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�ងឹគ្រោះ�ះ ក់មុ្ពុ�ជាបា�គ្រោះ�តៀម្ពុខួូ�ជាគ្រោះ�ស្តុចំក់ា�ងការចំ��រមួ្ពុក់ា�ងបដិ៏វ័តុឧស្តុំហិក់មុ្ពុទ�៤ ដែដ៏�គ្រោះផុ្ទាតជាព័គិ្រោះស្តុស្តុគ្រោះ�ើវ័ស័ិ្តុយ   
បគ្រោះចំចក់វ័ទិា ដែដ៏�ពិ័ភព័គ្រោះ�ក់កំ់ព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុស្តុ�មាបវ់័ស័ិ្តុយ�គ្រោះ�បាយ គ្រោះស្តុដ៏ឋក់ចិំច �ងិស្តុងាម្ពុកិ់ចំចបា��ា ង
មា��បសិ្តុទធភាព័។ 

ការរ �ក់ចំគ្រោះ�ម្ពុើ�ដែផ្លូាក់បគ្រោះចំចក់វ័ទិាព័ត័ម៌ា� ដ៏�ចំជា�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  �ិងឧបក់រណ៍៍ទនំ្ទាក់ទ់�ំងឌ្ឍ�ជី�ថ� បា�ជីរំ�ញ
ដ៏�់ការរ �ក់��ត�ស់្តុ ការងារ �គ្រោះ�បាយ គ្រោះស្តុដ៏ឋក់ចិំច �ងិស្តុងាម្ពុកិ់ចំច ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយក់មុ្ពុ�ជាមា�ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ
បណុា�បគ្រោះទស្តុក់ា�ងតំប��់ងិពិ័ភព័គ្រោះ�ក់ដែថម្ពុគ្រោះទៀតផ្លូង ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុបា�បងើភាព័ងាយ�ស្តុ�ួដ៏�់ក់�មារក់ា�ងការ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំង �ស្មាវ័�ជាវ័ សិ្តុក់ា �ិងចំ��រមួ្ពុក់ា�ងបរ�ិកាស្តុឌ្ឍ�ជី�ថ�ចំំគ្រោះពាះជី�វ័តិ �ិងសិ្តុទធរិបស់្តុក់�មារ។ ការគ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត �ិងបគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ�ក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈម្ពុ�ិស្តុម្ពុ�ស្តុប បា�បគ្រោះងើើតឱ្យយមា�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញដែដ៏�ជាទ�ម្ពុងថុ់�ម្ពុយួក់ពំ័�ងរា���គ្រោះ�គ្រោះ�ើព័ភិព័គ្រោះ�ក់ រមួ្ពុទាំងំក់មុ្ពុ�ជា
ផ្លូងដែដ៏រ។ 

គ្រោះ�យគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញបញ្ញាា �បឈម្ពុ �ិងផ្លូ�បាះពា�់ព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ងិការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ះ រាជីរ�ឋ ភបិា�ក់មុ្ពុ�ជាបា�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចំ��ជារដ៏ឋភាគ�ហិតិគ្រោះ�ខ�នៃ�គ្រោះស្តុចំកុ់�ដែថូងការណ៍៍ 
WePROTEC គ្រោះ�ទ��ក់ងុអាបុ�យ�បុ� ក់ា�ងឆ្នាំា 2ំ0១៥ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹស្តុក់មុ្ពុភាព័ទបស់្មាើ ត ់ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ងិ
ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងបា�ចំ��ជាស្តុមាជីកិ់នៃ��បគ្រោះទស្តុភាព័ជានៃដ៏គ�ស្តុក់� គ្រោះដ៏ើម្ពុី ���ប
បាតអ់គំ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារ (Pathfinding Countries) គ្រោះ�នៃថៃទ�១2 ដែខក់ញ្ញាា  ឆ្នាំា  ំ20១៩។ បដែ�មិ្ពុព័�គ្រោះ�ះ �បម្ពុ�ខ
រាជីរ�ឋ ភបិា�ក់មុ្ពុ�ជា បា�ចំ��រមួ្ពុអ��ម្ពុត័គ្រោះ�ើ គ្រោះស្តុចំកុ់�ដែថូងការណ៍៍ ន្ទាក់ចិំច�បជី�កំ់ពំ័�� គ្រោះ�នៃថៃទ�2 ដែខវ័ចិំិកិា 
ឆ្នាំា 2ំ0១៩ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងអំពាវ័ន្ទាវ័ឱ្យយរដ៏ឋជាស្តុមាជីកិ់អាសុ្មា�ទាំងំអស់្តុគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបទ�ឋ �ក់�ម្ពុតិខុស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ការពារក់�មារទាំងំអស់្តុគ្រោះ�ក់ា�ងអាសុ្មា�ព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ 
គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះគ្រោះទៀត �ក់ម្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ បា�គ្រោះចំញផ្លូាយរបាយការណ៍៍វ័ភិាគសិ្មា�ភាព័ដំ៏ប�ង ស្តុុ�ព័�
ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �ងិបា�គ្រោះរៀបចំំដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រ
ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ (ឆ្នាំា 2ំ02១-202៥) �ងិដែផ្លូ�ការ
ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះអំគ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារ ដែដ៏�បា�គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុឱ្យយមា�ស្តុក់មុ្ពុភាព័
ទបស់្មាើ តអ់គំ្រោះព័ើហិងិា�ិងការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 3

អគាគ្រោះ�ខាធិកិារ�ឋ ��កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ បា�ដ៏កឹ់ន្ទា�ំក់មុ្ពុការងារបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុអ�ុរ�ក់សួ្តុង OCSE 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ិតិយ �ិងផុ្លូ�់គ្រោះ�ប�់គ្រោះ�ើគ្រោះស្តុចំកុ់��ពាងរបាយការណ៍៍ការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័ស្តុុ�ព័� "ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ ក់ា�ង
�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា  (Disrupting Harm Study)"  នៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ។ របាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ ផុ្លូ�់��វ័ភស្តុុ�តាង�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយអពំ័�ហា�ភិយ័ដែដ៏�ក់�មារជីបួ�បទះគ្រោះ�
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ រគ្រោះបៀបដែដ៏�ហា�ភិយ័គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង រគ្រោះបៀបដែដ៏�ហា�ិភយ័ទាំងំគ្រោះ�ះមា�អ�ុរទំន្ទាក់ទ់�ំង
ជាម្ពុយួទ�ម្ពុងដ់៏នៃទគ្រោះទៀតនៃ�អំព័�ហិងិា �ិងអែ�ដែដ៏�អាចំគ្រោះធិែើបា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត�់ងិកាតប់�ិយហា�ិភយ័។ 
របក់គំគ្រោះហិើញទាំងំគ្រោះ�ះ បា�ជួីយឱ្យយក់មុ្ពុ�ជាចាតវ់័ធិា�ការបដែ�មិ្ពុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នា�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តមា�ស្តុ�វ័តិិភាព័
ស្តុ�មាបក់់�មារ។  

ខំ�សំ្តុ�ម្ពុដែថូងអំណ៍រគ�ណ៍�ា ង�ជា�គ្រោះ�� �ងិគ្រោះកាតស្តុរគ្រោះស្តុើរចំំគ្រោះពាះ�ក់សួ្តុង សិ្មាប�័ អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�
ជាត-ិអ�ុរជាតិ �ងិអាក់ពាក់ព់័�័ធ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុផុ្លូ�់ធាត�ចំ��គ្រោះ�អ�ំ�ងគ្រោះព័�សិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័ �ងិ�កុ់ម្ពុការងារ
បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុអ�ុរ�ក់សួ្តុងគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ិតិយផុ្លូ�់គ្រោះ�ប�់គ្រោះ�ើការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើ ក់�មារតាម្ពុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា (OCSE  Technical Working Group) ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុពិ័�តិយ �ិងដែក់�មិ្ពុ
របាយការណ៍៍គ្រោះ�ះឱ្យយកា�ដ់ែតមា�ភាព័�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយ។ ខំ�កំ់ស៏្តុ�ម្ពុដែថូងអំណ៍រចំំគ្រោះពាះអងាការយ���គ្រោះស្តុហិែ �បចាកំ់មុ្ពុ�ជា
 (UNICEF  Cambodia) �ងិអងាការ ស្តុក់មុ្ពុភាព័  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ (APLE Cambodia)  ដែដ៏�បា� ស្តុ�ម្ពុប
ស្តុ�ម្ពុ�ួ �ងិ��ំទ បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ   �ិងថវ័កិាដ៏�់�ក់មុ្ពុការងារបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុអ�ុរ�ក់សួ្តុង។ អគាគ្រោះ�ខាធិិការ�ឋ �
�ក់មុ្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ ស្តុ�ម្ពុឯក់ភាព័�ទធផ្លូ�នៃ�របាយការណ៍៍សិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះ។

           
           



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ4

អារម្ភភកថាដោ�យភាពជាដៃ�គ្គូដោ�ើម្ភី ��ញ្ចច�់អំដោពើហិងិាអារម្ភភកថាដោ�យភាពជាដៃ�គ្គូដោ�ើម្ភី ��ញ្ចច�់អំដោពើហិងិា

 ជី�វ័តិគ្រោះ�គ្រោះ�ើ�បព័�័ធអ�ឡាញរបស់្តុគ្រោះយើង ក់ំព័�ងរ �ក់ចំគ្រោះ�ម្ពុើ�ឥតឈបឈ់រ។ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត �ិង
ឧបក់រណ៍៍ ទំន្ទាក់ទ់ំ�ង ឌ្ឍ�ជី�ថ� ដែដ៏�ក់ំព័�ងវ័វិ័ឌ្ឍឍ �ា ងរហ័ិស្តុ ក់ំព័�ងបងើឱ្យយម្ពុ��ស្តុំព័��គបទ់ិស្តុទ�
មា�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងកា�ដ់ែតជិីតសិ្តុាទធជាម្ពុយួ�ា ។ ក់�មារ  ស្មាា �់បគ្រោះចំចក់វ័ទិាទាំងំគ្រោះ�ះកា�ដ់ែតចំាស់្តុ 
�ិងពឹ័ងដែផ្លូិក់កា�ដ់ែតខូាងំគ្រោះ�ើបគ្រោះចំចក់វ័ទិាទាំងំគ្រោះ�ះ គ្រោះហិើយ ការរាតតាត ជំីងឺក់�វ័ �ដ៏១៩ បា�បគ្រោះងើើ�
ការផូ្ទាស់្តុបី�រគ្រោះ�រក់�បព័�័ធអ�ឡាញក់ា�ងទិដ៏ឋភាព័ជាគ្រោះ�ចំើ� នៃ�ជី�វ័តិរបស់្តុក់�មារ។

�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  អាចំជាឧបក់រណ៍៍ ដ៏ម៏ា�ឥទធពិ័�  ស្តុ�មាបក់់�មារក់ា�ងការទនំ្ទាក់ទ់�ំង �ស្មាវ័�ជាវ័ សិ្តុក់ា �ិង
ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�យភាព័នៃចំា�បឌ្ឍតិ �ិង អងអ់ាចំ។ ស្មារសំ្តុខា�ន់ៃ� បរ�ិកាស្តុឌ្ឍ�ជី�ថ� ចំំគ្រោះពាះជី�វ័តិ �ិងសិ្តុទធរិបស់្តុ ក់�មារ �តវូ័
បា�គ�ស្តុបញ្ញាជ ក់ ់គ្រោះ�យគណ៍ៈក់មុាធិកិារអងាការស្តុហិ�បជាជាត ិស្តុី�ព័�សិ្តុទធ ិក់�មារ  គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះ�ប�់ ទ�គ្រោះ� គ្រោះ�ខ 2៥ 
ដែដ៏��តវូ័បា�អ��ម្ពុត័ គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ02១។  គ្រោះ�ប�់ទ�គ្រោះ�គ្រោះ�ះក់ស៏្តុងើតធ់ិៃ��់�វ័ ការព័តិដែដ៏�ថ្នា ការចំំណាយគ្រោះព័�តាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ ន្ទាមំ្ពុក់��វ័ ហា�ភិយ័ �ងិការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ពាក់ព់័�័ធ�ងឹគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដែដ៏�ម្ពុ�ិអាចំទទួ� យក់បា�  
គ្រោះ�យគ្រោះជីៀស្តុម្ពុ�ិផ្លូ�ត ក់ា�ងគ្រោះន្ទាះក់ម៏ា�ហា�ិភយ័ �ងិការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងម្ពុយួចំំ�ួ�  ដែដ៏�ក់�មារក់ប៏ា�ជួីប�បទះ គ្រោះ�ក់ា�ង
ក់ដែ�ូងដ៏នៃទគ្រោះទៀតផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះហិើយហា�ភិយ័ �ងិការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងម្ពុយួចំំ�ួ� មា��ក់ខណ៍ៈគ្រោះ�យដែ�ក់ចំំគ្រោះពាះដែត បរ ិ
បទ អ�ឡាញ បា�គ្រោះណាះ ះ។

ហា�ិភយ័ម្ពុយួ នៃ�ហា�ភិយ័ ទាំងំគ្រោះ�ះ គឺ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត �ិងបគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� ម្ពុ�ិស្តុម្ពុ�ស្តុប 
ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ង គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ។ ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ការដែចំក់
ចាយស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ �ងិការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ ��វ័ ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ក់�មារ គជឺាឧ�ក់ដិ៏ឋក់មុ្ពុ �បឆ្នាំងំ
�ងឹក់�មារ ដែដ៏��តវូ័ការ ការគ្រោះ�ូើយតបព័ហិ�វ័ស័ិ្តុយ �ិងស្តុក់�ជាបន្ទាា �។់ ជាទ�គ្រោះ� ឧ�ក់ដិ៏ឋក់មុ្ពុទាំងំគ្រោះ�ះ �តូវ័បា�
ថតចំមូ្ពុង ក់ា�ងទ�ម្ពុង ់ជារ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ឌ្ឍ�ជី�ថ� ដែដ៏�រដែម្ពុងដែតង�តូវ័បា�ដែចំក់ចាយ  �ងិដែចំក់ចាយមី្ពុងគ្រោះហិើយ
មី្ពុងគ្រោះទៀត គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះហិើយការទបស់្មាើ ត ់�ិងកិ់ចំចការពារ កា�ដ់ែតមា��ក់ខណ៍ៈព័បិាក់ ស្តុ�មាប់
រ�ឋ ភបិា� ម្ពុស្រ្ត�ុ�ស្មាធារណ៍ៈ �ងិអាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាស្មាធារណ៍ៈដ៏�់ក់�មារ បា�ដែ�កុ់ស៏្តុ�មាបឪ់ព័�ក់មីាយ �ងិអាក់ដែថទាំ ំ
ដែដ៏�ព័ា�ម្ពុគ្រោះធិែើអែ�ៗ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �តាម្ពុឱ្យយទាំ�ក់ារគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិារបស់្តុក់��ៗ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគផ្លូងដែដ៏រ។

ជាម្ពុយួ�ងឹវ័ឌ្ឍឍ�ភាព័ គ្រោះឆុ្នាំះគ្រោះ�រក់ ទំន្ទាក់ទ់�ំងអ���ធឺិណិ៍ត ជាស្តុក់� ការវ័�ិគិ្រោះ�គគ្រោះ�ើ ស្តុ�វ័តិិភាព័ �ងិកិ់ចំចការពារ
ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គឺជាការងារបន្ទាា �ជ់ាងគ្រោះព័�ណាៗទាំងំអស់្តុ។ បណីារ�ឋ ភបិា� គ្រោះ�ជី�វំ័ញិ
ព័ភិព័គ្រោះ�ក់ ទទួ�ស្មាា �់កា�ដ់ែតខូាងំគ្រោះ�ើ ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងនៃ� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះហិើយ�បគ្រោះទស្តុម្ពុយួចំំ�ួ� បា�ចាតវ់័ធិា�ការ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ដែណ៍ន្ទាអំពំ័� ចំាបច់ាបំាចំ ់�ិង គ្រោះរៀបចំំឱ្យយ
មា�វ័ធិា�ការទបស់្មាើ ត។់ ក់ា�ងគ្រោះព័�ជាម្ពុយួ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ ស្តុមុាធិកំ់ព័�ងគ្រោះក់ើតមា�គ្រោះ�គ្រោះ�ើឧស្តុាហិក់មុ្ពុ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
�ក់ប់ញ្ញាា ស្តុ�វ័តិិភាព័ក់�មារ ជាចំំណ៍� ចំសំ្តុខា� ់នៃ�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការរចំន្ទា �ងិអភវិ័ឌ្ឍឍ ជាជាង ការចាតទ់�ក់បញ្ញាា គ្រោះ�ះ ជាការ
គតិគ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�កាយ។ ស្តុ�វ័តិភិាព័គ្រោះ�យ ការរចំន្ទាដែបបគ្រោះ�ះ �តវូ័ដែត ទទួ�បា�ភស្តុុ�តាងអពំ័� ការគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង��វ័ 
OCSEA គ្រោះហិើយគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់រ់មួ្ពុចំំដែណ៍ក់គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ ចំំគ្រោះពាះភស្តុុ�តាងគ្រោះន្ទាះ។

ភាព័ជានៃដ៏គ�ស្តុក់� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈចបអ់គំ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារ  តាម្ពុរយៈ គ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ ស្តុ�វ័តិិភាព័អ�ឡាញ បា�វ័�ិគិ្រោះ�គ
ថវ័កិា �បាពំ័�រ��ដ៏��ូរអាគ្រោះម្ពុរកិ់ គ្រោះ�ើ គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់។់ គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ បា�
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិងអភ�ិក់ម្ពុ �គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយ �ងិ�បក់បគ្រោះ�យ�វា��វ័តុ� ៍គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើការវាយតនៃមូ្ពុ
�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយគ្រោះ� គ្រោះ�ើបរបិទ ការគំរាម្ពុកំ់ដែហិង �ងិ ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុក់�មារអពំ័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធ អ�ឡាញ។ គគ្រោះ�មាងដែដ៏�ម្ពុ�ិធូាបម់ា�ព័�ម្ពុ��ម្ពុក់គ្រោះ�ះ គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ឯក់គ្រោះទស្តុ
�ស្មាវ័�ជាវ័ របស់្តុ ECPAT �គរបា� អ�ុរជាតិ ការ�ិ�័យ�ស្មាវ័�ជាវ័របស់្តុ UNICEF – Innocenti �ិងបណីាញ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ នៃដ៏គ�ស្តុក់�ទាំងំប� គ្រោះ�ះ ទទួ�បា� ការ��ំទព័� អងាការស្តុមាជីកិ់ របស់្តុ ECPAT ការ�ិ�័យ
ក់ណីា�ជាត ិនៃ��គរបា�អ�ុរជាតិ �ងិ ការ�ិ�័យ �បចា�ំបគ្រោះទស្តុ �ងិតំប�រ់បស់្តុ UNICEF ។ គគ្រោះ�មាងគ្រោះ�ះ
មា�គ្រោះចំតន្ទាថ្នា វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុដុែដ៏��តវូ័គ្រោះរៀបចំំ �ងិស្មាក់�ីងគ្រោះព័�គ្រោះ�ះ  �តូវ័បា�អ��វ័តុចំំគ្រោះពាះ�បគ្រោះទស្តុបដែ�មិ្ពុគ្រោះទៀត គ្រោះ�
ជី�វំ័ញិព័ភិព័គ្រោះ�ក់។
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ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 5

គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់តណំាងឱ្យយគគ្រោះ�មាង�ស្មាវ័�ជាវ័ �គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយបផំ្លូ�ត �ិងមា� ទំហិធំិ ំដែដ៏�ធូាប់
�តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង អំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ថ្នាា ក់ជ់ាត ិ�ងិ
បា�ផី្លូ�់�ទធផ្លូ� ជា របាយការណ៍៍ �បចា�ំបគ្រោះទស្តុចំំ�ួ� ១៣ �ិង របាយការណ៍៍ �បចាតំបំ�ចំ់ំ�ួ�ព័�រ។ គគ្រោះ�មាងគ្រោះ�ះ
ផី្លូ�់��វ័ភស្តុុ�តាង �គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយ អពំ័�ហា�ភិយ័ ដែដ៏�ក់�មារជីបួ�បទះ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ រគ្រោះបៀបដែដ៏�
ហា�ភិយ័ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង រគ្រោះបៀបដែដ៏�ហា�ិភយ័ទាំងំគ្រោះ�ះ មា�អ�ុរទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ទ�ម្ពុងដ់៏នៃទគ្រោះទៀត នៃ�អំគ្រោះព័ើ
ហិងិា �ិងអែ�ដែដ៏�អាចំគ្រោះធិែើបា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត ់�ិងកាតប់�ិយហា�ិភយ័ ទាំងំគ្រោះ�ះ។

គគំ្រោះហិើញទាំងំគ្រោះ�ះ ជួីយដ៏�់រ�ឋ ភបិា� ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ អាក់គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិស្តុហិគម្ពុ� ៍ក់ា�ងការចាត់
វ័ធិា� ការ ដ៏�៏តមឹ្ពុ�តូវ័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា ថ្នា �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត មា�ស្តុ�វ័តិិភាព័ស្តុ�មាប ់ក់�មារ។ ក់ចិំចការគ្រោះ�ះរមួ្ពុមា� ការផី្លូ�់
ភស្តុុ�តាង ស្តុ�មាបយ់�ទធស្មាស្រ្តស្តុ ុទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបជាត ិការព័�ង�ក់ ការ�គបដ៏ណី៍បគ់គ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័� ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ គ្រោះ�កា��់បគ្រោះទស្តុ �ងិតំប�ដ់៏នៃទគ្រោះទៀត �ិងការក់ស្មាង ទិ�ា�យ័�ងិចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ងថុ�ៗ នៃ�ភាព័ជានៃដ៏គ�ជី�វំ័ញិ
បញ្ញាា គ្រោះ�ះ។

ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ចំ់ំគ្រោះពាះ ក់�មារគជឺាទ�ំ�ួខ�ស្តុ�តវូ័របស់្តុម្ពុ��ស្តុំ�គប�់ា ។

បណិិ៍ត Howard Taylorបណិិ៍ត Howard Taylor
ន្ទាយក់�បតបិតិុ
ភាព័ជានៃដ៏គ�គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈចបអ់គំ្រោះព័ើហិងិា



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ6

 ដោ�ចកី��ដោងេ� ដោ�ចកី��ដោងេ�

 គ្រោះ�យទទួ�បា�ម្ពុ���ិធិិព័� ភាព័ជានៃដ៏គ�ស្តុក់� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈចបអ់ំគ្រោះព័ើហិិងា គ្រោះ�ើក់�មារ តាម្ពុរយៈ គំ�ិតផ្លូីួចំគ្រោះផ្លូីើម្ពុ ស្តុ�វ័តិិភាព័ អ�ឡាញ 
ECPAT, INTERPOL �ិងការ�ិ�័យ�ស្មាវ័�ជាវ័របស់្តុ UNICEF - Innocenti បា�គ្រោះធិែើការងារ ក់ា�ងភាព័ជានៃដ៏គ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រចំន្ទា 
�ិងអ��វ័តុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដែដ៏�ជាគគ្រោះ�មាង�ស្មាវ័�ជាវ័ម្ពុយួស្តុី�ព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា� ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ
គ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ (OCSEA)។ ភាព័ជានៃដ៏គ�គ្រោះ�យដែ�ក់គ្រោះ�ះ ន្ទាយំក់ អភ�ិក់ម្ពុព័ហិ�ជំីន្ទាញ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញឱ្យយបា�
�គប�់ជីុង នៃ�បញ្ញាា ដ៏ស៏្តុុ�គសុ្មាញ គ្រោះ�ះ។ OCSEA សំ្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ដ៏�់ សិ្មា�ភាព័ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ឹង បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� ឬ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាទំន្ទាក់ទ់ំ�ងគ្រោះ�គ្រោះព័�ណាម្ពុយួគ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�  ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ឬការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ដែដ៏�ក់ំព័�ងប�ុគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង។វា
អាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញទាំងំ�ស្តុុង ឬតាម្ពុរយៈ  ភាព័ចំ�ម្ពុុះ�ា នៃ�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ង តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងទំន្ទាក់ទ់ំ�ង
គ្រោះ�យជីួប�ា ផ្ទាា �់រវាងជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ិងក់�មារ ។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប ់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់�តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់ា�ង
�បគ្រោះទស្តុ អាស្តុ��អាគ្រោះគាយ ៍ចំំ�ួ��បាមំ្ពុយួ រមួ្ពុទាំងំ�បគ្រោះទស្តុក់ម្ពុុ�ជា �ិង�បគ្រោះទស្តុគ្រោះ�អាស្រ្តហិែិក់ខាងគ្រោះក់ើត �ិងខាងតី�ងចំំ�ួ��បាពំ័�រ។ 
ទិ�ា�យ័ �តូវ័បា�សំ្តុគ្រោះ�គ ព័� ស្តុក់ម្ពុុភាព័�ស្មាវ័�ជាវ័ចំំ�ួ��បាបំ�ួ ខ�ស្តុៗ�ា  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើត របាយការណ៍៍�បចា�ំបគ្រោះទស្តុដែដ៏��បាប់
គ្រោះរឿងរាា វ័ នៃ�ការគំរាម្ពុក់ំដែហិង �ិងបងាា ញ អ��ស្មាស្តុ� ៍ចំាស់្តុ�ស់្តុស្តុ�មាបក់ារគ្រោះធិែើស្តុក់ម្ពុុភាព័។

 ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 

 ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះដែដ៏�តំណាងថ្នាា ក់ជ់ាតបិា�បងាា ញឱ្យយ
គ្រោះ�ើញថ្នា ក់�មារក់មុ្ពុ�ជា អាយ�ព័� ១2 គ្រោះ� ១៧ឆ្នាំា ចំំំ�ួ�ជាង ៨0% គឺជា
អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�មា��យ័ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ  បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ក់ា�ងកំ់��ងគ្រោះព័�ប�ដែខម្ពុ��។  ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត មា�គ្រោះ�បវាា�ង ់គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារធិំៗ  (១៤-១៧ឆ្នាំា )ំ ខុស់្តុ
ជាង ក់�មារត�ចំៗ      (១2-១៣ឆ្នាំា )ំ  �ិង�ុ�ភាព័ខ�ស្តុ�ា រវាងគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័គ្រោះ�ើយ។ 
ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ អ���ធឺិណិ៍ត មា�គ្រោះ�បវាា�ងគ់្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារគ្រោះ�តាម្ពុទ�
�កុ់ង (៨៦%) ខុស់្តុ ជាងក់�មារគ្រោះ�តាម្ពុទ�ជី�បទប�ិុចំ (៨0%)។

ទ�ិា�យ័ព័� ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះជាតំណាង គ្រោះ�គ្រោះ�ើក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
អ���ធឺិណិ៍ត  (ចំំ�ួ� ៩៩2ន្ទាក់)់ �ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ (ចំំ�ួ� 
៩៩2ន្ទាក់)់ បា�បងាា ញថ្នា ក់�មារទ�ំងជាអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
គ្រោះ�ចំើ�ជាងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ អាក់ដែថទាំ�ំតមឹ្ពុដែត ៦១% បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�
ជាអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគចំំ�ួ� ៤2% បា�គ្រោះណាះ ះ 
ដែដ៏�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ជាគ្រោះរៀងរា�់នៃថៃ គ្រោះធិៀបក់�មារ គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ចំំ�ួ� ៧៧%។ ៣៩% នៃ�អាក់ដែថទាំ ំម្ពុ�ិដែដ៏�ចំ��គ្រោះ�បើ
�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ើយ គ្រោះហិើយ ១៩% ចំ��គ្រោះ�បើ�បព័�័ធអ�ឡាញក់ា�ងក់�ម្ពុតិ
ម្ពុ�ិញឹក់ញាបខូ់ាងំ។ ភាព័ខ�ស្តុ�ា  គ្រោះ�ះ មា�ភាព័ពាក់ព់័�័ធ គ្រោះ�យស្មារ
ឪព័�ក់មីាយ គជឺា�បភព័�ា ងសំ្តុខា� ់ គ្រោះ�ក់ា�ងការជីយួ ក់�មារ ឱ្យយគ្រោះចំះដ៏កឹ់ន្ទាំ
ជី�វ័តិរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ កំ់ណ៍តរ់ក់ហា�ិភយ័ �ងិ
ទបស់្មាើ តព់័កួ់គ្រោះគ ព័�ការធូាក់គ់្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់។់

ក់�មារគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ើស្តុ�បគ់្រោះ�បើ�បាស់្តុទ�រស័្តុព័ាឆូ្នាំតនៃវ័ (៩៩%) គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះហិើយជាញឹក់ញាប ់ពួ័ក់គ្រោះគ ដែចំក់ចាយទ�រស័្តុព័ាជាម្ពុយួ 
អាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ភាគគ្រោះ�ចំើ�ក់�មារដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធ 

អ���ធឺិណិ៍ត  (៨៧%)  បា�គ្រោះរៀបរាបអ់ពំ័� ឧបស្តុគាន្ទាន្ទា ដ៏�ចំជាគ្រោះស្តុវាគ្រោះខាយ 
ឬគ្រោះ�ី��យតឺ។ 2៧% បា��ិ�យថ្នា ឪព័�ក់មីាយ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ  �ក់ក់ារ
រតិតីតិចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ស្តុក់មុ្ពុភាព័អ�
ឡាញ    ដែដ៏�មា��បជា�បយិភាព័ជាងគ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ គកឺារគ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ (៧៩%) �ិងការគ្រោះម្ពុើ� វ័ �គ្រោះដ៏ អ� (៧៩%)។

ការយ�់គ្រោះ�ើញ �ងិស្តុក់មុ្ពុភាព័អ�ឡាញ�បក់បគ្រោះ�យហា�ិភយ័ ការយ�់គ្រោះ�ើញ �ងិស្តុក់មុ្ពុភាព័អ�ឡាញ�បក់បគ្រោះ�យហា�ិភយ័ 

ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះ បា�ចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងអាក់បីកិ់រ�ិ �បក់ប គ្រោះ�យ   ហា�ភិយ័  ដ៏ម៏ា�ស្តុកីា��ព័�កា�ព័�
ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ �បដែហិ� ៩% បា�ជួីបជាម្ពុយួ�រណាមាា ក់គ់្រោះ�យផ្ទាា �់ ដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគបា�ស្មាា �់ដ៏បំ�ង គ្រោះ�តាម្ពុ �បព័�័ធអ�ឡាញ។ ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�ពួ័ក់គ្រោះគ 
(៧៥%) ដែដ៏�បា��ប�ពឹ័តុអាក់បីកិ់រ�ិទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ក់ា�ងជី�វ័តិជាក់ដ់ែស្តុងី 
បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគស្តុបាយចិំតុ ឬរគំ្រោះភើបចិំតុចំំគ្រោះពាះ �ទធផ្លូ�នៃ�
ទគ្រោះងែើគ្រោះ�ះ។   បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ អ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជា �ងិ�បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏�ការ�ស្មាវ័�ជាវ័នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈប ់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ �តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង ហាក់ប់ងាា ញថ្នាហា�ភិយ័នៃ�គ្រោះ��ះ
ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹម្ពុ��ស្តុំម្ពុ�ិធូាបស់្មាា �់គ្រោះ�តាម្ពុអ�ឡាញគអឺាចំ
មា�ក់�ម្ពុតិទាំប។   គ្រោះ�ះ�បដែហិ�ជារគ្រោះបៀបដែដ៏�ម្ពុ��ស្តុំវ័យ័គ្រោះកុ់ងបគ្រោះងើើត
ម្ពុតុិភកិុ់ថុ�គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាក់គ៏្រោះ�យ ក់�មារទាំងំអស់្តុ�តវូ័
ដ៏ងឹ អំព័�ហា�ភិយ័ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញដែដ៏�អាចំគ្រោះក់ើតមា�  �ិង�តូវ័
បា�បគ្រោះ�ងៀ�អំព័�រគ្រោះបៀបចំ��គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះ�យការទទ�ួខ�ស្តុ�តវូ័ �ងិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ចាតវ់័ធិា�ការ�បក់បគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិភិាព័ ដ៏�ចំជាការជី��ដំ៏ណឹ៍ងដ៏�់ម្ពុ��ស្តុំធំិ
ដែដ៏�ទ�ក់ចិំតុ  ឬការជួីបគ្រោះ�ដែតទ�ស្មាធារណ៍ៈ បា�គ្រោះណាះ ះ។

បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ  ៩%  នៃ� ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តដែដ៏�បា�
ចំ��រមួ្ពុក់ា�ងការអគ្រោះងើត គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា  បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ បា�ដែចំក់ចាយ 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 7

 ដោ�ចកី��ដោងេ�

រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អា�កាត របស់្តុខួូ�ឯងផ្ទាា �់ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ គ្រោះបើ
គ្រោះទាំះប�ជា ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� បា� ដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ទាំងំគ្រោះ�ះ ជាម្ពុយួប�គា�
ទាំងំឡាយដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់ក់ី� ជាញឹក់ញាបណ់ាស់្តុ រ�បភាព័ដែបបគ្រោះ�ះ
�តូវ័បា�ដែចំក់ចាយគ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុម្ពុតុិភកិី់ �ងិម្ពុតុិភកិី់ជីតិស្តុាិទធរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យស្មារក់�មារធូាក់ក់់ា�ងកី់��ស្តុឡាញ់ មា�ការដែចំចំង ់ឬកំ់ព័�ងមា�
ភាព័រ �ក់រាយ។   គ្រោះ�យម្ពុ�ិគិតអំព័�សិ្មា�ភាព័ដំ៏ប�ង ហា�ិភយ័ នៃ� មាតកិា
ដែដ៏�កំ់ព័�ង�តូវ័បា�ដែចំក់ចាយ គ្រោះ�យ�ុ�ការអ��ញ្ញាា ត គ្រោះ�ដែត�ងឹអាចំ មា�
ភាព័ពាក់ព់័�័ធ គួរឱ្យយខូាចំ។ គួរឱ្យយ�ព័យួបារម្ពុា ស្តុមាមា�ត នៃ�ក់�មារ ដែដ៏�បា�
រាយការណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ ដែចំក់ចាយមាតិកាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�យស្មារ ការ
គរំាម្ពុកំ់ដែហិង (៧%) ឬការ�ក់ស់្តុមុាធិ (៨%)។

បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុ ក់�មារ អពំ័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុ ក់�មារ អពំ័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ

ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះនៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ក់�មារដែដ៏�
ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ក់�៏តវូ័បា�សួ្តុរថ្នា គ្រោះតើព័កួ់គ្រោះគ ទទួ�រងគ្រោះ��ះ��វ័
ទ�ម្ពុងខ់�ស្តុៗ�ា នៃ� OCSEA  កា�ព័�ឆ្នាំា មំ្ពុ��  គ្រោះព័��បម្ពុ��ទ�ិា�យ័។ គ្រោះ�
គ្រោះ�កាម្ពុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់OCSEA គឺ�តវូ័បា�សំ្តុគ្រោះ�
គ្រោះ�ដ៏�់ សិ្មា�ភាព័ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� ឬ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាទំន្ទាក់ទ់�ំងគ្រោះ�គ្រោះព័�ណាម្ពុយួគ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�
ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ឬការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ដែដ៏�កំ់ព័�ងប�ុគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង។ គ្រោះ�
�តឹម្ពុ១ឆ្នាំា មំ្ពុ��ដែតបា�គ្រោះណាះ ះ ១១% នៃ�ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
អាយ�ព័� ១2ដ៏�់១៧ឆ្នាំា គំ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គជឺាជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ�គ្រោះហិត�ការណ៍៍ដ៏៏
អា�ក់ក់ ់ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ។ គ្រោះហិត�ការណ៍៍ ទាំងំគ្រោះ�ះរមួ្ពុមា�ទាំងំការគំរាម្ពុទាំម្ពុទាំរ
ក់�មារឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ការដែចំក់ចាយរ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យ�ុ�ការអ��ញ្ញាា ត ឬការបងខតិបងខពំ័កួ់គ្រោះគ ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុរយៈ ការស្តុ�ាផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬ
អគំ្រោះណាយ។  វាស់្តុគ្រោះធិៀបគ្រោះ��ឹងចំំ�ួ��បជាជី�ស្តុរ�បនៃ�ក់�មារក់ពំ័�ង
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ចំំ��ួគ្រោះ�ះតំណាងឱ្យយ ក់�មារចំំ��ួ
�បមាណ៍ ១៦0.000ន្ទាក់។់ វាក់ទ៏�ំងដែដ៏រថ្នា តួគ្រោះ�ខព័តិគឺអាចំខុស់្តុជាង
គ្រោះ�ះគ្រោះ�យស្មារក់�មារអាចំស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរក់ា�ងការ��ិយគ្រោះចំញគ្រោះ�យគ្រោះបើក់ចំំហិ
អពំ័�បញ្ញាា ដ៏រ៏គ្រោះស្តុើបគ្រោះ�ះ។

បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�ទ៍ាំងំគ្រោះ�ះបា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ទាំងំគ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ឬ
ជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ បា�ដែ�ុទាំងំអស់្តុគ្រោះ�ះគឺ�តវូ័បា�ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួគ្រោះ�យ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ�។  ក់រណ៍�  OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�ក់ា�ង
ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ជាញឹក់ញាបប់ផំ្លូ�ត ពាក់ព់័�័ធ បណុាញទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ស្តុងាម្ពុ ជាទ�គ្រោះ�គកឺ់មុ្ពុវ័ធិិ� Facebook (រមួ្ពុទាំងំ Facebook Messenger) 
បន្ទាា បម់្ពុក់ គឺ TikTok �ិង YouTube។ 

ក់�មារវ័យ័គ្រោះកុ់ងដែដ៏�មា� អាយ�ព័� ១2ដ៏�់១៣ឆ្នាំា  ំក់ទ៏�ំងជាបា�ជួីប�បទះ
��វ័ទ�ម្ពុងខ់�ស្តុៗ�ា  នៃ� OCSEA  ខុស់្តុជាង ក់�មារធិំៗ  ផ្លូងដែដ៏រ។ ភាព័ខ�ស្តុ�ា
នៃ�គ្រោះយ�ឌ្ឍរ័�តវូ័បា�ក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះ�ក់ា�ងសំ្តុណាក់នៃ� ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
អ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ ក់�មារា បា�រាយការណ៍៍អពំ័� ការរងផ្លូ�បាះពា�់ ព័�
គ្រោះហិត�ការណ៍៍ ស្តុកីា��ព័� ឬជាក់ដ់ែស្តុងី នៃ� OCSEA ក់ា�ងអ�តា ខុស់្តុជាង
ក់�មារ � គ្រោះស្តុាើរដែតព័�រដ៏ង។

គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�ចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�ការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�អាចំបងាា ញ
អពំ័� ការបា��បាង�ួងគ្រោះ�ម្ពុ បា�ទទួ�ការបដ៏គិ្រោះស្តុធិព័�ក់�មារ គ្រោះទាំះប�ជា
�ា ងណា

ក់ី� ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� អ��វ័តុតាម្ពុ។ ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ 2៩%  នៃ� ក់�មារ
ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  បា�គ្រោះធិែើតាម្ពុការ គ្រោះស្តុាើទាំងំគ្រោះន្ទាះក់ា�ងការ
��ិយអពំ័�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏� ក់�មារចំំ��ួ ១៤% បា��ិ�យថ្នា 
ព័កួ់គ្រោះគបា�គ្រោះធិែើតាម្ពុ ការគ្រោះស្តុាើឱ្យយដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�បងាា ញដែផ្លូាក់ឯក់ជី�
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ គ្រោះ���គ្រោះ�ះដែដ៏រ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
អាយ�ព័�១៥ដ៏�់១៧ឆ្នាំា  ំចំំ�ួ�៦% បា�រាយការណ៍៍ថ្នា បា�ទទ�ួយក់
��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយជាថា�រ �ងឹ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទខួូ�ឯងផ្ទាា �់។

ជី�គ្រោះ�ុើស្តុនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញឡាញ

ជី�គ្រោះ�ុើស្តុភាគគ្រោះ�ចំើ�គឺជាម្ពុ��ស្តុំដែដ៏�ក់�មារបា�ស្មាា �់ គ្រោះ�យគ្រោះ�ងតាម្ពុ
ភស្តុុ�តាងទាំក់ទ់ង�ឹងអំគ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារគ្រោះ�គ្រោះ��អ�ឡាញ  �ងិ
ភាគគ្រោះ�ចំើ�គឺជាជី�គ្រោះ�ុើស្តុទាំក់ទ់ង�ឹង OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�
ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ។ អាក់ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ចំើ�ដែតជាស្តុមាជីកិ់
�គសួ្មារ ម្ពុតុិភកិុ់គ្រោះព័ញវ័យ័ �ងិម្ពុតុិភកិុ់ ឬនៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហា។ ក់រណ៍� ១ 
ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៥ ទាំក់ទ់ង�ឹង OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�ក់ា�ង
ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ គឺព័�ដ៏បំ�ងម្ពុ�ិមា�ការស្មាា �់�ា រវាងជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ងិ
ក់�មារគ្រោះទ។ របបគគំ្រោះហិើញគ្រោះ�ះមា�ផ្លូ�បាះពា�់គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់គ្រោះ�គ្រោះ�ើ
ក់ចិំចខតិខំនៃ�ក់មុ្ពុវ័ធិិ�បងាើ រទបស់្មាើ តដ់ែដ៏�គ្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងនៃ�
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ព់័�ម្ពុ��ស្តុំចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខជាជាងម្ពុ��ស្តុំដែដ៏�ក់�មារស្មាា �់រចួំគ្រោះហិើយ។
 ទាំងំគ្រោះ�ះគួរជាការព័ចិារណាស្តុ�មាប�់បព័�័ធគ្រោះ�ូើយតបផ្លូងដែដ៏រគ្រោះ�ពាះវាអាចំ
ជាការ�ំបាក់របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះក់ា�ងការដែស្តុែងរក់ជំី�យួ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ
ជី�រងគ្រោះ��ះមា�ម្ពុគ្រោះន្ទាស្តុគ្រោះញ្ឈចតន្ទា �ងិស្តុិិតគ្រោះ�កាម្ពុការផ្លូាតផ់្លូាងដ់ែផ្លូាក់គ្រោះស្តុដ៏ឋក់ចិំច
ព័�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ8

ការ�ត�ត�ង �ិងការរាយការណ៍៍ អំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភការ�ត�ត�ង �ិងការរាយការណ៍៍ អំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ

ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុផ្លូាះ ភាគគ្រោះ�ចំើ� នៃ�ក់�មារដែដ៏�បា�ជីបួ�បទះ�ឹង 
OCSEA ពិ័តជាបា��ត�ត�ងអំព័�អែ�ដែដ៏�បា� គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ចំំគ្រោះពាះ
�រណាមាា ក់។់ ជាញឹក់ញាបប់ផំ្លូ�ត ក់�មារបា�ទ�ក់ចិំតុគ្រោះ�ើម្ពុតុិភកិុ់ អាក់ដែថទាំំ
ជាប�រស្តុ ឬបងបិ��បគ្រោះងើើតរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ បា�បងាា ញថ្នា 
គ្រោះហិត�ការណ៍៍ដែបបគ្រោះ�ះតិចំតួចំណាស់្តុ �តូវ័បា�រាយការណ៍៍តាម្ពុរយៈ
យ�ុការរាយការណ៍៍  ផូ្លូ�វ័ការ ដ៏�ចំជា៖ �គរបា� គ្រោះស្តុវាទ�រស័្តុព័ាបន្ទាា � ់ឬ
គ្រោះស្តុវាស្តុងាម្ពុ។ ក់�មាររងផ្លូ�បាះពា�់ព័�ទ�ម្ពុងគ់្រោះផ្លូំងៗ នៃ� OCSEA ចំំ�ួ�
រវាង 0% �ិង ៣%  បា�រាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការ។

ការ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះ បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា OCSEA  ម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះ�ដែតម្ពុ�ិ�តូវ័បា�
�ត�ត�ង។ ស្តុ�មាបប់ទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ដ៏�ចំជា ការគ្រោះស្តុាើដែដ៏�ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�
ស្មាែ គម្ពុ�គ៍្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័ភិាក់ាអំព័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬគ្រោះផំ្លូើ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារចំំ��ួ
គ្រោះ�ចំើ�រហិ�តដ៏�់ 2៣% ម្ពុ�ិ�បាបអ់ាក់ណាមាា ក់អ់ពំ័� គ្រោះហិត�ការណ៍៍ គ្រោះ�ះ
គ្រោះ�ើយ។ ម្ពុ��គ្រោះហិត�ចំម្ពុីង  ស្តុ�មាបក់ារម្ពុ�ិ�ត�ត�ង គឺក់ងែះការយ�់
ដ៏ងឹ អំព័�ក់ដែ�ូងដែដ៏��តូវ័គ្រោះ� �ិងអាក់ណាដែដ៏��តូវ័�បាប។់ ការភយ័ខូាចំ 
�ងិភាព័អាមាា ស្តុ ភាព័�ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ ក់ា�ងការព័ភិាក់ាគ្រោះ�យគ្រោះបើក់ចំំហិ
អពំ័�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងបញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ព័ម្ពុទាំងំ ភាព័

រគ្រោះស្តុើបនៃ� ការ�ត�ត�ងអំព័�ការរគំ្រោះ�ភបពំា�  ដែដ៏��ប�ព័តុឹគ្រោះ�យ
ស្តុមាជីកិ់�គួស្មារគជឺាក់តុា ម្ពុយួគ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត ដែដ៏���ំទឱ្យយមា�ភាព័
ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើររបស់្តុ ក់�មារ ក់ា�ង ការ�ត�ងអំព័�គ្រោះហិត�ការណ៍៍គ្រោះ�ះ។

ការអ��វ័តុចំាប ់ការអ��វ័តុចំាប ់

ស្តុិិតជិាតអិពំ័�បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�ផី្លូ�់គ្រោះ�យ
ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាបជ់ាតគិ្រោះ�ើយ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�បញ្ឈច� �  ឬវ័ភិាគ
គ្រោះ�ក់ា�ងរបាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះ�ក់ា�ងជួីរក់ងក់មូាងំ�គរបា�ក់មុ្ពុ�ជា មា�អងាភាព័សំ្តុខា�់ៗ ចំំ�ួ�ព័�រ 
ដែដ៏�ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ 
OCSEA គ្រោះន្ទាះគ ឺន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារ
អ��តជិី� �ិងន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា។ អងាភាព័ទាំងំព័�រ
មា�ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា�យ�តិុធិម្ពុ ៌គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ការទទ�ួខ�ស្តុ�តវូ័ 
�ងិ ��តវិ័ធិិ�ជាក់�់ក់ ់ស្តុ�មាបក់ារគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ 
OCSEA ម្ពុ�ិមា�ភាព័ចំាស់្តុ�ស់្តុគ្រោះ�ើយ �ងិចំាស់្តុណាស់្តុម្ពុ�ិ
ស្តុម្ពុ�ស្តុបគ្រោះ��ងឹអាណ៍តុ ិរបស់្តុអងាភាព័ដែតម្ពុយួណាគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះបើ��ិយ
ឱ្យយទ��ំទ��យ ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំ ការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារ
អ��តជិី�  ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័ ចំំគ្រោះពាះ ក់រណ៍�  គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ។ 
ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា  �គបដ៏ណី៍បគ់្រោះ�ើក់រណ៍�  ន្ទាន្ទា 
ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ�គបទ់�ម្ពុងន់ៃ� បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា ដ៏�គ្រោះចំាះ ន្ទាយក់�ឋ � 

គ្រោះ�ះ �ឹងចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍�  ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA ក់ា�ង
គ្រោះហិត�ការណ៍៍ ម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី ���ំទ ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ 
�ងិការពារអ��តជិី�។

ស្តុម្ពុតិភាព័អ��វ័តុចំាបក់់មុ្ពុ�ជា ក់ា�ងការគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ
�ងឹ OCSEA �តូវ័បា�រារាងំគ្រោះ�យ �ទធភាព័ គ្រោះ�មា�ក់ណំ៍ត ់ក់ា�ងការ
ទទួ�បា� ការបណី៍� ះបណីា� �ងិស្តុម្ពុតិភាព័ទាំបពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ប�គា�ិក់ 
�ងិបរកិាខ រ គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��បម្ពុ�� �ិងវ័ភិាគភស្តុុ�តាងឌ្ឍ�ជី�ថ��បក់បគ្រោះ�យ
�បសិ្តុទធភាព័។ 

ចំំ�ួ� នៃ�គ្រោះស្តុចំកុ់�រាយការណ៍៍អពំ័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍គ្រោះ�កា� ់ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍�ជាតិការពារក់�មារ
បាតខួូ់� �ិងរងគ្រោះ��ះគ្រោះ�យការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  (ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះគស្មាា �់ថ្នាជា
CyberTips)  ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់មុ្ពុ�ជា បា�គ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើងចំំ�ួ� 2៦១% គ្រោះ�រវាង

 
ឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩។ ការកា�ក់ាប ់ការផ្លូ�ិត �ិងការដែចំក់ចាយ 
ស្តុមាា ររគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារមា�ចំំ��ួគ្រោះស្តុាើរដែតគ្រោះស្តុុើ�ងឹគ្រោះស្តុចំកុ់�
រាយការណ៍៍ទាំងំ អស់្តុរបស់្តុក់មុ្ពុ�ជា ទាំក់ទ់ង�ឹងគ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ អពំ័�ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ  គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�គ្រោះ�ះ។

ការអគ្រោះងើតជាម្ពុយួ អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា ស្តុងាម្ពុជីរួម្ពុ�ខ បា�បងាា ញថ្នា ប�គា�ិក់បា�
វាយតនៃមូ្ពុការយ�់ដ៏ងឹអំព័�ការអ��វ័តុចំាប ់គ្រោះហិើយចំគ្រោះមូ្ពុើយ គមឺ្ពុធិយម្ពុ ឬ�។ិ 
ឧទាំហិរណ៍៍ចំាស់្តុ�ស់្តុម្ពុយួចំំ�ួ� នៃ� ��តវិ័ធិិ�ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�  ដែដ៏�អ��វ័តុ�ា ង
�គិ្រោះ�យ�គរបា� �ងិគ្រោះ�ក់ា�ងត��ការ  �តវូ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�ើញ គ្រោះទាំះប�ជា
�ា ងណា យ�វ័ជី� �ិង អាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�បា�ស្តុមាា ស្តុស្តុ�មាប់
គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ក់ប៏ា�ក់តស់្តុមាា �់��វ័ ត�មូ្ពុវ័ការចាបំាចំ់
ក់ា�ង ការ ព័�ងងឹ គ្រោះ�ក់ា�ង ដែផ្លូាក់គ្រោះ�ះផ្លូងដែដ៏រ។

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ កិ់ចំចស្តុហិការអ�ុរជាត ិភស្តុុ�តាង បា�ក់ណំ៍តថ់្នា �គរបា�
ជាតកិ់មុ្ពុ�ជាដែដ៏� បា�ស្តុហិការជាម្ពុយួ ទ�ភាា ក់ង់ារ អ��វ័តុចំាបអ់�ុរជាតិ  
បា�គ្រោះផុ្ទាតជាទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត គ្រោះ�គ្រោះ�ើបញ្ញាា ន្ទាន្ទា ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងវ័ស័ិ្តុយ គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ �ងិគ្រោះទស្តុចំរណ៍៍ ដ៏�ចំជា ចំំ�ួ�នៃ�
គ្រោះហិត�ការណ៍៍ ដែដ៏��តវូ័បា�ក់ត�់តា អពំ័� ការទបស់្មាើ តជ់ី�គ្រោះ�ុើស្តុអ�ុរជាត ិព័�
ការចំ��ម្ពុក់ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ។

បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ៌បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ៌

ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ ក់�មារ�បាមំ្ពុយួន្ទាក់ ់�ងិអាក់ដែថទាំពំ័កួ់គ្រោះគអំព័�
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ក់ា�ងការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ ៌ស្តុ�មាប ់
OCSEA �តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង។ បញ្ញាា �បឈម្ពុម្ពុយួចំំ�ួ� �តូវ័បា�ក់ណំ៍ត់
គ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័� នៃ� ការគ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ�ូងកាត ់�បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ។៌ ក់�មារប�ួ
ន្ទាក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ�បាមំ្ពុយួន្ទាក់ ់បា�រាយការណ៍៍ថ្នា �គរបា�បា�គ្រោះធិែើ ការ
ស្តុមាា ស្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យម្ពុ�ិបា�គិតគ�រគ្រោះព័ញគ្រោះ�ញដ៏�់ ឯក់ជី�ភាព័ �ិង
ការរក់ាការស្តុមាៃ តគ់្រោះ�ើយ។ ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ងិម្ពុស្រ្ត�ុ� 

 ដោ�ចកី��ដោងេ�



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 9

ត��ការ ក់ប៏ា�គ្រោះធិែើឱ្យយ យ�វ័ជី�ម្ពុយួចំំ�ួ� �ិងឪព័�ក់មីាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគមា�
អារមុ្ពុណ៍៍ ម្ពុ�ិស្តុ�វ័ទទួ�បា� ការ��ំទផ្លូងដែដ៏រ។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� ដែថូងអំណ៍រគ�ណ៍ចំំគ្រោះពាះឱ្យកាស្តុ ក់ា�ងការ
គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា�ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគចំងប់ា�កី់� ម្ពុ�ិដែម្ពុ� ក់�មារទាំងំអស់្តុ
ស្តុ�ទធដែតទទួ�បា�ឱ្យកាស្តុគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ ព័�ក់គ្រោះគក់ប៏ា�រាយការណ៍៍ថ្នា  
ព័កួ់គ្រោះគ�តូវ័�បាបគ់្រោះរឿងរាា វ័របស់្តុព័កួ់គ្រោះគមី្ពុងគ្រោះហិើយមី្ពុងគ្រោះទៀត។ អាក់ដែថទាំំ
ម្ពុយួចំំ�ួ� បា�បងាា ញក់ងែ�់ អំព័�ការផ្ទាតគ់្រោះចំញព័� ដ៏ណំាក់ក់ា� ម្ពុយួចំំ
��ួ នៃ� ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការយ�តុធិម្ពុ ៌�ិងម្ពុ�ិអាចំ ផី្លូ�់ ការ��ំទគ្រោះព័ញគ្រោះ�ញដ៏�់ក់��
ៗរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគបា�គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ�ទ�បផំ្លូ�ត �ុ��គួស្មារណាម្ពុយួដែដ៏��តវូ័
បា�ស្តុមាា ស្តុស្តុ�មាបគ់គ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�ប�ុចំ��រមួ្ពុ
ដ៏�់ដ៏ណំាក់ត់��ការ គ្រោះ�យក់�មារ បា���ិយអពំ័�គ្រោះរឿងរាា វ័ន្ទាន្ទា ដ៏�ចំជា  
ក់ងែះ��ាៈ ឬស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ក់ា�ងការប�ុ��តវិ័ធិិ� គ្រោះហិើយ
គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� ម្ពុយួ �គសួ្មារ បា�គ្រោះ�ះ�ស្មាយគ្រោះ��ផូ្លូ�វ័ការ គ្រោះ�� �បព័�័ធ
ត��ការ។

ចាបត់ាងំព័�ឆ្នាំា 2ំ00៨ម្ពុក់ ក់មុ្ពុ�ជា មា�បទបីញ្ឈា តិុចំាប ់ន្ទាន្ទា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា
��វ័ត��ការដែបបក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត� គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈខាងចំាប់
ដែដ៏��តូវ័បា�ស្តុមាា ស្តុ ស្តុ�មាបគ់គ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�
ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា  បទបីញ្ឈា តិុ  ចំាបទ់ាំងំគ្រោះ�ះម្ពុ�ិបា�អ��វ័តុ�បក់បគ្រោះ�យ
ស្តុងាតភាព័គ្រោះ�ើយ។ ក់ងែ�់ន្ទាន្ទា ក់�៏តវូ័បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើង ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ស្តុកីា��ព័� ក់ា�ងការបងើការបាះទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិស្មារជាថុ�ចំំគ្រោះពាះ ជី�រងគ្រោះ��ះ គ្រោះ�
ទ�ទាំងំ ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការត��ការផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះហិើយជាទ�គ្រោះ� ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការដែបបគ្រោះ�ះ
មា�រយៈយ�រ។ ក់�មារដែដ៏� មា�ការ��ំទ�ា ងដិ៏តដ៏�់ របស់្តុ អងាការ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�ទ�ំងជាមា�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�វ៍័ជិីជមា�គ្រោះ�ចំើ�។ 

គ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ ស្តុ�មាបជ់ី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ ស្តុ�មាបជ់ី�រងគ្រោះ��ះ

គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�មា�ស្មារសំ្តុខា�ន់ៃ�ក់ដែ�ង គ្រោះ�ក់ា�ង
ការ��ំទ ក់�មាររងគ្រោះ��ះនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះហិើយអងាការ
ទាំងំគ្រោះ�ះ អាចំផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាជាគ្រោះ�ចំើ� រមួ្ពុមា� ការដែថទាំដំែផ្លូាក់គ្រោះវ័ជីជស្មាស្រ្តស្តុ ុជី�ម្ពុក់ 
ការផី្លូ�់�បកឹ់ាគ្រោះ�ប�់ ការ��ំទដែផ្លូាក់ចំាប ់�ិងការ��ំទផូ្លូ�វ័ចំតុិ។ 
ជាទ�គ្រោះ�  ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ បា�វាយតនៃមូ្ពុ គ្រោះ�ើការអាចំទទ�ួបា� �ងិ
គ�ណ៍ភាព័នៃ�គ្រោះស្តុវា ផូ្លូ�វ័ចំាប ់�ិងគ្រោះស្តុវាចំតុិស្មាស្រ្តស្តុ ុដែដ៏�ផី្លូ�់ដ៏�់ ក់�មារ
រងគ្រោះ��ះថ្នា � ិឬ�ណិាស់្តុ គ្រោះស្តុវាស្តុមាហិរណ៍ក់មុ្ពុថ្នា ម្ពុធិយម្ពុ ឬ� ិ�ិង
គ្រោះស្តុវាគ្រោះវ័ជីជស្មាស្រ្តស្តុថុ្នា គ្រោះខាយ ឬម្ពុធិយម្ពុ។ ការ�បម្ពុ��ផី្លូ�គំ្រោះស្តុវា ��ំទ  គ្រោះ�តបំ�់
ទ��ក់ងុ ប�ា�ក់ចំំណាយ �ិង គ�ណ៍ភាព័គ្រោះស្តុវា �ព័ម្ពុទាំងំស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ ក់ា�ងគ្រោះ�ូើយតប�ឹងត�មូ្ពុវ័ការរបស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះទាំងំអស់្តុ  (ម្ពុ�ិ�តឹម្ពុដែត
ក់�មារ �បា�គ្រោះណាះ ះគ្រោះ�ើយ) �តវូ័ក់ណំ៍តថ់្នា ជា ឧបស្តុគាគ�ឹូះ ចំំគ្រោះពាះ ការទទ�ួ
បា�ការ��ំទ របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA ។ 

ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ �ងិកិ់ចំចស្តុហិ�បតបិតិុការ ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ �ងិកិ់ចំចស្តុហិ�បតបិតិុការ 

គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា មា�ភស្តុុ�តាង ដែដ៏� បងាា ញថ្នាទាំងំរ�ឋ ភបិា� �ងិ អងាការ
ស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ មា�បណំ៍ងស្តុហិ�បតបិតិុការ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ះ�ស្មាយ បញ្ញាា

 

�បឈម្ពុ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA ដែដ៏�កំ់ព័�ងគ្រោះ�ចំគ្រោះ�ើង ។ កិ់ចំច
ស្តុហិ�បតបិតិុការ� ិរវាងរ�ឋ ភបិា� អងាការស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ ជាម្ពុយួ
�ក់មុ្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត គឺមា�ស្តុកីា��ព័�ក់ា�ងការព័�ងងឹ កិ់ចំចខតិខំ
�បងឹដែ�បងនៃ�ការបងាើ រ ទបស់្មាើ ត ់�ងិការគ្រោះ�ូើយតប។ ការ�បកាស្តុឱ្យយអ��វ័តុ
ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ជាត ិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា 
ឆ្នាំា 2ំ02១-202៥ ន្ទាគ្រោះព័�ថុ�ៗ គ្រោះ�ះ បងាា ញ��វ័ឱ្យកាស្តុស្តុ�មាបអ់ាក់គ្រោះធិែើការ
ពាក់ព់័�័ធទាំងំអស់្តុក់ា�ងការព័�ងងឹ កិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បងស្តុហិការ�ា  �ិង
�តសួ្តុ�តាយ អភ�ិក់ម្ពុថុ�ៗ   គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា  OCSEA  ។

គ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុស្តុកីា��ព័�ម្ពុយួចំំ�ួ� ដែដ៏�ដឹ៏ក់ន្ទាគំ្រោះ�យរ�ឋ ភបិា� �ងិ
ស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ  ក់ពំ័�ងស្តុិិតគ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការអ��វ័តុរចួំគ្រោះហិើយ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា  
គ្រោះហិើយគ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា មា�បញ្ញាា �បឈម្ពុគួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ក់ី� ចំាស់្តុណាស់្តុ 
មា�ស្តុ�ា�ះ  �ងិការគ្រោះបុជំាចំតុិ កា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ�ក់ា�ងការធាន្ទាថ្នា ក់�មារក់មុ្ពុ�ជា
ទទួ�បា� ក់ចិំចការពារព័�  OCSEA  ។

ការយ�់ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��ការយ�់ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��

របាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះគ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំកី់�ស្តុ�ា�ិឋ �តាម្ពុរយៈ ការគ�ស្តុបញ្ញាជ ក់�់�វ័ការយ�់
ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��សំ្តុខា�់ៗ ចំំ�ួ��បា ំម្ពុយួ គ្រោះចំញព័�ការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះ៖

១. គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� ១១% នៃ�ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
អាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា គំ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គជឺាជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច   
�ងិការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏�រមួ្ពុមា�
ការគរំាម្ពុទាំម្ពុទាំរក់�មារឱ្យយចំ��រមួ្ពុ ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
ការដែចំក់ចាយរ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យ�ុ� ការអ��ញ្ញាា ត 
ឬការបងខតិបងខពំ័កួ់គ្រោះគឱ្យយ ចំ��រមួ្ពុ ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុរយៈ
ការស្តុ�ា ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយគ្រោះផ្លូំងៗ។ �បសិ្តុ�គ្រោះបើវាស់្តុ
គ្រោះធិៀបគ្រោះ��ងឹចំំ�ួ��បជាជី�ស្តុរ�ប ចំំ�ួ�គ្រោះ�ះតំណាងឱ្យយ ក់�មារ
ចំំ�ួ��បមាណ៍ ១៦0.000ន្ទាក់។់ ក់�មារា បា�រាយការណ៍៍ អពំ័�
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ដែបបគ្រោះ�ះ ញឹក់ញាបជ់ាងក់�មារ � គ្រោះស្តុាើរដែតព័�រដ៏ង។

 

 ដោ�ចកី��ដោងេ�



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ10

2. គ្រោះ�ងតាម្ពុ ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ជាញឹក់ញាបប់ផំ្លូ�ត ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ
នៃ� OCSEA ជាម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�ស្មាា �់ក់�មារ រចួំគ្រោះហិើយ។ អាក់
ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ចំើ�ដែតជាស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ ម្ពុតុិភកិុ់គ្រោះព័ញវ័យ័ �ងិ
ម្ពុតុិភកិុ់ ឬនៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហា។ ក់រណ៍� ១ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៥ ទាំក់ទ់ង
�ងឹ OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាង
ផ្លូាះ គឺព័�ដ៏បំ�ងម្ពុ�ិមា�ការស្មាា �់�ា រវាងជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ងិក់�មារគ្រោះទ។

៣. ក់�មារបា�ជីបួ�បទះ�ឹង OCSEA ភាគគ្រោះ�ចំើ�តាម្ពុរយៈ បណុាញ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ជាទ�គ្រោះ� គឺក់មុ្ពុវ័ធិិ� Facebook �ិង 
Facebook Messenger �ិង WhatsApp ។

៤. ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�រង គ្រោះ��ះព័�  OCSEA ទំ�ងជាទ�ក់ចិំតុគ្រោះ�ើ
ប�គា�ន្ទាន្ទា គ្រោះ�ក់ា�ងបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងអ�ុរប�គា� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ 
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុតុិភកិុ់ អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ �ិងបងបិ��បគ្រោះងើើតរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ។ ក់�មារតចិំតួចំណាស់្តុ ដែដ៏�បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ យ�ុការ
រាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការន្ទាន្ទា ដ៏�ចំជា បណីាញទ�រស័្តុព័ា បន្ទាា � ់
បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួ ឬ�គរបា�។ 

៥. គ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុស្តុកីា��ព័�ម្ពុយួចំំ�ួ� ដែដ៏�ដឹ៏ក់ន្ទាគំ្រោះ�យ
រ�ឋ ភបិា� �ងិស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ  ក់ពំ័�ងស្តុិិតគ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការអ��វ័តុ
រចួំគ្រោះហិើយ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា  គ្រោះទាំះប�ជា �ា ងណាកី់� បញ្ញាា �បឈម្ពុគួរឱ្យយ
ក់តស់្តុមាា �់គ្រោះ�ដែតគ្រោះក់ើតមា�។  ស្តុ�ា�ះ  �ងិការគ្រោះបុជំាចំតុិ កា�ដ់ែត
គ្រោះ�ចំើ�ក់ា�ងការធាន្ទាថ្នា ក់�មារក់មុ្ពុ�ជាទទ�ួបា� ក់ចិំចការពារ ព័� 
OCSEA គបី ��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើ� ការយ�់ដ៏ងឹ 
ជីនំ្ទាញ �ងិធិ�ធា� ស្តុ�មាប ់ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ត��ការ �ងិ
អាក់គ្រោះធិែើការ��ំទដែផ្លូាក់ស្តុងាម្ពុ ក់ា�ងការគ្រោះ�ូើយតប។

៦.  គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាការ�បកាស្តុឱ្យយអ��វ័តុ �ងិការអ��វ័តុជាប�ុបន្ទាា ប�់�វ័
ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ស្តុី�ព័� OCSEA គឺជា ជីហំា�ម្ពុយួ�ា ង
សំ្តុខា�ក់់ី�  ចំាប ់គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិបទ�ឋ �ដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�ដែត
ចាបំាចំ�់តវូ័អ��ម្ពុត័ ឱ្យយបា�គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

របាយការណ៍៍គ្រោះ�ះបញ្ឈចបជ់ាម្ពុយួ�ងឹ ដែផ្លូ�ទ��ម្ពុិតិស្តុ�មាប ់ចំំណាតក់ារ
ដែដ៏��តវូ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ រ�ឋ ភបិា� ទ�ភាា ក់ ់ ងារអ��វ័តុចំាប ់ត��ការ �ិង
វ័ស័ិ្តុយ គ្រោះស្តុវាស្តុងាម្ពុ �ងិអាក់ពាក់ព់័�័ធទាំងំឡាយ ដែដ៏�បំគ្រោះព័ញការងារ
គ្រោះ�ក់ា�ងអងាភាព័ទាំងំគ្រោះន្ទាះគ្រោះ�តាម្ពុស្តុហិគម្ពុ� ៍�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ិងអាក់ដែថទាំ ំ
�ងិ ថ្នាា �បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� �ព័ម្ពុទាំងំអាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា។ ចំំណាតក់ារ
ទាំងំគ្រោះ�ះមា��ក់ខណ៍ៈ�ម្ពុិតិខូាងំ ដែដ៏�ម្ពុ�ិអាចំបរ�ិយ គ្រោះ�ក់ា�ង
គ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះងខបបា� បា�ដែ� ុមា�គ្រោះ�ក់ា�ងទំព័រ័ ១៤0  នៃ�របាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ។

 ដោ�ចកី��ដោងេ�



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 11

វិិធិ�សាស្រ្ត�តដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់វិិធិ�សាស្រ្ត�តដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់

 ដ៏�ចំ�ា ជាម្ពុយួ�ងឹ�គបក់់ដែ�ូងទាំងំអស់្តុដែដ៏� ក់�មាររស់្តុគ្រោះ� �ងិធំិ��ត�ស់្តុដែដ៏រ បរ�ិកាស្តុអ�ឡាញ អាចំគ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ�បឈម្ពុ �ឹងហា�ិភយ័ ចំំគ្រោះពាះការ ដ៏�ចំ�ា ជាម្ពុយួ�ងឹ�គបក់់ដែ�ូងទាំងំអស់្តុដែដ៏� ក់�មាររស់្តុគ្រោះ� �ងិធំិ��ត�ស់្តុដែដ៏រ បរ�ិកាស្តុអ�ឡាញ អាចំគ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ�បឈម្ពុ �ឹងហា�ិភយ័ ចំំគ្រោះពាះការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ក់ងែះ ភស្តុុ�តាង គ្រោះធិែើឱ្យយពិ័បាក់ ក់ា�ងការ យ�់ អពំ័�ចំរតិ នៃ� គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ដ់ែដ៏��តវូ័បា�បងើគ្រោះ�ើង ឬគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ក់ងែះ ភស្តុុ�តាង គ្រោះធិែើឱ្យយពិ័បាក់ ក់ា�ងការ យ�់ អពំ័�ចំរតិ នៃ� គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ដ់ែដ៏��តវូ័បា�បងើគ្រោះ�ើង ឬ
ក់ា�ងការផី្លូ�់អ��ស្មាស្តុ�ដ៍ែបបសិ្មាបន្ទា ស្តុ�មាបអ់ភ�ិក់ម្ពុ របស់្តុរ�ឋ ភបិា� ចំំគ្រោះពាះការទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប។ គ្រោះ�យទទ�ួ បា�ភស្តុុ�តាងព័�ការវាយតនៃមូ្ពុក់ា�ងការផី្លូ�់អ��ស្មាស្តុ�ដ៍ែបបសិ្មាបន្ទា ស្តុ�មាបអ់ភ�ិក់ម្ពុ របស់្តុរ�ឋ ភបិា� ចំំគ្រោះពាះការទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប។ គ្រោះ�យទទ�ួ បា�ភស្តុុ�តាងព័�ការវាយតនៃមូ្ពុ
អពំ័�ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង  ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យស្តុមុ្ពុ�័ធភាព័ស្តុក់� WeProtect គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៨ តាម្ពុរយៈគ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ �បព័�័ធអ�ឡាញ�បក់បគ្រោះ�យអពំ័�ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង  ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យស្តុមុ្ពុ�័ធភាព័ស្តុក់� WeProtect គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៨ តាម្ពុរយៈគ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ �បព័�័ធអ�ឡាញ�បក់បគ្រោះ�យ
ស្តុ�វ័តិិភាព័របស់្តុខួូ�  ស្តុ�វ័តិិភាព័របស់្តុខួូ�  ម្ពុ���ធិិ ិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈចប ់អំគ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារម្ពុ���ធិិ ិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈចប ់អំគ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារបា�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចំតុិ     វ័�ិគិ្រោះ�គគ្រោះ�ើការ�ស្មាវ័�ជាវ័  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹង ម្ពុ���ឋ �ភស្តុុ�តាង ជាម្ពុយួ�ងឹ ការបា�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចំតុិ     វ័�ិគិ្រោះ�គគ្រោះ�ើការ�ស្មាវ័�ជាវ័  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹង ម្ពុ���ឋ �ភស្តុុ�តាង ជាម្ពុយួ�ងឹ ការ
គ្រោះផី្ទាតការយក់ចិំតុទ�ក់�ក់ ់ជាក់�់ក់ ់ គ្រោះ�ើ�បគ្រោះទស្តុចំំ�ួ� ១៣ គ្រោះ� អាស្រ្តហិែកិ់ ខាងគ្រោះក់ើត �ិងអាស្រ្តហិែកិ់ខាងតី�ង �ិងអាស្តុ��អាគ្រោះគាយ។៍គ្រោះផី្ទាតការយក់ចិំតុទ�ក់�ក់ ់ជាក់�់ក់ ់ គ្រោះ�ើ�បគ្រោះទស្តុចំំ�ួ� ១៣ គ្រោះ� អាស្រ្តហិែកិ់ ខាងគ្រោះក់ើត �ិងអាស្រ្តហិែកិ់ខាងតី�ង �ិងអាស្តុ��អាគ្រោះគាយ។៍

�បគ្រោះទស្តុន្ទាន្ទា ដែដ៏�ទទួ�បា�គ្រោះផុ្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់ ់គ្រោះ�តំប�អ់ាស្តុ��អាគ្រោះគាយ ៍ គ�ឺបគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា ឥណិ៍� គ្រោះ�ស្តុ�� មាា គ្រោះ�ស្តុ�� ហិែ���ព័�� នៃថ �ិងគ្រោះវ័ៀតណាម្ពុ។ �បគ្រោះទស្តុន្ទាន្ទា ដែដ៏�ទទួ�បា�គ្រោះផុ្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់ ់គ្រោះ�តំប�អ់ាស្តុ��អាគ្រោះគាយ ៍ គ�ឺបគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា ឥណិ៍� គ្រោះ�ស្តុ�� មាា គ្រោះ�ស្តុ�� ហិែ���ព័�� នៃថ �ិងគ្រោះវ័ៀតណាម្ពុ។ 
�បគ្រោះទស្តុន្ទាន្ទាដែដ៏�ទទួ�បា�គ្រោះផុ្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់ ់គ្រោះ�តំប�អ់ាស្រ្តហិែកិ់ខាង គ្រោះក់ើត �ិងអាស្រ្តហិែកិ់ខាងតី�ង គឺ �បគ្រោះទស្តុគ្រោះអតយ�ព័� គ្រោះក់��ា  ម្ពុា�ហិំបំុកិ់ �បគ្រោះទស្តុន្ទាន្ទាដែដ៏�ទទួ�បា�គ្រោះផុ្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់ ់គ្រោះ�តំប�អ់ាស្រ្តហិែកិ់ខាង គ្រោះក់ើត �ិងអាស្រ្តហិែកិ់ខាងតី�ង គឺ �បគ្រោះទស្តុគ្រោះអតយ�ព័� គ្រោះក់��ា  ម្ពុា�ហិំបំុកិ់ 
ណាម្ពុ�បុ� អាស្រ្តហិែកិ់ខាងតី�ង តងហ់ិា�� �ងិអ�ហិាង�់។ណាម្ពុ�បុ� អាស្រ្តហិែកិ់ខាងតី�ង តងហ់ិា�� �ងិអ�ហិាង�់។

អងាការ ECPAT, �គរបា�អ�ុរជាតិ (INTERPOL) �ិង ការ�ិ�័យ
�ស្មាវ័�ជាវ័ Innocenti នៃ�អងាការUNICEF  បា�គ្រោះធិែើការររមួ្ពុ�ា  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �អភវិ័ឌ្ឍឍ
�ងិ អ��វ័តុ គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់។់ ជារមួ្ពុ សិ្មាប�័ទាំងំ៣គ្រោះ�ះ
បា��បម្ពុ��ទិ�ា�យ័ស្តុ�មាបស់្តុក់មុ្ពុភាព័អគ្រោះងើតចំំ�ួ��បាបំ�ួ
�ចំគ់្រោះ�យដែ�ក់ព័��ា ។ ការ�បម្ពុ��ទ�ិា�យ័�ា ងទ��ំទ��យ ស្តុ�មាប់
ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�យដែ�ក់ទាំងំ�បាបំ�ួ   បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង ព័�គ្រោះដ៏ើម្ពុឆ្នាំា 2ំ020 
រហិ�តដ៏�់ គ្រោះដ៏ើម្ពុឆ្នាំា 2ំ02១  �ងិបា�គ្រោះផី្ទាតគ្រោះ�ើ  រយៈគ្រោះព័�ប�ឆ្នាំា  ំ ចាបព់័�
ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩។ ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័� នៃ� ការវ័ភិាគ�ា ងទ��ំទ��យ 
ទ�ិា�យ័ព័�ស្តុក់មុ្ពុភាព័�ស្មាវ័�ជាវ័ទាំងំអស់្តុ �តូវ័បា� គ្រោះផ្លូាៀងផ្ទាា តព់័��បភព័គ្រោះ�ចំើ�
គ្រោះផ្លូំងៗ�ា  គ្រោះហិើយក់�ម្ពុងនៃ� របាយការណ៍៍ជាតចំិំ�ួ�១៣�តូវ័បា�គ្រោះរៀបចំំ។ 
ការវ័ភិាគ ស្តុ�មាបក់់មុ្ពុ�ជា �តវូ័បា�បញ្ឈចប ់   គ្រោះ� ដែខក់ញ្ញាា  ឆ្នាំា 2ំ02១។ 

 គ្រោះ��ព័� វ័សិ្មា�ភាព័ �ងិគ្រោះ�យអ��ញ្ញាា តឱ្យយមា�ការគ្រោះ�បៀបគ្រោះធិៀបតាម្ពុ�បគ្រោះទស្តុ 
គគ្រោះ�មាងគ្រោះ�ះក់ម៏ា��ក់ខណ៍ៈគ្រោះ�យដែ�ក់ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះ�យស្មារវា �បម្ពុ��ផី្លូ� ំ
អាក់ជំីន្ទាញជាក់�់ក់ ់�ិងបំគ្រោះព័ញឱ្យយ�ា គ្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុ ក់នៃ�បណីាញស្តុក់�
ចំំ�ួ�ប� គ ឺECPAT �គរបា�អ�ុរជាតិ �ងិ UNICEF ។  

�ទធផ្លូ�ជាទ�ចំងប់ា�នៃ�របាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ គឺគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផី្លូ�់ ទិ�ា�យ័គ្រោះដ៏ើម្ពុ�� 
�ងិភស្តុុ�តាង ស្តុ�មាបអ់ាក់គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ���គ្រោះ�បាយក់មុ្ពុ�ជា ក់ា�ងការ
គ្រោះ�ះ�ស្មាយ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ �ិងព័�ងឹង ការ��ំទដ៏�់ជី�រងគ្រោះ��ះ។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ  

របក់គំគ្រោះហិើញ �ងិអ��ស្មាស្តុ� ៍�តវូ័បា�រពំ័ងឹថ្នា មា�ភាព័ពាក់ព់័�័ធ ស្តុ�មាប់
អាក់គ្រោះធិែើការពាក់ព់័�័ធថ្នាា ក់ស់្តុក់� កា�ដ់ែតទ��ំទ��យ។ អ��ស្មាស្តុ� ៍ដែដ៏�
�តវូ័បា�ផី្លូ�់ គ្រោះ�ក់ា�ងរបាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ គឺ�ស្តុបជាម្ពុយួ�ងឹ គំរ�នៃ�ការ
គ្រោះ�ូើយតបជាតនិៃ� WeProtect �ិងរមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ចំំគ្រោះពាះ រគ្រោះបៀបវារៈ ឆ្នាំា 2ំ0៣0 
ស្តុ�មាបក់ារអភវិ័ឌ្ឍឍ�បក់បគ្រោះ�យចំ�រភាព័។

គ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះងខប នៃ�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុ ុដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�យ ECPAT គ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះងខប នៃ�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុ ុដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�យ ECPAT 
អ�ុរជាតិ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាអ�ុរជាតិ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា

ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួម្ពុស្រ្ត�ុ�មា�ភារក់ិចំច ម្ពុក់ព័�ជីួររ�ឋ ភបិា�ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួម្ពុស្រ្ត�ុ�មា�ភារក់ិចំច ម្ពុក់ព័�ជីួររ�ឋ ភបិា�
ការស្តុមាា ស្តុន្ទាន្ទា�តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�រវាងដែខឧស្តុភា �ិងដែខម្ពុថិ�ន្ទា 
ឆ្នាំា 2ំ020 ជាម្ពុយួ�ងឹម្ពុស្រ្ត�ុ�មា�ភារក់ចិំចជា�ខុ់ស់្តុគ្រោះ�ថ្នាា ក់ជ់ាតចំិំ�ួ�
�បាបំ�ួន្ទាក់ ់ដែដ៏�មា�អាណ៍តុនិ្ទាន្ទា ក់ា�ងគ្រោះន្ទាះរមួ្ពុបញ្ឈច� �ទាំងំអាណ៍តុគិ្រោះ�ើ
បញ្ញាា  OCSEA ផ្លូងដែដ៏រ។ គ្រោះ�យស្មារ ការ រាត តាត ជំីង ឺក់�វ័ �ដ៏ ១៩ ការ
ស្តុមាា ស្តុម្ពុយួចំំ�ួ� �តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ទ�់ម្ពុ�ខ

គ្រោះ�យផ្ទាា �់ �ិងម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះទៀត�តូវ័បា�គ្រោះធិែើ គ្រោះ�ើង ព័� ចំមាៃ យ។ ព័ត័ម៌ា�
បដែ�ិម្ពុ ស្តុី�ព័�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុ ុមា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ ចំំដែណ៍ក់ឯរបាយការណ៍៍ បឋម្ពុ អំព័�
ទ�ិា�យ័ គ្រោះ�ះ  មា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។ ធាត�ផ្លូំនំៃ�ទិ�ា�យ័ព័�ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ មា�
គ្រោះ�ខស្តុមាា �់ ដែដ៏�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុព័� RA១ គ្រោះ�ទ�ទាំងំរបាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ។ 

*  អាក់ចំ��រមួ្ពុតំណាងគ្រោះអាយ៖ �ក់សួ្តុងអបរ់ ំយ�វ័ជី� �ិងក់�ឡា �គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា នៃ��ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា �ក់សួ្តុងនៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិងទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍�ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � គណ៍ៈក់មុាធិកិារជាត�ិបយ�ទធ�បឆ្នាំងំ
អគំ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ក់សួ្តុងព័ត័ម៌ា� �ក់សួ្តុងយ�តិុធិម្ពុ�៌យិត័ក់រទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ក់មុ្ពុ�ជា  �ងិ�កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ �ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច អត�តយ�ទធជី� �ិងយ�វ័��តសិ្តុម្ពុីទាំ។

*  ទ�ម្ពុង ់ RA១-CA-0១-A �តវូ័បា�គ្រោះ�បើស្តុ�មាបគ់្រោះ�ខស្តុមាា �់។ 'RA១' បងាា ញព័�ស្តុក់មុ្ពុភាព័�ស្មាវ័�ជាវ័ 'CA' តណំាងឱ្យយ�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា '0១' គជឺាគ្រោះ�ខស្តុមាា �់អាក់ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះហិើយ 'A' បងាា ញព័�
អាក់ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�គ្រោះព័�ស្តុមាា ស្តុ�ដ៍ែដ៏�មា�អាក់ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ចំើ�ជាងមាា ក់ ់។

https://www.end-violence.org/fund
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/12. DH_Interviews with Government Duty-Bearers Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-08/45. CA - RA1.pdf


ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ12

វិិធិ�សាស្រ្ត�តដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់

ការវ័ភិាគទិ�ា�យ័ម្ពុ�ិពាក់ព់័�័ធ�ឹងអាក់អ��វ័តុចំាប ់�ិងការព័ិគ្រោះ��ះការវ័ភិាគទិ�ា�យ័ម្ពុ�ិពាក់ព់័�័ធ�ឹងអាក់អ��វ័តុចំាប ់�ិងការព័ិគ្រោះ��ះ
គ្រោះ�ប�់គ្រោះ�ប�់
ក់�ម្ពុងនៃ� អាក់ពាក់ព់័�័ធដែដ៏�ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាអាក់អ��វ័តុចំាប ់មា�ទិ�ា�យ័ �ងិ
ការយ�់ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��អំព័�ចំរតិ �ិងទំហិនំៃ� OCSEA ។ ទិ�ា�យ័ទទួ�
បា�ម្ពុក់ព័� INHOPE ម្ពុ���ិធិឃូិ្លាំគំ្រោះម្ពុើ��បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត �ិងបណីាញ
ទ�រស័្តុព័ាជំី�យួ ក់�មារអ�ុរជាត ិ(CHI)។ ការយ�់ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��ដែបប
គ�ណ៍ភាព័  �តវូ័បា�ផី្លូ�់គ្រោះ�យ  ថ្នាា �បគ្រោះចំចក់វ័ទិាស្តុក់� ម្ពុយួចំំ�ួ�។ 
គ្រោះ�គ្រោះព័�ពាក់ព់័�័ធព័ត័ម៌ា�គ្រោះ�ះបំគ្រោះព័ញបដែ�មិ្ពុគ្រោះ�ើ ការវ័ភិាគ ដែដ៏�ចំ��រមួ្ពុ
ចំំដែណ៍ក់គ្រោះ�យ�គរបា�អ�ុរជាត។ិ

ការអគ្រោះងើតជាម្ពុយួ អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា ស្តុងាម្ពុជីួរម្ពុ�ខការអគ្រោះងើតជាម្ពុយួ អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា ស្តុងាម្ពុជីួរម្ពុ�ខ
សំ្តុណាក់ ស្តុម្ពុ�ស្តុប នៃ�ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាចំំ��ួ ៥0ន្ទាក់ ់ដែដ៏�
គ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួអតិថជិី�  ដ៏�ចំជា ប�គា�ិក់គ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួយ�វ័ជី�គ្រោះ�
តាម្ពុស្តុហិគម្ពុ� ៍ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ អាក់�គប�់គងក់រណ៍�  អាក់ចិំតុស្មាស្រ្តស្តុ ុ�ងិ
អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ ដែផ្លូាក់ស្តុ�ខភាព័ �ិងដែផ្លូាក់ផូ្លូ�វ័ចំាបម់្ពុយួចំំ�ួ� ដែដ៏�គ្រោះធិែើការងារ
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ជាម្ពុយួ ក់រណ៍� ក់�មារ បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញគ្រោះ�រវាងដែខម្ពុ�ន្ទា �ងិដែខក់ក់ើ� ឆ្នាំា 2ំ020។ ស្តុក់មុ្ពុភាព័
�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះមា�បណំ៍ងដែស្តុែងយ�់អពំ័� វ័សិ្មា�ភាព័ �ងិបរបិទនៃ� 
OCSEA ព័�អាក់ទាំងំឡាយ ដែដ៏�គ្រោះធិែើការងារ ជីរួម្ពុ�ខគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត ់�ិង
គ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះបញ្ញាា គ្រោះ�ះ។ ព័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុ  អំព័� វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុ ុមា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ 
ចំំដែណ៍ក់ឯរបាយការណ៍៍ស្តុគ្រោះងខបបឋម្ពុ នៃ�ទិ�ា�យ័គ្រោះ�ះមា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។ 
ធាត�ផ្លូំនំៃ�ទិ�ា�យ័ព័�ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ មា�គ្រោះ�ខស្តុមាា �់ ដែដ៏�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុព័� 
RA៣ គ្រោះ�ទ�ទាំងំរបាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ។

ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA �ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA �ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ
អំព័� ការទទួ�បា�យ�តិុធិម្ពុ៌អំព័� ការទទួ�បា�យ�តិុធិម្ពុ៌
ការស្តុមាា ស្តុចំំ��ួ�បាមំ្ពុយួ�តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�រវាងដែខ ម្ពុ�ន្ទា�ងិដែខស្តុ�ហា
ឆ្នាំា 2ំ020ជាម្ពុយួក់�មារ (ក់�មារ �ប�ន្ទាក់�់ងិក់�មារាប�ន្ទាក់)់ ដែដ៏�មា�អាយ�
រវាង១៧�ិង2៣ឆ្នាំា ដំែដ៏�បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុចំ៌ំគ្រោះពាះក់រណ៍�
OCSEA។  អាក់ដែថទាំ ំរបស់្តុក់�មារចំំ��ួប�ន្ទាក់ ់ក់�៏តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុផ្លូងដែដ៏រ។ 
ក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំ ំបា�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចិំតុគ្រោះ�យខួូ�ឯងថ្នា គ្រោះតើ�តវូ័ ផី្លូ�់ការ
ស្តុមាា ស្តុ គ្រោះ�យដែ�ក់ព័��ា  ឬរមួ្ពុ�ា ។ ស្តុក់មុ្ពុភាព័�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះ មា�បណំ៍ង
ផី្លូ�់ ការយ�់ដ៏ងឹកា�ដ់ែតចំាស់្តុ អំព័�រគ្រោះបៀប �ិងក់�ម្ពុតិដែដ៏�ក់�មាររងគ្រោះ��ះ
នៃ� OCSEA អាចំទទួ�បា�យ�តិុធិម្ពុ ៌�ិងសំ្តុណ៍ងតាម្ពុផូ្លូ�វ័ចំាបគ់្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជា។ អាក់ចំ��រមួ្ពុ ម្ពុក់ព័�រាជីធា��-គ្រោះខតុចំំ�ួ�ព័�រគគឺ្រោះខតុគ្រោះស្តុៀម្ពុរាប �ិង
ភាគំ្រោះព័ញ    ។  

ការស្តុមាា ស្តុទាំងំអស់្តុ �តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងទ�់ ម្ពុ�ខ�ា  គ្រោះ�យមា�វ័តុមា�
របស់្តុប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុនៃ�អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�។

គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា �ក់មុ្ពុ�ស្មាវ័�ជាវ័ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ បា�ទនំ្ទាក់ទ់�ំងគ្រោះ�កា�់
អងាការជាង ៤0 ដែដ៏�អាណ៍តុរិបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ឹងអាចំបងាា ញ ��វ័ការផី្លូ�់
ការ��ំទ ចំំគ្រោះពាះក់�មារដែដ៏�រងផ្លូ�បាះពា�់ព័� OCSEA ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ង
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍ត ់ សំ្តុណាក់ដែដ៏�អាចំមា�។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ការ
គ្រោះ�ូើយតបជាផូ្លូ�វ័ការបា�បងាា ញថ្នា ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�អងាការទាំងំគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិធូាប់
បា� គ្រោះធិែើការគ្រោះ�ើក់រណ៍�   OCSEAគ្រោះ�ើយ។ �ក់មុ្ពុ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះ បា�
ក់តស់្តុមាា �់��វ័ ភាព័ខ�ស្តុ�ា ចំំគ្រោះពាះព័ត័ម៌ា�គ្រោះ�ះគ្រោះ�យស្មារគ្រោះស្តុាើរដែត
ម្ពុយួភាគប� នៃ� ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ  ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ស្តុ�មាប់
គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�បងាា ញថ្នា ព័កួ់គ្រោះគធូាបប់ា�
គ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួ ក់រណ៍�  ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� 
ការម្ពុ�ិផី្លូ�់ការភាជ បទ់នំ្ទាក់ទ់�ំងគ្រោះ�កា� ់ជី�រងគ្រោះ��ះ �ិងអាក់ដែថទាំមំ្ពុ�ិ
បងាា ញក់ងែះ ឬអវ័តុមា� នៃ�ក់រណ៍�  OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះ�ះ�ស្មាយ
គ្រោះ�យអងាការទាំងំគ្រោះ�ះ ឬដែដ៏�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះ�ើយ។ បញ្ញាា �បឈម្ពុ
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�ក់ា�ងការក់ណំ៍តរ់ក់ ក់�មារ ដែដ៏�បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ ៌
ស្តុ�មាបក់់រណ៍� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA គឺថ្នា ក់�មារ មា�អាយ�គ្រោះ�កាម្ពុ
�ក់ខខណិ៍វ័�ិចិិំយ័នៃ�អាយ� ប�គា�ិក់ អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� ម្ពុ�ិអាចំ
ដែស្តុែងរក់ ឬទំន្ទាក់ទ់�ំង ជាម្ពុយួក់�មារដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគបា�គ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួ
បា� ឬថ្នា អាក់ដែថទាំមំ្ពុ�ិចំងឱ់្យយ ក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការ�ស្មាវ័
�ជាវ័ គ្រោះ�ះ។

ព័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុអំព័�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុមុា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ ចំំដែណ៍ក់ឯរបាយការណ៍៍
ស្តុគ្រោះងខបបឋម្ពុនៃ�ទិ�ា�យ័គ្រោះ�ះ មា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។ ធាត�ផ្លូំនំៃ�ទិ�ា�យ័ព័�
ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ មា�គ្រោះ�ខស្តុមាា �់ដែដ៏�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុព័� RA៤ គ្រោះ�ទ�ទាំងំ
របាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ"ក់�មារ"  ឬ "អាក់ដែថទាំ"ំ  ក់�៏តវូ័បា�បញ្ឈច� � គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះ�ខ
ស្តុមាា �់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាា ញ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ ក់�មារ ឬអាក់ដែថទាំផំ្លូងដែដ៏រ។

ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុិធិម្ពុអ៌ំព័�ការទទួ�បា�យ�តិុធិម្ពុ៌ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុិធិម្ពុអ៌ំព័�ការទទួ�បា�យ�តិុធិម្ពុ៌
ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួអាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ ចំំ�ួ�ដ៏បន់្ទាក់ ់�តវូ័
បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�រវាង ដែខម្ពុថិ�ន្ទា �ងិដែខត�� ឆ្នាំា 2ំ020។ សំ្តុណាក់គ្រោះ�ះ
រមួ្ពុមា� អាក់គ្រោះ�ូើយតបម្ពុក់ព័�ជីរួរ�ឋ ភបិា� �ងិម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� ដែដ៏�
មា�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ជាម្ពុយួ�ងឹក់រណ៍� �ព័ហិទុណិ៍ OCSEA។ព័ត័ម៌ា�បដែ�ិ
ម្ពុអំព័�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុមុា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ ចំំដែណ៍ក់ឯរបាយការណ៍៍ស្តុគ្រោះងខបបឋម្ពុ នៃ�
ទ�ិា�យ័គ្រោះ�ះមា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។ ធាត�ផ្លូំនំៃ�ទិ�ា�យ័ព័�អាក់គ្រោះ�ូើយតបទាំងំគ្រោះ�ះ  

* បណុាញស្តុក់�ដែដ៏�មា�  Hotlines ជាស្តុមាជីកិ់ចំំ�ួ� ៤៦: INHOPE ��ំទបណុាញក់ា�ងការ�បយ�ទធ�បឆ្នាំងំ�ឹងស្តុមាា រៈរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ។ ស្តុ�មាបព់័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�៖   https://
www.inhope.org/EN

* អងាការដែដ៏�មា�ម្ពុ���ឋ �គ្រោះ�ចំ�ក់ភព័អងគ់្រោះគូស្តុ �ងិគ្រោះធិែើការគ្រោះដ៏ើម្ពុី ���បគ្រោះចំញ��វ័មាតកិារគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុអ���ធឺិណិ៍តដែដ៏�បគ្រោះងាា ះគ្រោះ�ទ�ក់ដែ�ូងណាម្ពុយួក់ា�ងពិ័ភព័គ្រោះ�ក់។ ស្តុ�មាបព់័ត័ម៌ា�
បដែ�ិម្ពុស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�៖ https://www.iwf.org.uk/

* បណុាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួក់�មារអ�ុរជាត�ិបម្ពុ��ចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ង �ិងទិ�ា�យ័ព័�ស្តុមាជីកិ់បណុាញជី�ំយួក់�មារ នៃដ៏គ� �ងិ�បភព័ខាងគ្រោះ��។ ស្តុ�មាបព់័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុ ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�៖ https://www.
childhelplineinternational.org/about/

* ពាក់យថ្នាជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA សំ្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ើតនួ្ទាទ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគជាជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការយ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍។
* អាក់ចំ��រមួ្ពុតំណាងឱ្យយ៖ អងាការ��កាដ៏� អងាការ APLE ក់មុ្ពុ�ជា អងាភាព័ការពារក់�មារក់មុ្ពុ�ជា អងាការ Terre des Hommes ហិ��ង ់អងាការមូ្ពុបត់ាបាា ង អងាការ Hagar ក់មុ្ពុ�ជា ស្មា�ដំ៏ប�ងរាជីធា��

ភាគំ្រោះព័ញ។. 

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/11. DH_Frontline Social Service Provider Survey Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-08/46. CA - RA3.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/9. DH_Accessing Justice Interviews Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-08/47. CA - RA4-C.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/9. DH_Accessing Justice Interviews Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-08/48. CA - RA4-J.pdf
https://www.inhope.org/EN
https://www.inhope.org/EN
https://www.iwf.org.uk/
https://www.childhelplineinternational.org/about/
https://www.childhelplineinternational.org/about/
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មា�គ្រោះ�ខស្តុមាា �់ដែដ៏�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុព័� RA៥ គ្រោះ�ទ�ទាំងំរបាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ។ 
ស្តុ�ម្ពុក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ពាក់យខាងគ្រោះ�កាយថ្នា "យ�តុធិិម្ពុ"៌  ក់�៏តវូ័បា�បញ្ឈច� �
គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះ�ខស្តុមាា �់គ្រោះ�ះគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាា ញការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួអាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់
យ�តិុធិម្ពុ ៌។

ការពិ័�ិតយឯក់ស្មារសំ្តុគ្រោះណ៍រព័�ម្ពុ�� �ិងការវ័ភិាគផូ្លូ�វ័ចំាប់ការពិ័�ិតយឯក់ស្មារសំ្តុគ្រោះណ៍រព័�ម្ពុ�� �ិងការវ័ភិាគផូ្លូ�វ័ចំាប់
ការព័�ិតិយឯក់ស្មារសំ្តុគ្រោះណ៍រព័�ម្ពុ���តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផី្លូ�់ជាភស្តុុ�តាង
ដ៏�់�ក់មុ្ពុ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ម្ពុ��គ្រោះព័�នៃ�ការ�បម្ពុ��  ព័ត័ម៌ា� បឋម្ពុ។ ការវ័ភិាគ
�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយគ្រោះ�គ្រោះ�ើចំាប ់គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិ�បព័�័ធន្ទាន្ទា ដែដ៏�
គ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �តូវ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង �ិងបញ្ឈចប ់គ្រោះ�ដែខម្ពុថិ�ន្ទា 
ឆ្នាំា 2ំ020។ ព័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុអំព័�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុមុា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ ចំំដែណ៍ក់ឯ
របាយការណ៍៍គ្រោះព័ញគ្រោះ�ញស្តុី�ព័�ការវ័ភិាគផូ្លូ�វ័ចំាបម់ា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។

ការស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួអាក់រស់្តុរា�មា�ជី�វ័តិព័� OCSEAការស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួអាក់រស់្តុរា�មា�ជី�វ័តិព័� OCSEA
ការស្តុ�ាន្ទាម្ពុយួទ�់ម្ពុយួគ្រោះ�យ�ុ��ក់ខណ៍ៈជារចំន្ទាស្តុមុ្ពុ�័ធ ដែដ៏�
ដ៏កឹ់ន្ទាគំ្រោះ�យអាក់�បតបិតិុការងារឯក់គ្រោះទស្តុ ដែដ៏�មា�ការយ�់ដ៏ងឹអំព័� ការ
បាះទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិ  �តូវ័បា�គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ�ើងជាម្ពុយួអាក់រស់្តុរា�មា�ជី�វ័តិគ្រោះកុ់ងៗ នៃ� 
OCSEA ចំំ�ួ� ៣៣ន្ទាក់ ់គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុចំំ�ួ��បាដំែដ៏�អ��វ័តុគគ្រោះ�មាង
ស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់(ក់�មារ �ចំំ�ួ��បាបំ�ួន្ទាក់គ់្រោះ��បគ្រោះទស្តុគ្រោះក់��ា  
ក់�មារាចំំ�ួ��បានំ្ទាក់ ់�ងិក់�មារ �ចំំ�ួ��បាពំ័�រន្ទាក់គ់្រោះ��បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា ក់�មារ �
ចំំ�ួ��បាពំ័�រន្ទាក់គ់្រោះ��បគ្រោះទស្តុណាម្ពុ�បុ� ក់�មារ �ចំំ�ួ�ប�ួន្ទាក់គ់្រោះ��បគ្រោះទស្តុ
មាា គ្រោះ�ស្តុ�� �ងិ ក់�មារាមាា ក់ ់គ្រោះ��បគ្រោះទស្តុអាស្រ្តហិែកិ់ខាងតី�ង)។ គ្រោះទាំះប�ជា
ម្ពុ�ិបា�គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ក់ា�ង �បគ្រោះទស្តុទាំងំអស់្តុក់ី� ការស្តុ�ាន្ទាទាំងំគ្រោះ�ះ  គឺ
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ�ស្តុបញ្ញាជ ក់ ់��វ័មាតកិា �ិងបញ្ញាា ទ�គ្រោះ� គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុអ��វ័តុគគ្រោះ�មាង
ស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ទ់ាំងំ១៣។ អាក់ចំ��រមួ្ពុមា�អាយ�ចំគ្រោះនូ្ទាះព័� ១៦ 
�ងិ 2៤ឆ្នាំា  ំបា�ដែ�ុព័កួ់គ្រោះគស្តុ�ទធដែតធូាបទ់ទួ�រង OCSEA គ្រោះ�គ្រោះព័�ព័កួ់គ្រោះគ
គ្រោះ�ជាក់�មារ។ ការស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួ អាក់រស់្តុរា�មា�ជី�វ័តិ ទាំងំគ្រោះ�ះ �តូវ័បា�
វ័ភិាគរមួ្ពុ�ា  ស្តុ�មាប�់បគ្រោះទស្តុទាំងំអស់្តុ  គ្រោះហិើយគ្រោះម្ពុគ្រោះរៀ�ន្ទាន្ទា �តវូ័បា�បគ្រោះងើើត
គ្រោះ�ើង តាម្ពុរយៈ របាយការណ៍៍�បចា�ំបគ្រោះទស្តុទាំងំអស់្តុ។ របាយការណ៍៍ �បចាំ
�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា បងាា ញ  ទ�ិា�យ័ព័� កិ់ចំចស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួ អាក់រស់្តុរា�មា�ជី�វ័តិ
ចំំ�ួ� ១2ន្ទាក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

ព័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុអំព័�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុមុា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។ របាយការណ៍៍ដែដ៏�បងាា ញ
អពំ័�  ការវ័ភិាគ គ្រោះ�ើ ការស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួ  ឧតុរ ជី�វ័ �ចំំ�ួ�៣៣ន្ទាក់ ់�ឹង�តូវ័
បគ្រោះញ្ឈចញគ្រោះ�យដែ�ក់ គ្រោះ�ចំ�ងឆ្នាំា 2ំ02១។ ធាត�ផ្លូំនំៃ�ទិ�ា�យ័ព័�ស្តុក់មុ្ពុភាព័
គ្រោះ�ះ មា�គ្រោះ�ខស្តុមាា �់ ដែដ៏�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុព័� RA៥ គ្រោះ�ទ�ទាំងំរបាយការណ៍៍
គ្រោះ�ះ។ 

គ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះងខប នៃ� វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុដុែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�យគ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះងខប នៃ� វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុដុែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�យ
�គរបា�អ�ុរជាតិ�គរបា�អ�ុរជាតិ

