គាំន �ម�យុកុមារទ្ធទ្ធ�ល់ខុ្លួ�ប្រ�ូវប្រ�ឹម ១ 
កនុងចំ្បាពើណាម ៥  ពើហ៊ុ�ុការណ៍្តដៃនឹ�ទ្ធពើល់មើ�ទាក់ទ្ធងនឹឹង OC-SEA តែដល់ប្រ�ូវបានឹកំណ្ត�់ពើ�កនុងការ�ាង់ម�ិតាមខ្លួនងផ្តាះ។ 

3. កុមារបានឹជ��ប្រ�ទ្ធះ�ទ្ធ�ិពើ��នឹ៍ពាក់�័នឹធនឹឹង  OCSEA 
�ច្បាមីងតាមរយុៈថ្នាន ល់កមមវ�ិីទ្ធំនាក់ទ្ធំនឹង�ងគម�ំៗ 
�ទូ្ធពើ��ំផុ្ត�តាមរយុៈកមមវ�ិី Facebook   ឬ Facebook 
Messenger និឹង កមមវ�ិី WhatsApp ។

4. កុមារតែដល់បានឹទ្ធទ្ធ�ល់រងពើប្រគាំះថ្នាន ក់�ី OCSEA មានឹទំ្ធពើនារ
ពើ�នឹិ�យុប្របា�់មនុឹ�េតែដល់�ែិ�ពើ�កនុង �ណាត ញ
ទ្ធំនាក់ទ្ធំនឹងអំនឹតរ�ុគគល់រ��់��កពើគ ��ិពើ��មិ�តភកតិ 
អំនកតែ�ទាំ��ុរ� នឹិង�ង�ែូនឹ�ពើងាើ�។ �ណាត ញទូ្ធរ�័�ាជំនឹ�យុ 
នឹិងនឹគរបាល់ពើ�ាើ រតែ�មិនឹតែមនឹ�កតែនូឹងតែដល់កុមារពើ�តែ�ើងរក
ជំនឹ�យុពើនាះពើទ្ធ។

5. គំនឹិ�ផ្តត�ច្បាពើផ្តតើមដ៏មានឹ�កាត នុឹ�ល់�ពើប្រច្បាើនឹតែដល់ដឹកនាំពើ�យុ
រ�ា ភិបាល់ នឹិង�ងគម�ីុវលិ់កំ�ុងមានឹដំពើណ្តើ រការរ �ច្បាពើហ៊ុើយុ
ពើ�កនុងប្រ�ពើទ្ធ�កមុុ� �ុុតែនឹត�ញ្ញាា ប្រ�ឈម�ំខានឹ់ៗពើ�តែ�
ពើកើ�មានឹ។ �នឹាុះពើកើនឹពើ�ើង និឹងការពើ�ត�ើ ចិ្បា�តពើដើមីធីានាថ្នា
កុមារពើ�កនុងប្រ�ពើទ្ធ�កមុុ�ប្រ�ូវបានឹការពារ�ី OCSEA គ�រ
ប្រ�ូវបានឹពើប្រ�ើប្របា�់ពើដើមី�ីពើងាើនឹការយុល់់ដឹង ជំនាញ និឹង
�នឹធានឹ�ប្រមា�់អំនកអំនុឹវ�តច្បាា�់ និឹងអំនកពើ�ើើការខាងយុុ�តិ�ម៌  
នឹិងគាំំប្រទ្ធ�ងគមកិច្បាេ ពើដើមីពីើ�ូើយុ��។ 

6. ខ្លួណ្តៈពើ�ល់តែដល់ការ�ក់ឱ្យយពើប្រ�ើប្របា�់ និឹងការអំនុឹវ�ត��នឹត
នូឹវតែផ្តនឹការ�កមមភា��តី�ី OCSEA គឺ�ជំហានឹដ៏�ំខានឹ់
ម�យុ ច្បាា�់ ពើគាំល់នឹពើ�បាយុ នឹិង�ទ្ធ�ា នឹពើផ្តេងពើទ្ធៀ� ពើ�តែ�
ចាំបាច្បា់ប្រ�ូវបានឹអំនុឹម័� ពើ�កនុងប្រ�ពើទ្ធ�កមុុ�។

ការយល់�ឹងសុីជនៅប្រ�សំខានិ់ៗ

តាមរយុៈ�កមមភា�ប្រ�វប្រ�វពើផ្តេងៗពើប្រគាំះថ្នាន ក់ពើ�កមុុ� បានឹរកពើ�ើញការយុល់់ដឹង�ីុជពើប្រ��ំខានឹ់ៗចំ្បានឹ�នឹប្របាំម�យុ៖

https://www.end-violence.org/fund