ការវ័ភិាគ ទិ�ា�យ័ក់រណ៍� ដែបបបរមិាណ៍ការវ័ភិាគ ទិ�ា�យ័ក់រណ៍� ដែបបបរមិាណ៍
ទ�ិា�យ័ស្តុី�ព័� ក់រណ៍� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  OCSEA �តូវ័បា�ដែស្តុែងរក់ព័� អាជំាធិរ
អ��វ័តុចំាប ់តាម្ពុរយៈ ការ�ិ�័យក់ណីា� ជាត ិនៃ��គរបា�អ�ុរជាតិ
គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ��ម្ពុយួៗ។ ទ�ិា�យ័ ក់ទ៏ទួ�បា�ម្ពុក់ព័�របាយការណ៍៍ ជា
កាតព័ែកិ់ចំច នៃ� �ក់មុ្ពុហុិ��បគ្រោះចំចក់វ័ទិាដែដ៏�មា�ម្ពុ���ឋ �គ្រោះ�ស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់
ជី��ដ៏�់ NCMEC �ិងព័� អងាការនៃដ៏គ�ដ៏នៃទម្ពុយួចំំ�ួ�គ្រោះទៀតផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ដែស្តុែងយ�់កា�ដ់ែតស្តុ��ជីគ្រោះ�� អពំ័� បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធដែដ៏��តវូ័បា��ប�ពឹ័តុ
គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ អាក់បីកិ់រ�ិរបស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ងិជី�រងគ្រោះ��ះ ក់តុាដែដ៏�
បងើ�ក់ខណ៍ៈនៃ�បទគ្រោះ�ុើស្តុ �ងិភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ។ ទ�ិា�យ័អពំ័�
បទគ្រោះ�ុើស្តុ ស្តុ�មាបក់់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�រយៈគ្រោះព័�ប�ឆ្នាំា  ំចាបព់័�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ ដ៏�់
ឆ្នាំា 2ំ0១៩ ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�អងាភាព័អ��វ័តុចំាបជ់ាត ិគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បា�ផី្លូ�់ឱ្យយ
គ្រោះ�ើយ។

ការវាយតនៃមូ្ពុស្តុម្ពុតិភាព័ដែបបគ�ណ៍ភាព័ការវាយតនៃមូ្ពុស្តុម្ពុតិភាព័ដែបបគ�ណ៍ភាព័
បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើការដែស្តុែងរក់ទិ�ា�យ័អពំ័�ក់រណ៍�  OCSEA �គរបា�អ�ុរជាតិ
បា�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំទិ�ា�យ័អពំ័�ស្តុម្ពុតិភាព័ របស់្តុអាជំាធិរ អ��វ័តុចំាបជ់ាត ិក់ា�ងការ
គ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះបទគ្រោះ�ុើស្តុ�បគ្រោះភទគ្រោះ�ះ �ិងបា�ស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួម្ពុស្រ្ត�ុ�
បគ្រោះ�ម្ពុើការ  ងារ ការស្តុងើតធ់ិៃ��់តវូ័បា�គ្រោះផី្ទាតគ្រោះ�គ្រោះ�ើ ធិ�ធា�ម្ពុ��ស្តុំ ការ
ទទួ�បា� បរកិាខ រឯក់គ្រោះទស្តុ �ិងការបណី៍� ះបណីា� ��តវិ័ធិិ�គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត 
ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុឧបក់រណ៍៍ ស្តុ�មាប ់ក់ចិំចស្តុហិ�បតបិតិុការ អ�ុរជាតិ 
ស្តុម្ពុទិធផ្លូ� �ងិបញ្ញាា �បឈម្ពុន្ទាន្ទា។ ធាត�ផ្លូំនំៃ�ទិ�ា�យ័ព័�ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ
មា�គ្រោះ�ខស្តុមាា �់ ដែដ៏�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុជាម្ពុយួ�ងឹ RA៨ គ្រោះ�ទ�ទាំងំ
របាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ។

ព័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុអំព័�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុរុបស់្តុ�គរបា�អ�ុរជាត ិមា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។

គ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះងខប នៃ�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុដុែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�យគ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះងខប នៃ�វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុដុែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�យ
ការ�ិ�័យ�ស្មាវ័�ជាវ័ របស់្តុ UNICEF - Innocentiការ�ិ�័យ�ស្មាវ័�ជាវ័ របស់្តុ UNICEF - Innocenti

 ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះរបស់្តុក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត   ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះរបស់្តុក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  
�ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ�ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ដែស្តុែងយ�់អពំ័�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តរបស់្តុក់�មារ ហា�ភិយ័ 
�ងិឱ្យកាស្តុដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគ�បឈម្ពុម្ពុ�ខ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ 
OCSEA ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះដែដ៏�តំណាងឱ្យយ�បគ្រោះទស្តុ�តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ជាម្ពុយួ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ចំំ�ួ�  

វិិធិ�សាស្រ្ត�តដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់

* ពាក់យថ្នា អាក់គ្រោះ�រស់្តុរា�មា�ជី�វ័តិនៃ� OCSEA សំ្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ើក់�មារដែដ៏�រងគ្រោះ��ះ បា�ដែ��ុបដែហិ�ជាម្ពុ�ិ�តូវ័បា�ស្តុមាា �់ថ្នាជាជី�រងគ្រោះ��ះប�ុគ្រោះទៀតគ្រោះទ  គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគកំ់ព័�ងស្តុិិតក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រនៃ�ការ
ជាស្តុះគ្រោះស្តុី ើយ។

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/10. DH_Desk Review and Legal Analysis Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-08/44. CA - Legal Analysis.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-06/13. DH_Survivor Conversations Methodology.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/INTERPOL_Methodology_30 June 2021.pdf


ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ14

៩៩2ន្ទាក់។់ �ក់មុ្ពុ�បជាជី�គ្រោះ��គ្រោះ� ស្តុ�មាបក់ារអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះ គឺ ក់�មារអាយ� 
១2-១៧ឆ្នាំា គំ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ដែដ៏�បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ក់ា�ង
រយៈគ្រោះព័�ប�ដែខម្ពុ��។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ឪព័�ក់ ឬមីាយ ឬអាក់ដែថទាំមំាា ក់ ់របស់្តុ
ក់�មារមាា ក់ ់�តូវ័បា�ស្តុមាា ស្តុ។ ពាក់យ"ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ "  �តូវ័បា�
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�ទ�ទាំងំរបាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាា ញរបក់គំគ្រោះហិើញន្ទាន្ទា 
ដែដ៏�បា�ម្ពុក់ព័� ស្តុក់មុ្ពុភាព័�ស្មាវ័�ជាវ័ជាក់�់ក់គ់្រោះ�ះ។  សំ្តុណាក់នៃ�
ការអគ្រោះងើតដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុាងម់្ពុតិ គមឺា�ក់�មារា ចំំ�ួ�៥១៨ន្ទាក់ ់ 
(៥2%) �ងិក់�មារ �ចំំ�ួ�៤៧៤ន្ទាក់ ់(៤៨%)។ ការដែបងដែចំក់អាយ�មា�
ដ៏�ចំជា ក់�មារ ៣១១ន្ទាក់ ់ (៣១%) អាយ�ព័�១2ដ៏�់១៣ឆ្នាំា  ំក់�មារ 
៣៣៩ន្ទាក់ ់(៣៤%) អាយ�ព័�១៤ដ៏�់១៥ឆ្នាំា  ំ�ិងក់�មារ ៣៤2ន្ទាក់់
(៣៥%)   អាយ�១៦ដ៏�់១៧ឆ្នាំា ។ំ 

គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំបា���វ័សំ្តុណាក់ដែដ៏��តូវ័គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុគ្រោះ�យនៃចំដ៏�យតណំាង
�បគ្រោះទស្តុ ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះបា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ការក់ណំ៍តសំ់្តុណាក់�បូបាបុ���គ្រោះត
គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យ ជាម្ពុយួ�ងឹការ�គបដ៏ណី៍បគ់្រោះ�ទ�ទាំងំ�បគ្រោះទស្តុ។ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា
អ�តានៃ�ការ�គបដ៏ណី៍ប ់នៃ�ការងារតាម្ពុម្ពុ���ឋ � គ ឺ១00%  ។ ការ
�គបដ៏ណី៍ប�់តវូ័បា�កំ់ណ៍តជ់ាស្តុមាមា�តនៃ� ចំំ��ួ�បជាជី�ស្តុរ�ប ដែដ៏�
មា�ឱ្យកាស្តុម្ពុយួនៃ�ការបញ្ឈច� �គ្រោះ�ក់ា�ងសំ្តុណាក់ស្តុ�មាបក់ារអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះ 
ដែដ៏�មា��យ័ថ្នា ការងារតាម្ពុម្ពុ���ឋ ��ងឹ�គបដ៏ណី៍បគ់្រោះ�ើ តំប�ដ់ែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគរស់្តុគ្រោះ� �បសិ្តុ�គ្រោះបើ �តវូ័បា�ក់ណំ៍តជ់ាសំ្តុណាក់។

ការក់ណំ៍តសំ់្តុណាក់បា�អ��វ័តុតាម្ពុ ការរចំន្ទាសំ្តុណាក់ ចំគ្រោះងាើ ម្ពុ
�បូបាបុ���គ្រោះត គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យជាប�ដ៏ណំាក់ក់ា� ក់ា�ងការគ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុឯក់តា
សំ្តុណាក់បឋម្ពុ (PSUs) ចំំ�ួ� ១00។ ឯក់តា សំ្តុណាក់បឋម្ពុ (PSUs) 
�តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គឺភ�ម្ពុ១ិ (�បជាជី�ចំំ�ួ� ១0៩0)។ បញ្ឈជ � 
PSU (សំ្តុណាក់គំរ�)  ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើគរំ�នៃ�ការអគ្រោះងើត�បជាស្មាស្រ្តស្តុ ុ�ងិគ្រោះស្តុដ៏ឋក់ចិំច
ស្តុងាម្ពុឆ្នាំា 2ំ0១៧ដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់គ្រោះ�យ វ័ទិាសិ្មា�ជាតិស្តុិិត។ិ ជា
ដ៏ណំាក់ក់ា�ដ៏បំ�ង �បដែហិ�៣0%នៃ�គ្រោះខតុក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុបា�យក់គំរ� ម្ពុ��
គ្រោះព័�ដែដ៏�ឯក់តា សំ្តុណាក់បឋម្ពុ (PSUs)។ គ្រោះហិត�ផ្លូ�ស្តុ�មាបក់ារ
រមួ្ពុបញ្ឈច� �ដ៏ណំាក់ក់ា�គ្រោះ�ះគគឺ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផុ្លូ�់គរំ�ដែដ៏�មា��ក់ខណ៍ៈជា
ចំគ្រោះងាើ ម្ពុ មា��យ័ថ្នា ការងារតាម្ពុម្ពុ���ឋ �គអឺា�ស័្តុយគ្រោះ�គ្រោះ�ើដែតគ្រោះខតុដែដ៏�
�តូវ័បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុបា�គ្រោះណាះ ះ។ ចំំ�ួ�នៃ� PSUs ដែដ៏��តូវ័បា�យក់ជាគរំ�តា
ម្ពុគ្រោះខតុដែដ៏�បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុបា�ដែបងដែចំក់តាម្ពុស្តុមាមា�តគ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ
ចំំ�ួ�ស្តុរ�បនៃ� PSUs ស្តុ�មាបគ់្រោះខតុ។  ចំំ�ួ�នៃ� PSUs ដែដ៏��តូវ័ការគ�ឺតវូ័
បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុសំ្តុណាក់តាម្ពុ�បព័�័ធ�បបូាបុ���គ្រោះត គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យស្តុមាមា�ត
គ្រោះ��ងឹទំហំិ (PPS)។ ��តវិ័ធិិ�គ្រោះ�ះ�បាក់ដ៏ថ្នា  ការដែបងដែចំក់តាម្ពុក់�ម្ពុតិនៃ�
ទ��បជី�ជំី�អាចំស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំបា��គបដ៏ណុ៍បទ់�ទាំងំ�បគ្រោះទស្តុ។

ឯក់តា សំ្តុណាក់បឋម្ពុ (PSUs)��ម្ពុយួៗ អាក់ស្តុមាា ស្តុបា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ
អាស្តុយ�ឋ � គ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុ���ឋ � គ្រោះ�យគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ���តវិ័ធិិ�គ្រោះដ៏ើរ
គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យ �ិងព័ា�ម្ពុទាំក់ទ់ង គ្រោះ�អាស្តុយ�ឋ �ដែដ៏��តវូ័បា�
គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ ស្តុមាជីកិ់នៃ��បជាជី�ដែដ៏��តូវ័អគ្រោះងើត គ្រោះ�យ
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ សំ្តុណួ៍រគ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ�ើង ស្តុ�មាប ់

គ្រោះ��បណំ៍ងគ្រោះ�ះ។ ក់�មារមាា ក់ ់�ិងអាក់ដែថទាំមំាា ក់ ់�តវូ័បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ
គ្រោះ�ក់ា�ង�គួស្មារ ដែដ៏�មា��ក់ខណ៍ៈស្តុម្ពុីតុ�ិគប�់��គ់្រោះ�យគ្រោះ�បើ�បាស់្តុវ័ធិិ�
ស្មាស្រ្តស្តុគុ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុគ្រោះ�យនៃចំដ៏�យ។

គ្រោះ�ក់ា�ង�គបខ់ាងផ្លូាះដែដ៏�បា�ចំ�ះគ្រោះ�ដ៏�់ ទិ�ា�យ័ �តវូ័បា��បម្ពុ�� អពំ័�
ចំំ�ួ�គ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ �ិងការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�រយៈគ្រោះព័�ប�ដែខម្ពុ��
របស់្តុ ក់�មារអាយ�១2- ១៧ឆ្នាំា  ំគ្រោះ�ក់ា�ងខាងផ្លូាះគ្រោះ�ះ។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះអ��ញ្ញាា ត
ឱ្យយ គ្រោះយើង បាា ��់បមាណ៍គ្រោះ�ើអ�តានៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត
ស្តុ�មាប ់ក់�មារអាយ�១2-១៧ឆ្នាំា ទំាំងំអស់្តុគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

ការងារតាម្ពុម្ពុ���ឋ � បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�រវាងនៃថៃទ�១១ ដែខត�� �ិងនៃថៃ៣១ 
ដែខធិា� ឆ្នាំា 2ំ020។ ការ�បម្ពុ��ទ�ិា�យ័ �តវូ័បា�ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួគ្រោះ�យ 
Ipsos MORI �ិង�តូវ័បា��បតបិតិុគ្រោះ�យ Indochina Research Ltd 
ដែដ៏�ជានៃដ៏គ� គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុរបស់្តុ Ipsos ជំី�សួ្តុឱ្យយការ�ិ�័យ�ស្មាវ័�ជាវ័
របស់្តុ UNICEF-Innocenti។

ការព័�យ�់�ម្ពុិតិ អំព័�អភ�ិក់ម្ពុវ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុ ុ�ិងវ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុជុាក់�់ក់ ់ ដែដ៏�
�តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ស្តុ�មាប ់ការវ័ភិាគ ទ�ិា�យ័នៃ�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះគ្រោះ�ះ
មា�គ្រោះ� ទ�គ្រោះ�ះ។

ការអ��ម្ពុត័�ក់ម្ពុស្តុ��ធិម្ពុ៌ការអ��ម្ពុត័�ក់ម្ពុស្តុ��ធិម្ពុ៌

ស្តុមាស្តុធាត��ស្មាវ័�ជាវ័នៃ� UNICEF-Innocenti �ិងECPATអ�ុរជាតិ
�តវូ័បា�ព័�ិតិយ គ្រោះ�យ �ក់មុ្ពុ�បឹក់ា�តួតពិ័�តិយសិ្មាប�័ នៃ� ម្ពុ�ា�រព័គិ្រោះស្មាធិ� ៍�បព័�័ធ
ផ្លូំព័ែផ្លូាយស្តុ�ខភាព័ (HML)។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ស្តុមាស្តុធាត��ស្មាវ័�ជាវ័នៃ� 
UNICEF-Innocenti �តូវ័បា�ព័�ិតិយ �ិងអ��ម្ពុត័ គ្រោះ�យ �ក់មុ្ពុ�បឹក់ាជាតិ
ក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ �ងិ�ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា។ ស្តុមាស្តុធាត��ស្មាវ័�ជាវ័របស់្តុ 
ECPAT �តូវ័បា�ព័�ិតិយ �ិងអ��ម្ពុត័គ្រោះ�យ គណ៍ៈ ក់មុាធិកិារជាតិ
�ក់ម្ពុស្តុ��ធិម្ពុស៌្តុ�មាបក់ារ�ស្មាវ័�ជាវ័ស្តុ�ខភាព័ដែដ៏�ទាំក់ទ់ង�ឹងម្ពុ��ស្តុំ។

�គរបា�អ�ុរជាត ិបា�វាយតនៃមូ្ពុទាំងំគ្រោះ�ើការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងនៃ� OCSEA 
�ងិស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុអាជំាធិរអ��វ័តុចំាប ់ ក់ា�ងការ�បយ�ទធ�បឆ្នាំងំ�ឹង ការ
គរំាម្ពុកំ់ដែហិងគ្រោះ�ះ។ ការវាយតនៃមូ្ពុទាំងំព័�រគ្រោះ�ះពាក់ព់័�័ធ�ងឹការស្តុមាា ស្តុ
ជាម្ពុយួ ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់គ្រោះ�ក់ា�ងអងាភាព័ពាក់ព់័�័ធដែដ៏�គ្រោះ�ះ�ស្មាយ
បទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ះ �ងិអងាភាព័�គរបា�ពាក់ព់័�័ធ �ងិទ�ភាា ក់ង់ារជាត ិដែដ៏�
ចាតដ់ែចំងគ្រោះ�ើ ទ�ិា�យ័របស់្តុ�គរបា�។ �គរបា�អ�ុរជាត ិម្ពុ�ិមា�
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ក់�មារ ឬជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា ��វ័ការ�ប�ព័តុឹ �ិងបទ�ឋ ��ស្មាវ័�ជាវ័�បក់ប គ្រោះ�យ
�ក់ម្ពុស្តុ��ធិម្ពុ ៌ �កុ់ម្ពុ ការងារនៃ��គរបា�អ�ុរជាត ិ បា�បញ្ឈចបវ់័គាអ�ឡាញ
ស្តុី� ព័�ការគ្រោះធិែើការ�ស្មាវ័�ជាវ័ �បក់បគ្រោះ�យទ�ំ�ួខ�ស្តុ�តវូ័   ដែដ៏�    �តវូ័បា�ផី្លូ�់
គ្រោះ�យ គ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ ការបណី៍� ះបណីា� សិ្មាប�័ ដែបបស្តុហិការ�ា ។ បដែ�ិម្ពុ
គ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ស្តុក់មុ្ពុភាព័�ស្មាវ័ �ជាវ័ ទាំងំអស់្តុ �តវូ័បា�អ��វ័តុ  គ្រោះ�យអ��គ្រោះ�ម្ពុ
គ្រោះ�តាម្ពុ �ក់ម្ពុ�បតិបតិុរបស់្តុ�គរបា�អ�ុរជាត។ិ

វិិធិ�សាស្រ្ត�តដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/26. Household Survey Method_UNICEF.pdf
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ការពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធ

ការវិភាគផ្លូវច្បាប់

ដំណ
ាក់កាល

ទី ១
ដំណ

ាក់កាល
ទី ២

ទិន្នន័យនៃ
ការអង្កេតតាម

ខ្នងផ្ទះពីកុមារ 
និងឪពុកម្ដាយ
ចំនួន ៩៩២នាក់

ការសម្ភាស
អ្នកមានភារកិច្ច

មកពីជួរ 
រដ្ឋាភិបាល
ចំនួន ៩នាក់

ការអង្កេតជាមួយ
អ្នកផ្ដល់សេវា

ជួរមុខ ចំនួន 
៥០នាក់

ការសម្ភាស
ជាមួយអ្នក

វិជ្ជាជីវៈអំពីការ
ទទួលបាន
យុត្តិធម៌

ចំនួន ១០នាក់

ទិន្នន័យមិន
ពាក់ព័ន្ធនឹង

ការអនុវត្តច្បាប់

ការវាយតម្លៃការ
គំរាមកំហែងប្រចាំ

ប្រទេស

ការវាយតម្លៃ
សមត្ថភាព

អនុវត្តច្បាប់
ចំនួន ៩

ការសម្ភាស
ជាមួយកុមារអំពី

ការទទួលបាន
យុត្តិធម៌

ចំនួន ៦នាក់

ការសន្ទនាជាមួយឧត្តរជីវី ចំនួន ៧នាក់

រ�បភាព័ទ� ១៖ វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុនុៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�រ�បភាព័ទ� ១៖ វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុនុៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់់ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

វិិធិ�សាស្រ្ត�តដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់

ការពិ័គ្រោះ��ះគ្រោះ�ប�់ជាតិការពិ័គ្រោះ��ះគ្រោះ�ប�់ជាតិ

តាម្ពុរយៈដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះរៀបចំំគ្រោះស្តុចំកុ់��ពាងរបាយការណ៍៍ ស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �កុ់ម្ពុ�ស្មាវ័�ជាវ័ បា� គ្រោះធិែើ ការ �ា ងជិីត  ស្តុាិទធជាម្ពុយួ
�កុ់ម្ពុការងារបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុអ�ុរ�ក់សួ្តុង OCSE នៃ�អគាគ្រោះ�ខាធិិការ�ឋ ��កុ់ម្ពុ 

�បកឹ់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ។ ការព័�ិតិយ�ា ង�ំអតិគ្រោះ�ើព័�ងាង
របាយការណ៍៍គ្រោះ�យ�ក់មុ្ពុការងារបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុអ�ុរ�ក់សួ្តុង OCSE  �តូវ័បា�
គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�នៃថៃទ�១៦ ដែខឧស្តុភា ឆ្នាំា 2ំ022 គ្រោះ�គ្រោះខតុក់ពំ័ត។ 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ16

អំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចចនិងរដំោ�ភ�ំពានផ្លូូូវិដោភទក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចចនិងរដំោ�ភ�ំពានផ្លូូូវិដោភទក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ

ការគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារការគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារសំ្តុគ្រោះ�ដ៏�់ ស្តុក់ម្ពុុភាព័ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះផ្លូំងៗ ដែដ៏��តូវ័បា��ប�ពឹ័តុគ្រោះ�គ្រោះ�ើក់�មារ (ជី�មា�អាយ�គ្រោះ�កាម្ពុ សំ្តុគ្រោះ�ដ៏�់ ស្តុក់ម្ពុុភាព័ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះផ្លូំងៗ ដែដ៏��តូវ័បា��ប�ពឹ័តុគ្រោះ�គ្រោះ�ើក់�មារ (ជី�មា�អាយ�គ្រោះ�កាម្ពុ 
១៨ឆ្នាំា )ំ គ្រោះ�យម្ពុ�ិគិតថ្នា ក់�មារដ៏ឹងថ្នាអែ�ដែដ៏�ក់ំព័�ងគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះព័ួក់គ្រោះគម្ពុ�ិដែម្ពុ�គ្រោះរឿងធិម្ពុុតា �ិងម្ពុ�ិអាចំទទួ�យក់បា� ឬ១៨ឆ្នាំា )ំ គ្រោះ�យម្ពុ�ិគិតថ្នា ក់�មារដ៏ឹងថ្នាអែ�ដែដ៏�ក់ំព័�ងគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះព័ួក់គ្រោះគម្ពុ�ិដែម្ពុ�គ្រោះរឿងធិម្ពុុតា �ិងម្ពុ�ិអាចំទទួ�យក់បា� ឬ
អតគ់្រោះ�ើយ។ អំគ្រោះព័ើគ្រោះ�ះអាចំ�តូវ័បា��ប�ពឹ័តុ គ្រោះ�យម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ ឬម្ពុតិុភក់ុិ �ិងជាទ�គ្រោះ�  ពាក់ព់័�័ធ�ឹងប�គា�មាា ក់ ់ឬ�ក់ុម្ពុម្ពុយួ អតគ់្រោះ�ើយ។ អំគ្រោះព័ើគ្រោះ�ះអាចំ�តូវ័បា��ប�ពឹ័តុ គ្រោះ�យម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ ឬម្ពុតិុភក់ុិ �ិងជាទ�គ្រោះ�  ពាក់ព់័�័ធ�ឹងប�គា�មាា ក់ ់ឬ�ក់ុម្ពុម្ពុយួ 
ដែដ៏�ទាំញ�បគ្រោះ�ជី�ព៍័� អត��យភាព័អំណាចំ។ អំគ្រោះព័ើគ្រោះ�ះអាចំ�តូវ័បា��ប�ពឹ័តុគ្រោះ�យ �ុ�  ការបងខំដែដ៏�បងាា ញចំាស់្តុ គ្រោះ�យជាដែដ៏�ទាំញ�បគ្រោះ�ជី�ព៍័� អត��យភាព័អំណាចំ។ អំគ្រោះព័ើគ្រោះ�ះអាចំ�តូវ័បា��ប�ពឹ័តុគ្រោះ�យ �ុ�  ការបងខំដែដ៏�បងាា ញចំាស់្តុ គ្រោះ�យជា
ញឹក់ញាប ់ជី�គ្រោះ�ុើ�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ សិ្តុទធិ អំណាចំ ការបំភា��់ចំ�ំ ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ។ញឹក់ញាប ់ជី�គ្រោះ�ុើ�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ សិ្តុទធិ អំណាចំ ការបំភា��់ចំ�ំ ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ។

ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មាការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារពាក់ព់័�័ធ�ឹង ស្តុក់ម្ពុុភាព័រគំ្រោះ�ភបំពា�ដ៏�ចំ�ា ។ បា�ដែ�ុ�តូវ័ដែតមា�ធាត�ផ្លូំបំដែ�ិម្ពុ ពាក់ព់័�័ធ�ឹងការរពាក់ព់័�័ធ�ឹង ស្តុក់ម្ពុុភាព័រគំ្រោះ�ភបំពា�ដ៏�ចំ�ា ។ បា�ដែ�ុ�តូវ័ដែតមា�ធាត�ផ្លូំបំដែ�ិម្ពុ ពាក់ព់័�័ធ�ឹងការ
គំរាម្ពុក់ំដែហិង ឬ ការគ្រោះផី្ទាះបី�រជាម្ពុយួអែ�ម្ពុយួ (ឧទាំ. ��យកាក់ ់ជី�ម្ពុក់ របស់្តុរបរជាស្តុមាា រ របស់្តុរបរម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាស្តុមាា រ ដ៏�ចំជា ការគំរាម្ពុក់ំដែហិង ឬ ការគ្រោះផី្ទាះបី�រជាម្ពុយួអែ�ម្ពុយួ (ឧទាំ. ��យកាក់ ់ជី�ម្ពុក់ របស់្តុរបរជាស្តុមាា រ របស់្តុរបរម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាស្តុមាា រ ដ៏�ចំជា ការ
ការពារ ឬ ទំន្ទាក់ទ់ំ�ង) ឬស្តុ�ម្ពុី �ដែត ការ���ដ់ែតស្តុ�ាចំំគ្រោះពាះការគ្រោះផី្ទាះបី�រដែបបគ្រោះន្ទាះក់ី�។ ការពារ ឬ ទំន្ទាក់ទ់ំ�ង) ឬស្តុ�ម្ពុី �ដែត ការ���ដ់ែតស្តុ�ាចំំគ្រោះពាះការគ្រោះផី្ទាះបី�រដែបបគ្រោះន្ទាះក់ី�។ 

ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា� ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា� ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ (OCSEA)  អ�ឡាញ (OCSEA)  
សំ្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ដ៏�់ សិ្មា�ភាព័ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ឹងបគ្រោះចំចក់វ័ទិា
ឌ្ឍ�ជី�ថ� អ���ធឺិណិ៍ត  �ិងបគ្រោះចំចក់វ័ទិាទំន្ទាក់ទ់ំ�ង ដែដ៏�
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះព័�ណាម្ពុយួគ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�ការប�ុ
ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ឬការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ។ OCSEA អាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង
ទាំងំ�ស្តុុងគ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ឬតាម្ពុការបញ្ឈច� � �ា នៃ�
ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងទាំងំតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងគ្រោះ�យផ្ទាា �់  រវាង
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ិងក់�មារ។ 

ការក់ណំ៍តថ់្នា ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារថ្នា គ្រោះ�
តាម្ពុ "�បព័�័ធអ�ឡាញ"  ឬ "គ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ (Offline)"  ទាំងំ�សុ្តុង 
ម្ពុ�ិជួីយគ្រោះយើង ក់ា�ងការដែស្តុែងយ�់ ទបស់្មាើ ត ់ឬគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ បញ្ញាា គ្រោះ�ះ
គ្រោះ�ើយ �ងិម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជា គ្រោះចំតន្ទា នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
បគ្រោះងើើតការដែបងដែចំក់ដែបបសិ្តុបី�ិម្ពុតុិដែបបគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ ក់�មារអាចំរង
ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ឬការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច   គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគចំំណាយគ្រោះព័�
គ្រោះ�ក់ា�ងបរ�ិកាស្តុ ឌ្ឍ�ជី�ថ� បា�ដែ�ដុ៏�ចំ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុអាចំគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួស្តុក់មុ្ពុភាព័របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ឧទាំ. 
រក់ាទ�ក់ �ិងដែចំក់ចាយរ�បភាព័ នៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ងិការរគំ្រោះ�ភ
បពំា� គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ឬគ្រោះដ៏ើម្ពុី ��ួងគ្រោះ�ម្ពុក់�មារឱ្យយជីបួទ�់ម្ពុ�ខ�ា  ផ្ទាា �់។

គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ក់គ៏្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើរគ្រោះបៀបដែដ៏�បគ្រោះចំចក់វ័ទិា�តូវ័
បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ �ងិរមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ ជាភស្តុុ�តាងចាបំាចំ ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ដែស្តុែងយ�់ព័� តនួ្ទាទ�
របស់្តុ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះ�ក់ា�ងការ�ប�ព័តុឹ អំគ្រោះព័ើហិងិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ ផ្លូងដែដ៏រ។

ការព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័�ចំរតិ�ក់ខណ៍ៈណាម្ពុយួនៃ� OCSEA �តូវ័ដែតទទួ�ស្មាា �់
ថ្នា �ព័ដំែដ៏�រវាង អាក់បីកិ់រ�ិ �ងិស្តុក់មុ្ពុ ភាព័    គ្រោះ�ក់ា�ង �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�
ឡាញ មា��ក់ខណ៍ៈ�ស្តុព័ចិំ�ស្តុព័�ិកា�ដ់ែតខូាងំ �ិងការគ្រោះ�ូើយតបន្ទាន្ទា
ចាបំាចំ�់តវូ័ព័ចិារណា គ្រោះ�ើវ័សិ្មា�ភាព័ទាំងំម្ពុ��នៃ� ស្តុក់មុ្ពុភាព័ន្ទាន្ទា  ដែដ៏�
អាចំមា�ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា ឌ្ឍ�ជី�ថ�។ ការព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័�
ចំរតិ�ក់ខណ៍ៈគ្រោះ�ះ  មា�ស្មារសំ្តុខា�ជ់ាព័គិ្រោះស្តុស្តុដែដ៏��តវូ័ចំងចា ំគ្រោះ�យស្មារ
ក់�មារ គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញកា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ�ថ្នា ព័ភិព័គ្រោះ�ក់ា�ង �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញរ
បស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ជាពិ័ភព័�បទាំក់�់ក់ឡា�ា  �ិងគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងក់ា�ងគ្រោះព័�
ដ៏ណំា��ា ។

ស្តុ�មាបគ់គ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប ់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់OCSEA �តូវ័បា�ក់ណំ៍ត់
�យិម្ពុ�យ័�ា ងជាក់�់ក់ ់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈច� � ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច   �ិងការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ៖

•	 ការផ្លូ�ិត ការកា�ក់ាប ់ឬការដែចំក់ចាយរ�បភាព័រ�បភាព័-ស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបំពា�-ស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបំពា�
ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ (CSAM)ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ (CSAM)៖  រ�បថត វ័ �គ្រោះដ៏អ� ស្តុគ្រោះមូ្ពុង ឬ ការថតចំមូ្ពុង
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ឬ ការតំណាងដ៏នៃទគ្រោះទៀត នៃ� រ�បភាព័រគំ្រោះ�ភបពំា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ក់�មារ ឬដែផ្លូាក់គ្រោះភទរបស់្តុក់�មារ ជាក់ដ់ែស្តុងី ឬ�តូវ័បា��បឌ្ឍតិគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងបឋម្ពុស្តុ�មាបក់ារគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច។

•	  ការផ្លូាយផ្ទាា �់ នៃ�អំគ្រោះព័ើរគំ្រោះ�ភបំពា� ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ៖ការផ្លូាយផ្ទាា �់ នៃ�អំគ្រោះព័ើរគំ្រោះ�ភបំពា� ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ៖ ការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ  ដែដ៏��តវូ័បា� �ប�ព័តុឹ  �ងិទស្តុំន្ទាក់ា�ងគ្រោះព័�
ដ៏ណំា��ា  តាម្ពុរយៈឧបក់រណ៍៍ទនំ្ទាក់ទ់�ំង ឧបក់រណ៍៍ស្តុ�ាសិិ្តុទជា
វ័ �គ្រោះដ៏អ� �ិង/ឬ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ជីដែជីក់�ា ។ ក់ា�ងក់រណ៍� ភាគគ្រោះ�ចំើ� ជី�បទគ្រោះ�ុើស្តុ
ដែដ៏�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំស្តុក់មុ្ពុភាព័រគំ្រោះ�ភបពំា�ជាថា�រ�ងឹ ការផី្លូ�់��យ កាក់ ់ឬ
ផ្លូ��បគ្រោះ�ជី� ៍ជាស្តុមាា រដ៏នៃទគ្រោះទៀត សិិ្តុតគ្រោះ�ទ�តាងំខ�ស្តុ�ា ព័�ក់�មារ 
�ងិអាក់ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�មួ្ពុ� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 17

រ�បភាព័ 2៖ ការក់ណំ៍តទ់�ម្ពុងសំ់្តុខា�់ៗ នៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភរ�បភាព័ 2៖ ការក់ណំ៍តទ់�ម្ពុងសំ់្តុខា�់ៗ នៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភ
បពំាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ ដែដ៏��តវូ័សិ្តុក់ាគ្រោះ�យគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់បពំាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ ដែដ៏��តវូ័សិ្តុក់ាគ្រោះ�យគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់។់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់។់

អ៊ីនធឺណិត  និងបច្ចេកវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធ

ការលួងេលាម/ការបង�ិតបង�ំ

របូភពសម� រ
រេំលាភបំពានផ�ូវេភទ

េលើកុមរ

ការេកង្របវ�័�  និង
ការរេំលាភផ�ូវេភទ 

(ទំនកទ់ំនងផ�ូវកាយ)

ការផ្សោយផ� ល់

អំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចចនិងរដំោ�ភ�ំពានផ្លូូូវិដោភទក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ

•	 ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញស្តុ�មាបគ់្រោះ��បំណ៍ងការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញស្តុ�មាបគ់្រោះ��បំណ៍ង
ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ៖ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ៖  ការទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុ ួយ ក់�មារ តាម្ពុរយៈ  បគ្រោះចំចក់វ័ទិា   
គ្រោះ�យមា�គ្រោះចំតន្ទា រគំ្រោះ�ភបពំា� ឬគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើ ក់�មារ។ គ្រោះបើ
គ្រោះទាំះប�ជា�ិខតិ�បក់រណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ ចំាបអ់�ុរជាតិ ដែដ៏�ក់ណំ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ
ចំំគ្រោះពាះការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ បងាា ញថ្នា អគំ្រោះព័ើគ្រោះ�ះ�តវូ័ដែតគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង  គ្រោះ�យមា�
គ្រោះចំតន្ទាជួីបជាម្ពុយួក់�មារផ្ទាា �់ក់ី�  វាកា�ដ់ែតមា��ក់ខណ៍ៈទ�គ្រោះ��ា ង
ខូាងំ ដែដ៏�ជី�រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ ជាឧទាំហិរណ៍៍ 
គ្រោះបាក់បគ្រោះញិ្ញាតឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគថតរ�បភាព័ CSAM គ្រោះ�យ ខួូ�ឯង �ិង
ដែចំក់ចាយ តាម្ពុរយៈ បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� គ្រោះ�យម្ពុ�ិចាបំាចំម់ា�គ្រោះចំតន្ទា
ជីបួ �ិងរគំ្រោះ�ភបំពា�ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�យផ្ទាា �់គ្រោះ�ើយ។

 វ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ ដែដ៏��តវូ័សិ្តុក់ាគ្រោះ�យ គគ្រោះ�មាងស្តុុ�
ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់។់

របាយការណ៍៍ នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ក់គ៏្រោះ�ះ�ស្មាយ បាត�ភ�ត
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែដ៏�រមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ ចំំគ្រោះពាះ ការយ�់ដ៏ងឹ អំព័�បរបិទ �ិងបរ�ិកាស្តុ
វ័បីធិម្ពុស៌្តុងាម្ពុ  ដែដ៏� OCSEA គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ផ្លូងដែដ៏រ។ 

•	 ការដែចំក់ចាយមាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏��តូវ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�យខូួ�ឯងការដែចំក់ចាយមាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏��តូវ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�យខូួ�ឯង
ពាក់ព់័�័ធ�ឹងក់�មារពាក់ព់័�័ធ�ឹងក់�មារ អាចំន្ទាគំ្រោះ�រក់ ឬអាចំជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួនៃ� OCSEA 
គ្រោះទាំះប�ជា មាតកិាគ្រោះ�ះ ដ៏បំ�ងគ្រោះ�ើយ �តូវ័បា�ផ្លូ�ិតគ្រោះ�ើង �ិងដែចំក់ចាយ
រវាងអាក់ស្មាា �់�ា  ក់ី�  គ្រោះ�យស្មារវាអាចំ�តវូ័បា�បញ្ឈជ� �ប�ុ គ្រោះ�យ�ុ�
ការអ��ញ្ញាា ត ឬ�តូវ័ទទួ�បា� តាម្ពុរយៈ ការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ឬការ
បងខតិបងខ។ំ

•	 ការគំរាម្ពុក់ំដែហិងខាងផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ ការគំរាម្ពុក់ំដែហិងខាងផ្លូូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ សំ្តុគ្រោះ�ដ៏�់ការគរំាម្ពុទាំម្ពុទាំរ 
ឬការគំរាម្ពុកំ់ដែហិង គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា� មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬផ្លូ��បគ្រោះ�ជី�៍
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត  (ឧទាំ. ��យកាក់)់ ព័�ក់�មារ ដែដ៏�ជាញឹក់ញាប ់គ្រោះ�យ
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ មាតិកាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុក់�មារដែដ៏�ទទ�ួបា�ព័�ម្ពុ��ម្ពុក់  ជា
ឥទធពិ័�។ 

•	 ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ �ិង ការបងាា ញមាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ម្ពុ�ិការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ �ិង ការបងាា ញមាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ម្ពុ�ិ
ចំងប់ា�គ្រោះ�ដ៏�់ក់�មារចំងប់ា�គ្រោះ�ដ៏�់ក់�មារ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ បាត�ភ�តដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែដ៏�អាចំ
តណំាងឱ្យយ ឬបងើ�ក់ខណ៍ៈឱ្យយមា� OCSEA ក់ា�ងក់រណ៍� ខូះ។ 
ឧទាំហិរណ៍៍ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុអាចំ មា�គ្រោះចំតន្ទាបងាា ញមាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដ៏�់
ក់�មារ ដែដ៏�ជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួនៃ�ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់�  ស្តុ�មាបគ់្រោះ��បណំ៍ងនៃ�
ការគ្រោះរៀបចំំ គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិ ក់មុ្ពុវ័ធិិ� ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើភស្តុុ�តាង វាជា
ការចាបំាចំ ់ដែដ៏��តវូ័ទទួ�ស្មាា �់ថ្នា មា�ភាព័ខ�ស្តុ�ា  រវាង ការគ្រោះម្ពុើ�
មាតកិាគ្រោះ�យស្តុុ័�គចំតុិព័�សំ្តុណាក់ក់់�មារ �ងិការគ្រោះម្ពុើ� គ្រោះ�យការបងខំ 
ឬការបងខតិបងខ។ំ ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�យស្តុុ័�គចំតុិ ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�ញ្ឈច� �គ្រោះ�ក់ា�ង
�យិម្ពុ�យ័ នៃ� OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងការសិ្តុក់ា នៃ�
គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ើយ។

* ឧបក់រណ៍៍គតិយ�តុអ�ុរជាតិចំំ�ួ�ព័�រដែដ៏�ដែចំងព័�កាតព័ែកិ់ចំចក់ា�ងការចាតជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ��វ័អគំ្រោះព័ើ�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់�មារស្តុ�មាបគ់្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរមួ្ពុមា�៖ Council of Europe. (200៧). Convention 
on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. Council of Europe Treaty Series – No. 20១. Article 2៣; and European Parliament 
and Council. (20១១). Directive 20១១/៩2/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council 
Framework Decision 200៤/៦៨/JHA. Article ៦.

https://rm.coe.int/1680084822
https://rm.coe.int/1680084822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN
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យុេ្រកាម ១៨

GDP ស្រមបម់នុស្សម� ក ់
(ដុលា� រអាេមរកិ) 

១.៦៤៣   

អាយុជមធ្យម 
(ឆ� )ំ២០២០

២៦ឆ� ំ

ការប៉នស់ា� នស្រមបឆ់� ំ

៣៦%
ទី្រក �ង

២៣% 

ទិន�នយ័របស់្របេទស 

ទិន�នយ័របស់សហ្របជជតិ 

ទិន�នយ័របស់្របេទស 

ទិន�នយ័របស់សហ្របជជតិ (ឆ� ២ំ០២០)៖ ទិន�នយ័របស់សហ្របជជតិ (ឆ� ២ំ០២០)

ទិន្នន័យរបស់ប្រទេស (ឆ្នាំ២០១៩)៖ 

្របជជនអាយុេ្រកាម ១៨
(ឆ� ២ំ០២០)

្របជជនេនតាមទី្រក�ង 
ឆ� ២ំ០១៨៖ ២៣% 

១៦.៥២៤.០០០នក់

៦.០៥១.០០០

៧.៨៦៩.៩១២នក់

៨.៥៥៧.០០០នក់១៦.៧១៩.០០០នក់

ទិន្នន័យរបស់ប្រទេស (ឆ្នាំ២០១៩)៖
ទិន�នយ័របស់្របេទស 

ទិន�នយ័របស់សហ្របជជតិ (ឆ� ២ំ០២០)

ការព្យោករណ៍ស្រមបឆ់� ២ំ០៣០៖ ២៩%  

៧.៤១៨.៥៧៧

៨.១៦២.០០០

ទិន្នន័យរបស់ប្រទេស (ឆ្នាំ២០១៩)

ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ  ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ  

ថែ�គ្រោះបើមា�ការតភាជ ប�់បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  កា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�ជី�វំ័ញិពិ័ភព័គ្រោះ�ក់កី់� 
�បគ្រោះទស្តុម្ពុយួចំំ�ួ�ត�ចំ គ្រោះធិែើបចំច�បី�ាភាព័អំព័� សិ្តុតិ ិនៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  ផូ្លូ�វ័ការជា�បចា ំឬបំដែបក់ស្តុិិត ិស្តុ�មាប�់បជាជី�ជាក់�មាររបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ។ ចំំណ៍� ចំ គ្រោះ�ះបងាា ញ��វ័ បញ្ញាា �បឈម្ពុម្ពុយួ គ្រោះ�ក់ា�ងការដែស្តុែងយ�់អពំ័�
រគ្រោះបៀប ដែដ៏�ជី�វ័តិរបស់្តុ យ�វ័ជី� រងផ្លូ�បាះពា�់  ព័�បគ្រោះចំចក់វ័ទិា ឌ្ឍ�ជី�ថ� ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ  
គ្រោះ�ក់ា�ងបណីា�បគ្រោះទស្តុ �បាក់ចំ់ំណ៍� �ទាំប �ិងម្ពុធិយម្ពុ។ �កាហិែកិ់ព័ត័ម៌ា�
ខាងគ្រោះ�កាម្ពុ ស្តុគ្រោះងខប ��វ័ទ�ិា�យ័ចំ�ងគ្រោះ�កាយគ្រោះគដែដ៏�មា� អំព័�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  �ិងការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបណីាញទំន្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ទិ�ា�យ័
គ្រោះ�ះម្ពុយួចំំ�ួ� �តូវ័បា��បម្ពុ�� គ្រោះ�យ ផ្ទាា �់តាម្ពុរយៈ ការអគ្រោះងើត តាម្ពុខាងផ្លូាះ �បចាំ
�បគ្រោះទស្តុអពំ័�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុក់�មារអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំនៃ�
គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប ់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់។់

ទ�ិា�យ័ខាងគ្រោះ�កាម្ពុ ផី្លូ�់��វ័សិ្មា�ភាព័ទ�គ្រោះ��ា ងសំ្តុខា� ់ ស្តុ�មាបក់ារ
ដែស្តុែងយ�់ អំព័��ក់ខណ៍ៈខ�ស្តុៗ�ា  នៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តរបស់្តុ ក់�មារ។ 
គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� គបី �ចំងចាអំពំ័�ដែដ៏�កំ់ណ៍តដ់ែផ្លូាក់ វ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុ ុ ដែដ៏�មា�
ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ គ�ណ៍ភាព័ ទិ�ា�យ័ ស្តុ�មាប�់បភព័ទិ�ា�យ័ទ�ព័�រ ម្ពុយួចំំ�ួ�។ 
ការព័ងឹដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុកំ់ណ៍តសំ់្តុណាក់ គ្រោះ�តាម្ពុគ្រោះ��បណំ៍ង ឬ
បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុកំ់ណ៍តសំ់្តុណាក់ម្ពុ�ិមា��ក់ខណ៍ៈ�បបូាបុ���គ្រោះតដ៏នៃទគ្រោះទៀត  
មា��យ័ថ្នា ទ�ិា�យ័ ម្ពុ�ិអាចំ �តូវ័ចាតទ់�ក់ថ្នា  មា��ក់ខណ៍ៈតណំាងឱ្យយ
�បជាជី� ដែដ៏�កំ់ព័�ងសិ្តុក់ាគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ភាព័ខ�ស្តុ�ា
គ្រោះ�ក់ា�ងវ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុ�ុបម្ពុ��ទ�ិា�យ័  �ងិ�ិយម្ពុ�យ័ នៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  បងើបញ្ញាា �បឈម្ពុ ស្តុ�មាប ់ការគ្រោះ�បៀបគ្រោះធិៀបគ្រោះ�តាម្ពុ�បគ្រោះទស្តុ។
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១៤-១៥ឆ� ំ

១៦-១៧ឆ� ំ

កុមរ ី

កុមរា

ជនបទ

សរបុ

ទី្រក�ង

១២-១៣ឆ� ំ

អ្រតាៃនកំេណើ នការលក្់របពន័�
អុីនធឺណិត េនក�ុងចំេណម
កុមរអាយុ ១២-១៧ឆ�  ំ

ឧបករណ៍េពញនិយមជងេគ ស្រមប់
ការេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត 
េនក�ុងចំេណមកុមរអាយុ ១២-១៧ឆ�  ំ

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់ចំនួន ២,៤៣៩ខ្នងផ្ទះ។

អ្រតាៃនកំេណើ នការលក់
្របពន័�អុីនធឺណិត 
េនក�ុងចំេណមកុមរ

៨១%

ចំនួន ២,៤៣៩ខ្នងផ្ទះ។

ទិន�នយ័ៃនគេ្រមងស�ីពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

ចំនួនអ�កែថទារំបស់ កុមរកំពុងេ្របើ ្របស់្របពន័�អីុនធឺណិត ៩៩២នក់

ទិន�នយ័ៃនគេ្រមងស�ីពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់ទិន�នយ័ៃនគេ្រមងស�ីពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

 *សំណួរពហុជេ្រមើស

ភាសា

�ែខ�រ ១៤% 

៤០,៥%  

៨៦%

៨០%

៨១%

៨០%

៩១%

៨៤%

៧២%

៨១%

៩៩%
ឧបករណ៍ចល័ត៖ 

២%
កំុព្យទូរ័

អ្រតាៃនកំេណើ នការលកែ់ដល្រត�វបន
រាយការណ៍ ការចុះេឈា� ះេ្របើ្របស់្របពន័�
អុីនធឺណិត (ឆ� ២ំ០១៨) ៤០,៥%  

អ្រតាភព្រកី្រក
ផលេធៀបៃនការរាបចំ់នួន
ភព្រកី្រកេនបន� តភ់ព
្រកី្រកជតិ 
(% ៃន្របជជន)

អំព�កម្ភុ�ជា  ក្រុ�ជាសាស្រ្ត�ត និងការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ 
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ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត  ៩៩២នក់

ចំនួនអ�កែថទារំបស់កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត  ៩៩២នក់
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 *សំណួរពហុជេ្រមើស
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អុីនធឺណិត េនក�ុងចំេណមកុមរអាយុ ១២-១៧ឆ�  ំ

ភពញឹកញបៃ់នការេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត 
េនក�ុងចំេណមកុមរអាយុ ១២-១៧ឆ�  ំ

ភពញឹកញបៃ់នការេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត 
េនក�ុងចំេណមអ�កែថទា ំ

អំព�កម្ភុ�ជា  ក្រុ�ជាសាស្រ្ត�ត និងការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 21

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់

១២៨/១៧៦

៧៩% ៧១% ៨០% ៨៦%

ស
របុ

១
២

-១
៣

១
៤

-១
៥

កុម
ារី

១
៦

-១
៧

កុម
ារា

ស
រុប

១
២

-១
៣

១
៤

-១
៥

កុម
ារី

១
៦

-១
៧

កុម
ារា

២៤/៣៤

១៣១/១៧៥
២៧/៣៨

៧៧% ៨២%

៥១% ៣៤% ៥១% ៦៦% ៤៦% ៥៦%

តំប
នអា

សុី
ប

សុី
ហ

� ិក

ចំណ
តថ

�ក
ស់

កល

តំប
ន់អ

ាស
៊ីប៉ា

ស
៊ីហ

្វិក

ចំណ
ាត

់ថ្ន
ាក

់ស
កល

កុមរែដលេ្របើ្របស់បណ� ញទំនកទំ់នង
សង�មជេរៀងរាល់សប� ហ៍ 

ចំណតថ់� កស់ន�ស្សនៃ៍នការអភវិឌ្ឍ ICT 
(ITU) ឆ� ២ំ០១៧ 

ការវាយតៃម�សន�ស្សនស៍ន�សុិខ
បេច�កវទិ្យោ

កុមរែដលេ្របើ្របស់ការេផ�ើសារ
ខ�ីៗជេរៀងរាល់សប� ហ៍ 

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់

ចំនួនកុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត ៩៩២នក់

អំព�កម្ភុ�ជា  ក្រុ�ជាសាស្រ្ត�ត និងការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ 

*  Global Cybersecurity Index វាស់្តុដែវ័ងការគ្រោះបុជំាចំតុិរបស់្តុ�បគ្រោះទស្តុន្ទាន្ទាចំំគ្រោះពាះស្តុ�ុសិ្តុ�ខអ���ធឺិណិ៍តគ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើការអ��វ័តុឧបក់រណ៍៍ចំាប ់�ិងក់�ម្ពុតិនៃ�វ័ធិា�ការបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ �ិងសិ្មាប�័ដែដ៏�
បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹងកិ់ចំចស្តុហិ�បតបិតិុការអ�ុរជាត ិ�ងិស្តុ�ុសិ្តុ�ខអ���ធឺិណិ៍ត។
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ទិ�ាភាពទូដោ�ដៃនចា�់ និងដោ��នដោ��យទិ�ាភាពទូដោ�ដៃនចា�់ និងដោ��នដោ��យ  

ការវ័ភិាគផូ្លូ�វ័ចំាប ់ ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងស្តុ�មាបគ់គ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា ចំាបព់ាក់ព់័�័ធបផំ្លូ�ត នៃ�
ចំាបក់់មុ្ពុ�ជាស្តុី�ព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទទ�គ្រោះ� ដែដ៏�ក់រ៏ាបប់ញ្ឈច� �
បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA ផ្លូងដែដ៏រ គឺ គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ00៧ ចំាបស់្តុី�ព័�ការ
បស្រ្តងាើ បអំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិ អំគ្រោះព័ើគ្រោះធិែើអាជី�វ័ក់មុ្ពុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ បដែ�ិម្ពុ
គ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ �ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ កំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ ចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុ
ជាក់�់ក់ ់ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  OCSEA  ។

ចំាបស់្តុី�ព័�ការបស្រ្តងាើ ប អំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិ អំគ្រោះព័ើគ្រោះធិែើអាជី�វ័ក់មុ្ពុ
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែចំងអំព័��យិម្ពុ�យ័ គ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិអំព័� រ�បភាព័  ស្តុមាា រ
រគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ (CSAM) �ងិកំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ
ចំំគ្រោះពាះ ការ�ប�ពឹ័តុជាក់�់ក់ ់ពាក់ព់័�័ធជា ម្ពុយួ �ឹងស្តុមាា រដែបបគ្រោះ�ះ។ 

គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា  ចំាបគ់្រោះ�ះ ក់ហ៏ាម្ពុឃ្លាំត ់ការដែចំក់ចាយ ការ
កា�ក់ាប ់�ិងការ

ផ្លូ�ិត  ក់ា�ងគ្រោះចំតន្ទាដែចំក់ ចាយរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អាស្តុអាភាស្តុ (រមួ្ពុ
ទាំងំស្តុមាា រអាស្តុអាភាស្តុ ដែដ៏�បងាា ញព័� ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញ វ័យ័  ផ្លូង
ដែដ៏រ)។

�ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ក់ម៏ា�បទបីញ្ឈា តិុ  ដែដ៏�ក់ណំ៍ត ់ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះទាំះប�ជា �ា ងណា  កី់� ម្ពុ�ិមា�
�ក់ខណ៍ៈជាក់�់ក់ចំ់ំគ្រោះពាះ �បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងការ�ប�ព័តុឹគ្រោះ�គ្រោះ�ើ
ក់�មារគ្រោះ�ើយ។ ការផុ្លូន្ទាា  គ្រោះទាំស្តុ ចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ះ (ការជាបព់័�ធន្ទា
�រ ព័��បាមំ្ពុយួនៃថៃ ដ៏�់ប�ដែខ �ិងការព័�ិយ័ជា�បាក់ ់ព័� ១0.000គ្រោះរៀ�
គ្រោះ� ៥00.000គ្រោះរៀ� �បដែហិ� 2,៥0ដ៏��ូរ អាគ្រោះម្ពុរកិ់ 
�ងិ១2៥ដ៏��ូរអាគ្រោះម្ពុរកិ់) ម្ពុ�ិ�ូ�ះបញ្ញាច ងំ��វ័ចំរតិ�ា ងធិៃ�ធ់ិៃរនៃ�
បទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏��តវូ័បា��ប�ព័តុឹគ្រោះ�
គ្រោះ�ើក់�មារ។

គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណា ចំាបក់់មុ្ពុ�ជា ម្ពុ�ិបា�កំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ  �ា ង
ចំាស់្តុ ចំំគ្រោះពាះ ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់�មារ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ក់ា�ង
គ្រោះ��បណំ៍ង ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ថ្នាជា បទគ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�យដែ�ក់គ្រោះ�ើយ�ក់ម្ពុ
�ព័ហិទុណិ៍ពិ័តជាក់ណំ៍តជ់ា បទគ្រោះ�ុើស្តុ ចំំគ្រោះពាះ

 

"ការគ្រោះរៀបចំំរបស់្តុម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយមា�ការជីបួ�ា គ្រោះ�យ
ផ្ទាា �់ ដែដ៏� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការជីបួជី� ំដែបបម្ពុ�ិស្តុម្ពុរម្ពុយ ឬទំន្ទាក់ទ់�ំង
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏� អ��តជិី� មា�វ័តុមា� ឬចំ��រមួ្ពុ។"

ជាសំ្តុខា� ់ចំាប ់ស្តុី�ព័�ការបស្រ្តងាើ ប អំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិ អំគ្រោះព័ើ
គ្រោះធិែើអាជី�វ័ក់មុ្ពុ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង �ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ម្ពុ�ិកំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ
�ា ងចំាស់្តុ ចំំគ្រោះពាះ ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងការផ្លូាយ ប�ុ ផ្ទាា �់អពំ័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ
គ្រោះ�ើយ។

អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា គ្រោះពា�គ�ឺគរបា�ជាតិ
ក់មុ្ពុ�ជា (RA១-CA-0៣-A) បា�បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា �ុ�គ្រោះស្តុចំក់ី�
�តវូ័ការឱ្យយមា� ចំាបថុ់�ៗ គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា ចំាប់
ដែដ៏�មា��ស្មាប ់គឺ�គប�់�� ់គ្រោះហិើយ ដែដ៏�គ្រោះ�ះបងាា ញថ្នា បញ្ញាា
�បឈម្ពុធំិបផំ្លូ�ត គឺការអ��វ័តុ ចំាបដ់ែដ៏�មា��ស្មាប�់បក់បគ្រោះ�យ
�បសិ្តុទធភាព័។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ�តូវ័បា�អះអាងគ្រោះ�យ អាក់តណំាង ម្ពុក់ព័�
�ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � ដែដ៏�បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា៖ ចំាប ់របស់្តុ គ្រោះយើង
អាចំមា�ភាព័ខែះចំគ្រោះនូ្ទាះ ម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះ�យស្មារ គ្រោះ�ះ គឺជាបញ្ញាា ថុ� 
គ្រោះហិើយចំាបគ់្រោះយើង ចាស់្តុគ្រោះហិើយ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា �ក់សួ្តុងយ�តិុធិម្ពុ៌
ក់ពំ័�ង គ្រោះធិែើការងារគ្រោះ�ើការព័�ិតិយចំាបគ់្រោះ�ើងវ័ញិក់ា�ងគ្រោះស្តុចំកី់�ស្តុងឹមឹ្ពុ គ្រោះធិែើ
វ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់មុ្ពុ �ក់ម្ពុ �ព័ហិទុណិ៍ �ងិ�ក់ម្ពុរដ៏ឋបីគ្រោះវ័ណ៍� ។ គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ 
ម្ពុ��ស្តុំម្ពុយួចំំ�ួ� ស្តុ�ម្ពុី �ដែត ម្ពុស្រ្ត�ុ�រ�ឋ ភបិា� ម្ពុយួចំំ�ួ� រដែម្ពុងដែតង ម្ពុ�ិ
យក់ចំតុិទ�ក់�ក់�់គប�់��ចំ់ំគ្រោះពាះចំាបទ់ាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�គ្រោះ�ើយផ្លូងដែដ៏រ។ 
(RA១-CA-0៥-A)

គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា រ�ឋ ភបិា� ក់មុ្ពុ�ជា ក់ពំ័�ងពិ័�តិយ គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងចំាប់
ស្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា ដែដ៏��តវូ័បា�ផួី្លូចំ គ្រោះផី្លូើម្ពុគ្រោះ�ើងគ្រោះ�
ឆ្នាំា 2ំ0១2 ចំាបគ់្រោះ�ះ�ឹងកំ់ណ៍ត�់យិម្ពុ�យ័កា�ដ់ែត
�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយ អពំ័� CSAM �ិងកំ់ណ៍តជ់ាបទ គ្រោះ�ុើស្តុ �ព័ហិទុណិ៍
ចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ CSAM ដែដ៏��តូវ័បា��ប�ព័តុឹ គ្រោះ�
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិង/ឬ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធក់�ពំ័យ�ទរ័ ឬ
ឧបក់រណ៍៍ឌ្ឍ�ជី�ថ� ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 23

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ�ទធភាព័ អ��វ័តុ នៃ�បទបីញ្ឈា តិុ ចំាប ់ដែដ៏�កំ់ណ៍ត ់
OCSEA ជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ �ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ �ងិ ចំាបស់្តុី�ព័�  ការបស្រ្តងាើ ប
អគំ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិអាជី�វ័ក់មុ្ពុ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  ព័�ង�ក់យ�តុាធិកិារ របស់្តុ
ត��ការ គ្រោះ�ដ៏�់ បទ គ្រោះ�ុើស្តុ ន្ទាន្ទា ដែដ៏�អាចំ ផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុបា�គ្រោះ�
គ្រោះ�កាម្ពុអំគ្រោះព័ើ ដែដ៏��តូវ័បា��ប�ព័តុឹ គ្រោះ�យ ព័�រដ៏ឋ ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�បរគ្រោះទស្តុ ឬ
គ្រោះ�គ្រោះព័�ជី�រងគ្រោះ��ះ  គឺជាព័�រដ៏ឋក់មុ្ពុ�ជា។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� 
ស្តុ�មាបប់ទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA ដែដ៏�មា�គ្រោះ�ក់ា�ង �ក់ម្ពុ
�ព័ហិទុណិ៍ យ�តុាធិកិារគ្រោះ��ដែដ៏�ដ៏�គ្រោះ�ះ  អាចំអ��វ័តុចំំគ្រោះពាះដែត ក់ា�ងក់រណ៍�
ដែដ៏�អំគ្រោះព័ើដែបបគ្រោះ�ះ រមួ្ពុផ្លូំជំាបទគ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងទាំងំ�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា �ងិ
�បគ្រោះទស្តុ ម្ពុយួ ដែដ៏�អគំ្រោះព័ើគ្រោះ�ះ�តវូ័បា��ប�ព័តុឹប�គ្រោះណាះ ះ (គ្រោះ��ការណ៍៍
នៃ� គ្រោះទែពិ័រ�ធិភាព័)។

គ្រោះ���គ្រោះ�បាយចំម្ពុីងពាក់ព់័�័ធ OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា  គដឺែផ្លូ�ការ
ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
គ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ឆ្នាំា 2ំ02១-202៥។ 
ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ  �តូវ័បា��បកាស្តុឱ្យយអ��វ័តុ គ្រោះ�នៃថៃទ�១៤ 
ដែខក់ក់ើ� ឆ្នាំា 2ំ02១ �ងិមា�អាទភិាព័ជាយ�ទធស្មាស្រ្តស្តុចំុំ��ួ �បាមំ្ពុយួ 
ដែដ៏�គ្រោះផី្ទាតគ្រោះ�ើ វ័ស័ិ្តុយន្ទាន្ទា ដ៏�ចំជា គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិ
អភបិា�ក់ចិំច �បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ ការសី្មារ��តសិ្តុម្ពុី ទាំ
ជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ� OCSEA �ិងការគ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹអំព័� 
OCSEA។

មា�គ្រោះ���គ្រោះ�បាយចំំ��ួព័�រដ៏នៃទគ្រោះទៀត  គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ដែដ៏� មា�
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ ពាក់ព់័�័ធ �ងឹ  OCSEA ។ ទ�ម្ពុយួ ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ អំគ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារ 
ឆ្នាំា 2ំ0១៧-202១ ដែដ៏�មា� ស្តុក់មុ្ពុភាព័ន្ទាន្ទា ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ 
OCSEA ដ៏�ចំជា ក់មុ្ពុវ័ធិិ�អបរ់ ំយ�ទធស្មាស្រ្តស្តុ�ុបព័�័ធផ្លូំព័ែផ្លូាយ �ិង
ទនំ្ទាក់ទ់�ំង ឬ ការព័�ងឹង �ក់បខណិ៍ចំាប។់ អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័�
�ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា  ការព័�ិតិយ គ្រោះ�ើងវ័ញិ
ពាក់ក់់ណីា�អាណ៍តិុ ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ើយ (RA១-CA-
0៥-A)។  

ទ�ព័�រ គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ អភវិ័ឌ្ឍឍ� ៍បគ្រោះចំចក់វ័ទិា ព័ត័ម៌ា�  

�ងិទំន្ទាក់ទ់�ំង  ឆ្នាំា 2ំ0១៦-2020 ដែដ៏�មា�គ្រោះ��គ្រោះ�ម្ពុយួ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ដែក់�មិ្ពុ ស្តុ�វ័តិភិាព័ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �តមឹ្ពុឆ្នាំា 2ំ020។
អាក់តំណាងព័�រ�ឋ ភបិា�ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�គ្រោះរៀបរាបថ់្នា 
បញ្ញាា �បឈម្ពុធំិបផំ្លូ�តចំំគ្រោះពាះ ការអ��វ័តុ ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ គឺ
ថវ័កិារបស់្តុរ�ឋ ភបិា� គ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ  ការ��ំទហិរិញ្ឈា វ័តិ�ព័�
អងាការនៃដ៏គ�  គជឺាវ័ធិិ�ដែតម្ពុយួគត ់ដែដ៏�អាចំគ្រោះធិែើក់ចិំចការន្ទាន្ទាបា�។ 
ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះធិែើ ជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួនៃ� គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ម្ពុស្រ្ត�ុ�រ�ឋ ភបិា�ជា�ខុ់ស់្តុ
ទាំងំអស់្តុ បា�ដឹ៏ង អំព័� ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័រយៈ  គ្រោះព័� �បាឆំ្នាំា គំ្រោះ�ះ
គ្រោះ�ើយ គ្រោះហិើយអាក់តំណាងមាា ក់ន់ៃ��ិយត័ក់រទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ក់មុ្ពុ�ជា បា�
ដែថូងថ្នា៖ "ខំ� ំម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�ដែផ្លូ�  ការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយគ្រោះហិើយខំ� ំក់៏
ម្ពុ�ិបា�ទទួ�ព័ត័ម៌ា�ណាម្ពុយួអពំ័�សិ្មា�ភាព័នៃ�ការអ��វ័តុ�ិង
�ទធផ្លូ� របស់្តុវាគ្រោះ�ើយ។" (RA១-CA-0៩-A) គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ម្ពុ�ិ
មា�ការវាយតនៃមូ្ពុក់ី� អាក់តំណាងមាា ក់ ់ម្ពុក់ព័� �ក់មុ្ពុ�បឹក់ាជាត ិក់មុ្ពុ�ជា
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា "�ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច អត�តយ�ទធជី� 
�ិងយ�វ័��តិស្តុម្ពុីទាំ �ងិ�កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតិក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ  បា�អ��វ័តុ
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ជាគ្រោះ�ចំើ� ដ៏�ចំមា�ដែចំងគ្រោះ�ក់ា�ងដែផ្លូ�ការគ្រោះ�ះ គ្រោះ�យយក់ចំតុិ
ទ�ក់�ក់�់ា ងជាក់�់ក់ ់គ្រោះ�ើ ការផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា ការតាម្ពុ���តតួពិ័�ិតយ 
�ិងការវាយតនៃមូ្ពុ ការអ��វ័តុ ដែដ៏�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ�ក់សួ្តុងគ្រោះ�ះ។" 
(RA១-CA-១0-A)  

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការអ��វ័តុ  ដែផ្លូ�ការអភវិ័ឌ្ឍឍ� ៍បគ្រោះចំចក់វ័ទិាព័ត័ម៌ា� �ិង
ទនំ្ទាក់ទ់�ំង  ឆ្នាំា 2ំ0១៦-2020 ន្ទាយក់នៃ�ស្តុ�ុសិ្តុ�ខព័ត័ម៌ា� បា�
ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា គ្រោះ��គ្រោះ�ក់ា�ងការព័�ងងឹ ស្តុ�វ័តិិភាព័ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ �តមឹ្ពុឆ្នាំា 2ំ020 ម្ពុ�ិទាំ�ស់្តុគ្រោះ�ម្ពុចំបា�គ្រោះ�គ្រោះ�ើយ៖ "ខំ� ំ
ស្តុងំយ័ថ្នា ដែផ្លូ�ការគ្រោះ�ះ អាចំ�តវូ័ព័�ារការអ��វ័តុ គ្រោះ�យស្មារ គ្រោះយើង
ម្ពុ�ិទាំ� ់ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំបា�គ្រោះ��គ្រោះ�គ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ វាចាបំាចំ់
�តវូ័ព័�ារការអ��វ័តុ។" (RA១-CA-0៤-A)

ទិ�ាភាពទូដោ�ដៃនចា�់ និងដោ��នដោ��យ 
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១.  ក�មារដោ�តាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ១.  ក�មារដោ�តាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ
ដោ�កម្ភុ�ជាដោ�កម្ភុ�ជា

ការដោ�ីតិចម្ភីងដៃនរ�យការណ៍ិ�ត�ព�ការដោ�ីតិចម្ភីងដៃនរ�យការណ៍ិ�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់ ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់ គ្គឺដោ�ើម្ភី ��ង្ហាា ញនូវិគ្គឺដោ�ើម្ភី ��ង្ហាា ញនូវិ
ការយ�ដ់ោ�ើញរ��យ់�វិជន និង អាកមានភារកិចច អំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការយ�ដ់ោ�ើញរ��យ់�វិជន និង អាកមានភារកិចច អំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និង
ការរដំោ�ភ�ំពានផូ្លូូវិដោភទដោ�ើ ក�មារ ដែ��ក្រុតិូវិ�ន�ក្រុម្ភ��ក្រុមួ្ភ� ឬក្រុ�ក្រុពឹតិតការរដំោ�ភ�ំពានផូ្លូូវិដោភទដោ�ើ ក�មារ ដែ��ក្រុតិូវិ�ន�ក្រុម្ភ��ក្រុមួ្ភ� ឬក្រុ�ក្រុពឹតិត
តាម្ភរយៈ �ដោចចកវិិទាឌី�ជ�ថ�។ ដោ�ើម្ភី �យ�ក់ាន់ដែតិចា�អ់ំព� �ទដោ�ើើ�ពាក់ព័នធនឹង តាម្ភរយៈ �ដោចចកវិិទាឌី�ជ�ថ�។ ដោ�ើម្ភី �យ�ក់ាន់ដែតិចា�អ់ំព� �ទដោ�ើើ�ពាក់ព័នធនឹង 
OCSEA ដោ�កម្ភុ�ជា ការ�ក់ �ទដោ�ើើ�ទាំងំដោនះឱ្យយ�ិតិិដោ�កា�ង �រ�ិទកាន់ទូ�ទំូ�យOCSEA ដោ�កម្ភុ�ជា ការ�ក់ �ទដោ�ើើ�ទាំងំដោនះឱ្យយ�ិតិិដោ�កា�ង �រ�ិទកាន់ទូ�ទំូ�យ
ដៃន ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ រ�� ់ក�មារ គ្គឺជាការ ចាំ�ំច់។ ដោហិតិ�ដោនះ ជំពូកដៃន ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ រ�� ់ក�មារ គ្គឺជាការ ចាំ�ំច់។ ដោហិតិ�ដោនះ ជំពូក
�ំ�ូងដោនះ �ង្ហាា ញព�ទិ�ាភាពទូដោ��ដោងេ� អំព�ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ  និង�ំ�ូងដោនះ �ង្ហាា ញព�ទិ�ាភាពទូដោ��ដោងេ� អំព�ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ  និង
�កម្ភើភាពដែ��ក�មារភាគ្គដោក្រុចើនចូ�ចិតិតដោធិើើតាម្ភអនឡាញ  ដោហិើយ�ន្ទាា �់ម្ភក ពណ៌ិន្ទា�កម្ភើភាពដែ��ក�មារភាគ្គដោក្រុចើនចូ�ចិតិតដោធិើើតាម្ភអនឡាញ  ដោហិើយ�ន្ទាា �់ម្ភក ពណ៌ិន្ទា
អំព�ការដោកើតិដោ�ើងនូវិ �កម្ភើភាពអនឡាញដែ��កាន់ដែតិមានហានិភ័យ និងអំព�ការដោកើតិដោ�ើងនូវិ �កម្ភើភាពអនឡាញដែ��កាន់ដែតិមានហានិភ័យ និង
ការយ�ដ់ោ�ើញរ�� ់ក�មារ និងអាកដែថទាំរំ��ព់ួកដោគ្គ អំព�ហានិភ័យ ទាំងំដោនះ។ការយ�ដ់ោ�ើញរ�� ់ក�មារ និងអាកដែថទាំរំ��ព់ួកដោគ្គ អំព�ហានិភ័យ ទាំងំដោនះ។
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១.១ ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ និងឧ��គ្គគ១.១ ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ និងឧ��គ្គគ

ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  

ទ�ិា�យ័សំ្តុណាក់ ព័� ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�គ្រោះ�ើ ក់�មារអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំ(ចំំ�ួ� 2៤៣៩ន្ទាក់)់ 
បងាា ញថ្នា ៨១% នៃ�ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គជឺាអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
។ ភាគរយនៃ�អាក់ គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  បា�គ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើង គ្រោះ�តាម្ពុ
អាយ�ព័�  ៧2% គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំគ្រោះ� ៨៤% 
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារអាយ� ១៤-១៥ឆ្នាំា  ំ�ងិ ៩១% គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ក់�មារអាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា ។ំ �ុ�ការស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញអពំ័� ភាព័ខ�ស្តុ�ា
ចំំគ្រោះពាះគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ ឬទ�តាងំ (ទ��ក់ងុ/ទ�ជី�បទ)  គ្រោះ�ក់ា�ង ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ើយ។

ភាព័ញឹក់ញាប ់នៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ភាព័ញឹក់ញាប ់នៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 

គ្រោះ�ក់ា�ងសំ្តុណាក់បឋម្ពុ នៃ�ក់�មារ អាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា  (ចំំ�ួ� ៩៩2ន្ទាក់)់ ៧៧% នៃ�ពួ័ក់គ្រោះគ
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុ មី្ពុងក់ា�ងម្ពុយួនៃថៃ។ 
�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា  �ងឹ�បគ្រោះទស្តុភាគគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�ជី�វំ័ញិ ពិ័ភព័គ្រោះ�ក់ដែដ៏រ ក់�មារធិំៗ  ទំ�ង
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធគ្រោះ�ះ ញឹក់ញាបជ់ាងក់�មារត�ចំៗ។ �ុ�ការស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញ
ភាព័ខ�ស្តុ �ា ដែផ្លូាក់គ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ គ្រោះ�ក់ា�ងភាព័ញឹក់ញាបន់ៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ើយ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�តារាង ៣)។ ក់�មារក់ពំ័�ងរស់្តុគ្រោះ� តាម្ពុតបំ�់
ទ��ក់ងុ (៨2%) គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ញឹក់ញាបជ់ាង ក់�មារ គ្រោះ�តាម្ពុ
តបំ�ជ់ី�បទ (៧៤%)។ 

ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ិ�ធឺិណិ៍តរបស់្តុ អាក់ដែថទាំំការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ិ�ធឺិណិ៍តរបស់្តុ អាក់ដែថទាំំ

គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់ដែថទាំដំែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ៤2% នៃ�
ព័កួ់គ្រោះគបា�រាយការណ៍៍ អពំ័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ជា
គ្រោះរៀងរា�់នៃថៃ។ អាក់ដែថទាំដំែដ៏�មា�អាយ� ៥0ឆ្នាំា  ំ�ងិខុស់្តុជាងគ្រោះ�ះ
ម្ពុ�ិទំ�ងជាអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដ៏�ចំ អាក់ដែថទាំ ំ ដែដ៏�គ្រោះ�
វ័យ័គ្រោះកុ់ងជាងគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ អាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ�ក់គ៏្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
ម្ពុ�ិស្តុ�វ័ញឹក់ញាបដ់៏�ចំអាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុផ្លូងដែដ៏រ។ គ្រោះ�យស្មារអាក់ដែថទាំំ
ជាគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា មា�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ�ឡាញ (៦១%) 
វាគឺជាឱ្យកាស្តុម្ពុយួ ដែដ៏�អាក់ដែថទាំអំាចំគ្រោះដ៏ើរតនួ្ទាទ��ា ងសំ្តុខា�គ់្រោះ�ក់ា�ង 

ការដ៏កឹ់ន្ទា ំការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុក់��ពួ័ក់គ្រោះគ។ គ្រោះទាំះប�ជា
�ា ងណាកី់� ៣៩% នៃ�អាក់ដែថទាំដំែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត
ម្ពុ�ិដែដ៏�បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ើយ។ 

ឧបក់រណ៍៍ស្តុ�មាបក់ារគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ឧបក់រណ៍៍ស្តុ�មាបក់ារគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 

ដ៏�ចំ�ា គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុភាគគ្រោះ�ចំើ�ដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏រ ទ�រស័្តុព័ានៃវ័ឆូ្នាំត គឺជា
ឧបក់រណ៍៍ គ្រោះព័ញ�យិម្ពុបផំ្លូ�ត ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�យ ក់�មារអាយ� 
១2-១៧ឆ្នាំា  ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ចំ��ក់ា�ង�បព័�័ធអ�ឡាញ ទំ�ងជាគ្រោះ�យស្មារ
ឧបក់រណ៍៍ គ្រោះ�ះមា�តនៃមូ្ពុទាំប �ិង ភាព័អាចំយក់តាម្ពុខួូ�បា�។ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា 
ក់�មារដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតគ្រោះស្តុាើរដែតទាំងំអស់្តុ (៩៩%) បា�
រាយការណ៍៍ អពំ័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុទ�រស័្តុព័ានៃវ័ឆូ្នាំត គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ចំ��ក់ា�ង�បព័�័ធអ�
ឡាញ។ ក់�មារដែត 2% បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�រាយការណ៍៍ អពំ័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
ក់�ពំ័យ�ទរ័ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏� �ុ�ក់�មារណាមាា ក់ ់ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍ អពំ័�
ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះថបគ្រោះបូត ឬឧបក់រណ៍៍ ឌ្ឍ�ជី�ថ�ដ៏នៃទគ្រោះទៀតគ្រោះ�ើយ។ 
ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
ទ�រស័្តុព័ានៃដ៏ ពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ� ៤១% ដែចំក់ចាយឧបក់រណ៍៍ គ្រោះ�ះជាម្ពុយួ �រណា
មាា ក់គ់្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត។ ភាគគ្រោះ�ចំើ� ទ�រស័្តុព័ានៃដ៏ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយជាម្ពុយួ អាក់ដែថទាំ ំ
(៣៣%) បន្ទាា បម់្ពុក់ បងបិ��បគ្រោះងើើត (១2%) �ិងម្ពុតុិភកិី់ (2%)។ 
ការដែចំក់ចាយទ�រស័្តុព័ានៃដ៏ មា�ក់�ម្ពុតិខុស់្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារអាយ� ១2-
១៣ឆ្នាំា  ំ(៦៤%) គ្រោះធិៀប�ឹងក់�មារអាយ� ១៤-១៥ឆ្នាំា  ំ(៤៣%) �ិង ក់�មារ
អាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំ(20%)។ ការដែចំក់ចាយទ�រស័្តុព័ានៃដ៏ មា�ក់�ម្ពុតិទ�គ្រោះ�
ខុស់្តុប�ិុចំចំំគ្រោះពាះក់�មារ � (៤៣%) គ្រោះធិៀប �ឹងក់�មារា (៣៩%)។

ក់ដែ�ូងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ក់ដែ�ូងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 

ដ៏�ចំការស្តុគ្រោះងើត គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ភាគគ្រោះ�ចំើ� (៩១%) គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ព័� ផ្លូាះ 
គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគចំំ�ួ� ៧៩% គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ជាគ្រោះរៀងរា�់នៃថៃ។ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ស្មា�គ្រោះរៀ� �តវូ័បា�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�យ ក់�មារក់ពំ័�ង
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះ  
ចំំ�ួ� ៣៣% តួគ្រោះ�ខទាំបគ្រោះ�ះអាចំ គ្រោះ�យស្មារ ការបទិស្មា�គ្រោះរៀ� ពាក់ព់័�័ធ
�ងឹជំីងកឺ់�វ័ �ដ៏ ១៩ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ ក់�មារចំំ��ួតិចំតួចំ (១៤%) បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
អ���ធឺិណិ៍ត កាគ្រោះហិែ �ិងផ្លូារទំគ្រោះ�ើបធំិៗ (៨%) 

 

* ខណ៍ៈគ្រោះព័�កំ់ព័�ងគ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុសំ្តុណាក់គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តរ់ក់ក់�មារដែដ៏�មា�សិ្តុទធចិំ��រមួ្ពុក់ា�ងការស្តុាងម់្ពុតិជាចំម្ពុីង គ្រោះយើងក់ប៏ា��បម្ពុ��ទិ�ា�យ័ព័��គបខ់ាងផ្លូាះដែដ៏�បា�ស្មាក់សួ្តុរអពំ័�ចំំ�ួ�ក់�មារ
ស្តុិិតក់ា�ងចំគ្រោះនូ្ទាះអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំ ដែដ៏�រស់្តុគ្រោះ�ទ�គ្រោះន្ទាះ គ្រោះភទ អាយ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ងិថ្នាគ្រោះតើព័កួ់គ្រោះគបា�គ្រោះ�បើអ���ធឺិណិ៍តក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ប�ដែខក់�ូងម្ពុក់ដែដ៏រឬគ្រោះទ។ ការគ្រោះធិែើដ៏�គ្រោះចំាះអ��ញ្ញាា តឱ្យយគ្រោះយើងបាា ��់បមាណ៍
ព័�អ�តានៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តរបស់្តុក់�មារអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំទាំងំអស់្តុគ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា។ n = 2៤៣៩   �គសួ្មារ។.

* សំ្តុណួ៍រគ្រោះ�បើគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តថ់្នាគ្រោះតើក់�មារអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំ ជាអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តដែដ៏រឬគ្រោះទ៖ គ្រោះតើ [ប�គា�] បា�គ្រោះ�បើអ���ធឺិណិ៍តក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ប�ដែខចំ�ងគ្រោះ�កាយគ្រោះ�ះដែដ៏រឬគ្រោះទ? វាអាចំរមួ្ពុទាំងំការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
ទ�រស្តុព័ានៃដ៏ គ្រោះថគ្រោះបូត ឬក់�ពំ័យ�ទរ័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះផំ្លូើ ឬទទួ�ស្មារ គ្រោះ�បើក់មុ្ពុវ័ធិិ�ដ៏�ចំជា Facebook WhatsApp Instagram គ្រោះផំ្លូើអ��ដែម្ពុ� រ�ក់រក់គ្រោះ�ើអ���ធឺិណិ៍ត ជីដែជីក់ជាម្ពុយួម្ពុតុិភកិុ់ �ងិ�កុ់ម្ពុ�គួស្មារ �ក់ច់ំ�� ឬទាំញ
យក់ឯក់ស្មារ ឬអែ�គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតដែដ៏�គ្រោះគគ្រោះធិែើគ្រោះ�គ្រោះ�ើអ���ធឺិណិ៍តជាធិមុ្ពុតា។
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១៦-១៧

១៤-១៥

១២-១៣

សរុប

កុមារា

កុមារី

តិចជាងម្ដងក្នុងមួយខែ

៦៧

៧៧

២

២

៣

៣

១២

១ ១៧

១៣

៧៧៩

៩

២

១

៣

១០

៨

៨៥

១០ ៧៨
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ជនបទ ៧៤

មូលដា� ន៖ កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ។ ចំនួន ៩៩២នក។់
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យ៉ងេហាចណស់ជេរៀងរាល់ែខ
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៦

១០

យ៉ងេហាចណស់ជេរៀងរាល់សប� ហ៍ ម�ង ឬេ្រចើនដងក�ុងមយួៃថ�

១០៧

គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ចំ��ក់ា�ង�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ដែស្តុសិ្តុបភាគរយ នៃ�ក់�មារ បា���ិយ
ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគចំ��ក់ា�ង�បព័�័ធអ�ឡាញព័�ក់ដែ�ូងដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ តួគ្រោះ�ខគ្រោះ�ះ អាចំ
�ូ�ះបញ្ញាច ងំ ��វ័ទ�ក់ដែ�ូងន្ទាន្ទា ដែដ៏��តវូ័បា�ចាបយ់ក់ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុ
ខាងផ្លូាះ ដ៏�ចំជា គ្រោះ�តាម្ពុផូ្លូ�វ័ ផ្លូាះរបស់្តុ ម្ពុតុិភកិី់ ឬសួ្តុ�ចំារ។

ឧបស្តុគាចំំគ្រោះពាះ ការទទ�ួបា� �ងិការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ឧបស្តុគាចំំគ្រោះពាះ ការទទ�ួបា� �ងិការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 

ក់�មារ ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាចំំ��ួរហិ�តដ៏�់ ៨៧% 
�បឈម្ពុម្ពុ�ខ�ឹងឧបស្តុគាន្ទាន្ទា គ្រោះ�ក់ា�ង ការទទួ�បា��បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  
(ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�តារាង៥)។ គ្រោះ�ី��យតឺ ឬគ្រោះស្តុវាគ្រោះខាយគ្រោះ�ក់ដែ�ងូពួ័ក់គ្រោះគរស់្តុ គ្រោះ� 
�តូវ័បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងជាទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�តថ្នា ជាឧបស្តុគា គ្រោះ�យ ក់�មារចំំ��ួ
រហិ�តដ៏�់ ៥0% រាយការណ៍៍ថ្នា ឧបស្តុគាគ្រោះ�ះ បា� រារាងំ ពួ័ក់គ្រោះគ ព័�ការគ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�គ្រោះព័�ព័កួ់គ្រោះគចំង ់ឬ�តូវ័ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ។   

ឧបស្តុគាគ្រោះ�ះ មា�ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ ក់�មារធិំៗ  (១៤-១៧ឆ្នាំា )ំ �ិងក់�មាររស់្តុគ្រោះ�
តាម្ពុតបំ�ជ់ី�បទ ក់ា�ងក់�ម្ពុតិស្តុមាមា�តកា�ដ់ែតខុស់្តុ។ ការរតិតីតិរបស់្តុ
ឪព័�ក់មីាយចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញ�តវូ័គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នាជា
ឧបស្តុគាទ�គ្រោះ�ទ�ព័�រ ស្តុ�មាប ់ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញរបស់្តុក់�មារ 
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ�ងិក់�មារា។ តនៃមូ្ពុខុស់្តុរបស់្តុទ�ិា�យ័ 
�ងិ�បព័�័ធអ��� ធឺិណិ៍ត �ិងការដែចំក់រដំែ�ក់ឧបក់រណ៍៍ ជាម្ពុយួអាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត 
គជឺាឧបស្តុគាគួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏�  ក់�មារបា�ក់ណំ៍ត ់
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា ។ំ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ មា�ស្តុងាតភាព័
ជាម្ពុយួ�ងឹ ទិ�ា�យ័នៃ�ការអគ្រោះងើតរបស់្តុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់
អពំ័� ការដែចំក់រដំែ�ក់ទ�រស័្តុព័ានៃដ៏ ដែដ៏� មា�ក់�ម្ពុតិខុស់្តុបផំ្លូ�ត គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ(៦៤%) �ិងធូាក់ច់ំ�ះគួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ 
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារអាយ� ១៤-១៥ឆ្នាំា  ំ(៤៣%) �ិង ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំ
(20%)។

១.១ ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ និងឧ��គ្គគ
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តិចជាងម្ដងក្នុងមួយខែមិនដែល យ៉ងេហាចណស់ជេរៀងរាល់ែខ យ៉ងេហាចណស់ជេរៀងរាល់សប� ហ៍ ម�ង ឬេ្រចើនដងក�ុងមយួៃថ�
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មូលដា� ន៖ អ�កែថទារំបស់កុមរអាយុ១២-១៧ឆ� កំំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិតេនកម�ុជ។ ចំនួន៩៩២នក។់
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តារាង ៤៖ ភាព័ញឹក់ញាបន់ៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុអាក់ដែថទាំ ំតារាង ៤៖ ភាព័ញឹក់ញាបន់ៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុអាក់ដែថទាំ ំ

១.១ ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ព័នធអ��នធិឺណិិតិ និងឧ��គ្គគ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ28

១.១ ការដោក្រុ�ើក្រុ��ក់្រុ�ពន័ធអ��នធិណិឺិតិ នងិឧ��គ្គគ

តារាង ៥៖ ឧបស្តុគាចំំគ្រោះពាះការទទួ�បា��បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ស្តុ�មាបក់់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ។តារាង ៥៖ ឧបស្តុគាចំំគ្រោះពាះការទទួ�បា��បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ស្តុ�មាបក់់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ។

៦%

ឧបសគ�
ដៃទេទៀត

មូលដា� ន៖ កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ។ ចំនួន ៩៩២នក។់

អគ�ី សនី មនក្រមិ
តេនកែន�ងពួកេគរស់េន

ការចំណយស្រមប្់របព័ន�
អុី នធឺ ណិ ត 

/ទិ ន�ន័យមនតៃម�ៃថ�េពក

១៧%

៧%

២៧%

ឪពកុមដ្ាយម ិ
នអនញុញ្ាត

៥០%

េល្ប�នយឺត ឬេសវាេខ្សោយ
េនកែន�ងែដលពួកេគ

រស់េន 

១៣%

ែតងែតមនលទ�ភព
េ្របើ ្របស់

១១%

្រគ�បេ្រង�នមិនអនុ�� ត

១២%

ឧបករណ៍ ែដលពួកេគ
េ្របើ ្របស់េដើ ម្ប ីចូលក�ុង
្របព័ន�អនឡញ ្រត�វបន
អ�កដៃទេទៀតេ្របើ ្របស់

 តណ៍ភាជ បអ់���ធឺិណិ៍តយតឺ ឬស្តុញ្ញាា គ្រោះខាយ គជឺាឧបស្តុគា
ដ៏ទ៏�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត�តូវ័បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើង  ដែដ៏�រារាងំក់�មារម្ពុ�ិ
ឱ្យយគ្រោះ�បើអ���ធឺិណិ៍ត។ ការ�ក់ក់់ហំិតិគ្រោះ�យមាតាបតិា
គជឺាឧបស្តុគាដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងជាទ�គ្រោះ�បន្ទាា ប ់
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុគ្រោះ�យក់�មារក់ា�ងចំគ្រោះនូ្ទាះអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា ។ំ
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១.២ �កម្ភើភាពអនឡាញរ�� ់ក�មារ១.២ �កម្ភើភាពអនឡាញរ�� ់ក�មារ

 ស្តុក់ម្ពុុ ភាព័ អ�ឡាញ  គ្រោះព័ញ�ិយម្ពុបំផ្លូ�ត   គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា គឺ  ស្តុក់ម្ពុុភាព័    ក់ំស្មា�ុ  ស្តុក់ម្ពុុ ភាព័ អ�ឡាញ  គ្រោះព័ញ�ិយម្ពុបំផ្លូ�ត   គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា គឺ  ស្តុក់ម្ពុុភាព័    ក់ំស្មា�ុ 
ដ៏�ចំជា ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបណីាញទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុ (៧៩%) �ិងការគ្រោះម្ពុើ�វ័ �គ្រោះដ៏អ� (៧៩%) បន្ទាា បម់្ពុក់ គឺការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ស្មារខូ�ៗ ដ៏�ចំជា ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបណីាញទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុ (៧៩%) �ិងការគ្រោះម្ពុើ�វ័ �គ្រោះដ៏អ� (៧៩%) បន្ទាា បម់្ពុក់ គឺការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ស្មារខូ�ៗ 
(៥១%) �ិងការជីដែជីក់ជាម្ពុយួ�គួស្មារ �ិងម្ពុតិុភក់ីិ ដែដ៏�រស់្តុគ្រោះ�ឆ្នាំៃ យ (៥0%)។ ជាទ�គ្រោះ� ក់�មារអាយ� ១៤-១៧ឆ្នាំា  ំបា�ចំ��រមួ្ពុ(៥១%) �ិងការជីដែជីក់ជាម្ពុយួ�គួស្មារ �ិងម្ពុតិុភក់ីិ ដែដ៏�រស់្តុគ្រោះ�ឆ្នាំៃ យ (៥0%)។ ជាទ�គ្រោះ� ក់�មារអាយ� ១៤-១៧ឆ្នាំា  ំបា�ចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់ម្ពុុភាព័អ�ឡាញគ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា ។ំ ដ៏�ចំ�ា �ឹង�បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏រ ការគ្រោះ�ងគ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញគ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់ម្ពុុភាព័អ�ឡាញគ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា ។ំ ដ៏�ចំ�ា �ឹង�បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏រ ការគ្រោះ�ងគ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ
មា��ក់ខណ៍ៈជាទ�គ្រោះ�គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារា (៦៦%) គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (១៦%)។ ក់�មារ �ទំ�ងជាគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបណីាញមា��ក់ខណ៍ៈជាទ�គ្រោះ�គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារា (៦៦%) គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (១៦%)។ ក់�មារ �ទំ�ងជាគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបណីាញ
ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុ �ិងការគ្រោះផ្លូំើស្មារខូ� �ិងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ស្តុ�មាប ់ក់ិចំចការស្មា�គ្រោះរៀ� គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារា។  គបី �ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុ �ិងការគ្រោះផ្លូំើស្មារខូ� �ិងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ស្តុ�មាប ់ក់ិចំចការស្មា�គ្រោះរៀ� គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារា។  គបី �
ព័ិចារណាថ្នា �បគ្រោះភទទាំងំគ្រោះ�ះ  ម្ពុ�ិមា��ក់ខណ៍ៈ�ចំព់័��ា គ្រោះ�ើយ ឧទាំហិរណ៍៍ ក់�មារអាចំគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះម្ពុើ�ព័ិចារណាថ្នា �បគ្រោះភទទាំងំគ្រោះ�ះ  ម្ពុ�ិមា��ក់ខណ៍ៈ�ចំព់័��ា គ្រោះ�ើយ ឧទាំហិរណ៍៍ ក់�មារអាចំគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះម្ពុើ�
វ័ �គ្រោះដ៏អ�ជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួនៃ�កិ់ចំចការស្មា�គ្រោះរៀ�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាក់ី� តារាង៦   ខាងគ្រោះ�កាម្ពុផ្លូី�់��វ័ការយ�់ដ៏ឹងកា�ដ់ែតវ័ �គ្រោះដ៏អ�ជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួនៃ�កិ់ចំចការស្មា�គ្រោះរៀ�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាក់ី� តារាង៦   ខាងគ្រោះ�កាម្ពុផ្លូី�់��វ័ការយ�់ដ៏ឹងកា�ដ់ែត
ទ��ំទ��យអំព័�រគ្រោះបៀបនៃ� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុក់�មារ អាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំគ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា �ិងស្តុក់ម្ពុុភាព័ភាព័ដែដ៏�ទ��ំទ��យអំព័�រគ្រោះបៀបនៃ� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុក់�មារ អាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំគ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា �ិងស្តុក់ម្ពុុភាព័ភាព័ដែដ៏�
ព័ួក់គ្រោះគរ �ក់រាយ ក់ា�ងការគ្រោះធិែើ។ព័ួក់គ្រោះគរ �ក់រាយ ក់ា�ងការគ្រោះធិែើ។

តារាង ៦៖ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ដែដ៏�ក់�មារ ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធអ�ឡាញ �ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុមី្ពុង ក់ា�ងម្ពុយួស្តុបីាហ៍ិ។តារាង ៦៖ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ដែដ៏�ក់�មារ ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធអ�ឡាញ �ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុមី្ពុង ក់ា�ងម្ពុយួស្តុបីាហ៍ិ។

ស្តុក់ម្្ពុម្ពុភាព័ ស្តុរ�ប ១2-១៣�្�ាំ ១៤-១៥�្�ាំ ១៦-១៧�្�ាំ ក់�ម្ពុារា ក់�ម្ពុារ�

គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ៧៩% ៧១% ៨0% ៨៦% ៧៧% ៨2%

គ្រោះម្ពុើ�វ័ �គ្រោះដ៏អ� ៧៩% ៧៣% ៧៧% ៨៦% ៧៩% ៧៩%

គ្រោះ�បើ�បាស់្តុស្មារខូ�ៗ ៥១% ៣៤% ៥១% ៦៦% ៤៦% ៥៦%

��ិយជាម្ពុយួ �គសួ្មារ ឬម្ពុតុិភកិុ់ដែដ៏�រស់្តុគ្រោះ�ឆ្នាំៃ យ ៥0% ៤៣% ៤៧% ៥៩% ៤៦% ៥៤%

គ្រោះម្ពុើ�ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ ៤៨% ៤2% ៤៧% ៥៧% ៥១% ៤៦%

គ្រោះ�ងគ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ ៤2% ៤0% ៤៣% ៤2% ៦៦% ១៦%

ក់ចិំចការស្មា�គ្រោះរៀ� ៣៩% 2៨% ៤2% ៤៨% ៣៤% ៤៥%

�ស្មាវ័�ជាវ័រក់ ព័ត័ម៌ា�ថុ�ៗ ៣2% 2១% ៣2% ៤៣% ៣១% ៣៤%

ដែស្តុែងរក់ស្មារព័ត័ម៌ា� ៣0% 2១% 2៧% ៤2% ៣៥% 2៥%

តាម្ពុ��តារា�ី �ៗ  �ិងប�គា�ស្មាធារណ៍ៈ គ្រោះ�គ្រោះ�ើបណីាញទំន្ទាក់ទ់�ំង
ស្តុងាម្ពុ

2៩% 2៤% 2៨% ៣៥% 2៩% ៣0%

ដែស្តុែងរក់ព័ត័ម៌ា�អំព័�ឱ្យកាស្តុការងារ ឬអបរ់ ំ 22% ១៧% 2៣% 2៥% 20% 2៤%

ដែស្តុែងរក់ ព័ត័ម៌ា�   ឬ�ពឹ័តុកិារណ៍៍ ន្ទាន្ទា គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុហិគម្ពុ� ៍ជិីតខាង ១៦% ១0% ១១% 2៦% ១៩% ១៣%

ដែស្តុែងរក់ព័ត័ម៌ា�អំព័� ស្តុ�ខភាព័ ១៤% ១៣% ១១% ១៩% ១៦% ១2%

ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ម្ពុយួ ដែដ៏�ម្ពុ��ស្តុំ ដែចំក់ចាយចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ

១៣% ១0% ១៣% ១៥% ១៤% ១2%

បគ្រោះងើើតវ័ �គ្រោះដ៏អ� ឬតស្រ្ត�ុ� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគផ្ទាា �់ ១១% ៩% ១2% ១2% ១៥% ៧%

ដែស្តុែងរក់ការ��ំទផូ្លូ�វ័ចំតុិ ៥% ៣% ៤% ៩% ៧% ៤%

ព័ភិាក់ាអពំ័�បញ្ញាា �គ្រោះ�បាយ ឬស្តុងាម្ពុ ៤% ៥% ៤% ៥% ៧% 2%

បគ្រោះងើើតអតិបទបូ�ក់ ឬគ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ ៤% ៤% 2% ៥% ៤% ៣%

ម្ពុ���ឋ �៖ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  អាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ ចំំ�ួ� ៩៩2ន្ទាក់។់



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ30

១.៣  ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ១.៣  ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ
ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ

 ជាញឹក់ញាប ់ ការព័ិភាក់ា អំព័� ហា�ិភយ័ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញស្តុ�មាប ់ក់�មារគ្រោះ�ចំើ�ទទួ�រងឥទធិព័�ព័�ការយ�់គ្រោះ�ើញ របស់្តុ ជាញឹក់ញាប ់ ការព័ិភាក់ា អំព័� ហា�ិភយ័ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញស្តុ�មាប ់ក់�មារគ្រោះ�ចំើ�ទទួ�រងឥទធិព័�ព័�ការយ�់គ្រោះ�ើញ របស់្តុ
ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័។ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា��វ័ការយ�់អំព័� ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុ ក់�មារ ព័ួក់គ្រោះគ �ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ �តូវ័បា�សួ្តុរ អំព័�ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័។ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា��វ័ការយ�់អំព័� ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុ ក់�មារ ព័ួក់គ្រោះគ �ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ �តូវ័បា�សួ្តុរ អំព័�
ការចំ��រមួ្ពុរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់ម្ពុុភាព័អ�ឡាញ�បក់បគ្រោះ�យហា�ិភយ័ គ្រោះផ្លូំងៗ�ា   �ិងការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគអំព័�ការចំ��រមួ្ពុរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់ម្ពុុភាព័អ�ឡាញ�បក់បគ្រោះ�យហា�ិភយ័ គ្រោះផ្លូំងៗ�ា   �ិងការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគអំព័�
ស្តុក់ម្ពុុភាព័ទាំងំគ្រោះន្ទាះ។ ក់�មារ �ិងអាក់ដែថទាំ�ំតូវ័បា�ស្មាក់សួ្តុរព័�ស្តុក់ម្ពុុភាព័អ�ឡាញដែដ៏�បា�គ្រោះរៀបរាបខ់ាងគ្រោះ�កាម្ពុជា “ហា�ិភយ័ស្តុក់ម្ពុុភាព័ទាំងំគ្រោះន្ទាះ។ ក់�មារ �ិងអាក់ដែថទាំ�ំតូវ័បា�ស្មាក់សួ្តុរព័�ស្តុក់ម្ពុុភាព័អ�ឡាញដែដ៏�បា�គ្រោះរៀបរាបខ់ាងគ្រោះ�កាម្ពុជា “ហា�ិភយ័
ខុស់្តុ” “ហា�ិភយ័តិចំតួចំ” ឬ “�ុ�ហា�ិភយ័” ចំំគ្រោះពាះក់�មារ។ខុស់្តុ” “ហា�ិភយ័តិចំតួចំ” ឬ “�ុ�ហា�ិភយ័” ចំំគ្រោះពាះក់�មារ។

១.៣.១ ទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ជី�ដែបូក់ម្ពុ�ខ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិង១.៣.១ ទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ជី�ដែបូក់ម្ពុ�ខ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិង
គ្រោះ�យការជីបួ�ា ផ្ទាា �់ គ្រោះ�យការជីបួ�ា ផ្ទាា �់ 

ការទំន្ទាក់ទ់ំ�ងជាម្ពុយួ ម្ពុ��ស្តុំដែបូក់ម្ពុ�ខតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញការទំន្ទាក់ទ់ំ�ងជាម្ពុយួ ម្ពុ��ស្តុំដែបូក់ម្ពុ�ខតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ

ក់ងែ�់ទ�គ្រោះ�ម្ពុយួជី�វំ័ញិ ស្តុក់មុ្ពុភាព័អ�ឡាញរបស់្តុក់�មារ គកឺារដែដ៏�ក់�មារ
អាចំ�ងឹ�បឈម្ពុគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ព់័�ម្ពុ��ស្តុំដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិធូាបស់្មាា �់�ា គ្រោះ�
តាម្ពុអ�ឡាញ  �ិងបន្ទាា បម់្ពុក់ក់ស៏្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចំតុិជួីប�ា ផ្ទាា �់ ដែដ៏�អាចំជា
ហា�ភិយ័ �ងិឈា�ដ៏�់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់។់ ក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំ ំ�តូវ័គ្រោះស្តុាើឱ្យយ
វាយតនៃមូ្ពុ ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័  ស្តុ�មាប ់ក់�មារចំំគ្រោះពាះ  "ការ��ិយជាម្ពុយួ
�រណាមាា ក់ ់គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិធូាបជ់ីបួម្ពុ�ខ
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ព័�ម្ពុ��ម្ពុក់"។ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់ដែថទាំ ំ៣៧% បា�វាយតនៃមូ្ពុ
ថ្នាម្ពុ��ស្តុំដែបូក់ម្ពុ�ខតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ មា�ហា�ភិយ័ខូាងំចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ។ 
ផ្លូា�យគ្រោះ�វ័ញិ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ចំំ�ួ�ដែត ១៨% 
បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�បា�វាយតនៃមូ្ពុថ្នា ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ មា�ហា�ិភយ័ខូាងំចំំគ្រោះពាះ
ក់�មារ គ្រោះ�វ័យ័របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។  គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាក់�មារ ភាគគ្រោះ�ចំើ� បា�ទទួ�ស្មាា �់
ថ្នា ការទនំ្ទាក់ទ់�ំងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញជាម្ពុយួ ម្ពុ�ស្តុ�ំដែបូក់ម្ពុ�ខតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ  មា�ហា�ិភយ័ ក់ា�ងក់�ម្ពុតិម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះហិើយ ក់�មារក់ា�ង
ចំំ�ួ�ស្តុមាមា�តគរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ (៣៧%) បា�មា�អារមុ្ពុណ៍៍ថ្នា �ុ�
ហា�ភិយ័ ទាំ�់ដែតគ្រោះស្មាះ គ្រោះ�យបងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ការភាជ បទ់នំ្ទាក់ទ់�ំង
ដែបបគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិដែតងដែតមា�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់�ិងអាចំ���ដ់ែតជាវ័ធិិ�ម្ពុយួ ដែដ៏�

យ�វ័ជី�គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា  បគ្រោះងើើតម្ពុតុិភកិី់ថុ�ៗ បា�គ្រោះណាះ ះ។ ស្តុ�មាបអ់ាក់ដ៏នៃទ
គ្រោះទៀត  ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ អាចំបងាា ញថ្នា  ក់ងែះការយ�់ដ៏ងឹ អំព័�រគ្រោះបៀប�ិ�យ
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញជាម្ពុយួ ជី�ដែដ៏�ម្ពុ�ិធូាបស់្មាា �់  អាចំន្ទា ំគ្រោះ�រក់
�ទធផ្លូ�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់។់ គ្រោះ�ក់ា�ងការអ��វ័តុជាក់ដ់ែស្តុងី ក់�មារ ព័តិជា
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ម្ពុ��ស្តុំតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិធូាប ់
បា�ជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ គ្រោះ�យ ក់�មារដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត
ចំំ�ួ� ៥៧% បងាា ញថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�ដែស្តុែងរក់ម្ពុតុិភកិី់ថុ�ៗ  ឬំន្ទាក់ទ់�ំងថុ�ៗ
គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះហិើយ ក់�មារចំំ��ួ ៤១% បា�បញ្ឈច� �ម្ពុ��ស្តុំ 
ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិដែដ៏�ជីបួ  គ្រោះ�ក់ា�ងបញ្ឈជ �ទនំ្ទាក់ទ់�ំងរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។

�និ្ទាា ការ�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា �តវូ័បា�ស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញ គ្រោះ�ក់ា�ង ការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ
សំ្តុណួ៍រន្ទាន្ទាជី�វំ័ញិ ហា�ភិយ័ ពាក់ព់័�័ធ �ងឹ ការដែចំក់ចាយ ព័ត័ម៌ា�ផ្ទាា �់ខួូ�
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�យអាក់ដែថទាំចំំំ��ួ ៥១% �ងិក់�មារចំំ��ួ 2៩% 
រាយការណ៍៍ថ្នា ការបញ្ឈជ� � ព័ត័ម៌ា�ផ្ទាា �់ខួូ� គ្រោះ�កា��់រណាមាា ក់ ់ដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិដែដ៏�ជួីប�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ មា�ហា�ិភយ័ខូាងំ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�តារាង 
៨)។ គ្រោះទាំះជា�ា ងណាកី់� ក់�មារចំំ��ួ ៣១% បា�គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា 
ការដែចំក់ចាយ ព័ត័ម៌ា� ផ្ទាា �់ខួូ�ជាម្ពុយួ ជី�ចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខ ម្ពុ�ិហា�ិភយ័ខូាងំ
គ្រោះទ។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអ��វ័តុ ជាក់ដ់ែស្តុងី ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតចំំ�ួ� ១៧% បា�ដែចំក់ចាយព័ត័ម៌ា�
ផ្ទាា �់ខួូ� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ជាម្ពុយួ �រណាមាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិដែដ៏�បា�
ជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ គ្រោះ�គ្រោះព័�ណាម្ពុយួ គ្រោះ�ក់ា�ងឆ្នាំា មំ្ពុ��។

តារាង ៧៖   ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការ��ិយតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញជាម្ពុយួម្ពុ��ស្តុំចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខ។តារាង ៧៖   ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការ��ិយតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញជាម្ពុយួម្ពុ��ស្តុំចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខ។

ការនិយយជមយួនរណម� កត់ាម្របពន័�អុីនធឺណិត  ែដលពួកេគ
មនិធ� បប់នជួបគ� េដាយផ� ល់ពីមុន

% នៃកុមារដែលនិយាយថា 
“មានហានិភ័យខ្លាំង”  ចំពោះ
កុមារ ដែលស្ថិតវ័យរបស់ពួកគេ

ខ�ុ ំបនប��ូ លមនុស្ស ែដលខ�ុ ំមនិែដលបនជួបគ� េដាយផ� ល់
េទក�ុងប�� ីមតិ�ភក�ិ ឬប�� ីទំនកទ់ំនងរបស់ខ�ុ ំ

ៃនកុមរែដលបន
េធ�ើែបបេនះេនក�ុង
ឆ� មំុន

មូលដា� ន៖ កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត  អាយុ ១២-១៧ឆ�  ំេនកម�ុជ។ ចំនួន ៩៩២នក។់

១៨% ៤១% 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 31

២៩% 
% ែដលនិយយថ ការេធ�ើែបប
េនះ “មនហានិភយ័ខា� ងំ” ចំេពាះ
កុមរែដលស�ិតវយ័របស់ពួកេគ

ខ�ុ ំបនប��ូ នពត័ម៌នផ� ល់ខ�ួន (ឧទា. េឈា� ះេពញ 
អាសយដា� ន ឬេលខទូរស័ព�របស់ខ�ុ ំ) េទកានន់រណម� ក ់ែដល
ខ�ុ ំមនិែដលបនជួបទល់មុខគ�

១៧% 

% ៃនកុមរែដលបនេធ�ើែបបេនះ
េនក�ុងឆ� មំុន

ការប��ូ នពត័ម៌នផ� ល់ខ�ួន (ឧទា. េឈា� ះេពញ អាសយដា� ន 
ឬេលខទូរស័ព�របស់ពួកេគ) េទកានន់រណម� ក ់ែដលពួកេគ
មនិែដលបនជួបទល់មុខគ�

មូលដា� ន៖ កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ។ ចំនួន ៩៩២នក។់

តារាង ៨៖   ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការដែចំក់ចាយព័ត័ម៌ា�ផ្ទាា �់ខួូ�ជាម្ពុយួជី�ចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។តារាង ៨៖   ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការដែចំក់ចាយព័ត័ម៌ា�ផ្ទាា �់ខួូ�ជាម្ពុយួជី�ចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

២៦% 
% ែដលនិយយថ ការេធ�ើែបប
េនះ “មនហានិភយ័ខា� ងំ” ចំេពាះ
កុមរ ែដលស�ិតវយ័របស់ពួកេគ

េនក�ុងឆ� មំុន េតើអ�កធ� បប់នជួបជមយួនរណម� កេ់ដាយផ� ល់ 
ែដលអ�កបនជួបដំបូងេនតាម្របពន័�អុីនធឺណិត ែដរឬេទ?

៩% 

% ៃនកុមរែដលបន
េធ�ើែបបេនះេនក�ុង
ឆ� មំុន

ការេទជួបនរណម� កេ់ដាយផ� ល់ ែដល
ពួកេគជួបដំបូងតាម្របពន័�អនឡញ

មូលដា� ន៖ កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ។ ចំនួន ៩៩២នក។់

តារាង ៩៖   ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការជីបួជាម្ពុយួ�រណាមាា ក់គ់្រោះ�យផ្ទាា �់ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគបា�ជួីបជាដ៏បំ�ងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�តារាង ៩៖   ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការជីបួជាម្ពុយួ�រណាមាា ក់គ់្រោះ�យផ្ទាា �់ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគបា�ជួីបជាដ៏បំ�ងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ។ ឡាញ។ 
..

អាក់តំណាងរ�ឋ ភបិា�ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�ក់ណំ៍ត ់ថ្នា ចំរតិជា
ធិមុ្ពុជាតិនៃ�ការវ័វិ័ឌ្ឍឍនៃ� បគ្រោះចំចក់វ័ទិា គឺជាបញ្ញាា �បឈម្ពុ  ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការ
�បឈម្ពុជាស្តុកីា��ព័�ចំំគ្រោះពាះ ហា�ភិយ័ គ្រោះ�យអាក់�តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�
ដែចំក់ចាយថ្នា៖"គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា ក់�មារ គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ថុ�ៗ  ជាគ្រោះ�ចំើ�។ 
ព័កួ់គ្រោះគអាចំកំ់ណ៍តគ់ណ៍�� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ជាគណ៍��ស្មាធារណ៍ៈ ឬឯក់ជី� 
�ិង ភាជ បទ់នំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ អាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ ពួ័ក់គ្រោះគអាចំ គ្រោះម្ពុើ� �ងិបញ្ឈជ� �
រ�បភាព័ �ិងព័ត័ម៌ា� �ព័ម្ពុទាំងំទំន្ទាក់ទ់�ំង ជាម្ពុយួ �ា  គ្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុក់ 
គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ វាពិ័បាក់ខូាងំណាស់្តុ ក់ា�ងការ�គប�់គង ស្តុ�ម្ពុី �ដែតស្តុ�មាបគ់្រោះយើង 
ឪព័�ក់មីាយ �គូ បគ្រោះ�ងៀ� ឬអាជំាធិរកី់�។"  (RA១-CA-0៦-A)

ការជីួប�រណាមាា ក់គ់្រោះ�យផ្ទាា �់ បន្ទាា បព់័�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ការជីួប�រណាមាា ក់គ់្រោះ�យផ្ទាា �់ បន្ទាា បព់័�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញឡាញ

គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំ ំ  �តូវ័បា�ស្មាក់សួ្តុរអពំ័�
ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគពាក់ព់័�័ធ �ងឹក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័របស់្តុក់�មារព័�

ការជីបួជាម្ពុយួ �ងឹ�រណាមាា ក់គ់្រោះ�យផ្ទាា �់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគជួីបដំ៏ប�ងតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ ។ ព័�ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះ អាក់ដែថទាំចំំំ�ួ� ៤៧% �ិង ក់�មារ
ចំំ�ួ� 2៦% បា�គិតថ្នា ការជីបួគ្រោះ�យផ្ទាា �់ជាម្ពុយួ ម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគ
ជីបួដំ៏ប�ង គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ មា�ហា�ិភយ័ខូាងំ ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ។ 
ក់�មារ �(2៩%)ទំ�ងជាគិតថ្នា ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ  ជាអាក់បីកិ់រ�ិ ដែដ៏�មា�
ហា�ភិយ័ខូាងំក់ា�ងក់�ម្ពុតិខុស់្តុជាងក់�មារាប�ិុចំ (22%)។ គ្រោះទាំះប�ជា
�ា ងណាកី់� ក់�មារចំំ��ួ ៣៤% បា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញថ្នាអាក់បីក់រិ�ិគ្រោះ�ះ 
�ុ�ហា�ិភយ័ទាំ�់ដែតគ្រោះស្មាះ។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអ��វ័តុជាក់ដ់ែស្តុងី ក់�មារ ដែដ៏�
បា�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតចំំ�ួ� ៩% បា�ជួីបជាម្ពុយួ �រណាមាា ក់់
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគបា�ជួីបដំ៏ ប�ង  តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ក់ា�ង
ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ អាក់បីកិ់រ�ិទាំងំគ្រោះ�ះ  គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងជាទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�តចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ
អាយ�១៤-១៥ឆ្នាំា  ំ(១១%) �ិងក់�មារអាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំ(១2%)  ជាជាង
ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ(៣%)។ 

១.៣  ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ
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គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារទាំងំឡាយ ដែដ៏�បា�ជីបួទ�់ម្ពុ�ខ�ា  ជាម្ពុយួ
ម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគបា�ជួីបដំ៏ប�ង គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ពួ័ក់គ្រោះគ
ភាគគ្រោះ�ចំើ� (៧៥%) ស្តុបាយចំតុិ ឬរគំ្រោះភើប ចំំគ្រោះពាះបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍គ្រោះ�ះ  (ស្តុ�ម្ពុ
គ្រោះម្ពុើ�តារាង ១0)។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ ដែដ៏��តវូ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុជាង 
៣0គ្រោះ�ជី�វំ័ញិព័ភិព័គ្រោះ�ក់ ទទួ�បា�របក់គំគ្រោះហិើញ �ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា ។ 
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ភាគគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជា �ិង�បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែដ៏�ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់់
បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង ហាក់ដ់៏�ចំជាបងាា ញថ្នា ជាទ�គ្រោះ� ហា�ភិយ័នៃ�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ព័� 

ការជីបួជាម្ពុយួ "ម្ពុ��ស្តុំចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ"  មា�ក់�ម្ពុតិ
ទាំប ស្តុ�មាប ់ក់�មារ។ គ្រោះ�ះ�បដែហិ�ជា គ្រោះព័�ខូះរគ្រោះបៀបដែដ៏�ម្ពុ��ស្តុំវ័យ័គ្រោះកុ់ង
បគ្រោះងើើតម្ពុតុិភកិុ់ថុ�។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាក់គ៏្រោះ�យ ក់�មារទាំងំអស់្តុ�តវូ័ដ៏ងឹ អំព័�
ហា�ភិយ័ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញដែដ៏�អាចំគ្រោះក់ើតមា�  �ិង�តូវ័បា�
បគ្រោះ�ងៀ�អំព័�រគ្រោះបៀបគ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះ�យការទទ�ួខ�ស្តុ�តវូ័ �ងិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ចាតវ់័ធិា�ការ�បក់បគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិភិាព័ ដ៏�ចំជាការជី��ដំ៏ណឹ៍ងដ៏�់ម្ពុ��ស្តុំធំិ
ដែដ៏�អាចំទ�ក់ចិំតុបា�  ឬការជួីបគ្រោះ�ដែតទ�ស្មាធារណ៍ៈបា�គ្រោះណាះ ះ។

តារាង ១0៖ អារមុ្ពុណ៍៍របស់្តុក់�មារ  អពំ័�គ្រោះ�ើក់ម្ពុ��ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគជួីបគ្រោះ�យផ្ទាា �់ជាម្ពុយួ �រណាមាា ក់ ់ដែដ៏� ពួ័ក់គ្រោះគបា�ជួីបដំ៏ប�ងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។តារាង ១0៖ អារមុ្ពុណ៍៍របស់្តុក់�មារ  អពំ័�គ្រោះ�ើក់ម្ពុ��ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគជួីបគ្រោះ�យផ្ទាា �់ជាម្ពុយួ �រណាមាា ក់ ់ដែដ៏� ពួ័ក់គ្រោះគបា�ជួីបដំ៏ប�ងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

១.៣  ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ

រេំភើបចិត�

មនេមទនភព ស�� បស់�� ឹង

២៦%

៩%

៣%

មូលដា� ន៖ កុមរែដលបនជួបជមយួនរណម� កេ់នឆ� មំុនេដាយផ� ល់ ែដលពួកេគបនសា� ល់ដំបូងេនេលើ្របពន័�អីុនធឺណិត ។ កុមរចំនួន ៩២នក។់

សប្បោយចិត�

៤៩%

ធ� កទ់ឹកចិត�

១%

ខឹង

១%

ថបប់រម�

៣%

មនិចងនិ់យយ

២%

មនិដឹង

២%

មនិសប្បោយចិត�

៧%

ភយ័ខា� ច

១៨%

េផ្សងេទៀត

១៦%

 ៩% នៃ�ក់�មារដែដ៏�បា�ស្តុាងម់្ពុតិបា�ជួីប�រណាមាា ក់់
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគបា�ជួីបជាដំ៏ប�ងបងិស់្តុតាម្ពុ
អ���ធឺិណិ៍តកា�ព័�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�ក់�មារទាំងំគ្រោះ�ះ 
(៧៥%) ស្តុបាយចិំតុ ឬមា�អារមុ្ពុណ៍៍រគំ្រោះភើបចំំគ្រោះពាះ
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�។៍
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១.៣  ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ

ការផី្លូ�់ភាព័អងអ់ាចំ ដ៏�់អាក់ដែថទាំ ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ដ៏ឹក់ន្ទា ំការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុក់�មារការផី្លូ�់ភាព័អងអ់ាចំ ដ៏�់អាក់ដែថទាំ ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ដ៏ឹក់ន្ទា ំការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុក់�មារ

គ្រោះ�គ្រោះព័��បឈម្ពុម្ពុ�ខជាម្ពុយួ ការយ�់គ្រោះ�ើញទ�គ្រោះ�ជា
ស្មាធារណ៍ៈថ្នា បគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិង�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះស្តុុើ�ងឹ
ហា�ភិយ័ កា�ដ់ែតខុស់្តុ ចំំគ្រោះពាះ OCSEA គ្រោះពា�គជឺាទស្តុំ�ៈ
រមួ្ពុ�ា ម្ពុយួរបស់្តុប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខទាំងំអស់្តុដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់
ជាស្តុភាវ័គត ិអាក់ដែថទាំ ំអាចំ�បតិក់មុ្ពុគ្រោះ�យ ការរតិតីតិ ការគ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តរបស់្តុក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះចំតន្ទាការពារ
ក់�មារ។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ 2៩%  នៃ�អាក់ដែថទាំំ
បា���ិយថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ �ឹងរតិតីតិ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត របស់្តុក់��ពួ័ក់គ្រោះគ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ
ទទួ�រងការរខំា�ព័�អែ�ម្ពុយួ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត។ ដ៏�ចំ
ការក់តស់្តុមាា �់ព័�ដ៏បំ�ង ការរតិតីតិរបស់្តុ ឪព័�ក់មីាយ   គជឺា
ឧបស្តុគាធំិបផំ្លូ�តទ�ព័�រ (2៧%) ចំំគ្រោះពាះការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ(៤2%)។

អភ�ិក់ម្ពុគ្រោះ�ះអាចំកាតប់�ិយ ការ�បឈម្ពុរបស់្តុក់�មារចំំគ្រោះពាះ
ហា�ភិយ័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ  គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ខូ� បា�ដែ� ុវា
ក់ក៏ាតប់�ិយ ជំីន្ទាញឌ្ឍ�ជី�ថ� �ងិ ការយ�់ដ៏ងឹចំាស់្តុអពំ័�
បរ�ិកាស្តុអ�ឡាញ គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�   ដែវ័ង។ ម្ពុាាងវ័ញិ
គ្រោះទៀត ការចំ��រមួ្ពុ �ិងការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ�បក់បគ្រោះ�យការ
��ំទ ព័�ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ មា�ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ�ងឹ ការ
អភវិ័ឌ្ឍឍជំីន្ទាញវ័ជិីជមា�ស្តុ�មាបក់់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ�បក់បគ្រោះ�យ ការ��ំទ អាចំ
រមួ្ពុបញ្ឈច� � ��វ័ការចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ន្ទាន្ទារមួ្ពុ�ា  
គ្រោះ�យ��ិយជាម្ពុយួ ក់�មារអពំ័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍ត 
របស់្តុ ព័កួ់គ្រោះគ �ិងការអបរ់ពំ័កួ់គ្រោះគអំព័� ហា�ិភយ័ ដែដ៏�
មា�គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងវ័ធិិ��បំិផ្លូ�ត ក់ា�ងការ
គ្រោះជីៀស្តុវាង ហា�ភិយ័ ទាំងំគ្រោះន្ទាះ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ អាក់ដែថទាំ ំ  គជឺា
ដែខំរបន្ទាា តក់ារពារ�ា ងសំ្តុខា� ់គ្រោះ�ក់ា�ងការការពារ ក់�មារព័�
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ត់ាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

ការយ�់ដ៏ងឹរបស់្តុអាក់ដែថទាំអំពំ័� ហា�ភិយ័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ �ងិការចាបយ់ក់ ជំីន្ទាញឌ្ឍ�ជី�ថ�ម្ពុ���ឋ � គជឺា
ការចាបំាចំ ់គ្រោះ�ក់ា�ងការធាន្ទាថ្នា ក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ មា�ទទួ�
បា�ការបពំាក់ប់បំា��ា ង� ិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ប�ុមា�ស្តុ�វ័តិិភាព័ តាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ។ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់ដែថទាំកំ់ពំ័�ង
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ការអគ្រោះងើត ពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ�ដែត ១៨% បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�បា�ដ៏ងឹ
អពំ័�រគ្រោះបៀបពិ័�តិយគ្រោះម្ពុើ� ថ្នា គ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ម្ពុយួ អាចំទ�ក់ចិំតុបា� ដែដ៏រ
ឬគ្រោះទ 20% ដឹ៏ងអំព័�រគ្រោះបៀបផូ្ទាស់្តុបី�រ ការក់ណំ៍តឯ់ក់ជី�ភាព័ 
�ងិ ៣៣% ដឹ៏ងអំព័�រគ្រោះបៀបរាយការណ៍៍ ��វ័មាតកិា គ្រោះ��ះថ្នាា ក់់
គ្រោះ�គ្រោះ�ើបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ។ អាក់ដែថទាំកំ់ពំ័�ង
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ចំំ�ួ�ដែត ៣៧% បា�គ្រោះណាះ ះ បា�
គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា ព័កួ់គ្រោះគដឹ៏ងអំព័��បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់��
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  �បក់បគ្រោះ�យ ការ��ំទ ៤៥%  នៃ�ក់�មារបា�
ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ  ឬជាញឹក់ញាប ់អាក់ដែថទាំរំបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះស្តុាើអពំ័�វ័ធិិ� ក់ា�ងការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
�បក់បគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិិភាព័ ៤១% បា��ិ�យថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�
ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័អ�ឡាញរមួ្ពុ�ា ជាម្ពុយួ�ងឹ
អាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិង ៣៣% បា��ិ�យថ្នា 
អាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ជួីយ  គ្រោះ�គ្រោះព័� មា�អែ�ម្ពុយួរខំា�ពួ័ក់គ្រោះគ
គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

ឪព័�ក់មីាយ �ងិអាក់ដែថទាំ ំគបី �ទទួ�បា� ការ��ំទ ក់ា�ងការ
ផី្លូ�់ការដែណ៍ន្ទាឱំ្យយគ្រោះ�ចំើ�តាម្ពុអាចំគ្រោះធិែើបា� គ្រោះហិើយការគ្រោះធិែើដែបប
គ្រោះ�ះ អាចំ�តវូ័បា�ព័�ងងឹតាម្ពុរយៈ អងាភាព័ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដ៏�ចំជា 
ស្មា�គ្រោះរៀ� ឬអងាការឯក់គ្រោះទស្តុ។ 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ34

១.៣  ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ

១.៣.2 ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ១.៣.2 ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 

គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់ដែថទាំដំែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ� 
៥៧% បា�ចាតទ់�ក់ថ្នា ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ មា�ហា�ភិយ័ខូាងំ ស្តុ�មាប ់ក់�មារ។ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ 
ព័កួ់គ្រោះគចំំ�ួ�៣៣% មា�ការយ�់គ្រោះ�ើញដ៏�ចំ�ា គ្រោះ�ះ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�តារាង 
១១)  គ្រោះ�ក់ា�ងឧទាំហិរណ៍៍ ទាំងំព័�រគ្រោះ�ះ ភាគរយមា�ក់�ម្ពុតិខុស់្តុជាង 
ស្តុ�មាបអ់ាក់ទាំងំឡាយដែដ៏�បា�ចាតទ់�ក់ថ្នា ការជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់
ជាម្ពុយួ ម្ពុតុិភកិី់ អ�ឡាញមា�ហា�ភិយ័ខូាងំ។ ក់ងែ�់ជី�វំ័ញិ ក់�មារដែដ៏�
គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ះ អាចំពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ភាព័�ុ�
ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ជាទ�គ្រោះ� នៃ�ការ ព័ភិាក់ា អពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬបញ្ញាា អាក់បីកិ់រ�ិ
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�ជីពំ័�ក់ 2.៥.១)។

"គ្រោះយើងភយ័ខូាចំថ្នា ពួ័ក់គ្រោះគ [ក់�មារ] ទទ�ួបា� មាតកិាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់
[រ�បថត �ិងវ័ �ដ៏អ�អ�ឡាញ] គ្រោះហិើយឪព័�ក់មីាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាទំគ្រោះ�ើប គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិដឹ៏ង ថ្នា គ្រោះតើក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគកំ់ព័�ង
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុវា គ្រោះ�យស្តុ�វ័តិភិាព័ឬអត ់គ្រោះ�ើយ។"
(RA១-CA-0៩-A).

គ្រោះ�ក់ា�ងការអ��វ័តុជាក់ដ់ែស្តុងី 2៤% នៃ�ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត បា��ិ�យថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ
បា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�យគ្រោះចំតន្ទា  �ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុ
មី្ពុង គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ការ�ិ�យដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ ធំិៗ អាយ�១៦-
១៧ឆ្នាំា  ំ(2៧%)  មា�ក់�ម្ពុតិខុស់្តុជាងក់�មារអាយ� ១៤-១៥ឆ្នាំា  ំ(2៣%) 
�ងិ ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ(2៣%) ។ ក់�មារា (2៨%) ក់ប៏ា��ិ�យ
អពំ័�បញ្ញាា គ្រោះ�ះគ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (2១%) ប�ិុចំប�ួុចំផ្លូងដែដ៏រ។ វាអាចំគ្រោះ�រចួំ

ដែដ៏� ក់�មារម្ពុ�ិរាយការណ៍៍គ្រោះព័ញគ្រោះ�ញ  អពំ័� ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ រ�បភាព័
ដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះ�យស្មារវាជាបញ្ញាា រគ្រោះស្តុើប �ិង  ឯក់ជី�។ ស្តុមាមា�តកា�ដ់ែត
ខុស់្តុនៃ�ក់�មារ (៣៣%) បា�រាយការណ៍៍ អពំ័� ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ មាតកិា
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�យនៃចំដ៏�យ។ ក់�មារអាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំ
(៣៩%) �ិង ១៤-១៥ឆ្នាំា  ំ(៣៤%) ទំ�ងជាមា�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�៍
គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យគ្រោះ�ះ ខុស់្តុជាង ក់�មារត�ចំៗអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ(2៧%)។ �ុ�
ការស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញភាព័ខ�ស្តុ�ា ដែផ្លូាក់គ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ ចំំគ្រោះពាះ ក់រណ៍� នៃ�ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ
រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធ អ�ឡាញ គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យគ្រោះ�ើយ។ ក់�មារចំំ��ួ
ពាក់ក់់ណីា� (៥0%) ដែដ៏�បា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�យនៃចំដ៏�យ  បា�គ្រោះ�ើញមាតកិាគ្រោះ�ះ គ្រោះ�តាម្ពុបណីាញ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ (ការបគ្រោះងាា ះតាម្ពុ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ៖ ៣៥% 
ការគ្រោះផំ្លូើស្មារគ្រោះ�យផ្ទាា �់៖ ១៥%)។ ក់ដែ�ូងដ៏នៃទគ្រោះទៀត រមួ្ពុមា� ការផ្លូាយ
ពាណិ៍ជីចក់មុ្ពុ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ (2៥%) �ិងគ្រោះព័�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ក់ា�ង
ការ�ស្មាវ័�ជាវ័តាម្ពុអ���ធឺិណិ៍ត  (៣%)។

១.៣.៣ ការផ្លូ�ិត �ិងការដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអពំ័�ខួូ�ឯង១.៣.៣ ការផ្លូ�ិត �ិងការដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអពំ័�ខួូ�ឯង

គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ អាក់ចំ��រមួ្ពុការស្តុមាា ស្តុបា�គ្រោះរៀបរាបអ់ពំ័�
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ន្ទា�តាម្ពុអ�ឡាញ �ិង�តូវ័បា�ស្មាក់សួ្តុរអពំ័�ក់�ម្ពុតិនៃ�
ហា�ភិយ័នៃ�ស្តុក់មុ្ពុភាព័��ម្ពុយួៗ។ ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ៦៦% នៃ�
អាក់ដែថទាំ ំ�ិង៤៥% នៃ� ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត   បា�
គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា វាគជឺាការគ្រោះធិែើខ�ស្តុ ដែដ៏�ប�គា�មាា ក់ ់ថតរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
អា�កាត ខួូ�ឯង។ ៥៩%នៃ�អាក់ដែថទាំ ំ�ងិ៣៦%នៃ�ក់�មារ �តវូ័បា�ក់ណំ៍ត់
ថ្នាការគ្រោះផំ្លូើរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ឱ្យយ�រណាមាា ក់ត់ាម្ពុអ�ឡាញ គឺជា
ស្តុក់មុ្ពុភាព័�បក់បគ្រោះ�យគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ប់ផំ្លូ�ត។ ផ្លូា�យគ្រោះ�វ័ញិ ក់ម៏ា�អាក់ដែថទាំំ
ម្ពុយួចំំ�ួ�ត�ចំ (៧%)  �ិងក់�មារ (2៩%) បា�គតិថ្នា វាម្ពុ�ិមា�ហា�ភិយ័
អែ�គ្រោះទ។

៣៣%
%ែដលនិយយថ ការេធ�ើែបបេនះ 
“មនហានិភយ័ខា� ងំ” ចំេពាះកុមរ 
ែដលស�ិតវយ័របស់ពួកេគ

ខ�ុ ំបនេមើលេឃើញរបូភព ឬវេីដអូផ�ូវេភទតាម្របពន័�អនឡញ េដាយសារខ�ុ ំចង់
េឃើញ (ឧទាហរណ៍ ខ�ុ ំបនេ្របើ្របស់េគហ៍ទំពរ័ ឬបណ� ញទំនកទំ់នងសង�ម 
េដាយរពំឹងថ នឹងរកេឃើញមតិកាែបបេនះេនទីេនះ)

៣៣%
% ៃនកុមរែដលបនេធ�ើែបប
េនះេនក�ុងឆ� មំុន

ការេមើលេឃើញរបូភព ឬវេីដអូផ�ូវេភទេនតាម្របពន័�អីុនធឺណិត 
កុមរចំនួន

មូលដា� ន៖ កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ។ ចំនួន ៩៩២នក។់

តារាង ១១៖ ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។តារាង ១១៖ ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 35

៣៦%
% ែដលនិយយថ ការេធ�ើែបប
េនះ “មនហានិភយ័ខា� ងំ” ចំេពាះ
កុមរ ែដលស�ិតវយ័របស់ពួកេគ

េនឆ� មំុន េតើអ�កបនែចកចាយរបូភព ឬវេីដអូអា្រកាតកាយ
របស់អ�កជមយួនរណម� កេ់ផ្សងេទៀតតាម្របពន័�អនឡញ
ញឹកញបប់៉ុនណ?

៩% 

% ៃនកុមរែដលបន
េធ�ើែបបេនះេនក�ុងឆ� មំុន

ការប��ូ នរបូភព ឬវេីដអូផ�ូវេភទេទកានន់រណម� ក់
តាម្របពន័�អុីនធឺណិត 

មូលដា� ន៖ កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ។ ចំនួន ៩៩២នក។់

តារាង ១2៖ ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈដែចំក់ចាយមាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។តារាង ១2៖ ក់�ម្ពុតិនៃ�ហា�ិភយ័បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ តាម្ពុរយៈដែចំក់ចាយមាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

គ្រោះ�ក់ា�ងការអ��វ័តុជាក់ដ់ែស្តុងី ក់�មារចំំ��ួ ៧% បា�រាយការណ៍៍ អពំ័�
ការបា�ថតរ�ប ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អា�កាតខួូ�ឯង គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� �ស្តុបគ្រោះព័� ក់�មារ
ចំំ�ួ�៦% បា�អ��ញ្ញាា តឱ្យយ�រណាមាា ក់គ់្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត ថតរ�ប ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អា�កាត
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ក់�មារាទ�ំងជាចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ង អាក់បីកិ់រ�ិទាំងំគ្រោះ�ះ
គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ �។ ឧទាំហិរណ៍៍ ក់�មារាចំំ�ួ� ៩% បា�ថតរ�បអា�កាត
របស់្តុខួូ�ឯង  គ្រោះធិៀប�ឹង ក់�មារ � ចំំ�ួ� ៥% គ្រោះហិើយក់�មារាចំំ�ួ� ៨% បា�
អ��ញ្ញាា តឱ្យយ�រណាមាា ក់គ់្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត ថតរ�ប អា�កាដ៏ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះធិៀប�ឹង
ក់�មារ �ចំំ�ួ� ៤%។  បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ក់�មារចំំ��ួ ៩% គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុ
ខាងផ្លូាះ (ក់�មារចំំ��ួ៨៧ន្ទាក់)់ បា��ិ�យថ្នាព័កួ់គ្រោះគធូាបដ់ែចំក់រដំែ�ក់
រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អា�កាតខួូ�ឯងគ្រោះ�

តាម្ពុអ�ឡាញ  គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ក់�មារាធូាបដ់ែចំក់រដំែ�ក់រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (ក់�មារា ១១% ក់�មារ � ៦%)។ ម្ពុ��គ្រោះហិត�ទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត  ដែដ៏�
ផី្លូ�់គ្រោះ�យក់�មារទាំងំឡាយ ដែដ៏�បា�ដែចំក់ចាយរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គឺគ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគកំ់ព័�ង "ដែចំចំង ់�ិងមា�ភាព័រ �ក់រាយ"  
(ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�តារាង ១៤)។  ស្តុមាមា�តនៃ�ក់�មារត�ចំៗ គ្រោះពា�គកឺ់�មារ
ទាំងំអស់្តុអាយ�ព័� ១2 គ្រោះ� ១៥ឆ្នាំា  ំបា�ដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�
ខួូ�ឯង គ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគរង "ការគំរាម្ពុកំ់ដែហិង"  (៧%) សិិ្តុតគ្រោះ�កាម្ពុ
ស្តុមុាធិព័�ម្ពុតុិភកិី់"  (៨%) ឬគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ "គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះផី្ទាះបី�រ�ងឹ��យកាក់ ់ឬ
អគំ្រោះណាយ"  (៣%)។ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ដែដ៏�បា�ដែចំក់ចាយ រ�បភាព័
អា�កាតកាយរបស់្តុខួូ�ឯង ភាគគ្រោះ�ចំើ� ម្ពុ�ិបា��ិ�យអពំ័�អាក់ដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគ បា�ដែចំក់ចាយ មាតកិាដែបបគ្រោះ�ះជាម្ពុយួ (៣2%) ឬបា�ដែចំក់ចាយ
រ�បភាព័ជាម្ពុយួ�រណាមាា ក់ដ់ែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់ (៣១%) គ្រោះ�ើយ។ 
ក់�មារចំំ��ួ ១៧% គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត បា�ដែចំក់ចាយ ជាម្ពុយួនៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហាបចំច�បី�ា 
ឬព័�ម្ពុ��  �ងិ  ១0% បា�ដែចំក់ចាយជាម្ពុយួ �រណាមាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគបា�
ជីបួដំ៏ប�ង គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងដែដ៏�ស្តុិិតគ្រោះ�ក់ា�ងបញ្ឈជ �ទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ម្ពុយួ របស់្តុម្ពុតុិភកិី់ ឬស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ។ 

១.៣ ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ36

តារាង ១៣៖ ម្ពុ��គ្រោះហិត�ស្តុ�មាបក់ារដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អា�កាតអពំ័�ខួូ�ឯង ដែដ៏�ក់�មារបា��បាប។់តារាង ១៣៖ ម្ពុ��គ្រោះហិត�ស្តុ�មាបក់ារដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អា�កាតអពំ័�ខួូ�ឯង ដែដ៏�ក់�មារបា��បាប។់

ម្ពុ��ហិគ្រោះត�ស្តុម្្ពុរាប់ក់ារចំដែក់ចំាយ ស្តុរ�ប ១2-១៣  �្�ាំ ១៤-១៥�្�ាំ ១៦-១៧�្�ាំ ក់�ម្ពុារា ក់�ម្ពុារ�

ក់ពំ័�ងដែចំចំង ់ឬកំ់ព័�ងមា�ភាព័រ �ក់រាយ ៣៣% 2៩% ៣៦% ៣៣% ៣១% ៣៥%

ម្ពុ�ិដឹ៏ង 2៦% ១៥% ១៩% ៤៨% 2៣% ៣2%

ទ�ក់ចិំតុជី�ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ១៦% 2៦% ១2% ១១% ១៨% ១៣%

ធូាក់ក់់ា�ងកី់��ស្តុឡាញ់ ១៣% ១១% 2១% ៤% ១៥% ៦%

រងស្តុមុាធិឱ្យយដែចំក់ចាយរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�  ព័�សំ្តុណាក់ម់្ពុតុិភកិី់ ៨% ១១% ១2%  ៤% ១៣%

រងក់ារគំរាម្ពុកំ់ហិដែង ៧% ៧% ១2%  ១១%  

�ពួ័យបារម្ពុាថ្នា ខំ��ំងឹបាតប់ងប់�គា�គ្រោះន្ទាះ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ខំ�មំ្ពុ�ិដែចំក់ចាយ ៦% ៤% ៦% ៤% ៥% ៦%

ចំងប់ា�ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ព័�ប�គា�គ្រោះន្ទាះ ៦% ១១% ៦%  ៩%  

ម្ពុ�ិចំង�់�ិយ ៥% ៤% ៩%  ៥% ៣%

ម្ពុ�ិគិតថ្នាមា�អែ�ខ�ស្តុចំំគ្រោះពាះ ការដែចំក់ចាយរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� គ្រោះ�ើយ ៣%  ៩%  ៤% ៣%

ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយជាថា�រ �ឹង ការគ្រោះផី្ទាះបី�រ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ៣% ៤% ៦%  ៥%

ម្ពុ���ឋ �៖ ក់�មារដែដ៏� បា�ដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អា�កាតកាយរបស់្តុខួូ�ឯង គ្រោះ�ក់ា�ងឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ចំំ�ួ�ក់�មារ៨៧ន្ទាក់ ់។

១.៣  ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 37

១.៣ ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ

ការគ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើង��វ័ មាតិកាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទបគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យខួូ� ឯង ពាក់ព់័�័ធ�ឹងក់�មារការគ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើង��វ័ មាតិកាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទបគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យខួូ� ឯង ពាក់ព់័�័ធ�ឹងក់�មារ

 ក់គំ្រោះណ៍ើ �ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា  កំ់ព័�ងន្ទាឱំ្យយមា�ការផូ្ទាស់្តុបី�រ
ស្តុញ្ញាា ណ៍ អពំ័� ឯក់ជី�ភាព័ �ិងអាក់បីកិ់រ�ិផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងដែផ្លូាក់ម្ពុយួចំំ�ួ� នៃ�ពិ័ភព័គ្រោះ�ក់គ្រោះ�ះ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ យ�វ័វ័យ័។ 
ទ�ម្ពុងន់ៃ�អាក់បីកិ់រ�ិ ដែដ៏�កា�ដ់ែតមា��ក់ខណ៍ៈធិមុ្ពុតាចំំគ្រោះពាះ
យ�វ័វ័យ័ អាចំម្ពុ�ិចំាស់្តុ�ស់្តុ ចំំគ្រោះពាះ ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ ដែដ៏�បា�
ធិគំ្រោះ�ើង គ្រោះ�គ្រោះព័�ខ�ស្តុ�ា គ្រោះ�ើយ។ ឧទាំហិរណ៍៍ ការជីដែជីក់ �ិង
ការផ្លូាយវ័ �គ្រោះដ៏អ�ប�ុផ្ទាា �់ គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងជាទ�គ្រោះ� គ្រោះទាំះជា គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
�ក់មុ្ពុ ម្ពុតុិភកិី់�ក់ខណ៍ៈឯក់ជី�ត�ចំៗ កី់� ឬ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុទស្តុំ�ិក់ជី�
ស្មាធារណ៍ៈ�ក់ខណ៍ៈអន្ទាម្ពុកិ់ ធំិៗ កី់�។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាទគ្រោះងែើដែបបគ្រោះ�ះ
ភាគគ្រោះ�ចំើ� �ុ�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់កី់� ការផ្លូ�ិត �ិងការដែចំក់ចាយ មាតកិា
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ខួូ�ឯង គ្រោះ�យគ្រោះ�បើ�បាស់្តុឧបក់រណ៍៍ ទាំងំគ្រោះ�ះ ក់ប៏គ្រោះងើើ� �ិង
ន្ទាមំ្ពុក់��វ័ហា�ិភយ័ គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ផ្លូងដែដ៏រ។

ការដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ខួូ�ឯង ព័�សំ្តុណាក់ក់់�មារ  គឺ
ស្តុុ�គសុ្មាញ �ងិមា�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ ហា�ិភយ័ �ងិគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ខ�ស្តុៗ
�ា ជាគ្រោះ�ចំើ�។ ដ៏�ចំការបងាា ញព័�ទ�ិា�យ័ នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់មាតកិាអពំ័�ខួូ� ឯងម្ពុយួចំំ�ួ� �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយជាម្ពុយួ
ជី�ដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�យស្មារ ក់�មារធូាក់ក់់ា�ងកី់��ស្តុឡាញ់ ឬកំ់ព័�ងមា�ភាព័
រ �ក់រាយ។ ជាស្តុក់� ការគ្រោះផី្ទាះបី�រដែបបគ្រោះ�ះ កំ់ព័�ងកូាយ ជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួនៃ�
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ របស់្តុយ�វ័ជី�។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ទ�ិា�យ័
ក់ប៏ងាា ញថ្នា ការបគ្រោះងើើត  �ិងការដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទផ្ទាា �់ខួូ�
អាចំគ្រោះ�យស្មារការបងខតិបងខ ំតាម្ពុរយៈ ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ឬស្តុមុាធិព័�
ម្ពុតុិភកិី់ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ� ជីពំ័�ក់ 2.2) ផ្លូងដែដ៏រ។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ការបងខតិបងខ ំអាចំ �តវូ័គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញថ្នា ជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ�ា ង
ចំាស់្តុ �ិងន្ទាគំ្រោះ�យផ្ទាា �់គ្រោះ�រក់ គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់កី់� អាចំមា�ផ្លូ�វ័បិាក់
អវ័ជិីជមា� ស្តុ�មាប ់ក់�មារ ដែដ៏�ដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទណាម្ពុយួ រមួ្ពុ
ទាំងំ ក់ា�ងក់រណ៍�  ដែដ៏�  �ុ� ការបងខតិបងខ ំឱ្យយមា�ការដែចំក់ចាយ។ ស្តុមាា រ
ដែដ៏��តូវ័បា�ដែចំក់ចាយគ្រោះ�យគ្រោះចំតន្ទា អាចំម្ពុ�ិបងើ គ្រោះ��ះថ្នាា ក់់
គ្រោះ�គ្រោះព័�ដំ៏ប�ងគ្រោះ�ើយ បា�ដែ� ុគ្រោះ�ដែតមា�ហា�ភិយ័ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ស្តុមាា រ
គ្រោះន្ទាះ�តវូ័បា�ដែចំក់ចាយគ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�កាយ គ្រោះ�ើស្តុព័�ការ�គប�់គងបា�
របស់្តុ ប�គា� ដែដ៏�បា�បគ្រោះងើើតស្តុមាា រគ្រោះន្ទាះ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�មា�ស្តុមាា រគ្រោះន្ទាះ 
មាតកិាដែបបគ្រោះ�ះ ក់អ៏ាចំ�តូវ័បា�ទទួ�បា� គ្រោះ�យការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ឬ
គ្រោះ�យការបងខតិបងខ ំឬ�តូវ័បា�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ផ្លូំព័ែផ្លូាយ ជាញឹក់ញាប់
ខូាងំផ្លូងដែដ៏រ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�រ�បភាព័ ១2)។ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួយ�វ័ជី�
ម្ពុក់ព័��បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា បា�បងាា ញ��វ័ ការយ�់ដ៏ងឹអំព័�អែ� ដែដ៏�អាចំ
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង �បសិ្តុ�គ្រោះបើ រ�បភាព័ន្ទាន្ទា �តវូ័បា�ដែចំក់ចាយ គ្រោះ�យ�ុ�

ការអ��ញ្ញាា ត៖ "ខំ�មំា�ការ�ព័យួបារម្ពុា ។ ខំ�ខូំាចំពួ័ក់គ្រោះគ ថតរ�បទាំងំគ្រោះន្ទាះ 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈច� � ក់ា�ង�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  �ិងដែចំក់ចាយ ។ ដែចំក់ចាយឱ្យយ
អាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀតគ្រោះម្ពុើ�។"  (RA៥-CA-0៨) ការភយ័ខូាចំអពំ័�
ការដែចំក់ចាយ មា�ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ �ឹង ភាព័តា�តឹងក់ា�ងចិំតុគួរឱ្យយ
ក់តស់្តុមាា �់៖ "... គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ខំ� ំបា�ឈបគិ់តអំព័�វា បា�ដែ�គុ�ិំតអំព័�
អតុឃ្លាំត បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង រចួំគ្រោះហិើយ..." (RA៥-CA-0៧)  

រ�បភាព័ ១៤៖ ការគ្រោះធិែើដែផ្លូ�ទ� ផ្លូ�វ័បិាក់ នៃ�ការដែចំក់ចាយ ស្តុមាា រផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរ�បភាព័ ១៤៖ ការគ្រោះធិែើដែផ្លូ�ទ� ផ្លូ�វ័បិាក់ នៃ�ការដែចំក់ចាយ ស្តុមាា រផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
អពំ័�ខួូ�ឯង ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹយ�វ័ជី�។អពំ័�ខួូ�ឯង ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹយ�វ័ជី�។

គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ស្តុមាមា�តគរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ នៃ�ក់�មារអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំ
ហាក់ដ់៏�ចំជាដឹ៏ងថ្នា ការផ្លូ�ិត �ិងការដែចំក់ចាយ មាតកិា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អាចំ
មា�ហា�ភិយ័ ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងកី់� ក់�មារជីតិមាា ក់់
ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារដ៏បន់្ទាក់ ់បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង អាក់បីកិ់រ�ិដែបបគ្រោះ�ះ
គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នា ក់�មារទទ�ួបា�ភាព័អងអ់ាចំ ក់ា�ងការប�ុ
មា�ស្តុ�វ័តិិភាព័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ការព័ភិាក់ាជី�វំ័ញិ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ 

មាតិកាផ្លូវភេទអំពី
ខ្លួនឯង

ការផ្សាយបន្ត
ផ្ទាល់រូបភាព ឬវីដេអូ

េ្រគះថ� ក់គ� នេ្រគះថ� ក់

មិនរងការ
បង្ខិតបង្ខំ

រងការ
បង្ខិតបង្ខំ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ38

១.៣ ការយ�ដ់ោ�ើញ និង�ទពិដោសាធិន៍ អំព� �កម្ភើភាពអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យ ហានិភ័យ

�បគ្រោះភទទាំងំគ្រោះ�ះ  �ិងហា�ិភយ័ដែដ៏�អាចំមា �ព័�
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ទាំងំគ្រោះ�ះ គបី � ជាចំំណ៍� ចំ សំ្តុខា� ់ក់ា�ងការ
បងាា ញដ៏�់ ក់�មារអពំ័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�ផ្លូាះ គ្រោះ�ស្មា�គ្រោះរៀ� �ងិគ្រោះ�ក់�ម្ពុតិ
ស្តុហិគម្ពុ�។៍

ការដែស្តុែងរក់ជំី�យួ  ក់ា�ងក់រណ៍� អាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែចំក់ចាយ
មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ក់អ៏ាចំជាការព័បិាក់ស្តុ�មាប់
ក់�មារជាគ្រោះ�ចំើ� ផ្លូងដែដ៏រ ម្ពុ��គ្រោះហិត�ម្ពុយួដែផ្លូាក់ គឺគ្រោះ�យស្មារ
វ័បីធិម្ពុ ៌នៃ�ការបគ្រោះន្ទាា ស្តុក់�មារ។ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ការអគ្រោះងើតតាម្ពុ
ខាងផ្លូាះ បា�បងាា ញថ្នា ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�អាក់ដែថទាំ ំ(៦៦%) 
�ងិក់�មារ (៤៦%) បា�គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា �បសិ្តុ�គ្រោះបើ មា�ការ
ដែចំក់ចាយរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អំព័� ខួូ�ឯង បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត វាគឺជា
ក់ហំិ�ស្តុរបស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�មាតកិាអពំ័�ខួូ�ឯង
�តវូ័បា�ដែចំក់ចាយ គ្រោះ�យ�ុ�ការអ��ញ្ញាា ត ភាព័
ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរ ឬអស្តុម្ពុតិភាព័ ក់ា�ងការដែស្តុែងរក់ជំី�យួ អាចំគ្រោះធិែើ
ឱ្យយគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ចំ់ំគ្រោះពាះក់�មារ កា�ដ់ែតមា��ក់ខណ៍ៈធិៃ�ធ់ិៃរ
បដែ�មិ្ពុគ្រោះទៀត។
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១.៤ ចំដោណិះ�ឹង និងជំន្ទាញ �ក្រុមា�់��វិតិិិភាពតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ១.៤ ចំដោណិះ�ឹង និងជំន្ទាញ �ក្រុមា�់��វិតិិិភាពតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ
 

ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�ក់�មារ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត បា�បងាា ញ��វ័ការយ�់ដ៏ឹងក់ា�ងក់�ម្ពុតិម្ពុយួ អំព័�ហា�ិភយ័ នៃ��បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំណ៍� ចំគួរភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�ក់�មារ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត បា�បងាា ញ��វ័ការយ�់ដ៏ឹងក់ា�ងក់�ម្ពុតិម្ពុយួ អំព័�ហា�ិភយ័ នៃ��បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំណ៍� ចំគួរ
ឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ផ្លូងដែដ៏រ គឺក់�ម្ពុតិនៃ�ទំ��ក់ចិំតុ គ្រោះ�ើស្តុម្ពុតិភាព័គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ក់ា�ងការគ្រោះធិែើឱ្យយខួូ�ឯងមា�ឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ផ្លូងដែដ៏រ គឺក់�ម្ពុតិនៃ�ទំ��ក់ចិំតុ គ្រោះ�ើស្តុម្ពុតិភាព័គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ក់ា�ងការគ្រោះធិែើឱ្យយខួូ�ឯងមា�
ស្តុ�វ័តិិភាព័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ គ្រោះ�ងតាម្ពុ ការអគ្រោះងើត តាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារចំំ�ួ� ៥៧% (ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ ក់�មារធិំៗ) មា�ទំ��ក់ចិំតុ គ្រោះ�ើស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុស្តុ�វ័តិិភាព័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ គ្រោះ�ងតាម្ពុ ការអគ្រោះងើត តាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារចំំ�ួ� ៥៧% (ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ ក់�មារធិំៗ) មា�ទំ��ក់ចិំតុ គ្រោះ�ើស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុ
ព័ួក់គ្រោះគ ក់ា�ងការវាយតនៃមូ្ពុ ថ្នាគ្រោះតើរ�បភាព័ណាម្ពុយួរបស់្តុខួូ�ឯង ឬរបស់្តុម្ពុតុិភកិុ់របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ ដែដ៏��តូវ័ដែចំក់ចាយតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះហិើយ ក់�មារ ចំំ�ួ� ព័ួក់គ្រោះគ ក់ា�ងការវាយតនៃមូ្ពុ ថ្នាគ្រោះតើរ�បភាព័ណាម្ពុយួរបស់្តុខួូ�ឯង ឬរបស់្តុម្ពុតុិភកិុ់របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ ដែដ៏��តូវ័ដែចំក់ចាយតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះហិើយ ក់�មារ ចំំ�ួ� 
៥៩% មា�ទំ��ក់ចិំតុ ក់ា�ងការដ៏ឹងថ្នាគ្រោះតើគ្រោះ�គ្រោះព័�ណា �តូវ័ដ៏ក់ប�គា�ន្ទាន្ទាគ្រោះចំញព័�បញ្ឈជ �ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។  គ្រោះ�យបងាា ញ�ា ងចំាស់្តុ ទាំងំគ្រោះ�ះ៥៩% មា�ទំ��ក់ចិំតុ ក់ា�ងការដ៏ឹងថ្នាគ្រោះតើគ្រោះ�គ្រោះព័�ណា �តូវ័ដ៏ក់ប�គា�ន្ទាន្ទាគ្រោះចំញព័�បញ្ឈជ �ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។  គ្រោះ�យបងាា ញ�ា ងចំាស់្តុ ទាំងំគ្រោះ�ះ
គឺជាការវាយតនៃមូ្ពុដែបបអតុគ្រោះន្ទាម្ពុត័ ចំំគ្រោះពាះ ស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុព័ួក់គ្រោះគផ្ទាា �់ �ិងគបី � �តូវ័បា�បក់�ស្មាយ គ្រោះ�យ�បុង�បយត័ា។ គួរក់តស់្តុមាា �់ផ្លូងដែដ៏រថ្នា គឺជាការវាយតនៃមូ្ពុដែបបអតុគ្រោះន្ទាម្ពុត័ ចំំគ្រោះពាះ ស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុព័ួក់គ្រោះគផ្ទាា �់ �ិងគបី � �តូវ័បា�បក់�ស្មាយ គ្រោះ�យ�បុង�បយត័ា។ គួរក់តស់្តុមាា �់ផ្លូងដែដ៏រថ្នា 
ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះក់ ៏បា�បងាា ញថ្នា ក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ចំំ�ួ� ៥2% ម្ពុ�ិដែដ៏�ទទួ�បា� ព័ត័ម៌ា�ចំាស់្តុ�ស់្តុ អំព័� រគ្រោះបៀបរក់ាឱ្យយការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះក់ ៏បា�បងាា ញថ្នា ក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ចំំ�ួ� ៥2% ម្ពុ�ិដែដ៏�ទទួ�បា� ព័ត័ម៌ា�ចំាស់្តុ�ស់្តុ អំព័� រគ្រោះបៀបរក់ាឱ្យយ
មា�ស្តុ�វ័តិិភាព័ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ើយ។មា�ស្តុ�វ័តិិភាព័ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ើយ។

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ជំីន្ទាញ �ងិចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ងឌ្ឍ�ជី�ថ� ក់�មារចំំ��ួដែត�បមាណ៍
ម្ពុយួភាគប� បា�គ្រោះណាះ ះបា�បងាា ញថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ បា�ដ៏ងឹ អំព័� រគ្រោះបៀបផូ្ទាស់្តុបី�រ
ការក់ណំ៍តឯ់ក់ជី�ភាព័របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ (៣2%) ឬរគ្រោះបៀប រាយការណ៍៍ អពំ័� 
មាតកិា គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�គ្រោះ�ើ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ (៣៤%)។ ក់�មារ
អាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំទ�ំងជា រាយការណ៍៍ ថ្នា ពួ័ក់គ្រោះគបា�ដឹ៏ងអំព័� រគ្រោះបៀប
�បតិបតិុការ�ទង�់ទាំយស្តុ�វ័តិភិាព័ ទាំងំគ្រោះ�ះ   គ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារអាយ� ១2-
១៣ឆ្នាំា  ំចំំ�ួ�ព័�រដ៏ង។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ អំគ្រោះព័ើ
ហិងិា គ្រោះ�ើក់�មារ ឆ្នាំា 2ំ0១៧-202១ បា�បញ្ឈច� � ការគ្រោះរៀបចំំក់មុ្ពុវ័ធិិ�អបរ់ ំ
ន្ទាន្ទា ដែដ៏� មា�បណំ៍ង ក់ស្មាងជំីន្ទាញស្តុ�វ័តិភិាព័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ
របស់្តុ ក់�មារកុ់� មា�ភស្តុុ�តាង តចិំតួចំ ដែដ៏��តវូ័បា�ក់ណំ៍ត ់អពំ័�ស្តុក់មុ្ពុភាព័
ន្ទាន្ទា ដែដ៏��តវូ័បា�អ��វ័តុ (គ្រោះ�យស្មារក់ងែះ ស្តុម្ពុតិភាព័ �ងិធិ�ធា�)។
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២. ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច   ២. ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច   
និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទនិងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ
ក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ ដោ�ក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ ដោ�
កម្ភុ�ជាកម្ភុ�ជា

ដោ�យ�នតដោ�ដោ�ើការយ�ដ់ោ�ើញរ��ក់�មារ និងការចូ�រមួ្ភ រ�� ់ក�មារ ដោ�កា�ងដោ�យ�នតដោ�ដោ�ើការយ�ដ់ោ�ើញរ��ក់�មារ និងការចូ�រមួ្ភ រ�� ់ក�មារ ដោ�កា�ង
ការអន�វិតិតតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យហានិភ័យ ជំពូកដោនះ នឹងង្ហាកដោ�រកការអន�វិតិតតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ ក្រុ�ក�ដោ�យហានិភ័យ ជំពូកដោនះ នឹងង្ហាកដោ�រក
ការគ្គំរាម្ភកំដែហិង ដៃនការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពានផ្លូូូវិដោភទ ក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធការគ្គំរាម្ភកំដែហិង ដៃនការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពានផ្លូូូវិដោភទ ក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធ
អនឡាញ (OCSEA) ដោ�កម្ភុ�ជា។ ជំពូកដោនះ ដោក្រុ�ើក្រុ�� ់ក្រុ�ភពចក្រុម្ភុះ�ា  រមួ្ភមានអនឡាញ (OCSEA) ដោ�កម្ភុ�ជា។ ជំពូកដោនះ ដោក្រុ�ើក្រុ�� ់ក្រុ�ភពចក្រុម្ភុះ�ា  រមួ្ភមាន
ទិនាន័យ អំព� ការអន�វិតិតចា�់ ការរាយការណ៍ិ ជាកាតិពើកិចច ព� ក្រុកុម្ភហិុ�ន�ដោចចកវិិទាទិនាន័យ អំព� ការអន�វិតិតចា�់ ការរាយការណ៍ិ ជាកាតិពើកិចច ព� ក្រុកុម្ភហិុ�ន�ដោចចកវិិទា
ដែ��មានម្ភូ��ា ន ដោ��ហិរ�ាអាដោម្ភរកិ ជូន�� ់NCMEC ពាក់ព័នធនឹងក្រុ�ដោទ�កម្ភុ�ជា ដែ��មានម្ភូ��ា ន ដោ��ហិរ�ាអាដោម្ភរកិ ជូន�� ់NCMEC ពាក់ព័នធនឹងក្រុ�ដោទ�កម្ភុ�ជា 
ការអដោងេតិជាម្ភួយ ��គ្គគ�កិជួរម្ភ�ខ និងការ�នាន្ទា ជាម្ភួយ ក�មារ�ា � ់ក្រុពម្ភទាំងំការអដោងេតិជាម្ភួយ ��គ្គគ�កិជួរម្ភ�ខ និងការ�នាន្ទា ជាម្ភួយ ក�មារ�ា � ់ក្រុពម្ភទាំងំ
ការអដោងេតិតាម្ភខាងផ្លូាះ ដោ�ើម្ភី � �ដោងេើតិនូវិការ�ង្ហាា ញ�ា ង ដោពញដោ�ញ អំព� ចរតិិ ដៃនការអដោងេតិតាម្ភខាងផ្លូាះ ដោ�ើម្ភី � �ដោងេើតិនូវិការ�ង្ហាា ញ�ា ង ដោពញដោ�ញ អំព� ចរតិិ ដៃន
�ទដោ�ើើ�ទាំងំដោនះ ដោ�ើ ក�មារ។�ទដោ�ើើ�ទាំងំដោនះ ដោ�ើ ក�មារ។
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ជីំព័�ក់គ្រោះ�ះ បងាា ញ��វ័ ទិ�ា�យ័ អ��វ័តុចំាបជ់ាតិ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង OCSEA (ជីំព័�ក់ 2.១) បន្ទាា បម់្ពុក់ ការបាា ��់បមាណ៍ អំព័�ការគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង��វ័គ្រោះហិត�ការណ៍៍ជីំព័�ក់គ្រោះ�ះ បងាា ញ��វ័ ទិ�ា�យ័ អ��វ័តុចំាបជ់ាតិ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង OCSEA (ជីំព័�ក់ 2.១) បន្ទាា បម់្ពុក់ ការបាា ��់បមាណ៍ អំព័�ការគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង��វ័គ្រោះហិត�ការណ៍៍
ជាក់�់ក់ ់នៃ� OCSEA គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ស្តុែ័យរាយការណ៍៍របស់្តុក់�មារ ( ជីំព័�ក់ 2.2 �ិង2.៣)។ គ្រោះ��បំណ៍ង នៃ� ការបាា ��់បមាណ៍ជាក់�់ក់ ់នៃ� OCSEA គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ស្តុែ័យរាយការណ៍៍របស់្តុក់�មារ ( ជីំព័�ក់ 2.2 �ិង2.៣)។ គ្រោះ��បំណ៍ង នៃ� ការបាា ��់បមាណ៍
ទាំងំគ្រោះ�ះ  គឺម្ពុ�ិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផី្លូ�់ រ�បភាព័ពិ័ត�បាក់ដ៏ នៃ� គ្រោះ�បវាា �ងន់ៃ� OCSEA គ្រោះ�ើយ។ មា�ម្ពុ��គ្រោះហិត�ម្ពុយួចំំ�ួ�ចំំគ្រោះពាះបញ្ញាា គ្រោះ�ះ។ ទ�ម្ពុយួ ទិ�ា�យ័ទាំងំគ្រោះ�ះ  គឺម្ពុ�ិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផី្លូ�់ រ�បភាព័ពិ័ត�បាក់ដ៏ នៃ� គ្រោះ�បវាា �ងន់ៃ� OCSEA គ្រោះ�ើយ។ មា�ម្ពុ��គ្រោះហិត�ម្ពុយួចំំ�ួ�ចំំគ្រោះពាះបញ្ញាា គ្រោះ�ះ។ ទ�ម្ពុយួ ទិ�ា�យ័
រដ៏ឋបា�មា��ស្មាបដ់ែដ៏��តូវ័បា� គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ដ៏�ចំជា ទិ�ា�យ័ របស់្តុអាជំាធិរអ��វ័តុចំាប ់ក់�ម្ពុព័ណ៌៍ន្ទា ឬចាតចំ់ំណាតថ់្នាា ក់គ់្រោះ�ើធាត�ផ្លូំរំបស់្តុ រដ៏ឋបា�មា��ស្មាបដ់ែដ៏��តូវ័បា� គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ដ៏�ចំជា ទិ�ា�យ័ របស់្តុអាជំាធិរអ��វ័តុចំាប ់ក់�ម្ពុព័ណ៌៍ន្ទា ឬចាតចំ់ំណាតថ់្នាា ក់គ់្រោះ�ើធាត�ផ្លូំរំបស់្តុ 
OCSEA ណាស់្តុ។ ទ�ព័�រ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ គ្រោះគ�ឹងរពំ័ឹង គ្រោះ�ើញអំព័�ក់�ម្ពុតិនៃ�ការរាយការណ៍៍ម្ពុ�ិ�គប�់�� ់គ្រោះ�យស្មារ ក់ងែ�់OCSEA ណាស់្តុ។ ទ�ព័�រ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ គ្រោះគ�ឹងរពំ័ឹង គ្រោះ�ើញអំព័�ក់�ម្ពុតិនៃ�ការរាយការណ៍៍ម្ពុ�ិ�គប�់�� ់គ្រោះ�យស្មារ ក់ងែ�់
ពាក់ព់័�័ធ�ឹង ឯក់ជី�ភាព័  ភាព័ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរ ក់ា�ងការព័ិភាក់ា អំព័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង អាក់បីកិ់រ�ិ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ព័ម្ពុទាំងំ ការភយ័ខូាចំ ចំំគ្រោះពាះការក់ំណ៍តថ់្នាពាក់ព់័�័ធ�ឹង ឯក់ជី�ភាព័  ភាព័ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរ ក់ា�ងការព័ិភាក់ា អំព័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង អាក់បីកិ់រ�ិ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ព័ម្ពុទាំងំ ការភយ័ខូាចំ ចំំគ្រោះពាះការក់ំណ៍តថ់្នា
ខួូ�ឯងពាក់ព់័�័ធ�ឹងបទគ្រោះ�ុើស្តុ ផូ្លូ�វ័ចំាប ់គ្រោះ�យស្មារការអ��វ័តុម្ពុយួចំំ�ួ� �តូវ័បា�ក់ំណ៍ត ់ថ្នា ជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ក់ា�ង�គួស្មារ ដែដ៏�ខួូ�ឯងពាក់ព់័�័ធ�ឹងបទគ្រោះ�ុើស្តុ ផូ្លូ�វ័ចំាប ់គ្រោះ�យស្មារការអ��វ័តុម្ពុយួចំំ�ួ� �តូវ័បា�ក់ំណ៍ត ់ថ្នា ជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ក់ា�ង�គួស្មារ ដែដ៏�
ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង អាក់�ស្មាវ័�ជាវ័ម្ពុ�ិស្តុ�វ័ទំ�ងជាទទួ�បា�ការអ��ញ្ញាា តឱ្យយ�ិ�យជាម្ពុយួក់�មារគ្រោះ�ើយ  ។ ចំ�ងគ្រោះ�កាយ ការការរគំ្រោះ�ភបំពា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង អាក់�ស្មាវ័�ជាវ័ម្ពុ�ិស្តុ�វ័ទំ�ងជាទទួ�បា�ការអ��ញ្ញាា តឱ្យយ�ិ�យជាម្ពុយួក់�មារគ្រោះ�ើយ  ។ ចំ�ងគ្រោះ�កាយ ការ
បាា ��់បមាណ៍ ជាគ្រោះ�ចំើ� �តូវ័ បា�ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ការវ័ភិាគគ្រោះ�ើអ��សំ្តុណាក់ នៃ�ទិ�ា�យ័ ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ដែដ៏�មា�ទំហិំត�ចំ គ្រោះ�យស្មារ OCSEA បាា ��់បមាណ៍ ជាគ្រោះ�ចំើ� �តូវ័ បា�ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ការវ័ភិាគគ្រោះ�ើអ��សំ្តុណាក់ នៃ�ទិ�ា�យ័ ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ដែដ៏�មា�ទំហិំត�ចំ គ្រោះ�យស្មារ OCSEA 
គ្រោះ�ដែតជាគ្រោះហិត�ការណ៍៍ ដែដ៏�ក់�ម្ពុ�តូវ័បា�រាយការណ៍៍។ អ��សំ្តុណាក់កា�ដ់ែតត�ចំទាំងំគ្រោះ�ះ បងើឱ្យយមា�កំ់ហិ�ស្តុ កា�ដ់ែតធំិ។គ្រោះ�ដែតជាគ្រោះហិត�ការណ៍៍ ដែដ៏�ក់�ម្ពុ�តូវ័បា�រាយការណ៍៍។ អ��សំ្តុណាក់កា�ដ់ែតត�ចំទាំងំគ្រោះ�ះ បងើឱ្យយមា�កំ់ហិ�ស្តុ កា�ដ់ែតធំិ។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា�ក់មុ្ពុការងារគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់មា�ទ�ំ�ក់ចិំតុ
ចំំគ្រោះពាះ ទ�ិា�យ័ �ងិគ�ណ៍ភាព័នៃ� សំ្តុណាក់ ដែដ៏�ទទួ�បា� ក់ី� បញ្ញាា
�បឈម្ពុនៃ�ការ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ើបាត�ភ�តជាក់�់ក់ ់�ិងរគ្រោះស្តុើបគ្រោះ�ះ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ
ជាម្ពុយួ ក់�មារ មា��យ័ថ្នា ជាការបាតប់ង ់ភាព័ចំាស់្តុ�ស់្តុម្ពុយួចំំ�ួ�
គ្រោះ�ក់ា�ងការ 

បាា ��់បមាណ៍ចំ�ងគ្រោះ�កាយ។ ចំំគ្រោះពាះម្ពុ��គ្រោះហិត�ទាំងំគ្រោះ�ះ អាក់អា�គបី � 
បក់�ស្មាយរបក់ គំគ្រោះហិើញន្ទាន្ទា គ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់គ្រោះ�ះ ថ្នាជាការបាា �សុ់្មា�ដ៏�៏ិ
ម្ពុយួនៃ� ការគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង��វ័ បទគ្រោះ�ុើស្តុ ជាក់�់ក់ ់គ្រោះ�គ្រោះ�ើក់�មារ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ 
OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �ងិទំហិដំែដ៏� ក់�មារអាយ�១2ដ៏�់១៧ឆ្នាំា  ំកំ់ព័�ង
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ��� ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ជីបួ�បទះ�ឹង  OCSEA ។

 

២. ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធអនឡាញ ដោ�កម្ភុ�ជា



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ42

ការវ័ភិាគគ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់គ្រោះ�ះគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ  ទិ�ា�យ័ដែបបគ�ណ៍ភាព័ �ិងបរមិាណ៍ ព័� អាជំាធិរអ��វ័តុចំាប ់�ិងអងាការនៃដ៏គ� ម្ពុយួចំំ�ួ� ក់ា�ង�យ័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ការវ័ភិាគគ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់គ្រោះ�ះគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ  ទិ�ា�យ័ដែបបគ�ណ៍ភាព័ �ិងបរមិាណ៍ ព័� អាជំាធិរអ��វ័តុចំាប ់�ិងអងាការនៃដ៏គ� ម្ពុយួចំំ�ួ� ក់ា�ង�យ័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ដែស្តុែងយ�់ អំព័�  បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ អាក់បីកិ់រ�ិរបស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ អាក់បីក់ិរ�ិរបស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ ក់តុាបងើ�ក់ខណ៍ៈចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុ �ិងភាព័ដែស្តុែងយ�់ អំព័�  បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ អាក់បីកិ់រ�ិរបស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ អាក់បីក់ិរ�ិរបស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ ក់តុាបងើ�ក់ខណ៍ៈចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុ �ិងភាព័
ងាយរងគ្រោះ��ះ។ងាយរងគ្រោះ��ះ។

តារាង ១៥. គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។តារាង ១៥. គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

ឆ្នាំា 2ំ0១៧ �្�ាំ20១៨ ឆ្នាំា 2ំ0១៩ ភាគរយនៃ�
ការផូ្ទាស់្តុបី�រព័�ឆ្នាំា ំ
20១៧  ដ៏�់ 

20១៩

ភាគរយនៃ�
ការផូ្ទាស់្តុបី�រព័�ឆ្នាំា ំ
20១៨  ដ៏�់ 

20១៩

 ក់មុ្ពុ�ជា 2៥.៣0៩ ១៣១.៩00 ៩១.៤៥៨ 2៦១% -៣១%

ស្តុរ�បទ�ទាំងំស្តុក់�គ្រោះ�ក់ ១0.2១៤.៧៥៣ ១៨.៤៦2.៤2៤ ១៦.៩៨៧.៣៦១ ៦៦% -៨%

% ស្តុ�មាបក់់មុ្ពុ�ជាក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ចំំ�ួ�
ស្តុរ�បទ�ទាំងំ ស្តុក់�គ្រោះ�ក់

0,2៥% 0,៧១% 0,៥៤%

ម្ពុ���ឋ �៖ ទិ�ា�យ័ នៃ�គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ ដែដ៏�ផី្លូ�់គ្រោះ�យ NCMEC ។

២.១ ទិនាន័យដៃនការអន�វិតិតចា�់២.១ ទិនាន័យដៃនការអន�វិតិតចា�់

2.១.១ បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA ដែដ៏��តវូ័បា�ក់ត�់តា 2.១.១ បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA ដែដ៏��តវូ័បា�ក់ត�់តា 

ជាអក់�ស្តុ� ទ�ិា�យ័ អពំ័�បទគ្រោះ�ុើស្តុ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�
ផី្លូ�់គ្រោះ�យ អងាភាព័អ��វ័តុចំាបជ់ាត ិដែដ៏��គរបា�អ�ុរជាតបិា�គ្រោះ�
ជីបួ ស្តុ�មាបគ់គ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ើយ។ បន្ទាា ប ់ព័�
ការព័ភិាក់ា�មិ្ពុតិ ជាម្ពុយួ អាក់ទាំងំឡាយម្ពុក់ព័��គរបា�ជាត ិក់មុ្ពុ�ជា 
ដែដ៏��តូវ័បា�ស្តុមាា ស្តុ ទ�ំងជា�ុ�យ�ុការ នៃ�ការ�បម្ពុ��ទ�ិា�យ័ ជា
�បព័�័ធ �ិង�ុ��បព័�័ធ រក់ាទ�ក់ឯក់ស្មារ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹក់រណ៍�  OCSEA 
គ្រោះ�ើយ។ អាណ៍តុនិៃ� អងាភាព័�គរបា�ម្ពុ�ិមា��ក់ខណ៍ៈជាក់�់ក់់
ចំំគ្រោះពាះ OCSEA គ្រោះ�ើយ បា�ដែ�មុា�ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ�ងឹបញ្ញាា ស្តុ�ុសិ្តុ�ខ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិា�ា ង ទ��ំ ទ��យវ័ញិ។ គ្រោះ�យស្មារគ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ក់រណ៍� ន្ទាន្ទា 
ដែដ៏��តូវ័បា� គ្រោះចាទ�បកា� ់�ិងក់ត�់តាថ្នាជា បទគ្រោះ�ុើស្តុ ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�
ក់ណំ៍ត�់បគ្រោះភទ ជា OCSEA �ា ងជាក់�់ក់គ់្រោះ�ើយ។ មា�ធាត�ផ្លូំ ំន្ទាន្ទា
នៃ�  CSEA តាម្ពុអ�ឡាញ �ិងគ្រោះ��អ�ឡាញ រមួ្ពុទាំងំ អំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រ �ងិ
រតព់័�ធម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏��តវូ័បា��ក់ប់ញ្ឈច� � គ្រោះ�ក់ា�ងបទគ្រោះ�ុើស្តុន្ទាន្ទា ដែដ៏� �តវូ័
បា�រាយការណ៍៍ ជី��ដ៏�់អងាភាព័ន្ទាន្ទា (ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រ
ម្ពុ��ស្តុំ �ិងការពារអ��តជិី� �ិងន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិា)។ អាក់អ��វ័តុចំាប ់�តូវ័ដែតបញ្ឈជ� � សំ្តុណ៍�ំ  គ្រោះរឿង គ្រោះ�អយយការ ជា �ចំ់
ខាត គ្រោះទាំះប�ការ គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតមា�បទគ្រោះ�ុើស្តុ ឬ�ុ�បទគ្រោះ�ើសុ្តុ។

១.2 ការរក់គ្រោះ�ើញ OCSEA ជាអ�ុរជាត ិ�ងិការបញ្ឈជ� � ១.2 ការរក់គ្រោះ�ើញ OCSEA ជាអ�ុរជាត ិ�ងិការបញ្ឈជ� � 

�ិន្ទាា ការគ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ អំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�ិន្ទាា ការគ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ អំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ�បព័�័ធអ�ឡាញ
ជី�ំសួ្តុម្ពុ�ខ ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ក់មុ្ពុ�ជាទ�ិា�យ័ �តវូ័បា�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ ស្តុ�មាប់
គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ព័�   ម្ពុជីឈ ម្ពុណិ៍�  ស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់
ស្តុ�មាប ់ក់�មារបាតខួូ់��ិងក់�មាររងការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  (NCMEC) អពំ័�
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ន្ទាន្ទាពាក់ព់័�័ធ �ងឹ ការស្តុងំយ័ អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាស្តុ�មាបឆ់្នាំា 2ំ0១៧ដ៏�់ 20១៩។

ចំាបស់្តុហិព័�័ធរបស់្តុស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់ ត�មូ្ពុវ័ថ្នា " អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា
គ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់"  (ឧទាំ. �កុ់ម្ពុហុិ�� បគ្រោះចំចក់វ័ទិា) ដែដ៏�មា�ម្ពុ���ឋ � គ្រោះ�
ស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់ រាយការណ៍៍ អពំ័� គ្រោះហិត�ការណ៍៍ ន្ទាន្ទា នៃ� ការស្តុងំយ័អពំ័� ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ក់�មារ គ្រោះ�គ្រោះ�ើក់មុ្ពុវ័ធិិ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍
នៃ� NCMEC។ NCMEC ចាតរ់បាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះជា�ក់មុ្ពុ �ិងបញ្ឈជ� �
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�កា� ់អងាភាព័អ��វ័តុចំាបជ់ាត ិរបស់្តុ
�បគ្រោះទស្តុ ពាក់ព់័�័ធ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �មា�ចំំណាតក់ារ។ គ្រោះទាំះប� ជា�ា ងណាកី់� ចំំគ្រោះពាះ
អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុដែដ៏�ម្ពុ�ិមា�ម្ពុ���ឋ �គ្រោះ�ស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់  

គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ដែបបគ្រោះ�ះ �តូវ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�តាម្ពុការស្តុុ័�គចំតុិ។ គ្រោះ�យស្មារ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ��គប ់ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ទាំងំអស់្តុ រាយការណ៍៍ អពំ័� ការស្តុងំយ័ អពំ័�ការរគំ្រោះ�ភ
បពំា� ក់�មារ ជី��ដ៏�់ NCMEC ទិ�ា�យ័ខាងគ្រោះ�កាម្ពុ ម្ពុ�ិមា�ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
គ្រោះព័ញ�យិម្ពុម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុគ្រោះ��គ្រោះ� នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�ើយ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 43

គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ន្ទាន្ទាពាក់ព់័�័ធ �ងឹ ការស្តុងំយ័ អំព័� ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មាររបស់្តុ NCMEC  បា�ទទួ�តាម្ពុរយៈម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��ព័�័ធ 
នៃ�អងាភាព័គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតស្តុ�ិុស្តុ�ខមាត�ភ�ម្ពុរិបស់្តុស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់ ម្ពុក់កា�់
ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី�របស់្តុ�បគ្រោះទស្តុ
ក់មុ្ពុ�ជា។ 

 ចំំ�ួ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ ស្តុ�មាបក់់មុ្ពុ�ជា បា�គ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើងចំំ�ួ� 2៦១% គ្រោះ�រវាង
ឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិឆ្នាំា  ំ20១៩ (តារាង ១៥) ជាម្ពុយួ�ងឹគ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើងចំំ�ួ� 
៤2១% គ្រោះ�រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិឆ្នាំា 2ំ0១៨ �ងិបា�ធូាក់ច់ំ�ះចំំ�ួ� 
៣១% គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៩។ ការធូាក់ច់ំ�ះគ្រោះ�ះ មា�ក់�ម្ពុតិគ្រោះ�ចំើ�ជាង ការធូាក់ច់ំ�ះ
នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ក់�មារ ជាស្តុក់�រមួ្ពុបញ្ឈច� ��ា  (៨%)។ 

�បគ្រោះភទនៃ�បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA�បគ្រោះភទនៃ�បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA

ការវ័ភិាគ គ្រោះ�ើគ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការ

គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារទាំងំគ្រោះ�ះ បា�បងាា ញថ្នា ការមា� ការផ្លូ�ិត �ិង 
ការដែចំក់ចាយ  CSAM (ដែដ៏�ចំាបស់្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់កំ់ណ៍តថ់្នា ជា
"អគំ្រោះព័ើអាស្តុអាភាស្តុក់�មារ" ) មា�ចំំ�ួ�គ្រោះស្តុាើរដែតគ្រោះស្តុុើ�ងឹ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍
ទាំងំអស់្តុ ស្តុ�មាប�់បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩។  
�ុ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ណាម្ពុយួ�តវូ័ក់ណំ៍តថ់្នាជាអាទភិាព័ទ� ១ ដែដ៏�
បងាា ញថ្នា ក់�មារក់ពំ័�ងស្តុិិតគ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ក់់ា�ងគ្រោះព័�ឆ្នាំប់ៗ គ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ នៃ� NCMEC គ្រោះស្តុាើរដែតទាំងំអស់្តុ ស្តុ�មាប ់�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា
គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ព័�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ ដ៏�់ 20១៩ មា� អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុ
គ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ ជា �បភព័នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ទាំងំគ្រោះន្ទាះ។ អាក់ផី្លូ�់
គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុគ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ស្តុរ�បចំំ�ួ� ៣៧  បា��ក់គ់្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍
�ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុម្ពុយួ អពំ័� ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈចក់�មារចំំគ្រោះពាះ
�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�នៃ�របាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ (តារាង ១៦)។ 
ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ�ឹងបងាា ញ��វ័ ព័ពិ័ធិិភាព័ គ្រោះ�ក់ា�ង ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ 
OCSEA បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ។

តារាង ១៦. គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័ អំព័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា ក់មុ្ពុគ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ �ំ�បក់់ពំ័�� ទាំងំនៃម្ពុា។តារាង ១៦. គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័ អំព័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា ក់មុ្ពុគ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ �ំ�បក់់ពំ័�� ទាំងំនៃម្ពុា។

�្�ាំ20១៧ �្�ាំ20១៨ �្�ាំ20១៩

Facebook 2៤.៧៩0 ១៣១.១22 ៩0.៥៩៦
Google ៣2៨ ៤១៦ ៤៦៧
Instagram.Inc 2៩ ១៤៤ ១៣2
Twitter /Vine.co ៦៦ ១0៦ ១១2
Microsoft Online Operations 2 2៥ ៩៥
Tumblr 2៦ 2៥ ១៤
Pinterest.Inc 2 ៩ ១0
Imgur LLC ៣ ១ ៥
Discord Inc. ៤
Dropbox Inc. 2 2
Multi Media LLC/Z Medianow LLC/Chaturbate 2
Smug Mug Flickr 2 2
Snapchat ៣ 2
Vimeo LLC ៤ 2
Digital Ocean ១ ១
Linked In Corporation ១
Omeagle.com LLC ១ ១
Roblox ១
Tagged.com ១
Tinder Inc ១

ម្ពុ���ឋ �៖ ទ�ិា�យ័អំព័�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ដែដ៏�ផី្លូ�់គ្រោះ�យ NCMEC គ្រោះ�យគ្រោះរៀបចំំគ្រោះ�តាម្ពុ ការរាបចំ់ំ��ួ គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៩ �ទធផ្លូ� ស្តុ��យ �តូវ័បា�ដ៏ក់គ្រោះចំញ។

២.១ ទិនាន័យដៃនការអន�វិតិតចា�់

* វាក់យស័្តុព័ាគ្រោះ�បើ ក់ា�ង ជួីរឈរ គ្រោះ�ះ �ូ�ះ បញ្ញាច ងំ ព័� ការ ចាតថ់្នាា ក់ ់គ្រោះ�យ ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍� ជាត ិស្តុ�មាប ់ក់�មារ បាត ់ខួូ� �ិង  �តូវ័បា�គ្រោះគគ្រោះក់ង �បវ័ញ័្ឈច   �ស្តុប តាម្ពុ ចំាប ់របស់្តុ ស្តុហិរដ៏ឋ អាគ្រោះម្ពុរកិ់។ ការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័ស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ត់សុ្តុ�ម្ពុតិគ្រោះអាយគ្រោះ�បើពាក់យស្តុមាា រៈរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ជី�ំសួ្តុវ័ញិ �ស្តុបតាម្ពុគ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទា�ំ�ចំហិាគំ្រោះបុើក់   Luxembourg Guidelines.

* CyberTips គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុ�បគ្រោះភទគ្រោះ�ះអាចំសំ្តុគ្រោះ�ដ៏�់រ�បភាព័ CSAM គ្រោះ�ចំើ�ជាងម្ពុយួ។ ឧទាំហិរណ៍៍ អាក់ផុ្លូ�់គ្រោះស្តុវាគ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ដែដ៏�រាយការណ៍៍ម្ពុយួចំំ�ួ�បា��ក់ប់ញ្ឈច� �រ�បភាព័ជាគ្រោះ�ចំើ�ក់ា�ង
របាយការណ៍៍ដែតម្ពុយួ ខ�ស្តុព័�រ�បភាព័ម្ពុយួក់ា�ងម្ពុយួរបាយការណ៍៍ �ងិរបាយការណ៍៍ជាគ្រោះ�ចំើ�ក់ា�ងសំ្តុណ៍�ំ គ្រោះរឿងជី�ស្តុងំយ័ដែតមាា ក់។់

https://ecpat.org/luxembourg-guidelines/


ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ44

Facebook ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័គ្រោះ�ើគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ គ្រោះ�ចំើ�បំផ្លូ�ត ដែដ៏��តវូ័បា��ក់់
ជី�� NCMEC គ្រោះ�រវាងឆ្នាំា  ំ20១៧ �ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩។ គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍
របស់្តុ Facebook  ពាក់ព់័�័ធ�ងឹក់មុ្ពុ�ជាបា�គ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើងចំំ�ួ� 2៦៥% គ្រោះ�
រវាង ឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩ �ងិធូាក់ច់ំ�ះចំំ�ួ� ៣១% គ្រោះ�រវាង
ឆ្នាំា 2ំ0១៨�ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩។ គ្រោះទាំះប�ជា បរមិាណ៍ មា�ទហំិតំ�ចំជាងគួរឱ្យយ
ក់តស់្តុមាា �់ក់ី� អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុម្ពុយួចំំ�ួ�ដ៏នៃទគ្រោះទៀតមា��ិន្ទាា ការផ្លូា�យព័�
គ្រោះ�ះ គ្រោះ�យ មា�ការគ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើងជាប�ុបន្ទាា ប ់គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�គ្រោះ�ះ។ 

ភាព័ខ�ស្តុ�ា នៃ�ថ្នាា �ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុនៃ�ការរាយការណ៍៍របស់្តុអាក់ផុ្លូ�់
គ្រោះស្តុវាគ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ដែដ៏�មា�ស្តុកុា��ព័���ិយអពំ័��ក់ខណ៍ៈធិមុ្ពុជាតិ
ទាំក់ទ់ង�ឹងការស្តុងំយ័បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធក់រណ៍� OCSEA 
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ក់�មារ  គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា បងាា ញថ្នា ការបគ្រោះងាា ះរ�បភាព័ �ិងក់មុ្ពុវ័ធិិ�

 ជីដែជីក់ ជាវ័ �គ្រោះដ៏អ� ម្ពុយួចំំ�ួ� រមួ្ពុទាំងំក់មុ្ពុវ័ធិិ� ដែដ៏�បងើ�ក់ខណ៍ៈ ឱ្យយមា�ការ 
ជីដែជីក់ជាវ័ �គ្រោះដ៏អ�គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យ (e.g., Omeagle.com)  កំ់ព័�ងរាយការណ៍៍ 

ក់រណ៍�  OCSEA ជី��ដ៏�់ NCMEC ។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះបងាា ញ��វ័វ័តុមា�
របស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA  ជាម្ពុយួ�ងឹ ការក់ណំ៍តប់ា���វ័ក់�ម្ពុតិ
បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ �ិងចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ឯក់គ្រោះទស្តុក់ា�ងក់�ម្ពុតិម្ពុយួ។ ការគ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ ក់មុ្ពុវ័ធិិ� ដែដ៏�មា�ឯក់គ្រោះទស្តុ   ស្តុ�មាប ់ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ស្តុក់មុ្ពុភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ (ដ៏�ចំជា Chaturbate)  ដែដ៏�រដែម្ពុងដែតងមា� ការ
បង�់បាក់ ់បគ្រោះងើើ� �ទធភាព័នៃ� OCSEA ជាម្ពុយួ�ងឹស្តុមាស្តុធាត�
ពាណិ៍ជីជក់មុ្ពុ។

ចំំ�ួ�អាស្តុយ�ឋ � IP ដែដ៏��តូវ័បា�រាយការណ៍៍៖ចំំ�ួ�អាស្តុយ�ឋ � IP ដែដ៏��តូវ័បា�រាយការណ៍៍៖

អាស្តុយ�ឋ �ព័ធិិ�ស្មារអ���ធឺិណិ៍ត  (IP) �តូវ័ក់ណំ៍ត ់ចំំគ្រោះពាះឧបក់រណ៍៍��
ម្ពុយួៗគ្រោះ�គ្រោះ�ើបណីាញជាក់�់ក់ ់ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះវ័�ជាក់�់ក់។់ ទ�ិា�យ័ នៃ� 
NCMEC ស្តុ�មាប ់ក់មុ្ពុ�ជា ក់អ៏��ញ្ញាា តឱ្យយមា�ការវ័ភិាគ ក់�ម្ពុតិខុស់្តុ គ្រោះ�គ្រោះ�ើ
អាស្តុយ�ឋ � IP គ្រោះ�យដែ�ក់ ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុក់ា�ងការចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈចក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុងំយ័ ផ្លូងដែដ៏រ។

តារាង ១៧៖ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ចំំ��ួនៃ�អាស្តុយ�ឋ �  IP ស្តុ�មាបក់ារផ្លូា�ក់គ្រោះ�យដែ�ក់  តារាង ១៧៖ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ចំំ��ួនៃ�អាស្តុយ�ឋ �  IP ស្តុ�មាបក់ារផ្លូា�ក់គ្រោះ�យដែ�ក់  
ដែបងដែចំក់គ្រោះ�តាម្ពុឆ្នាំា ។ំ ដែបងដែចំក់គ្រោះ�តាម្ពុឆ្នាំា ។ំ 

ឆ្នាំា 2ំ0១៧ ឆ្នាំា 2ំ0១៨ ឆ្នាំា 2ំ0១៩
% នៃ�ការផូ្ទាស់្តុបី�រ
ព័�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ ដ៏�់ 

20១៩

% នៃ�ការផូ្ទាស់្តុបី�រ
ព័�ឆ្នាំា 2ំ0១៨ ដ៏�់ 

20១៩

អាស្តុយ�ឋ � IP  ស្តុ�មាបក់ារផ្លូា�ក់គ្រោះ�យដែ�ក់ គ្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជា

៨.0៥៨ ១៦.៥៩៤ ១៩.02៣ ១៣៦% ១៥%

របាយការណ៍៍ ស្តុរ�បស្តុ�មាបក់់មុ្ពុ�ជា 2៥.៣0៩ ១៣១.៩00 ៩១.៤៥៨ 2៦១% -៣១%

របាយការណ៍៍ គ្រោះ�តាម្ពុ អាស្តុយ�ឋ �  IP គ្រោះ�យដែ�ក់ ៣,១៤ ៧,៩៥ ៤,៨១ ៥៣% -៤0%
ម្ពុ���ឋ � ៖ ទិ�ា�យ័ នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ដែដ៏�ផី្លូ�់គ្រោះ�យ NCMEC។

ចំំ�ួ�របាយការណ៍៍ ខុស់្តុជាង អាស្តុយ�ឋ �  IP គ្រោះ�យដែ�ក់ន្ទាន្ទា (តារាង 
១៧)  បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញ��វ័ �និ្ទាា ការ ស្តុ�មាប ់ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ក់ា�ងការផ្លូា�ក់ស្តុមាា រ 
CSAM ជាគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះព័�ដែដ៏��តវូ័បា�រក់គ្រោះ�ើញ គ្រោះ�យបគ្រោះងើើត ��វ័
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ជាគ្រោះ�ចំើ�ជាម្ពុយួ�ងឹ អាស្តុយ�ឋ � IP ផ្លូា�ក់ដ៏�ចំ�ា ។ 
គ្រោះ�យស្មារចំំ��ួគ្រោះ�ះ គឺជាចំំ��ួម្ពុធិយម្ពុ ការស្តុ�ុតថ្នា IPs ដែដ៏��តូវ័ បា�
ស្តុងំយ័ម្ពុយួចំំ�ួ��ឹងមា�ទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍កា�ដ់ែត
គ្រោះ�ចំើ� គ្រោះហិើយ  IPs ម្ពុយួចំំ�ួ��ឹង មា�ទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ 

គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ចំំ��ួតិចំ គឺជាការស្តុ�ុត�ា ងស្តុម្ពុគ្រោះហិត�ផ្លូ�។ គ្រោះ� 
ក់�ម្ពុតិទ�គ្រោះ� អ�តា គ្រោះ�ះ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាមា�ក់�ម្ពុតិខុស់្តុ ជាង �បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀត
គ្រោះ�ក់ា�ងវ័សិ្មា�ភាព័នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�យ គ្រោះ�ើងដ៏�់
ក់�ម្ពុតិខុស់្តុបផំ្លូ�ត គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៨ គ្រោះ�ចំំ��ួម្ពុធិយម្ពុ �តឹម្ពុដែតគ្រោះ� គ្រោះ�កាម្ពុ 
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ�បាបំ�បា�គ្រោះណាះ ះ ចំំគ្រោះពាះ អាស្តុយ�ឋ � IP 
គ្រោះ�យដែ�ក់ម្ពុយួ។ក់ា�ងគ្រោះព័�ជាម្ពុយួ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ម្ពុយួ 

២.១ ទិនាន័យដៃនការអន�វិតិតចា�់

* ការជីដែជីក់ជាវ័ �គ្រោះដ៏អ�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការតាម្ពុរយៈក់មុ្ពុវ័ធិិ� ឬគ្រោះគហិទំព័រ័ �ិងអ��ញ្ញាា តឱ្យយអាក់គ្រោះ�បើអ���ធឺិណិ៍តភាជ បជ់ាម្ពុយួអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តគ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតគ្រោះ��គបទ់�ក់ដែ�ូងក់ា�ងពិ័ភព័គ្រោះ�ក់ ស្តុ�មាបក់ារ�បា�ស័្តុយ
ទាំក់ទ់ងតាម្ពុវ័ �គ្រោះដ៏អ�។

* ចំំណា៖ំ អាស្តុយ�ឋ � IP ដ៏�ចំ�ា អាចំ�តវូ័បា�រាបក់់ា�ងរយៈគ្រោះព័�គ្រោះ�ចំើ�ជាងម្ពុយួឆ្នាំា  ំគ្រោះហិើយរបាយការណ៍៍ម្ពុយួអាចំមា�អាស្តុយ�ឋ � IP ពិ័ត�បាក់ដ៏គ្រោះ�ចំើ�ជាងម្ពុយួ។ វ័ធិា�ការបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ�ក់គ់្រោះចំញ
គ្រោះ�យ ISPs រមួ្ពុទាំងំការកំ់ណ៍តគ់្រោះ�បើ អាស្តុយ�ឋ � IP  ឌ្ឍ�ណាម្ពុចិំ �ិងការដែចំក់រដំែ�ក់អាស្តុយ�ឋ � IP ជីនំ្ទា�គ់្រោះ� ៤ គ្រោះ�គ្រោះ�ើឧបក់រណ៍៍ម្ពុយួចំំ�ួ�ធំិក់អ៏ាចំជីះឥទធពិ័�ដ៏�់ចំំ��ួអាស្តុយ�ឋ � IP 
ព័តិ�បាក់ដ៏ដែដ៏��តូវ័បា�ក់ត�់តាទ�ក់ ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 45

ដែដ៏�មា�អាស្តុយ�ឋ � IP ផ្លូា�ក់គ្រោះ�ើស្តុព័�ម្ពុយួ គអឺាចំគ្រោះក់ើតមា�។  ចំំណ៍� ចំ
គ្រោះ�ះ អាចំ�ូ�ះបញ្ញាច ងំ គ្រោះហិត�ការណ៍៍ នៃ�ស្តុងំយ័អពំ័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ក់�មារគ្រោះ�ើស្តុព័�ម្ពុយួ ដ៏�ចំ ដែដ៏� �ងឹគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះការគ្រោះធិែើការរាយការណ៍៍
គ្រោះ�យនៃដ៏ ដែដ៏��បម្ពុ��ផី្លូ� ំគ្រោះហិត�ការណ៍៍ ជាគ្រោះ�ចំើ� ស្តុ�មាបក់ារស្តុងំយ័
ដែតម្ពុយួ។ 

ការទទ�ួបា� �ងិការដែចំក់ចាយ CSAM គ្រោះស្តុាើរដែតគ្រោះស្តុុើ�ងឹ
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ទាំងំអស់្តុស្តុ�មាប ់�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា។ គ្រោះទាំះប�ជាវ័ធិិ�
ស្មាស្រ្តស្តុទំុគ្រោះ�ើប នៃ�ការដែចំក់ចាយ CSAM តាម្ពុរយៈ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ស្តុងាម្ពុ គឺជាវ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុទុ�គ្រោះ� ខូាងំកី់� ការដែចំក់ចាយក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់ស្មាា �់
តាម្ពុដែបបប�រាណ៍ គ្រោះ�ដែតមា�។

ទ�ិា�យ័ ព័�ស្តុមុ្ពុ�័ធស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះក់�មារ អំព័� ការដែចំក់ចាយ CSAM 
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់ស្មាា �់�ា  ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�ចាបព់័� នៃថៃទ�៩ ដែខម្ពុថិ�ន្ទា 
ឆ្នាំា 2ំ0១៩ ដ៏�់នៃថៃទ�៨ ដែខម្ពុថិ�ន្ទា ឆ្នាំា 2ំ020 �តវូ័បា�បងាា ញ
ខាងគ្រោះ�កាម្ពុ។ ភាព័តណំាង នៃ�ទិ�ា�យ័ ស្តុ�មាប ់ក់មុ្ពុ�ជារមួ្ពុជាម្ពុយួ�ងឹ
ទ�ិា�យ័ ស្តុ�មាប ់�បគ្រោះទស្តុគ្រោះ��គ្រោះ�ដ៏នៃទគ្រោះទៀត នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�អាស្តុ��អាគ្រោះគាយអ៍��ញ្ញាា តឱ្យយមា�ការគ្រោះ�បៀបគ្រោះធិៀប�ា បា� (ស្តុ�ម្ពុ
គ្រោះម្ពុើ�តារាង ១៨)។

តារាង ១៨. ការដែចំក់ចាយ CSAM �ិងការទាំញយក់ ព័� �បគ្រោះទស្តុគ្រោះ��គ្រោះ�តារាង ១៨. ការដែចំក់ចាយ CSAM �ិងការទាំញយក់ ព័� �បគ្រោះទស្តុគ្រោះ��គ្រោះ�
នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដែដ៏� �តូវ័ បា� ស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�គ្រោះ�ើ បណីាញថ្នាា ក់ ់ដែដ៏� �តូវ័ បា� ស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�គ្រោះ�ើ បណីាញ
ដែចំក់ចាយឯក់ស្មារក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ អាក់ស្មាា �់�ា  ដែដ៏�ផី្លូ�់គ្រោះ�យស្តុមុ្ពុ�័ធដែចំក់ចាយឯក់ស្មារក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ អាក់ស្មាា �់�ា  ដែដ៏�ផី្លូ�់គ្រោះ�យស្តុមុ្ពុ�័ធ
ស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះ  ក់�មារ។ស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះ  ក់�មារ។

 

អាស្តុយដ្៏ឋា� 
IP

គ្រោះ�ខស្តុមាា �់
គ្រោះ�យដែ�ក់ជាស្តុ

ក់� GUIDs

ក់ម្្ពុព័�ជីា ១៣១៩ ៩៥
ឥណ្៍ឌ្ឍ��គ្រោះសុ្តុ� ១១2៤ 202

ម្ពុាា�គ្រោះសុ្តុ� 2៧៥៤ ៥៥៨
ហ្ិវ័���ព័�� ១៩៧១ ១៤៤៦

ថនៃ ៣0៤៩ ៦0៩
គ្រោះវ័ៀតណាម្ពុ ៩2៥ ១៤១

ម្ពុ���ឋ �៖ ទិ�ា�យ័ ដែដ៏�ផី្លូ�់ ស្តុមុ្ពុ�័ធស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះក់�មារ ស្តុ�មាបរ់យៈគ្រោះព័�ព័� នៃថៃទ�៩ ដែខម្ពុថិ�ន្ទា ឆ្នាំា 2ំ0១៩ 

ដ៏�់នៃថៃទ�៨ ដែខម្ពុថិ�ន្ទា ឆ្នាំា 2ំ020។

ក់ា�ងអំ��ងរយៈគ្រោះព័�នៃ�គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាមា�
ទនិ្ទាា ការ��បគ្រោះចា� ក់មុ្ពុវ័ធិិ� (ស្តុ�ហិែដែវ័) បន្ទាា បព់័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុមី្ពុងៗ គ្រោះហិើយ ឬ
��បគ្រោះចា�ព័�គ្រោះព័�ម្ពុយួគ្រោះ�គ្រោះព័�ម្ពុយួ �ងិបញ្ឈច� �គ្រោះ�ើងវ័ញិ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគចំងដ់ែចំក់ចាយ ឬទាំញយក់ មី្ពុងគ្រោះទៀត។ ភាព័ខ�ស្តុ�ា ក់�ម្ពុតិខុស់្តុ អាចំ
បងាា ញគ្រោះឆុ្នាំះគ្រោះ�រក់ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ  IP ថ្នាម្ពុវ័�ុ័ របស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ។

ការដែចំក់ចាយគ្រោះ�គ្រោះ�ើបណុាញរវាងមាា ក់គ់្រោះ�មាា ក់ ់ម្ពុ�ិស្តុ�វ័ជាស្តុក់មុ្ពុភាព័ 
“ចំម្ពុីង” គ្រោះន្ទាះគ្រោះទ គ្រោះបើគ្រោះធិៀបគ្រោះ��ងឹការដែចំក់ចាយគ្រោះ�តាម្ពុក់មុ្ពុវ័ធិិ�បណុាញ
ស្តុងាម្ពុធំិៗ អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុចាបំាចំ�់តវូ័ ទាំញយក់ស្តុ�ហិែដែវ័រឯក់គ្រោះទស្តុ �ងិ
គ្រោះធិែើការផ្លូា�ក់ �ិងដែស្តុែងរក់ CSAM �ា ងស្តុក់មុ្ពុ ដែដ៏�ជាញឹក់ញាប ់ �ស្មាវ័
�ជាវ័គ្រោះ�តាម្ពុគ្រោះឈុាះរបស់្តុឯក់ស្មារ  ដែដ៏��តូវ័បា�ដែចំក់ចាយ គ្រោះ�ក់ា�ង 
បណីាញជី�គ្រោះ�ុើស្តុ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�ជាម្ពុយួ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ ការចាបយ់ក់ 

អាស្តុយ�ឋ � IP ជាគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�តាម្ពុ ការតគ្រោះមូ្ពុើង ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ដែចំក់ចាយឯក់ស្មារ 
ដែដ៏�តណំាងគ្រោះ�យ ចំំ��ួនៃ�គ្រោះ�ខកំ់ណ៍តស់្តុមាា �់គ្រោះ�យដែ�ក់ជា
ស្តុក់� គ្រោះ�ក់ា�ង តួគ្រោះ�ខខាងគ្រោះ�ើ បងាា ញថ្នា ជាម្ពុធិយម្ពុ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុក់មុ្ពុ�ជា
បា�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ង គ្រោះ�ក់ា�ងការដែចំក់ចាយ CSAM ជា គ្រោះ�ចំើ�ដ៏ង គ្រោះ�ក់ា�ង
រយៈគ្រោះព័� ដែដ៏��តវូ័ក់ណំ៍តជ់ាសំ្តុណាក់។ ការស្តុគ្រោះងើតទាំងំគ្រោះ�ះបងាា ញ��វ័ 

បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA ដែដ៏�ម្ពុ�ិថម្ពុថយ �ិងដែដ៏��ប�ពឹ័តុគ្រោះ�យអាក់ប�គា�
ម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា។ 

ការដែស្តុែងរក់គ្រោះ�តាម្ពុគ្រោះគហ៍ិទំព័រ័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រក់ CSAMការដែស្តុែងរក់គ្រោះ�តាម្ពុគ្រោះគហ៍ិទំព័រ័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រក់ CSAM

ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ �តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ើ Google Trends គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តក់់�ម្ពុតិ
នៃ� ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ ចំំគ្រោះពាះ CSAM គ្រោះ� ក់មុ្ពុ�ជា។  ក់ា�ងឧទាំហិរណ៍៍ដ៏បំ�ង 
�ក់មុ្ពុការងារ បទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ើក់�មាររបស់្តុ�គរបា�អ�ុរជាត ិ បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ
ពាក់យជាសំ្តុណាក់ចំំ�ួ� 20 គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើជាពាក់យគ�ូះឹ �ងិឃូ្លាំស្តុ�មាប់
ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ចំំគ្រោះពាះ CSAM  របស់្តុអាក់ឯក់គ្រោះទស្តុ។ ពាក់យទាំងំគ្រោះ�ះ �តូវ័
បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ចំំគ្រោះណ៍ះដ៏ងឹឯក់គ្រោះទស្តុអំព័�គ្រោះឈុាះឯក់ស្មារ
ពាក់ ់ព័�័ធ  �ងឹ CSAM សំ្តុណួ៍ររបស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ងិ��ម្ពុភាស្មា ដែដ៏��តូវ័
បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុហិគម្ពុ� ៍ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ។ សំ្តុណួ៍រន្ទាន្ទា អពំ័�
ការដែស្តុែងរក់ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ព័�នៃថៃទ�១ ដែខម្ពុក់រា ឆ្នាំា 2ំ0១៧ ដ៏�់
នៃថៃទ�៣១ ដែខធិា� ឆ្នាំា 2ំ0១៩ បា�ផី្លូ�់�ទធផ្លូ��ត�បថ់្នា "ទ�ិា�យ័ម្ពុ�ិ
�គប�់��"់  ស្តុ�មាបព់ាក់យ��ម្ពុយួៗ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុពាក់យគ�ឺូះទាំងំ20គ្រោះ�ះ។
ការផី្លូ�់�ត�បថ់្នា "ទ�ិា�យ័ ម្ពុ�ិ�គប�់��"់  គ្រោះស្តុុើ�ងឹ ពិ័�ា�ស្តុ��យនៃ�ភាព័

២.១ ទិនាន័យដៃនការអន�វិតិតចា�់

*  Globally Unique Identifier (GUID) គឺជាគ្រោះ�ខ ១2៨-bit ដែដ៏�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ�បព័�័ធ�បតិបតិុការ Windows ឬក់មុ្ពុវ័ធិិ� Windows គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តរ់ក់ស្តុមាស្តុធាត�ជាក់�់ក់ ់ដែផ្លូាក់រងឹ 
ក់មុ្ពុវ័ធិិ� ឯក់ស្មារ គណ៍��អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធទ�ិា�យ័�ឋ � �ងិធាត�គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត។

* Google Trends (trends.google.com)  គឺជាឧបក់រណ៍៍�ក់គ់្រោះអាយគ្រោះ�បើជាស្មាធារណ៍ៈដែដ៏�ផុ្លូ�់�ទធផ្លូ�ម្ពុក់វ័ញិអពំ័��បជា�បិយភាព័នៃ�ពាក់យគ�ូះឺដែស្តុែងរក់ �ិងដែខំអក់ំរដែដ៏�ទាំក់ទ់ងគ្រោះ��ឹងអែ�
គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតគ្រោះ�ក់ា�ងបាា រាា ដែម្ពុា�តដែដ៏�បា�កំ់ណ៍ត។់ ជាជាង���ដ់ែតបងាា ញចំំ�ួ�ដែស្តុែងរក់ស្តុរ�ប ឧបក់រណ៍៍�ងឹគណ៍ន្ទាពិ័�ា� (ក់ា�ងចំគ្រោះនូ្ទាះព័� ១ ដ៏�់ ១00) គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើពាក់យដែស្តុែងរក់ ឬស្តុមាមា�តនៃ�ដែខំ
អក់ំរចំំគ្រោះពាះការដែស្តុែងរក់ទាំងំអស់្តុគ្រោះ�ើពាក់យ/ដែខំអក់ំរទាំងំអស់្តុ។ ទិ�ា�យ័�តវូ័បា�ដែបងដែចំក់គ្រោះ�យការដែស្តុែងរក់ស្តុរ�បគ្រោះ�ក់ា�ងបាា រាា ដែម្ពុា�តជាភ�ម្ពុសិ្មាស្រ្តស្តុ ុ�ិងគ្រោះព័�គ្រោះវ័�ដែដ៏��តូវ័បា�ក់ណំ៍ត ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំ
បា���វ័�បជា�បយិភាព័នៃ�ការដែស្តុែងរក់។ ខណ៍ៈគ្រោះព័�ដែដ៏� Google Trends ទាំញយក់ដែតគំរ�នៃ�ការដែស្តុែងរក់របស់្តុ Google គ្រោះន្ទាះ សំ្តុណ៍�ំ ទិ�ា�យ័�តវូ័បា�ចាតទ់�ក់គ្រោះ�យ�ក់មុ្ពុហុិ��ថ្នាមា��ក់ខណ៍
តណំាង គ្រោះ�យស្មារដែតការដែស្តុែងរក់រាបព់ា��់��តវូ័បា�ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការក់ា�ងម្ពុយួនៃថៃ។ ស្តុ�មាបព់័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុអំព័�ទ�ិា�យ័ �ងិការ�ក់ព់័�ិា� ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�៖ សំ្តុណួ៍រគ្រោះគសួ្តុរញឹក់ញាបអ់ពំ័�ទ�ិា�យ័របស់្តុ Google 
Trends data.

*  ពាក់យ ជា ភាស្មា អងគ់្រោះគូស្តុ �តវូ័ បា� គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ គ្រោះ�យ ស្មារ ��ម្ពុភាស្មា ក់ា�ង �សុ្តុក់ គ្រោះធិែើគ្រោះអាយមា��ទធផ្លូ� ម្ពុ�ិគ្រោះទៀងទាំត។់ បគ្រោះចំចក់ស័្តុព័ាឯក់គ្រោះទស្តុជាស្តុក់�ទាំងំគ្រោះ�ះ�តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�យ�ក់មុ្ពុការងារ�បឆ្នាំងំ
ឧ�កិ់ដ៏ឋក់មុ្ពុគ្រោះ�ើក់�មាររបស់្តុ INTERPOL ។ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រក់ាភាព័ដ៏�ចំ�ា គ្រោះ�ក់ា�ងរបាយការណ៍៍នៃ�ការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័ទាំងំអស់្តុ ពាក់យជាភាស្មាគ្រោះដ៏ើម្ពុម្ពុ�ិ�តូវ័បា�គ្រោះ�បើគ្រោះទ ��ះ�តាដែតមា��ក់ខខណិ៍ម្ពុយួចំំ�ួ��តូវ័
បា�ផុ្លូ�់ជី��។

http://trends.google.com/
https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en&ref_topic=6248052
https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en&ref_topic=6248052


ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ46

គ្រោះព័ញ�ិយម្ពុ ដែដ៏�បងាា ញ��វ័ក់�ម្ពុតិនៃ� ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ ទាំប ដែដ៏�អាចំ
គ្រោះ�បៀបគ្រោះធិៀបបា�ចំំគ្រោះពាះពាក់យគ្រោះន្ទាះ (ជាជាងថ្នា �ុ��ទធផ្លូ�ទាំ�់ដែតគ្រោះស្មាះ
ស្តុ�មាបក់ារដែស្តុែងរក់គ្រោះន្ទាះ) គ្រោះ�ក់ា�ងក់�ម្ពុតិភ�ម្ពុសិ្មាស្រ្តស្តុ ុ�ិងគ្រោះព័�គ្រោះវ័� ដែដ៏�
�តូវ័បា�ក់ណំ៍ត។់ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�បៀបគ្រោះធិៀបជាម្ពុយួ �ទធផ្លូ� នៃ�ការដែស្តុែងរក់
ជាស្តុក់� ស្តុ�មាបព់ាក់យដ៏�ចំ�ា គ្រោះ�ះ �ិងចំំគ្រោះពាះការដែស្តុែងរក់ ដែដ៏��តូវ័បា�
គ្រោះធិែើ គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ដ៏�ចំ�ា  ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ បងាា ញ
ឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ពាក់យដែដ៏��តវូ័បា��ស្មាវ័�ជាវ័ រក់ CSAM ជា ឯក់គ្រោះទស្តុ អាចំ
�តូវ័បា� គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាតិចំជាង គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុម្ពុយួចំំ�ួ�
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា   អាចំមា�ការ ដែវ័ក់ដែញក់ថ្នា អាក់ដែស្តុែងរក់ CSAM 
ដែដ៏�មា�ការយ�់ដ៏ងឹគ្រោះ�ចំើ�   ម្ពុ�ិទំ�ងជាដែស្តុែង រក់គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ ដែបប
ចំំហិរ ក់ី� ភាព័គ្រោះព័ញ�ិយម្ពុពាក់ព់័�័ធ នៃ�ពាក់យ គ្រោះ�ក់ា�ងសំ្តុណាក់ របស់្តុ
�គរបា�អ�ុរជាត ិគ្រោះ� �បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀត �ឹងបងាា ញ ឱ្យយ គ្រោះ�ើញថ្នា 
ការដែស្តុែងរក់តាម្ពុ គ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័គ្រោះបើក់ចំំហិរ គ្រោះ�ដែត �តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី � 
ដែស្តុែងរក់  CSAM។

គ្រោះទាំះប�ជា ជី�ទាំងំឡាយ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាដែដ៏�ដែស្តុែងរក់ CSAM អាចំដែស្តុែងរក់ ជា
ភាស្មាដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ��ព័�ភាស្មា អងគ់្រោះគូស្តុ  ក់ី� ម្ពុ�ិមា�ព័ត័ម៌ា� អំព័� ការគ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ ពាក់យដែស្តុែងរក់ ជាភាស្មា ក់ា�ងម្ពុ���ឋ � ឬ��ម្ពុភាស្មា គ្រោះ�ើយ។ 
អាជំាធិរអ��វ័តុ ចំាប ់អាចំ បំគ្រោះព័ញភាព័ខែះចំគ្រោះនូ្ទាះ  តាម្ពុរយៈ ការព័�ិតិយ
គ្រោះ�ើងវ័ញិគ្រោះ�ើការ គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត   OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តរ់ក់ ពាក់យ
បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត �ិងឃូ្លាំស្តុ�មាបក់ារដែស្តុែងរក់  ដែដ៏�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ។ 
គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� �ទធផ្លូ� ដែដ៏��តវូ័បា�ដ៏ក់�ស្តុងខ់ាងគ្រោះ�ើ ទ�ំងជា
បងាា ញថ្នា មា�ត�ម្ពុវូ័ការម្ពុយួ ចំំគ្រោះពាះ  CSAM គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �ងិបងាា ញអពំ័�
ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះគហិរទំព័រ័ គ្រោះបើក់ចំំហិរ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ដែស្តុែងរក់ ស្តុមាា រ�បគ្រោះភទគ្រោះ�ះ។

ការបគ្រោះងាា ះ CSAMការបគ្រោះងាា ះ CSAM

�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�ក់ណំ៍តថ់្នា ជា�បគ្រោះទស្តុ�បភព័បគ្រោះងាា ះរ�បភាព័ �ិង
វ័ �គ្រោះដ៏អ� ដែដ៏��តូវ័បា�វាយតនៃមូ្ពុថ្នា ខ�ស្តុចំាប ់ គ្រោះ�យ បណីាញរាយការណ៍៍
ជាស្តុមាជីកិ់របស់្តុ INHOPE តាម្ពុរយៈ�បព័�័ធចាតចំ់ំណាតថ់្នាា ក់រ់�បភាព័ 
ICCAM គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ ម្ពុ���ិធិឃូិ្លាំគំ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
បា�ចាតវ់័ធិា�ការគ្រោះ�ើរបាយការណ៍៍ចំំ��ួស្តុ��យ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  ការបគ្រោះងាា ះ
រ�បភាព័ CSAM ដែដ៏�មា�ការបញ្ញាជ ក់ ់គ្រោះ��បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�ចំគ្រោះនូ្ទាះ
ឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩។ គ្រោះ�យ ស្មារ ទ�ិា�យ័ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  ICCAM 

�តូវ័បា�ក់ណំ៍ត�់តមឹ្ពុ ការផុ្លូ�់ជី��ដែតក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុបណីាញរាយការណ៍៍
ជាស្តុមាជីកិ់របស់្តុ INHOPE �ិងគ្រោះ�យស្មារម្ពុ���ធិិឃូិ្លាំគំ្រោះម្ពុើ�តាម្ពុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  �បតិបតិុការជាចំម្ពុីង បណីាញ រាយការណ៍៍  អំព័� CSAM របស់្តុ
ចំ�ក់ភព័អងគ់្រោះគូស្តុ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិគបី �ចាតទ់�ក់ជាភស្តុុ�តាង  នៃ� ការ�ុ� ការ
បគ្រោះងាា ះ CSAM គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុគ្រោះ�ើយ។ 

2.១.៣ ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ�ងឹ វ័ស័ិ្តុយ គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ �ងិគ្រោះទស្តុចំរណ៍៍2.១.៣ ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ�ងឹ វ័ស័ិ្តុយ គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ �ងិគ្រោះទស្តុចំរណ៍៍

ក់គំ្រោះណ៍ើ �គ្រោះស្តុដ៏ឋក់ចិំចក់មុ្ពុ�ជា  ព័�វ័ស័ិ្តុយគ្រោះទស្តុចំរណ៍៍ �ព័ម្ពុទាំងំការវ័�ិគិ្រោះ�គដែផ្លូាក់
ធិ�រក់ចិំច  បា�ជីះឥទធពិ័� គ្រោះ�ើ ចំរតិនៃ� ការគ្រោះក់ង �បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ដែដ៏�

 

គ្រោះធិែើឱ្យយ�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជាកូាយជាគ្រោះ��គ្រោះ� ដ៏គ៏្រោះព័ញ�យិម្ពុ បផំ្លូ�តម្ពុយួ គ្រោះ�ក់ា�ង
តបំ�គ់្រោះ�ះ ស្តុ�មាប ់ជី�គ្រោះ�ុើស្តុដែដ៏�គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ដែស្តុែងរក់ស្តុក់មុ្ពុភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទជាម្ពុយួក់�មារ។ ភាព័ខ�ស្តុ�ា គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ នៃ��បាក់ចំ់ំណ៍� � រវាង
អាក់គ្រោះទស្តុចំរណ៍៍ដែដ៏�មា�ចំំណ៍� �ម្ពុធិយម្ពុ �ិងក់�មារក់ា�ងម្ពុ���ឋ � គ្រោះធិែើឱ្យយ
ក់�មារហា�ភិយ័ ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ សំ្តុគ្រោះណ៍រន្ទាន្ទាបងាា ញថ្នា 
បរបិទដែដ៏�មា� ការទទ�ួស្មាា �់ជាទ�គ្រោះ�ម្ពុយួចំំ�ួ�  ដែដ៏�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងវ័ស័ិ្តុយ គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ �ងិគ្រោះទស្តុចំរណ៍៍ គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង 
រមួ្ពុមា�  ការ�ប�ព័តុឹគ្រោះ�ុើស្តុក់ា�ងស្តុហិគម្ពុ� ៍ការគ្រោះធិែើជាអាក់ស្តុុ័�គចិំតុ ការ

 

ម្ពុក់គ្រោះ�ង របស់្តុ�គបូគ្រោះ�ងៀ�បរគ្រោះទស្តុ ការណាតជ់ីបួគ្រោះ�យផី្លូ�់សំ្តុណ៍ង �ិង
តាម្ពុរយៈធិ�រក់ចិំច ដែដ៏��បតបិតិុការ ជាម្ពុយួ ការវ័�ិ ិគ្រោះ�គ  គ្រោះស្តុដ៏ឋក់ចិំចទហំិធំិំៗ  
គ្រោះពា�គ ឺតបំ�គ់្រោះស្តុដ៏ឋក់ចិំចព័គិ្រោះស្តុស្តុ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� មា�ការ
ស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញថ្នា ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  គ្រោះ�តាម្ពុផូ្លូ�វ័ ដែដ៏�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុក់ណំ៍ត ់

គ្រោះ��គ្រោះ�គ្រោះ�ើ ក់�មារគ្រោះ�តាម្ពុដ៏ងផូ្លូ�វ័  បា�ធូាក់ច់ំ�ះ គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ក់�ូង
គ្រោះ�។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាការធូាក់ច់ំ�ះគ្រោះ�ះ អាចំ បណីា�ម្ពុក់ព័�ការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់់
កា�ដ់ែតខូាងំព័� ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់�ិងការផី្លូ�់គ្រោះ�យគ្រោះជាគជីយ័ ��វ័
ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ទបស់្មាើ ត ់ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ឃូ្លាំគំ្រោះម្ពុើ� �ងិក់មុ្ពុវ័ធិិ�ក់ចិំចការពារក់ី� �បដែហិ�បញ្ញាា
គ្រោះ�ះ អាចំ�តវូ័ បា�ព័�យ�់គ្រោះ�យទនិ្ទាា ការជាស្តុក់� ដែដ៏�បគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិង
ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រដែដ៏� �ុ�ការ�គប�់គងព័�រ�ឋ ភបិា� បា�គ្រោះធិែើឱ្យយ
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ កា�ដ់ែតមា�ភាព័ងាយ�ស្តុ�ួ ក់ា�ងការទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ក់�មារ
ក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈ�ក់ប់ាងំកា� ់ដែត  ខូាងំ គ្រោះហិើយការក់ណំ៍តរ់ក់បទគ្រោះ�ុើស្តុរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគកា�ដ់ែតមា�ការ�ំបាក់។

ការសិ្តុក់ាគ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ020 បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា អាជំាធិរន្ទាន្ទា ក់ពំ័�ង
�បឈម្ពុម្ពុ�ខ�ឹងបញ្ញាា �បឈម្ពុ ក់ា�ងការស្តុ�ម្ពុប គ្រោះ�តាម្ពុ ចំរតិកំ់ព័�ងវ័វិ័ឌ្ឍឍ នៃ�
ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងវ័ស័ិ្តុយគ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ �ងិគ្រោះទស្តុចំរណ៍៍។ 
ការយ�់គ្រោះ�ើញជា ស្មាធារណ៍ៈ អពំ័��បធា�បទគ្រោះ�ះ ក់ម៏ា�ឥទធពិ័�គ្រោះធិែើឱ្យយ
ម្ពុ��ស្តុំជាគ្រោះ�ចំើ� រពំ័ងឹគិតថ្នា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គជឺាប�រស្តុម្ពុក់ព័��បគ្រោះទស្តុ គ្រោះ�ក់
ខាង�ិចំ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� អាក់គ្រោះបើក់បររ�មឺ្ពុាក់ យ�វ័ជី� �ិងម្ពុគា�គ្រោះទស្តុក់៍
គ្រោះទស្តុចំរណ៍៍ បា�ក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះ�ក់ា�ងការ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះថ្នា ជាញឹក់ញាប ់
គ្រោះស្តុចំក់ី��តវូ័ការដែបបគ្រោះ�ះ គគឺ្រោះក់ើតគ្រោះចំញព័� អាក់គ្រោះទស្តុចំរណ៍៍ អាស្តុ�� (ស្តុ�មាប់
ព័ត័ម៌ា�បដែ�ិម្ពុអំព័�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�ជីពំ័�ក់ 2.៤.2)
ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍� Angel Watch Center នៃ�អងាភាព័គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ស្តុ�ិុស្តុ�ខ
មាត�ភ�ម្ពុសិ្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់  ផី្លូ�់ការបញ្ឈជ� � គ្រោះ�ដ៏�់ម្ពុស្រ្ត�ុ�ន្ទាន្ទា គ្រោះ�ក់ា�ង
�បគ្រោះទស្តុគ្រោះ��គ្រោះ� អពំ័� ជី�គ្រោះ�ុើស្តុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់ ដែដ៏��តូវ័
បា�ផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុ ដែដ៏� មា�ការបញ្ញាជ ក់អ់ពំ័� កា�វ័ភិាគនៃ�ការ គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ។ 
គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ មា�ការបញ្ឈជ� �ចំំ�ួ�១១ �ិងការបដិ៏គ្រោះស្តុធិការចំ��ចំំ��ួ
�បាបំ�ួស្តុ�មាបក់់មុ្ពុ�ជា។ គ្រោះ�ឆ្នាំា បំន្ទាា ប ់ការបញ្ឈជ� �មា�ចំំ�ួ�20 �ិងការ
បដិ៏គ្រោះស្តុធិការចំ��ចំំ��ួ ១៦។ គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៩ ចំំ�ួ�គ្រោះ�ះបា�ធូាក់ច់ំ�ះ ម្ពុក់
គ្រោះ��តមឹ្ពុ ការបញ្ឈជ� �ចំំ�ួ�៦ �ិងការបដិ៏គ្រោះស្តុធិការចំ��ចំំ��ួ៣។ ការ
បដិ៏គ្រោះស្តុធិ   ការចំ��ដែដ៏��តវូ័បា�បញ្ញាជ ក់ ់បងាា ញ ��វ័ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ
វ័ជិីជមា� រវាង ការ�ិ�័យអគ្រោះនុ្ទា�បគ្រោះវ័ស្តុ� ៍�ិងអងាភាព័ជំីន្ទាញដែផ្លូាក់�បឆ្នាំងំ
ការជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី�របស់្តុ�បគ្រោះទស្តុ ក់មុ្ពុ�ជា។  

២.១ ទិនាន័យដៃនការអន�វិតិតចា�់
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គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់់ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់OCSEA �តូវ័បា�ក់ំណ៍ត�់ិយម្ពុ�យ័ �ា ងជាក់�់ក់ ់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈច� � ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡា OCSEA �តូវ័បា�ក់ំណ៍ត�់ិយម្ពុ�យ័ �ា ងជាក់�់ក់ ់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈច� � ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡា
ញស្តុ�មាបគ់្រោះ��បំណ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ CSAM �ិងការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ។ ទស្តុំ�ទាំ�ទាំងំគ្រោះ�ះ �តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុញស្តុ�មាបគ់្រោះ��បំណ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ CSAM �ិងការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ។ ទស្តុំ�ទាំ�ទាំងំគ្រោះ�ះ �តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
គ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់ គ្រោះ�ះ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះរៀបចំំ �ិងបងាា ញរបក់គំគ្រោះហិើញ នៃ�ការសិ្តុក់ាគ្រោះ�ះ។ គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះព័�ជាម្ពុយួ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ �តូវ័ទទួ�ស្មាា �់ថ្នា វ័ធិិ�ន្ទាន្ទាដែដ៏� ក់�មារគ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់ គ្រោះ�ះ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះរៀបចំំ �ិងបងាា ញរបក់គំគ្រោះហិើញ នៃ�ការសិ្តុក់ាគ្រោះ�ះ។ គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះព័�ជាម្ពុយួ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ �តូវ័ទទួ�ស្មាា �់ថ្នា វ័ធិិ�ន្ទាន្ទាដែដ៏� ក់�មារ
ទទួ�រង  OCSEA រដែម្ពុងដែតង មា�ភាព័សុ្តុ�គសុ្មាញខូាងំណាស់្តុដែដ៏�មា�ភាព័ដែបូក់ៗ ព័��ា ។ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ឬ បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ  រដែម្ពុងដែតងទទួ�រង  OCSEA រដែម្ពុងដែតង មា�ភាព័សុ្តុ�គសុ្មាញខូាងំណាស់្តុដែដ៏�មា�ភាព័ដែបូក់ៗ ព័��ា ។ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ឬ បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ  រដែម្ពុងដែតង
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈរមួ្ពុបញ្ឈច� ��ា  ឬគ្រោះ�តាម្ពុ�ំ�ប�ំ់គ្រោះ�យ។ គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ ដ៏�ចំការបងាា ញគ្រោះ�ក់ា�ង�បអបស់្តុី�ព័� ការប�ុ  ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈរមួ្ពុបញ្ឈច� ��ា  ឬគ្រោះ�តាម្ពុ�ំ�ប�ំ់គ្រោះ�យ។ គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ ដ៏�ចំការបងាា ញគ្រោះ�ក់ា�ង�បអបស់្តុី�ព័� ការប�ុ  ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិង�ិង
ការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ក់ា�ង �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ក់ា�ង �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ទំព័រ័ ៣៩ OCSEA ម្ពុ�ិ�តឹម្ពុដែតគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់ា�ងបរ�ិកាស្តុ ឌ្ឍ�ជី�ថ�បា�គ្រោះណាះ ះគ្រោះ�ទំព័រ័ ៣៩ OCSEA ម្ពុ�ិ�តឹម្ពុដែតគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់ា�ងបរ�ិកាស្តុ ឌ្ឍ�ជី�ថ�បា�គ្រោះណាះ ះ
គ្រោះ�ើយ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា ឌ្ឍ�ជី�ថ� ក់អ៏ាចំ �តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ជាឧបក់រណ៍៍ ម្ពុយួ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុួ�  ឬក់ត�់តា ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើយ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា ឌ្ឍ�ជី�ថ� ក់អ៏ាចំ �តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ជាឧបក់រណ៍៍ ម្ពុយួ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុួ�  ឬក់ត�់តា ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ផ្លូងដែដ៏រ។គ្រោះ�យផ្ទាា �់ផ្លូងដែដ៏រ។

ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះនៃ�គគ្រោះ�មាង ស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប ់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�គ្រោះ�ើក់�មារ
ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត អាយ� ១2-១៧ ឆ្នាំា  ំបា�វាស់្តុដែវ័ងអពំ័�
ការបងាា ញរបស់្តុក់�មារអពំ័�ផ្លូ�បាះពា�់នៃ� OCSEA  ដែដ៏��ឹង�តូវ័បា�
បងាា ញជា�ក់ខណ៍ប�គា�ដ៏�ចំខាងគ្រោះ�កាម្ពុ។ គ្រោះ�គ្រោះព័��បបាចំប់ញ្ឈច� �
�ា  ទ�ិា�យ័បា�បងាា ញថ្នា ក់ា�ងឆ្នាំា កំ់�ូងម្ពុក់ �បមាណ៍ ១១% នៃ�ក់�មារ
ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តអាយ�១2-១៧ឆ្នាំា គំ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គជឺា
ជី�រងគ្រោះ��ះនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ងិរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញដែដ៏�មា�ជាឧទាំហិរណ៍៍ចំាស់្តុ។ ស្តុិិតសិ្តុរ�បគ្រោះ�ះរមួ្ពុបញ្ឈច� �
ស្តុ�ចំន្ទាក់រចំំ�ួ�៤ នៃ� OCSEA ដែដ៏�ក់�មារទទ�ួរងក់ា�ងឆ្នាំា កំ់�ូងម្ពុក់៖

  ១.  មា�ជី�ណាមាា ក់ប់ា�គ្រោះស្តុាើផុ្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយ ជាថា�រ�ងឹ
រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

2.  មា�ជី�ណាមាា ក់ប់ា�គ្រោះស្តុាើ��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយអ�ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ជីបួ�ា ផ្ទាា �់ �ិងគ្រោះធិែើស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

៣.  មាជី�ណាមាា ក់ប់ា�ដែចំក់រដំែ�ក់រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុអាក់គ្រោះ�យ�ុ�
ការអ��ញ្ញាា តព័�អាក់

៤.  មា�ជី�ណាមាា ក់ប់ា�សំ្តុ��ត ឬគំរាម្ពុអាក់គ្រោះ�គ្រោះ�ើអ�ឡាញគ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ឱ្យយចំ��រមួ្ពុក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

គ្រោះ�ងតាម្ពុការបាា ��់បមាណ៍នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះធិែើមា�ត�ឋ �គ្រោះ�ចំំ��ួក់�មារដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
អ���ធឺិណិ៍តស្តុ�មាបអ់ាយ�គ្រោះ�ះ តណំាងឱ្យយក់�មារ�បមាណ៍ ១៦0.00 
0ន្ទាក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា  ដែដ៏�ជាជី�រងគ្រោះ��ះទាំងំគ្រោះ�ះ �ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុ
ម្ពុយួទ�ម្ពុង ់ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័��តមឹ្ពុដែតម្ពុយួឆ្នាំា ។ំ ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះរមួ្ពុបញ្ឈច� �ដែត
អាក់ដែដ៏�កំ់ព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តដែដ៏�រស់្តុគ្រោះ�ផ្លូាះ
បា�គ្រោះណាះ ះ មា��យ័ថ្នាមា�ក់�មារជាគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះទៀតដែដ៏�ងាយរងគ្រោះ��ះ 
ដ៏�ចំជាក់�មារដែដ៏�ចំ��រមួ្ពុក់ា�ងការគ្រោះធិែើចំំណាក់�ស្តុកុ់ ឬក់�មាររស់្តុគ្រោះ�តាម្ពុ
ថា�់ដែដ៏�ម្ពុ�ិ�តវូ័បា�តំណាងគ្រោះ�ក់ា�ងតួគ្រោះ�ខគ្រោះ�ះគ្រោះទ។

2.2.១ ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ2.2.១ ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ

គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ កំ់ណ៍ត�់យិម្ពុ�យ័ នៃ�ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញថ្នា ជា ការបងើ�ក់ខណ៍ស្តុ�មាប ់ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ
ក់�មារ តាម្ពុរយៈបគ្រោះចំចក់វ័ទិា  ជាម្ពុយួគ្រោះចំតន្ទា រគំ្រោះ�ភបពំា� ឬគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ ។ អំគ្រោះព័ើគ្រោះ�ះអាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធអ�ឡាញទាំងំ�សុ្តុង 
ឬ តាម្ពុរយៈទាំងំ �បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងការជីបួ�ា  គ្រោះ�យផ្ទាា �់ រមួ្ពុបញ្ឈច� �
�ា ។

ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គឺជាដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការដ៏ស៏្តុុ�គសុ្មាញ ដែដ៏�
រដែម្ពុងដែតង មា��ក់ខណ៍ដែ�ប�ប�ួ �ងិពិ័បាក់ក់ណំ៍ត ់ស្មាា �់ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ 
គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�វា ពាក់ព់័�័ធ �ងឹ ការក់ស្មាងទំ��ក់ចិំតុយតឺៗ រវាង ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ 
�ងិក់�មារ  ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័� �ា ងដែវ័ង។  ជាញឹក់ញាប ់ ក់�មារ�តវូ័ បា� "គ្រោះរៀបចំំ"  
ស្តុ�មាបក់ាររគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

 

តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ឬ គ្រោះ�យជីបួ�ា ផ្ទាា �់ តាម្ពុរយៈម្ពុគ្រោះធិាបាយ នៃ�
ការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ បងខតិបងខ ំឬការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ការ
�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ក់អ៏ាចំ ឬទំ�ងជាគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ភូាម្ពុៗ  គ្រោះ�យ
�ុ�ការរពំ័ងឹទ�ក់ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះ�យជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ ឬ�ក់ស់្តុមុាធិគ្រោះ�ើក់�មារ
ភូាម្ពុៗ ឱ្យយដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ខួូ�ឯង ឬចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ រមួ្ពុទាំងំ តាម្ពុរយៈ ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង។

ដែផ្លូាក់បន្ទាា ប ់គ្រោះផី្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់គ់្រោះ�ើ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុ ក់�មារអំព័� ទដិ៏ឋ
ភាព័គ្រោះផ្លូំងៗ�ា  នៃ� ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធ អ�ឡាញ ដ៏�ចំដែដ៏�បា�
គ�ស្តុបញ្ញាជ ក់ ់គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះអំព័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  របស់្តុក់�មារអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា ។ំ គ្រោះ�យទទ�ួស្មាា �់ថ្នា ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ អាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ក់ា�ងទ�ម្ពុង ់
�ងិគ្រោះ�ក់ដែ�ងូខ�ស្តុៗ�ា ជាគ្រោះ�ចំើ� ពិ័�ា�ទ�ិា�យ័ ភាគគ្រោះ�ចំើ�ខាងគ្រោះ�កាម្ពុ
អ��ញ្ញាា តឱ្យយមា�ការគ្រោះ�ូើយតបជាគ្រោះ�ចំើ� �ិងអាចំបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើស្តុព័� ១00%។

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន
ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�កម្ភុ�ជាផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�កម្ភុ�ជា



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ48

ចំាបស់្តុី�ព័�ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុចំាបស់្តុី�ព័�ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ

 គ្រោះទាំះប�ជា ចំាបក់់មុ្ពុ�ជាម្ពុ�ិទាំ�ប់ា�កំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ�ា ងចំាស់្តុ
ចំំគ្រោះពាះការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញស្តុ�មាបគ់្រោះ�� បណំ៍ង
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទថ្នាជាបទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�យឯក់ឯងកី់� �ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍បា�ក់ណំ៍តជ់ា
បទគ្រោះ�ុើស្តុ ចំំគ្រោះពាះ "ការគ្រោះរៀបចំំ គ្រោះ�យម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័  ស្តុ�មាបក់ារជីបួជី� ំ 
ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការបងាា ញ គ្រោះ�យ ម្ពុ�ិស្តុម្ពុរម្ពុយ ឬទំន្ទាក់ទ់�ំង ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
គ្រោះ�យមា�វ័តុមា�របស់្តុអ��តជិី�  ឬការចំ��រមួ្ពុរបស់្តុអ��តជិី�។" 
គ្រោះទាំះប�ជា ការក់ណំ៍ត ់ជាបទគ្រោះ�ុើស្តុចំំគ្រោះពាះ�ទធផ្លូ�ម្ពុយួ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
�ទធផ្លូ�ដែដ៏�អាចំមា�នៃ� ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ គ្រោះពា�គ ឺការចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�គ្រោះព័�ជួីប�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ក់ី� បទបីញ្ឈា តិុគ្រោះ�ះ
ម្ពុ�ិបា� កំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុចំំគ្រោះពាះ ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការនៃ�ការក់ស្មាងទ�ំ�ក់ចិំតុ
រវាង ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ងិក់�មារ �ព័ម្ពុទាំងំសិ្មា�ភាព័ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ើយ ឧទាំ ហិរណ៍៍ 
�បសិ្តុ�គ្រោះបើ ក់�មារមាា ក់ ់�តូវ័គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំឱ្យយបញ្ឈជ� � មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�កា� ់ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ
តាម្ពុ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�អ�ឡាញ។

ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុស្តុកីា��ព័� - ក់�មារ�តូវ័បា�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំឱ្យយ�ិ�យអំព័� បញ្ញាាការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុស្តុកីា��ព័� - ក់�មារ�តូវ័បា�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំឱ្យយ�ិ�យអំព័� បញ្ញាា
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

 គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ អំព័� ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ក់�មារ�តវូ័បា�សួ្តុរថ្នា គ្រោះតើព័កួ់គ្រោះគ បា�ជីបួ�បទះ�ឹង អាក់បីកិ់រ�ិ
ជាក់�់ក់ ់គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� ដែដ៏�អាចំ ជាស្តុញ្ញាា នៃ�ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុដែដ៏រឬគ្រោះទ។ 
បន្ទាា បម់្ពុក់ ក់�មារទាំងំឡាយ ដែដ៏�អាចំបា�ជីបួ�បទះ �ឹង ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ 
�តូវ័បា�សួ្តុរសំ្តុណួ៍រប�ុ អំព័� គ្រោះ�ើក់ម្ពុ�� ដែដ៏� អាក់បីកិ់រ�ិគ្រោះន្ទាះ បា�
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះពួ័ក់គ្រោះគ៖ គ្រោះតើព័កួ់គ្រោះគមា�អារមុ្ពុណ៍៍ �ា ងដ៏�ចំគ្រោះមី្ពុចំ គ្រោះតើវាបា�
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់ា�ង ឬគ្រោះ�គ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ (ឬទាំងំព័�រ) គ្រោះតើ�រណាដែដ៏�
�ប�ព័តុឹអាក់បីកិ់រ�ិ គ្រោះន្ទាះ ចំំគ្រោះពាះអាក់ �ងិគ្រោះតើព័កួ់គ្រោះគបា��បាប�់រណាមាា ក់់
អពំ័� អាក់បីកិ់រ�ិគ្រោះន្ទាះដែដ៏រឬគ្រោះទ។ គ្រោះ�យស្មារក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ�ត�ចំ បា�
ជីបួ�បទះ�ឹងការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុដែដ៏�អាចំមា� សំ្តុណួ៍រប�ុទាំងំគ្រោះ�ះជាគ្រោះ�ចំើ� 
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹអ��សំ្តុណាក់ចំំ�ួ�ត�ចំ។ ក់ា�ងក់រណ៍� ដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�
សំ្តុណាក់មា�ចំំ�ួ�តិចំ ជាង ៥0 ចំំ�ួ�ទាំងំ�សុ្តុង�តូវ័បា�បងាា ញ ជី�ំសួ្តុ
ការបងាា ញជាភាគរយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះជីៀស្តុវាង ការបក់�ស្មាយ ទិ�ា�យ័ខ�ស្តុ។
 គ្រោះ�យទទ�ួស្មាា �់ថ្នា OCSEA  អាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងតាម្ពុម្ពុគ្រោះធិាបាយ �ិងទ�
ក់ដែ�ូងគ្រោះផ្លូំងៗ�ា  ទ�ិា�យ័ភាគគ្រោះ�ចំើ�ខាងគ្រោះ�កាម្ពុអ��ញ្ញាា តឱ្យយមា�ការគ្រោះ�ូើយ
ចំគ្រោះមូ្ពុើយគ្រោះ�ចំើ�ជាងម្ពុយួ គ្រោះហិើយអាចំបដែ�មិ្ពុគ្រោះ�ើស្តុព័�១00%។ ជាចំ�ងគ្រោះ�កាយ 
ភាព័ខ�ស្តុ�ា រវាង�កុ់ម្ពុអាយ� គ្រោះកុ់ង�បសុ្តុ �ងិគ្រោះកុ់ង�ស្តុ� គ្រោះ�តបំ�ទ់��ក់ងុ �ិង
ជី�បទ �តូវ័បា�រាយការណ៍៍ថ្នាមា�ដែត ៥% បា�គ្រោះណាះ ះ ឬគ្រោះ�ចំើ�ជាងគ្រោះ�ះ។

ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ចំំ�ួ� ៩៩2ន្ទាក់ ់
គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ៩% (៨៩ន្ទាក់)់ បា�ទទួ�ការគ្រោះស្តុាើ ស្តុ�ំដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា�  
ឱ្យយ�ិ�យអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ក់�មារា
ទ�ំងជារាយការណ៍៍ថ្នាបញ្ញាា គ្រោះ�ះបា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះពួ័ក់គ្រោះគ (១១%) 
គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (៧%) គ្រោះ�យ�ុ�ភាព័ខ�ស្តុ�ា គ្រោះ�តាម្ពុអាយ�គ្រោះ�ើយ។ 
អា�ស័្តុយគ្រោះ�ើ បរបិទ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ទាំងំគ្រោះ�ះ អាចំ ថ្នា មា�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ក់់�ម្ពុតិ
ខ�ស្តុៗ�ា ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ។ ឧទាំហិរណ៍៍ ក់�មារមាា ក់ដ់ែដ៏��តូវ័បា�ម្ពុតុិ�បុស្តុ ឬ
ម្ពុតុិ�ស្តុ�សំ្តុណ៍� ម្ពុព័រឱ្យយ�ិ�យអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ បា�ដែ�មុ្ពុ�ិចំង ់��ិយ
គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះន្ទាះ អាចំម្ពុ�ិ �បឈម្ពុម្ពុ�ខ�ឹង គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ធ់ិៃ�ធ់ិៃរ ព័�អ�ុរ 

ទនំ្ទាក់ទ់�ំងគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។  ផ្លូា�យគ្រោះ�វ័ញិ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ទាំងំគ្រោះ�ះ ក់ ៏អាចំ
បងាា ញ ��វ័ ក់រណ៍�  នៃ� ការបា��បាង�ួងគ្រោះ�ម្ពុ  ដែដ៏�មា�គ្រោះចំតន្ទាបងើគ្រោះ��ះថ្នាា ក់់
ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ក់រណ៍� គ្រោះ�ះ �តវូ័បា�ព័ណ៌៍ន្ទាថ្នា ជាក់រណ៍�  �ួងគ្រោះ�ម្ពុ
ស្តុកីា��ព័� (�ងិជាក់ដ់ែស្តុងី)។

ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ?ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ? ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារទាំងំ៨៩ន្ទាក់គ់្រោះ�ក់ា�ង
ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ដែដ៏�បា�ទទួ� សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា� 
ឱ្យយ�ិ�យអពំ័� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� ៣៧%នៃ�ពួ័ក់គ្រោះគ បា�ទទួ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ គ្រោះ�ះ
ចំ�ងគ្រោះ�កាយគ្រោះគ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ភាគគ្រោះ�ចំើ� តាម្ពុរយៈបណីាញ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ �ិងម្ពុយួចំំ�ួ�ត�ចំ តាម្ពុរយៈ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�គ្រោះហិាម្ពុ អ�ឡាញ។ 
ស្តុ�មាប ់ក់�មារ ដែដ៏�បា���ិយថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�ទទួ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ តាម្ពុ
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែបបគ្រោះ�ះ ភាគគ្រោះ�ចំើ��តូវ័បា�បញ្ឈជ� �ម្ពុក់
ព័កួ់គ្រោះគតាម្ពុរយៈ Facebook ឬ Facebook Messenger ។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ
បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ក់�មារចំំ��ួ៣% (៣១ន្ទាក់)់ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុ
ខាងផ្លូាះ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បា�ទទ�ួ សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា�   ឱ្យយ�ិ�យ
អពំ័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ ក់�មារ ៣2% បា�
រាយការណ៍៍ អពំ័� ការទទ�ួបា�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ឱ្យយ�ិ�យអពំ័� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ក់ា�ងការ
ជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ �ិង2៤% បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�
រគ្រោះបៀបនៃ�ការគ្រោះធិែើសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែបបគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ �ស្តុបគ្រោះព័� ៩% ម្ពុ�ិចំង�់�ិយ។ 

គ្រោះ�យស្មារការស្តុ�ំឱ្យយក់�មារ��ិយអពំ័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ
ម្ពុ�ិពាក់ព់័�័ធ�ងឹបគ្រោះចំចក់វ័ទិា ក់�មារចំំ��ួដែត ៣១ន្ទាក់ប់ា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�បា�
��ិយថ្នា ការសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែបបគ្រោះ�ះ បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង តាម្ពុបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ស្តុងាម្ពុ ឬ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�គ្រោះ�ងគ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ ដែដ៏�មា�បងាា ញគ្រោះ�ក់ា�ង ការវ័ភិាគ
ជាប�ុបន្ទាា បគ់្រោះទៀត គ្រោះ�យស្មារ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ទាំងំគ្រោះ�ះ តំណាងឱ្យយ ក់រណ៍�  OCSEA 
ស្តុកីា��ព័�។

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 49

គ្រោះតើក់�មារបា�មា�អារម្ពុុណ៍៍ �ិងគ្រោះ�ូើយតប�ា ងដ៏�ចំគ្រោះម្ពុុចំ៖គ្រោះតើក់�មារបា�មា�អារម្ពុុណ៍៍ �ិងគ្រោះ�ូើយតប�ា ងដ៏�ចំគ្រោះម្ពុុចំ៖ ក់�មារចំំ��ួដែត 
៥ន្ទាក់ប់ា�គ្រោះណាះ ះក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារទាំងំ ៣១ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�ទទ�ួសំ្តុគ្រោះណ៍ើ
ម្ពុ�ិជាទ�ចំងប់ា�  ឱ្យយ�ិ�យអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ បា�
��ិយថ្នា ការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិមា�ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ ពួ័ក់គ្រោះគគ្រោះ�ើយ ក់�មារ
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត បា�មា�អារមុ្ពុណ៍៍អវ័ជិីជមា�ចំំគ្រោះពាះការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ើព័កួ់គ្រោះគ
គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងអំព័� អារមុ្ពុណ៍៍ បគ្រោះន្ទាា ស្តុខួូ�ឯង អាមាា ស្តុ �ងិភយ័ខូាចំ។ គ្រោះ�ក់ា�ង
ការគ្រោះ�ូើយតប ក់�មារជាងពាក់ក់់ណីា�បា�គ្រោះណាះ ះ (១៩ន្ទាក់)់ បា�បដិ៏គ្រោះស្តុធិ
ចំំគ្រោះពាះ ការ��ិយដែបបគ្រោះ�ះ។ ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� បា�ឈបគ់្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  ម្ពុយួរយៈ ក់�មារគ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតម្ពុ�ិគ្រោះអើគ្រោះព័ើចំំគ្រោះពាះបញ្ញាា គ្រោះ�ះ បូ�ក់
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ឬ��បស្មារព័�ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះចា�។

ជី�រងគ្រោះ��ះមាា ក់ប់ា��បាបឱ់្យយដឹ៏ងថ្នា "គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ ខំ� ំបា�គ្រោះ�ងឆ្នាំត 
គ្រោះហិើយ�រណាមាា ក់ប់ា�គ្រោះ�ម្ពុក់ខំ� ំ�ិងបងាា ញ�ប�បគ់្រោះភទ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ខំ� ំ
បា�បូ�ក់ ប�គា�គ្រោះន្ទាះគ្រោះចា�។"  (RA៥-CA-១១) 

គរួឱ្យយ�ព័យួបារម្ពុា ក់�មារចំំ��ួ ៩ន្ទាក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារទាំងំ ៣១ន្ទាក់ ់
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ក់�មារអាយ� ១2-១៣ ឆ្នាំា  ំ�ងិក់�មារ � បា�ទទួ�យក់ការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ
ឱ្យយ�ិ�យអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ក់�មារដ៏នៃទគ្រោះទៀត បា�ព័ា�ម្ពុ ក់�ឱំ្យយ ប�គា�
ទាំងំគ្រោះន្ទាះរខំា�ពួ័ក់គ្រោះគគ្រោះទៀត ឬ បា�ផូ្ទាស់្តុបី�រ ការកំ់ណ៍តឯ់ក់ជី�ភាព័ របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ។ ក់�មារដែតមាា ក់ប់ា�គ្រោះណាះ ះ  បា�គ្រោះរៀបរាបអ់ពំ័� អែ�ដែដ៏�បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

គ្រោះតើ�រណាជាអាក់គ្រោះធិែើសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ទាំងំគ្រោះន្ទាះ?គ្រោះតើ�រណាជាអាក់គ្រោះធិែើសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ទាំងំគ្រោះន្ទាះ? គ្រោះ�យគ្រោះ�ងគ្រោះ�ើក់រណ៍� ចំ�ងគ្រោះ�កាយ
គ្រោះគ គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� ក់�មារភាគគ្រោះ�ចំើ�ទំ�ងជាទទួ�បា� សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិ
ចំងប់ា� ឱ្យយ�ិ�យអពំ័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញព័� ស្តុមាជិីក់
�គសួ្មារមាា ក់ ់បន្ទាា ប ់ម្ពុក់ព័�ម្ពុតុិភកិី់ ដែដ៏�ជាក់�មារដែដ៏រ ម្ពុតុិភកិី់ជាម្ពុ��ស្តុំ
គ្រោះព័ញវ័យ័ ឬ នៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហាព័�ម្ពុ��។ ជិីតម្ពុយួភាគប� នៃ� ក់�មារដែដ៏�បា�
រាយការណ៍៍ថ្នា ការគ្រោះស្តុាើដែបបគ្រោះ�ះ�តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ �រណាមាា ក់ដ់ែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិដែដ៏�ស្មាា �់។

គ្រោះតើក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណាគ្រោះតើក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណា៖ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុទាំងំ ៣១ន្ទាក់ ់
ដែដ៏�បា�ទទួ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ម្ពុ�ិជាទ�ចំងប់ា�ឱ្យយ�ិ�យអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ ពួ័ក់គ្រោះគភាគគ្រោះ�ចំើ�បងាា ញអពំ័�បញ្ញាា គ្រោះ�ះគ្រោះ�ដ៏�់អាក់ដែថទាំំ
ជាប�រស្តុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ (ក់�មារ ១2ន្ទាក់)់ ឬម្ពុតុិភកិុ់មាា ក់ ់(៨ន្ទាក់)់។ ក់�មារ
ចំំ�ួ�តិចំតួចំ បា�បងាា ញគ្រោះ�ដ៏�់�គបូគ្រោះ�ងៀ� (៥ន្ទាក់)់ �ិងអាក់ដែថទាំជំា
ស្រ្តស្តុុ� (៤ន្ទាក់)់ គ្រោះហិើយក់�មាររតិដែតតួចំតួចំ ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការ
គ្រោះ�ដ៏�់ ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ (១ន្ទាក់)់ ឬ�គរបា� (១ន្ទាក់)់។ ក់�មារា�បានំ្ទាក់់
ម្ពុ�ិ�បាប�់រណាមាា ក់ ់អពំ័� អែ�ដែដ៏�បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះ ពួ័ក់គ្រោះគគ្រោះ�ើយ 
ភាគគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគមា�អារមុ្ពុណ៍៍ អាមាា ស្តុ ខុាស្តុគ្រោះអៀ� ឬពួ័ក់គ្រោះគ
មា�អារមុ្ពុណ៍៍ថ្នា វាព័បិាក់��ិយ�បាប�់រណាមាា ក់។់ 

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា
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េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើងេនអន
ឡញ…

េនឆ� មំុន ខ�ុ ំ្រត�វបនសំុឱ្យនិយយអំពី
ប�� ផ�ូវេភទ ឬសកម�ភពផ�ូវេភទជមយួ
នរណម� ក ់ែដលខ�ុ ំមនិចងនិ់យយ  

េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†

េនឆ� មំុន 

បាទឬចាស៎ ៩%

Source: Disrupting Harm data

១៩% 

៦០% 

ប
នេ

ធ� ើតា
មកា

រេស
� ើសុំ

  

២៩% 

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (១៨+)

សមាជិកគ្រួសារ

នរណាម្នាក់ដែលកុមារមិនស្គាល់

២៣% 

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (េ្រកាមអាយុ)
២៣% 

៣៩% 

២៣% 

Facebook ឬ 
Facebook Messenger  

TikTok YouTube

២២% ២២% ៦៥% 

លំ
ដា

ប់កំ
ពូល

ទា
ំង 

៣

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់*†

បងប្អូនប្រុស 
ឬបងប្អូនស្រី  

១០% 

ខ�ុ ំមនអារម�ណ៍អាម៉ស 

២៧% 
្រគ�បេ្រង�ន 

១៧% 

៨០% ២០% ២០% 

មតិ�ភក�ិ  

ន ិយ
យ

ថ
 េទ

 

១៧% 

១០% 

២៣% 

២៧% 

ភយ័ខា� ច បេន� សខ�ួនឯង 

អាម៉ស 

៣២% ២៥% ៩% ១២% 

តា
មប

ណ
�ញ

ទំន
កទ់

ំនង
ស

ង�ម
  

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

  

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត
 

Female
caregiver

១៣% 
នគរបាល
៣% 

ដៃគូស្នេហា (ឬអតីត)
១០% 

៣៩% 
អ្នកថែទាំជាបុរស

កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អីុនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ ពី

ការ្រសាវ្រជវអំពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក។់ ចំនួន ៩៩២នក់

េតើអ�កបនេធ�ើអ�ីខ�ះ?* េតើអ�កមនអារម�ណ៍
យ៉ងដូចេម�ច?* េតើនរណជអ�កេស�ើសំុ?*†

ប
នឈ

បេ់
្រប

ើ្រប
ស់

្រប
ពន័

�
អុ ីន

ធឺណិ
ត 

មយួ
រយ

ៈ  

វាមនិមនឥទ�ិពល
េលើខ�ុ ំទាល់ែតេសាះ

ខ�ុមំនិគិតថ មននរណ
ម� កេ់ជឿខ�ុ ំ 

ខ�ុ ំបរម�ថ ខ�ុ ំនឹងមន
ប��  ្របសិនេបើ ខ�ុ ំ្របប់

នរណម� ក ់

បុគ្គលិកសង្គម  
៣% 

គ� ននរណ
ម� ក់

១៦%

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ 
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយ�ិ�យ អពំ័� បញ្ញាា  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាម្ពុយួអាក់ មាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង�់�ិយ  គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំ�ួ� ៣១ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយ�ិ�យ អពំ័� បញ្ញាា  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាម្ពុយួ
អាក់ មាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង�់�ិយ។ ចំំ��ួ ៨៩ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយ�ិ�យ អពំ័� បញ្ញាា  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាម្ពុយួ
អាក់ មាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង�់�ិយ  គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំ�ួ� 
22ន្ទាក់់ ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយ�ិ�យ អពំ័� បញ្ញាា  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាម្ពុយួ

អាក់ មាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង�់�ិយ  គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងម្ពុ�ិបា�
�បាប�់រណាមាា ក់។់ ចំំ��ួ ៥ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយ�ិ�យ អពំ័� បញ្ញាា  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាម្ពុយួអាក់
មាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង�់�ិយ  គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំ�ួ� ៣១ន្ទាក់់
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ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុស្តុកីា��ព័� - ក់�មារដែដ៏��តូវ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយដែចំក់ចាយការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុស្តុកីា��ព័� - ក់�មារដែដ៏��តូវ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយដែចំក់ចាយ
រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

ជី�គ្រោះ�ុើស្តុម្ពុយួចំំ�ួ�មា�គ្រោះចំតន្ទាអ�ស្តុទាំញក់�មារឱ្យយបគ្រោះងើើតរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
អពំ័�ខួូ�ឯង �ិងដែចំក់ចាយរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ទាំងំគ្រោះន្ទាះ តាម្ពុរយៈ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា
ឌ្ឍ�ជី�ថ�គ្រោះទាំះជាព័កួ់គ្រោះគមា�គ្រោះចំតន្ទាជួីបក់�មារគ្រោះ�យផ្ទាា �់ ឬអតក់់ី�។ គ្រោះ�ឆ្នាំា  ំ
20១៥ គ្រោះ�យទទ�ួស្មាា �់ ក់ងែ�់ អំព័� បញ្ញាា គ្រោះ�ះ គណ៍ៈក់មុាធិកិារ 
Lanzarote បា�គ្រោះចំញម្ពុតិគ្រោះ�ប�់ ម្ពុយួ ដែដ៏�ផី្លូ�់អ��ស្មាស្តុ�ថ៍្នា រដ៏ឋ
ន្ទាន្ទាគបី � ព័�ង�ក់ បទគ្រោះ�ុើស្តុ នៃ�ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ ស្តុ�មាបគ់្រោះ��បណំ៍ង ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈច� � "ក់រណ៍� ន្ទាន្ទាដែដ៏�រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជា�ទធផ្លូ�
នៃ�ការជួីប�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ បា�ដែ��ុតវូ័បា��ប�ព័តុឹតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។" 

ក់�មារដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ�តូវ័បា�សួ្តុរថ្នា គ្រោះតើ
គ្រោះ�ក់ា�ងឆ្នាំា មំ្ពុ�� ពួ័ក់គ្រោះគ បា�ទទួ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ រ  "ស្តុ�ំរ �បថត ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ម្ពុយួ ដែដ៏�
បងាា ញ ដែផ្លូាក់ឯក់ជី�នៃ�រាងកាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ងាា ញ
ដែដ៏រឬគ្រោះទ។"  

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាជាទ�ិា�យ័ ទាំងំគ្រោះ�ះ អាចំចាបយ់ក់ ការដែចំក់ចាយ ��វ័រ�បភាព័
ដែបបគ្រោះ�ះគ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់ស្មាា �់�ា  គ្រោះ�យ�ុ� គ្រោះ��ះ ថ្នាា ក់ក់់ី� វាក់អ៏ាចំ 
បងាា ញ��វ័ ការបា��បាង គ្រោះដ៏ើម្ពុី �អ�ស្តុទាំញក់�មារឱ្យយបគ្រោះងើើតរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ខួូ�ឯង �ិងដែចំក់ចាយរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ទាំងំគ្រោះន្ទាះ តាម្ពុរយៈ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� ផ្លូងដែដ៏រ។ គ្រោះ�ក់ា�ងឆ្នាំា មំ្ពុ��  ក់�មារចំំ��ួ ៩% (៨៨ន្ទាក់)់ 
នៃ�ក់�មារកំ់ព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងអគ្រោះងើត
គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បា�ទទួ� សំ្តុគ្រោះណ៍ើ រដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា�  ឱ្យយដែចំក់ចាយ
រ�បថត ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�  ដែដ៏�បងាា ញអពំ័� ដែផ្លូាក់ឯក់ជី�នៃ�រាងកាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ 
�ុ�ការស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញភាព័ខ�ស្តុ�ា ចំំគ្រោះពាះអាយ� គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ  
ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍ អពំ័�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ ក់�មារា (១2%) 
ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍អពំ័�ការទទ�ួបា�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែបបគ្រោះ�ះមា�ចំំ�ួ�
គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ (៥%)។

ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ?ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ? ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារចំំ��ួ ៨៨ន្ទាក់ ់ដែដ៏�
បា�ទទួ�បា�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ម្ពុ�ិជាទ�ចំងប់ា�ឱ្យយដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អំព័�
ដែផ្លូាក់ឯក់ជី�នៃ�រាងកាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ចំ�ងគ្រោះ�កាយគ្រោះគចំំ��ួ 
៤៣% �តូវ័ បា� គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះទាំះជាតាម្ពុរយៈ បណីាញ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ឬគ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញកី់�។ ការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំន្ទាន្ទា ដែដ៏��តវូ័បា�
គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងតាម្ពុបណុាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ គឺភាគគ្រោះ�ចំើ�ម្ពុក់ព័� ក់មុ្ពុវ័ធិិ� 
Facebook ឬ Facebook Messenger ។  គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ ក់�មារ
ចំំ�ួ� ៣៣% បា�បងាា ញថ្នា សំ្តុគ្រោះណ៍ើ គ្រោះ�ះ បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យការជីបួ�ា
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏� ក់�មារ 20% ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�រគ្រោះបៀបនៃ�ការគ្រោះធិែើ
សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែបបគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ គ្រោះហិើយក់�មារចំំ��ួ ៨% ម្ពុ�ិចំង�់�ិយ។

គ្រោះតើក់�មារបា�បងាា ញអារម្ពុុណ៍៍ �ិងគ្រោះ�ូើយតប�ា ងដ៏�ចំគ្រោះម្ពុុចំ៖ គ្រោះតើក់�មារបា�បងាា ញអារម្ពុុណ៍៍ �ិងគ្រោះ�ូើយតប�ា ងដ៏�ចំគ្រោះម្ពុុចំ៖ ក់�មារចំំ��ួ 
៨៨ន្ទាក់ ់ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយបញ្ឈជ� �មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ   ទំ�ងជារាយការណ៍៍
អពំ័� អារមុ្ពុណ៍៍អាមាា ស្តុ ឬការបគ្រោះន្ទាា ស្តុខួូ�ឯង។ ក់�មារមាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ក់�មារ�បាមំ្ពុយួន្ទាក់ប់ា���ិយថ្នា ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិបា�រងឥទធពិ័�
ទាំ�់ដែតគ្រោះស្មាះព័� សំ្តុគ្រោះណ៍ើ គ្រោះ�ះ។ ជាការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ទាំងំគ្រោះ�ះ 
ក់�មារចំំ��ួពាក់ក់់ណីា�បា�បដិ៏គ្រោះស្តុធិ គ្រោះហិើយ ក់�មារចំំ��ួ 
១៤% (ភាគគ្រោះ�ចំើ�  ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ�ងិក់�មារ �) បា�គ្រោះធិែើតាម្ពុការ
សំ្តុគ្រោះណ៍ើ របស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�យដែ�ក់ក់�មារដ៏នៃទគ្រោះទៀតបា�ព័ា�ម្ពុគ្រោះធិែើឱ្យយ
ប�គា�គ្រោះន្ទាះឈបរ់ខំា�ពួ័ក់គ្រោះគ ម្ពុ�ិគ្រោះអើគ្រោះព័ើចំំគ្រោះពាះសំ្តុគ្រោះណ៍ើ គ្រោះន្ទាះ ឬ��បស្មារ
គ្រោះន្ទាះគ្រោះចំញ បា�រាយការណ៍៍ បា�ផូ្ទាស់្តុបី�រការក់ណំ៍តឯ់ក់ជី�ភាព័របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ បា�ឈបគ់្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តម្ពុយួរយៈឬបូ�ក់ ជី�គ្រោះន្ទាះ
ដែ�ងឱ្យយទនំ្ទាក់ទ់�ំង ម្ពុក់ពួ័ក់គ្រោះគ។

គ្រោះតើ�រណាជាអាក់គ្រោះធិែើសំ្តុគ្រោះណ៍ើ គ្រោះ�ះ?គ្រោះតើ�រណាជាអាក់គ្រោះធិែើសំ្តុគ្រោះណ៍ើ គ្រោះ�ះ? ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់រណ៍� ចំ�ងគ្រោះ�កាយគ្រោះគបផំ្លូ�ត
គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� ក់�មារទ�ំង ជា ទទួ�បា� សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ម្ពុ�ិជាទ�ចំងប់ា�ឱ្យយដែចំក់ចាយ
រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ខួូ�ឯង ព័� ស្តុមាជីកិ់�គួស្មារមាា ក់ ់(៤0%) 
បន្ទាា បម់្ពុក់ ម្ពុតុិភកិុ់ជាម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ ឬម្ពុតុិភកិុ់ជាក់�មារដែដ៏រ។ ក់�មារជិីត
មាា ក់គ់្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ៥ន្ទាក់ ់បា�ទទួ�បា�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ម្ពុ�ិជាទ�ចំងប់ា� ព័�
�រណាមាា ក់ដ់ែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគ ម្ពុ�ិដែដ៏�ស្មាា �់។ គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់  ជា
ញឹក់ញាបណ់ាស់្តុក់�មារអាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំម្ពុ�ិចំង�់�ិយអពំ័� អាក់គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ
គ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះតើក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណា៖គ្រោះតើក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណា៖ ក់�មារជាគ្រោះ�ចំើ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ
ទាំងំ ៨៨ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�ទទួ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ម្ពុ�ិជាទ�ចំងប់ា�ឱ្យយដែចំក់ចាយ
រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ព័កួ់គ្រោះគ បា�បងាា ញគ្រោះ�ដ៏�់អាក់មាា ក់អ់ពំ័� អែ�
ដែដ៏�បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះពួ័ក់គ្រោះគ។ ម្ពុ��ស្តុំទ�គ្រោះ� ដែដ៏�ក់�មារបា�
��ិយ�បាបរ់មួ្ពុមា� បងបិ��បគ្រោះងើើត ឬអាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ បន្ទាា បម់្ពុក់ 
ម្ពុតុិភកិី់ ឬអាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ�។ ក់�មារទ�ំងជា�ិ�យ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំា
ប�រស្តុគ្រោះ�ចំើ�ជាង (ក់�មារា 2៤% ក់�មារ � ៨%) គ្រោះហិើយ ក់�មារ �ទ�ំងជា
��ិយ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ� គ្រោះ�ចំើ�ជាង គ្រោះបើគ្រោះធិៀប�ឹងក់�មារា (ក់�មារា ៤% 
ក់�មារ � ១៣%)។ ក់�មារចំំ��ួតិចំតួចំដែដ៏�បា��ិ�យ�បាប�់គបូគ្រោះ�ងៀ� 
(៣%) ឬរាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការណ៍៍អពំ័�គ្រោះហិត�ការណ៍៍ គ្រោះ�ះជី��ដ៏�់�គរបា� 
(៣%) បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួ (១%) ឬប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ (១%)។ 
គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ក់�មារជីតិមាា ក់ ់ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៥ន្ទាក់ម់្ពុ�ិបងាា ញ ឬ
រាយការណ៍៍អពំ័�គ្រោះហិត�ការណ៍៍ គ្រោះ�ះ គ្រោះ�ដ៏�់�រណាមាា ក់គ់្រោះ�ើយ ភាគគ្រោះ�ចំើ� គឺ
គ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�ក់ដែ�ូងដែដ៏��តវូ័គ្រោះ�រាយការណ៍៍ ឬ�រណា
ដែដ៏��តវូ័��ិយ�បាប។់

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា
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 េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើង

ខ�ុ ំ្រត�វបនេគសំុរបូថត ឬវេីដអូ ែដល
បងា� ញែផ�កឯកជនៃនរាងកាយ
របស់ខ�ុ ំ េនេពលែដលខ�ុ ំមនិចង់

TO
P 

3
B

O
T
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 3

េនឆ� មំុន 

 បាទឬចាស៎ ៩%

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់*†

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†

េតើអ�កបនេធ�ើអ�ីខ�ះ?*† េតើអ�កមនអារម�ណ៍យ៉ងដូចេម�ច?*
េតើនរណជអ�កេស�ើសំុ?

េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

្របភព៖ ទិន�នយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជវស�ីពកីារប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (១៨+)

១៨% 

នរណាម្នាក់ដែលកុមារមិនស្គាល់

១៨%

១៣% 

១១% 
មនិចងនិ់យយ 

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (េ្រកាមអាយុ)

៩%
ៃដគូេស�ហា (ឬអតីតៃដគូេស�ហា) ឧទា. មតិ�្រសី ឬមតិ�្រប�ស ឬអតីតមតិ�្រសី ឬមតិ�្រប�ស

៤០% 
នរណម� កេ់នក�ុង្រគ�សាររបស់ខ�ុ ំ

១៦% 

២៨% 

១៥% 

បេន� សខ�ួនឯង

អាម៉ាស 

៣១% ២៣% ១%២០% 

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត
 

 បុគ្គលិកសង្គម
១%

បណ� ញទូរស័ព�ជំនួយ 
១%

្រគ�បេ្រង�ន 
៣%

៨១% ១៩% ១៣% 

១១% 

៥០% 

ប
នឈ

បេ់
្រប

ើ្រប
ស់

្រប
ពន័

�អុ ីន
ធឺណិ

ត 
មយួ

រយ
ៈ

ប
នេ

ធ� ើតា
មកា

រេស
� ើសុំ

  

១៤% 

និយ
ាយ

ថា
 ទ

េ 

Facebook ឬ Facebook Messenger  

Twitter TikTok

១០% ១០% ៨១% 

១៩%
បងប�ូនបេង�ើត

២៣%

មិត្តភក្ដិ    ២0%
អ្នកថែទាំជាបុរស

Other adult
៣%

បនរកេឃើញ
៣%

កុ�រកំពុងេ្រប�្រ�ស់្របព័ន�អុីនធឺណិត  �យុ ១២-១៧�� ំ េ�កម� ��  ពី
�រ្រ�វ្រ�វអំពី �រប�្ឈប់េ្រ�ះ�� ក់។ ចំនួន ៩៩២�ក់

វាមនិមនឥទ�ិពលេលើ
ខ�ុ ំទាល់ែតេសាះ

តា
មប

ណ
្ដា

ញ
ទំន

ាក
់ទំន

ងស
ង្គ

ម 
 

ខ�ុមំនិដឹងអំពីកែន�ងែដល
្រត�វេទ ឬអ�កែដល្រត�វ

និយយ្របប់
ខ�ុបំរម�ថ ខ�ុនំងឹមន

ប��  ្របសិនេបើ 
ខ�ុ ំ្របបន់រណម� ក់

មនអារម�ណ៍អាម៉ស 
ខា� សេអៀន ឬវាពិបក

និយយខា� ងំេពក

  ១៨% 
គ� ននរណម� ក់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះគស្តុ�ំរ�បថត ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ដែដ៏�បងាា ញដែផ្លូាក់ឯក់ជី�នៃ�រាងកាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង។់ ចំំ�ួ� ៨៨ន្ទាក់់

ក់�ម្ពុារដ៏ដែ�ត្រ�វ័បា�គគ្រោះស្តុ�រំ�បថត ឬវ័�ដ៏គ្រោះអ� ដ៏ដែ�បង្ហិាញ
ផ្្លូ�ដែក់ឯក់ជី��នៃរាងក់ាយរបស់្តុពួ័ក់គគ្រោះ �ៅព័គ្រោះ�
ដ៏ដែ�ពួ័ក់គគ្រោះមិ្ពុ�ចំង់ ។ ចំំ�ួ� ៨៨�ាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះគស្តុ�ំរ�បថត ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ដែដ៏�បងាា ញដែផ្លូាក់ឯក់ជី�នៃ�រាងកាយ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង ់។ ចំំ�ួ� ៨៨ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះគស្តុ�ំរ�បថត ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ដែដ៏�បងាា ញដែផ្លូាក់ឯក់ជី�
នៃ�រាងកាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង ់ តាម្ពុរយៈ
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ។ ចំំ�ួ� 20ន្ទាក់់ ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះគស្តុ�ំរ�បថត ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ដែដ៏�បងាា ញដែផ្លូាក់ឯក់ជី�

នៃ�រាងកាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំង ់�ិងម្ពុ�ិ
��ិយ�បាប ់�រណាមាា ក់អ់ពំ័�វា ។ ចំំ�ួ� ១៦ន្ទាក់់
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ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយដ៏�់ក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�រ�បភាព័ ឬការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយដ៏�់ក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�រ�បភាព័ ឬ
វ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ វ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 

ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ ដ៏�់ក់�មារជាថា�រ�ងឹ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  
រមួ្ពុផ្លូំជំាភស្តុុ�តាង នៃ�ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ  ជាម្ពុយួ�ងឹ គ្រោះ��បណំ៍ង គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�
បា� CSAM ។ ក់�មារចំំ��ួ�បាមំ្ពុយួភាគរយ (ក់�មារចំំ��ួ ៦0ន្ទាក់)់ នៃ�
ក់�មារ ចំំ��ួ ៩៩2ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ 
បា�រាយការណ៍៍ អពំ័�  ការទទ�ួបា��វ័ការផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយជា
ថា�រ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះមា�ភាព័ទ�គ្រោះ�
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារអាយ� ១2-១៥ឆ្នាំា  ំ(៩%) គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារអាយ� 
១៦-១៧ឆ្នាំា បំ�ិុចំ (2%) �ិងមា�ភាព័ទ�គ្រោះ�គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារា 
(៨%) គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (៤%) ចំំ�ួ�ព័�រដ៏ង។

ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ?ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ? គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារចំំ��ួ ៦0ន្ទាក់ ់
ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�ទទួ� ការផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬ
អគំ្រោះណាយជាថា�រ�ងឹ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� សំ្តុគ្រោះណ៍ើ រដែបបគ្រោះ�ះ
ចំំ�ួ� ៣2% �តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ភាគគ្រោះ�ចំើ�តាម្ពុរយៈ
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ឬក់ា�ងគ្រោះព័�គ្រោះ�ងគ្រោះហិាម្ពុ    អ�ឡាញ។ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត ស្តុ�មាបសំ់្តុគ្រោះណ៍ើ ដែបបគ្រោះ�ះ គឺ Facebook ឬ Facebook 
Messenger បន្ទាា បម់្ពុក់គឺ TikTok, YouTube �ិង Instagram។ ក់�មារ
ជីតិមាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារប�ួន្ទាក់ ់បា��ិ�យថ្នា សំ្តុគ្រោះណ៍ើ គ្រោះ�ះ�តវូ័
គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�យជួីប�ា ផ្ទាា �់ �ស្តុបគ្រោះព័� ក់�មារមាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៤ន្ទាក់ ់
ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�រគ្រោះបៀបនៃ�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះតើ�រណាជាអាក់ផ្លូី�់?គ្រោះតើ�រណាជាអាក់ផ្លូី�់? ស្តុ�មាបក់់�មារចំំ��ួ ៣៥% នៃ�ក់�មារចំំ��ួ 
៦0ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�ទទួ�ការផី្លូ�់ អំគ្រោះណាយ ឬ��យកា� ់ជាថា�រ�ងឹ ការ
ផី្លូ�់មាតិកា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ខួូ�ឯង ស្តុមាជិីក់�គួស្មារ បា�គ្រោះធិែើការផី្លូ�់ដែបបគ្រោះ�ះ
គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះព័�ថុ�ៗ គ្រោះ�ះ។ ស្តុ�មាប ់ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� ការផី្លូ�់គ្រោះ�ះ �តវូ័បា�
គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ ម្ពុតុិភកិុ់ ដែដ៏�ជាក់�មារដែដ៏រ ម្ពុតុិភកិុ់ជាម្ពុ��ស្តុំ គ្រោះព័ញវ័យ័ ឬ
នៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហា។ គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ ក់�មារចំំ��ួ ១៥% ម្ពុ�ិចំង�់�ិយអពំ័� 
អាក់ដែដ៏�បា�គ្រោះធិែើការផី្លូ�់ដែបបគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ �ងិ ១៥% បា�រាយការណ៍៍ថ្នា 
ការផី្លូ�់គ្រោះ�ះ�តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�យ�រណាមាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់។

គ្រោះតើក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណា៖គ្រោះតើក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណា៖ គ្រោះ�គ្រោះព័��តវូ័បា�សួ្តុរអពំ័� គ្រោះ�ើក់ម្ពុ�� 
ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគទទួ�បា�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយជាថា�រ�ងឹរ�បភាព័ 
ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារទ�ំងជាបងាា ញអពំ័� អែ�ដែដ៏�បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ដ៏�់
ម្ពុតុិភកិុ់ បន្ទាា បម់្ពុក់ អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ ឬបងបិ��បគ្រោះងើើត។ ភាគរយតចិំបំផ្លូ�ត
នៃ�ក់�មារបា�បងាា ញអពំ័�អែ�ដែដ៏�បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង  គ្រោះ�ដ៏�់�គបូគ្រោះ�ងៀ� ឬ
ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគទ�ក់ចិំតុ គ្រោះហិើយ ក់�មារដែតមាា ក់ប់ា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�
បា�គ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ ការ ជី���គរបា�។ គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ ក់�មារ
ជីតិមាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុប�ួន្ទាក់ម់្ពុ�ិ�ិ�យ�បាប�់រណាគ្រោះ�ើយ ភាគគ្រោះ�ចំើ� 
គគឺ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�ក់ដែ�ូង�តូវ័គ្រោះ�រាយការណ៍៍ ឬអាក់ដែដ៏��តវូ័
�បាប ់គ្រោះ�ើយ។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ�តវូ័បា�បងាា ញគ្រោះ�ក់ា�ងការស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួ
ជី�រងគ្រោះ��ះផ្លូងដែដ៏រ៖ "ខំ��ំ��ដ់ែតម្ពុ�ិ�ិ�យ អពំ័� អារមុ្ពុណ៍៍ទាំងំគ្រោះន្ទាះ
គ្រោះ�ផ្លូាះរបស់្តុ ខំ� ំគ្រោះ�យស្មារ �ុ��រណាមាា ក់សួ់្តុរអពំ័�ស្តុ�ខទ�ក់ខរបស់្តុខំ� ំ
គ្រោះ�ើយ។ ព័កួ់គ្រោះគ���ដ់ែតសួ្តុរប�ិុចំប�ួុចំ។ ខំ��ំបាបអ់ាក់អំព័�បញ្ញាា គ្រោះ�ះ 
គ្រោះ�យស្មារ�ុ��រណាមាា ក់ ់បា�ដឹ៏ងអំព័�គ្រោះរឿងគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ ខំ� ំម្ពុ�ិបា��បាប់
ស្តុ�ម្ពុី �ដែតម្ពុតុិភកិី់របស់្តុខំ� ំគ្រោះ�យស្មារ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�ះ ខំ�បំា�ផី្ទាចំទ់នំ្ទាក់ទ់�ំង
ព័�ម្ពុតុិភកិុ់ទាំងំអស់្តុរបស់្តុខំ�។ំ  ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិបា�ដឹ៏ងគ្រោះទ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះពួ័ក់គ្រោះគ
ម្ពុ�ិបា�ដឹ៏ង គ្រោះ�យស្មារខំ�មំ្ពុ�ិ�បាបព់័កួ់គ្រោះគ។" (RA៥-CA-0៧) យ�វ័ជី�
មាា ក់ ់បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា៖ "ខំ��ំ��ដ់ែត�ក់ទ់�ក់ក់ា�ងខួូ�ខំ�។ំ" (RA៥-
CA-0៥)

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ54

OCSEA

េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើង

ខ�ុ ំបនទទួលការផ�ល់លុយកាក ់
ឬអំេណយជថ�ូរនឹងរបូភព 
ឬវេីដអូផ�ូវេភទ 

េនឆ� មំុន 

មនិចងនិ់យយ មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  
(េ្រកាមអាយុ)

សមជិក្រគ�សារ មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  
(១៨+)

៣៥% 

ៃដគូេស�ហា 
(ឬអតីតៃដគូេស�ហា) 
ឧទា. មតិ�្រសី 
ឬមតិ�្រប�ស ឬអតីត

១២% 
១៥% ១៥% 

១៨% 
១៥%

លំ
ដា

បក់
ំពូល

ទា
ងំ 

៣
លំ

ដា
បេ់

្រកា
មទា

ងំ 
៣

TikTok
Facebook ឬ 

Facebook Messenger YouTube

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

ខ�ុ ំមនិដឹងអំពីកែន�ងែដល្រត�វេទ 
ឬអ�កែដល្រត�វនិយយ្របប់

ខ�ុ ំមនិបនគិតថវាធ�នធ់�រេទ

េតើនរណជអ�កផ�ល់?*†

្របភព៖ ទិន�នយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជវស�ីពកីារប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អីុនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ 
ពីការ្រសាវ្រជវអំពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក។់ចំនួន ៩៩២នក់

បទឬចាស៎ ៩%

២០% ២៣% 

តា
មប

ណ
�ញ

ទំន
កទ់

ំនង
ស

ង�ម
  

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

១២% ១៨% 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

  

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត
 

១៧% ២៥% ៦៧% 

២៣% 
២៨% 

គ� ននរណម� ក់

មតិ�ភក�ិ    

្រគ�បេ្រង�ន 
២%៣%

មនិដឹងនិយយ 
៥%

ខ�ុ ំបរម�ថខ�ុ ំនឹងមនប��

២១% ២០% 

អ�កែថទាជំបុរស

២២%

នគរបល
២%

៦៤% 

នរណម� ក ់ែដល
ខ�ុ ំមនិសា� ល់
/ជនចែម�កមុខ

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស

មនុស្សេពញ
េផ្សងេទៀត

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬ អំ គ្រោះណាយ ជាថា�រ �ងឹរ�បភាព័ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ចំំ�ួ� ៦0ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬ  អំ គ្រោះណាយ ជាថា�រ �ងឹរ�បភាព័ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ចំំ�ួ� ៦0ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬ អ ំគ្រោះណា យ ជាថា�រ �ងឹ
រ�បភាព័ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ចំំ�ួ� ៦0ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬ  អំ គ្រោះណាយ ជាថា�រ �ងឹរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង�បាប�់រណាមាា ក់អ់ពំ័�វា។ ចំំ�ួ�១៤ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬ  អំ គ្រោះណាយ ជាថា�រ �ងឹរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុរយៈបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ។ ចំំ�ួ� ១2ន្ទាក់់



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 55

េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើងេនអនឡញ…

េនឆ� មំុន 

មនិចងនិ់យយ មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  
(១៨+)

មនិចងនិ់យយ មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  
(េ្រកាមអាយុ)

២៣% 

៣៥% 

សមជិក្រគ�សារ

៤៧% 

៣% 

១៣%

Facebook ឬ 
Facebook Messenger

Snapchat Twitter

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់*†

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

េតើនរណជអ�កផ�ល់?*†

ខ�ុបំនទទួលការផ�ល់លុយកាក ់ឬអំេណយេដើម្បជួីប
ពួកេគេដាយផ� ល់ ក�ុងេគលបំណងេធ�ើអ�មីយួ
ពាកព់ន័�នឹងផ�ូវេភទ

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស

កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អីុនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ 

ពីការ្រសាវ្រជវអំពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក។់ ចំនួន ៩៩២នក់

បទឬចាស៎ ៦% 

១០% ១៥% ៥០% 

ខ�ុ ំមនិដឹងអំពីកែន�ងែដល្រត�វេទ 
ឬអ�កែដល្រត�វនិយយ្របប់

៥៧% ២៩% ១៤% ១៤% 

មនិចងនិ់យយ

១៣% 

២៣% 

២៣% 
មតិ�ភក�ិ

គ� ននរណម� ក់
អ�កែថទាជំនរ ី

តា
មប

ណ
�ញ

ទំ
ន

កទ់
ំនង

ស
ង�ម

  

១៧% ២៤% 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត

៣៤% 

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

៧% 

បុគ�លិកសង�ម
3%

្រគ�
10%

ៃដគូេស�ហា 
(ឬអតីតៃដគូេស�ហា) 

ឧទា. មតិ�្រសី 
ឬមតិ�្រប�ស ឬអតីត

3%

 ៃដគូេស�ហា (ឬអតីត)

៧% 

បងប�ូនបេង�ើត

៣៣% 

អ�កែថទាជំនរ ី
10%

OCSEA

្របភព៖ ទិន�នយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជវស�ីពកីារប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

លំ
ដា

បក់
ំពូល

ទា
ងំ 

៣
លំ

ដា
បេ់

្រកា
មទា

ងំ 
៣

ខ�ុ ំមនអារម�ណ៍ថខ�ុ ំ
បនេធ�ើអ�ីមយួខុស

ខ�ុ ំបរម�ថខ�ុ ំនឹង
មនប��

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងគ្រោះធិែើអែ�ម្ពុយួ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំ�ួ� ៣0ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទ�ួការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ�ា
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងគ្រោះធិែើអែ�ម្ពុយួ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុរយៈ
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ។ ចំំ�ួ� ៥៩ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទ�ួការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ�ា
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងគ្រោះធិែើអែ�ម្ពុយួ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំ�ួ� ៣0ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ក់ា�ង
គ្រោះ��បណំ៍ងគ្រោះធិែើអែ�ម្ពុយួ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងម្ពុ�ិ�បាបអ់ាក់មាា ក់់
អពំ័�វា។ ចំំ�ួ� ៧ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ក់ា�ង
គ្រោះ��បណំ៍ងគ្រោះធិែើអែ�ម្ពុយួ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុរយៈបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ។ ចំំ�ួ� 
20ន្ទាក់់



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ56

ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយដ៏�់ ក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយដ៏�់ ក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 

ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ ក់�មារ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងជួីបគ្រោះ�យ
ផ្ទាា �់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គឺជាការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង
ជាក់ដ់ែស្តុងី។ ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារចំំ��ួ ៦% ( ក់�មារ ៥៩ន្ទាក់)់ 
បា���ិយថ្នា  ព័កួ់គ្រោះគ បា�ទទួ�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ឱ្យយគ្រោះ�ជីបួ�រណាមាា ក់ ់គ្រោះ�យផ្ទាា �់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើស្តុក់មុ្ពុភាព័ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ 
ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ(១0%) ទំ�ងជាងទទួ�បា� ការផី្លូ�់ដែបបគ្រោះ�ះ
ក់ា�ងក់�ម្ពុតិខុស់្តុជាង ក់�មារអាយ� ១៤-១៧ឆ្នាំា  ំ(១៤-១៥ឆ្នាំា ៖ំ ៥% ១៦-
១៧ឆ្នាំា ៖ំ ៣%) គ្រោះហិើយក់�មារា (៨%) មា�ក់�ម្ពុតិខុស់្តុជាងក់�មារ � (៤%)។ 
ដ៏�ចំ�ា �ងឹរបក់គំគ្រោះហិើញដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏រ ចំំ�ួ�ទាំងំគ្រោះ�ះ អាចំ�តូវ័បា�
រាយការណ៍៍ ម្ពុ�ិ�គប�់�� ់គ្រោះ�យស្មារ ក់�មារអាចំ�ុ�អារមុ្ពុណ៍៍ មា�
ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័  ឬមា�ស្តុ�វ័តិិភាព័�គប�់�� ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាា ញអពំ័� បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�៍
នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ឬ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច គ្រោះ�ើព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះទាំះប�ជា គ្រោះ�ក់ា�ង
ការអគ្រោះងើតអន្ទាម្ពុកិ់កី់�។

ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ?ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ? ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារចំំ��ួ ៥៩ន្ទាក់ ់ដែដ៏�
បា���ិយថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ បា�ទទួ�ការផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ជីបួគ្រោះ�យផ្ទាា �់ក់ា�ងគ្រោះ��បំណ៍ងឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�
ឆ្នាំា មំ្ពុ�� ការផី្លូ�់ ដ៏�់ ក់�មារចំំ��ួ ៥១% �តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង តាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ ភាគគ្រោះ�ចំើ�តាម្ពុរយៈ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ �ិងតាម្ពុរយៈ
គ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ក់�មារចំំ��ួ ៣% 
(៣0ន្ទាក់)់ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាបា�ទទ�ួការផី្លូ�់
��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ �ា  គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ក់ា�ង
គ្រោះ��បណំ៍ងឱ្យយចំ��រមួ្ពុ ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ដ៏�ចំការបងាា ញគ្រោះ�ក់ា�ង
�កាហិែកិ់ ៥៧ ការផី្លូ�់តាម្ពុរយៈ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុរដែម្ពុងដែតង�តូវ័
គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�គ្រោះ�ើ Facebook ឬ Facebook Messenger ។ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះ�ើក់ គ្រោះ�ើង រមួ្ពុមា� Snapchat, Twitter, 
Instagram �ិង TikTok ។ គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់  ក់�មារចំំ��ួ 2៤% បា�
ទទួ� ការផី្លូ�់គ្រោះ�ះ គ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័� នៃ� ការជួីប�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់
ជាម្ពុយួ�ងឹជី�គ្រោះន្ទាះ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏� ក់�មារ ១0% ម្ពុ�ិចំង�់�ិយអពំ័� 
រគ្រោះបៀបនៃ�ការផី្លូ�់ គ្រោះ�ះ។

គ្រោះ�យស្មារ ការផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ ដ៏�់ក់�មារ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ង
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�យផ្ទាា �់ អាចំគ្រោះក់ើត គ្រោះ�ើងគ្រោះ�ក់ា�ង ការជីបួ�ា គ្រោះ�យ
ផ្ទាា �់ទាំងំ�ស្តុងុ (គ្រោះ�យ�ុ�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា) ស្តុ�មាបទ់�ិា�យ័
ខាងគ្រោះ�កាម្ពុ ក់�មារ (ចំំ�ួ� ៣0ន្ទាក់)់ ដែដ៏�បញ្ញាជ ក់ថ់្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�ទទួ�
ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយតាម្ពុរយៈបណីាញអ�ឡាញ ឧទាំ. 
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ �ិង/ឬ គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ�ា
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ស្តុ�មាបស់្តុក់មុ្ពុភាព័ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គឺជាក់រណ៍� នៃ� OCSEA ។

គ្រោះតើ�រណាដែដ៏�ជាអាក់ផ្លូី�់?គ្រោះតើ�រណាដែដ៏�ជាអាក់ផ្លូី�់? គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ក់�មារចំំ��ួ ៣0ន្ទាក់ ់�តូវ័
បា�សួ្តុរថ្នា គ្រោះតើ�រណាគ្រោះធិែើការផី្លូ�់គ្រោះ�គ្រោះព័�ថុ�ៗ គ្រោះ�ះតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 
ក់�មារចំំ��ួជិីតពាក់ក់់ណីា� (១៤ន្ទាក់)់ បា���ិយថ្នា ការផី្លូ�់គ្រោះ�ះ  គឺ
ម្ពុក់ព័� ស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ បន្ទាា បម់្ពុក់ ម្ពុតុិភកិុ់ជាម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ (១១ន្ទាក់)់ 
ឬម្ពុតុិភកិុ់ដែដ៏�ជាក់�មារដែដ៏រ។ ក់�មារមាា ក់គ់្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ�បាបំ�ន្ទាក់ ់  
បា�ទទួ�ការផី្លូ�់ ព័��រណាមាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់។

គ្រោះតើក់�មារ�ិ�យ�បាបអ់ាក់ - �បសិ្តុ�គ្រោះបើ មា�៖គ្រោះតើក់�មារ�ិ�យ�បាបអ់ាក់ - �បសិ្តុ�គ្រោះបើ មា�៖ ភាគគ្រោះ�ចំើ� នៃ� ក់�មារទាំងំ 
៣0ន្ទាក់ ់ដែដ៏�ទទួ�បា�ការផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ�ា
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ង ឱ្យយចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ បា��ិ�យ�បាប�់រណាមាា ក់ ់ភាគគ្រោះ�ចំើ� គឺបងបិ��
បគ្រោះងើើត ឬម្ពុតុិភកិុ់។ ក់�មារចំំ��ួតិចំតួចំ បា���ិយ�បាប ់អាក់ដែថទាំ ំឬ
�គបូគ្រោះ�ងៀ�។ គ្រោះ�យមា�ស្តុងាតភាព័ជាម្ពុយួ�ងឹទិ�ា�យ័ ស្តុ�មាបទ់�ម្ពុង់
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត នៃ� OCSEA ជាទ�គ្រោះ� ក់�មារគ្រោះជីៀស្តុវាង យ�ុការរាយការណ៍៍
ផូ្លូ�វ័ការ ជី�ំសួ្តុវ័ញិ ព័កួ់គ្រោះគ ពឹ័ងដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ បណុាញ��ំទ អ�ុរប�គា�    
វ័ញិ។ គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ ក់�មារចំំ��ួ៧ន្ទាក់ ់ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៣0ន្ទាក់ ់ម្ពុ�ិ
�បាប�់រណាមាា ក់អ់ពំ័� អែ�ដែដ៏�បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ើយ ភាគ គ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�យស្មារ
ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិអំព័� ក់ដែ�ងូដែដ៏��តវូ័គ្រោះ�រាយការណ៍៍ ឬ�រណាដែដ៏��តវូ័�បាប។់

ការគំរាម្ពុកំ់ដែហិងក់ា�ងគ្រោះ��បំណ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ការគំរាម្ពុកំ់ដែហិងក់ា�ងគ្រោះ��បំណ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 

 គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
គ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ។ ជាញឹក់ញាប ់ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ បា�ទទួ�
រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុក់�មារ រចួំគ្រោះហិើយ �ងិគំរាម្ពុ ផ្លូំព័ែផ្លូាយជាស្មាធារណ៍ៈ ឬ
ដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ទាំងំគ្រោះន្ទាះ ជាម្ពុយួ ម្ពុតុិភកិុ់របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ឬស្តុមាជិីក់�គួស្មារ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�ជាវ័ធិិ�ម្ពុយួ នៃ�ការបងខតិបងខ ំព័កួ់គ្រោះគ ឱ្យយដែចំក់ចាយរ�បភាព័
បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត ឬចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះផ្លូំងៗ។ ការគំរាម្ពុកំ់ដែហិង
ដែបបគ្រោះ�ះ ក់អ៏ាចំ �តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីរំតិយក់��យកាក់ផ់្លូងដែដ៏រ។ គ្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជា ទាំងំចំាបស់្តុី�ព័� ការបស្រ្តងាើ បអំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិអំគ្រោះព័ើគ្រោះធិែើអាជី�វ័ក់មុ្ពុ
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងទាំងំ�ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ ម្ពុ�ិទាំ�ប់ា�កំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ
ជាក់ច់ំាស់្តុ ចំំគ្រោះពាះ ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ គ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។ ជី�រងគ្រោះ��ះវ័យ័គ្រោះកុ់ងមាា ក់ប់ា��ិ�យអពំ័�
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុថ្នា៖

"គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ �តប់ា�ដែចំក់ចាយព័ត័ម៌ា�ទាំងំអស់្តុរបស់្តុខំ�។ំ �តប់ា�
ថតរ�បគ្រោះ�ើ ស្រ្តស្តុា�� (Screenshots) ��វ័ ម្ពុតុិ ភកិុ់របស់្តុខំ�ទំាំងំអស់្តុ គ្រោះហិើយ
បន្ទាា បព់័�គ្រោះន្ទាះ �តប់ា�ព័ា�ម្ពុទាំម្ពុទាំររ�បថត របស់្តុខំ�។ំ បន្ទាា បព់័��ត់
បា� ទាំម្ពុទាំរ រ�បថតរបស់្តុខំ� ំខំ�បំា��ិ�យថ្នា ខំ��ឹំងម្ពុ�ិគ្រោះផំ្លូើឱ្យយគ្រោះទ។ 
�ុ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះទ។ គ្រោះព័�គ្រោះន្ទាះ គជឺាគ្រោះព័�ដែដ៏��តប់ា�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុ គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ការ
គរំាម្ពុកំ់ដែហិង។ �តប់ា�ថតរ�បគ្រោះ�ើស្រ្តស្តុា�� ��វ័បញ្ឈជ �ម្ពុតុិភកិុ់របស់្តុខំ� ំ
ទាំងំអស់្តុ។ �តប់ា��ិ�យថ្នា �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ខំ�មំ្ពុ�ិបញ្ឈជ� �រ�បថតឱ្យយ�តគ់្រោះទ 

 

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 57

ម្ពុតុិទាំងំអស់្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ើបញ្ឈជ �របស់្តុខំ� ំ�ឹងទទួ�បា�រ�បថតទាំងំអស់្តុ ដែដ៏�
�ត ់បា�ទទួ�។" (RA៥-CA-0៧)

គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះក់�មារចំំ��ួ៥% (៥៣ន្ទាក់)់ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ក់�មារចំំ��ួ៩៩2ន្ទាក់ ់ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍ត   ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បា��ិ�យថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ បា�រងការ
គរំាម្ពុកំ់ដែហិង  ឬគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ឱ្យយ ចំ��  រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
�ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុមី្ពុង  គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ក់�មារអាយ� ១2-១៥ឆ្នាំា  ំ(៨%) 
ទ�ំងជា�តូវ័បា�កំ់ណ៍តជ់ាគ្រោះ��គ្រោះ� ក់�ម្ពុតិខុស់្តុជាង ក់�មារអាយ� ១៦-
១៧ឆ្នាំា  ំ(៣%) គ្រោះហិើយ ក់�មារា (៧%) ខុស់្តុជាងក់�មារ � (៤%)។ ម្ពុ�ិមា�
ព័ត័ម៌ា�អំព័� �បគ្រោះភទនៃ�ការគំរាម្ពុកំ់ដែហិង ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះ�ើយ 
ឧទាំហិរណ៍៍ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ  រ�បភាព័ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ទទួ�បា�ព័�ម្ពុ�� �តូវ័បា�
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គរំាម្ពុយក់��យកាក់ ់ឬឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ បដែ�ិម្ពុ គ្រោះទៀត គ្រោះ�យស្មារ �ុ�ការសួ្តុរសំ្តុណួ៍រប�ុគ្រោះ�ើយ។

ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ?ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ? ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារចំំ��ួ ៥៣ន្ទាក់ ់ដែដ៏�
បា�រាយការណ៍៍ អពំ័� ក់រណ៍� នៃ�ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ព័កួ់គ្រោះគចំំ�ួ� ៤0%បា�បងាា ញថ្នា ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង�តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង តាម្ពុ
�បព័�័ធ អ�ឡាញ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏�១៥% បា�រាយការណ៍៍ ថ្នា ការគរំាម្ពុ
បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ក់ា�ងការជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់។ គ្រោះ�ះបងាា ញថ្នា ក់�មារ
�តឹម្ពុដែត2% នៃ�ចំំ�ួ�ក់�មារទាំងំអស់្តុគ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះបា�
ជីបួ�បទះបទពិ័គ្រោះស្មាធិ�ន៍ៃ�ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុទ�ំងជា
គ្រោះធិែើការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងដែបបគ្រោះ�ះ តាម្ពុរយៈបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ 
គ្រោះ�ចំើ�ជាង តាម្ពុរយៈ គ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ ប�ិុចំ។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ ដែដ៏��តវូ័
បា�ក់ណំ៍តជ់ាគ្រោះ��គ្រោះ�គ្រោះ�គ្រោះ�ើ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ពួ័ក់គ្រោះគ
ភាគគ្រោះ�ចំើ� បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�គ្រោះ�ើ 

ក់មុ្ពុវ័ធិិ� Facebook (ឬ Facebook Messenger)។ ជាថុ�មី្ពុងគ្រោះទៀត 
គ្រោះ�យស្មារ ក់�មារអាចំរងការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ឬការគំរាម្ពុ ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់ា�ងជំី�បួគ្រោះ�យផ្ទាា �់ទាំងំ�ស្តុងុ ( គ្រោះ�យ�ុ�ពាក់ព់័�័ធ
�ងឹ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា) ក់�មារដែត 2១ន្ទាក់ប់ា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�បា���ិយថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ
រងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ឧទាំហិរណ៍៍ តាម្ពុរយៈ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ 
ឬក់មុ្ពុវ័ធិិ�គ្រោះ�ង គ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ �តូវ័បា�បញ្ឈច� �ក់ា�ង ការវ័ភិាគខាងគ្រោះ�កាម្ពុ។

គ្រោះតើ�រណាដែដ៏�គ្រោះធិែើការគំរាម្ពុក់ំដែហិង?គ្រោះតើ�រណាដែដ៏�គ្រោះធិែើការគំរាម្ពុក់ំដែហិង? គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារចំំ��ួ 
2១ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�រងការបងខតិបងខតំាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុទ�គ្រោះ�
បផំ្លូ�ត ដែដ៏�គ្រោះធិែើការបងខតិបងខចំំ�ងគ្រោះ�កាយគ្រោះគ គមឺ្ពុតុិភកិុ់ ដែដ៏�ជាក់�មារដែដ៏រ។ 
ទ�ិា�យ័ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់ប៏ា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ
ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ទាំងំ ៩៩2ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះ ពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ� ៨% បា�បងាា ញថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា��ក់់
ស្តុមុាធិឱ្យយក់�មារ ដែដ៏�មា�វ័យ័�ស្តុបា�ព័កួ់គ្រោះគ បញ្ឈជ� �រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។

គ្រោះតើ ក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណា៖គ្រោះតើ ក់�មារបា��ិ�យ�បាប�់រណា៖ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារចំំ��ួ 2១ន្ទាក់ ់
ដែដ៏�រងការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ឬការគំរាម្ពុកំ់ដែហិង តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញឱ្យយ
ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារទាំងំអស់្តុ គ្រោះ�ើក់ដែ�ងដែតក់�មារមាា ក់ ់
បា���ិយអពំ័� គ្រោះហិត�ការណ៍៍ គ្រោះ�ះ�បាបអ់ាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ ក់�មារទ�ំងជា
��ិយ�បាប ់ម្ពុតុិភកិុ់ គ្រោះ�ចំើ�ជាងគ្រោះគ �ិងបន្ទាា បម់្ពុក់អាក់ដែថទាំ។ំ ក់�មារចំំ��ួ
តចិំតួចំ បា���ិយ�បាប ់បងបិ�� បគ្រោះងើើត �គូបគ្រោះ�ងៀ� ឬម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័
ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគទ�ក់ចិំតុ។ ក់�មារម្ពុ�ិបា�គ្រោះធិែើការរាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការណ៍៍ គ្រោះ�កា�់
�គរបា� ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ ឬបណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួគ្រោះ�ើយ។

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា
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េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើងេនអនឡញ…

េនឆ� មំុន  

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់*†

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

គ� ននរណម� ក់្រគ�បេ្រង�ន 
១៤% 

មនុស្សេពញេផ្សងេទៀត
១០% ៥% 

១០០% 

នរណម� កប់នគំរាមកំែហង ឬេបក្របស់ខ�ុ ំឱ្យ
ចូលរមួេនក�ុងសកម�ភពផ�ូវេភទ

កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អីុនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ 
ពីការ្រសាវ្រជវអំពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក។់ ចំនួន ៩៩២នក់

បទឬចាស៎ ៥% 

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (១៨+)

េតើនរណជអ�កេធ�ើអំេពើេនះ*†

២៩% 

៥៧% 
មតិ�ភក�ិ    

៣២% 
អ�កែថទាជំនរ ី

អ�កែថទាជំបុរស

៨% ៨% ៧៧% 
TwitterYouTube

Facebook ឬ 
Facebook Messeng

១៥% ១៥% 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

  

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត
 

២៥% 

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

១៣% 

៤៣% 

២៤% 

ៃដគូេស�ហា 
(ឬអតីត)

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  
(េ្រកាមអាយុ)

សមជិក្រគ�សារ

១៤% 

២៤% ២៤% 

តា
មប

ណ
�ញ

ទំន
កទ់

ំនង
ស

ង�ម

ខ�ុ ំមនិដឹងអំពីកែន�ងែដល្រត�វ
េទ ឬអ�កែដល្រត�វ

និយយ្របប់

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស

OCSEA

្របភព៖ ទិន�នយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជវស�ីពកីារប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

លំ
ដា

បក់
ំពូល

ទា
ងំ 

៣
លំ

ដា
បេ់

្រកា
មទា

ងំ 
៣

នរណម� ក់
ែដលកុមរមនិ
សា� ល់

ក់�មារដែដ៏�រងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំ�ួ� 2១ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុឱ្យយចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  ។ ចំំ�ួ� ៥៣ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ចំំ�ួ� 2១ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងម្ពុ�ិ�បាប�់រណាអំព័�វា។ ចំំ�ួ� ១ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ឬការគ្រោះបាក់�បាស់្តុឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
តាម្ពុរយៈបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ។ ចំំ�ួ� ១៣ន្ទាក់់
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គ្រោះហិត�អែ�បា�ជាក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា�បដែហិ�ជាបងាា ញក់រណ៍� រគំ្រោះ�ភបពំា�គ្រោះ�កា�អ់ាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុញឹក់ញាបជ់ាងអាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ�?គ្រោះហិត�អែ�បា�ជាក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា�បដែហិ�ជាបងាា ញក់រណ៍� រគំ្រោះ�ភបពំា�គ្រោះ�កា�អ់ាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុញឹក់ញាបជ់ាងអាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ�?

ការព័តិ ដែដ៏�ក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាបងាា ញអពំ័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�គ្រោះ�ើព័កួ់គ្រោះគ 
គ្រោះ�កា�អ់ាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុញឹក់ញាបជ់ាងអាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ� គជឺា
របក់គំគ្រោះហិើញគ្រោះ�យដែ�ក់ម្ពុយួ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុបណីា�បគ្រោះទស្តុ ដែដ៏�
អ��វ័តុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់។់ ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះបងាា ញ
បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀតថ្នា ស្តុ�មាបក់ារបងាា ញអពំ័� OCSEA ម្ពុយួចំំ�ួ� ក់�មារ �
រតិដែតទំ�ងជា�ិ�យ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុជាងក់�មារា។ 
ឧទាំហិរណ៍៍ ក់ា�ងក់រណ៍� នៃ�ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
៥0% នៃ�ក់�មារ �បា���ិយ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏�
ក់�មារដែត 2៨% បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ។ 

បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើចំំណ៍ងចំ់ំណ៍� �ចិំតុរបស់្តុក់�មារក់មុ្ពុ�ជាក់ា�ងការបងាា ញ
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�អ៍ពំ័� OCSEA គ្រោះ�ដ៏�់អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ ជាជាង
អាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ� ទិ�ា�យ័ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះបងាា ញថ្នា ចំំណ៍ង់
ចំំណ៍� �ចំតុិគ្រោះ�ះគ្រោះ�ចំើ�ដែតគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងជាទ�គ្រោះ�ចំំគ្រោះពាះក់�មារ �។ ឧទាំហិរណ៍៍ 
ក់�មារ �ចំំ�ួ� ៣៣% ដែដ៏�បា�ទទួ�បា�ការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំម្ពុ�ិជាទ�ចំងប់ា�
ឱ្យយ�ិ�យអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ បា��ិ�យ�បាប់
អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ស្តុបគ្រោះព័��ុ�ក់�មារ �ណាមាា ក់ប់ា�
��ិយ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�ើយ។ �ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ 
គ្រោះ�គ្រោះព័�ទទួ�បា�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយជាថា�រ�ងឹ 

ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ុ�ក់�មារ �ណាមាា ក់ដ់ែដ៏�ទទួ�បា�ការផី្លូ�់
ដែបបគ្រោះ�ះ បា��ិ�យ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ�គ្រោះ�ើយ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏� 
ក់�មារ �ចំំ�ួ� 20% បា��ិ�យ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ។ ជា
ការគ្រោះ�បៀបគ្រោះធិៀប ក់�មារាទ�ំងជា�ិ�យអពំ័�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុព័កួ់គ្រោះគ
�បាបអ់ាក់ដែថទាំ ំ(ប�រស្តុ ឬស្រ្តស្តុី�ក់ី�) គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏�ក់�មារ �
ទ�ំងជា�ិ�យ�បាបម់្ពុតុិភកិី់គ្រោះ�ចំើ�ជាង។ ពាក់ព់័�័ធ�ក់មុ្ពុអាយ� 
ជាទ�គ្រោះ� ក់�មារអាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា មំ្ពុ�ិស្តុ�វ័ទំ�ងជា�ិ�យ�បាប់
អាក់ដែថទាំដំ៏�ចំក់�មារត�ចំៗគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាម្ពុ�ិ�តូវ័សិ្តុក់ា�ា ងចំាស់្តុគ្រោះ�ក់ា�ងការ�ស្មាវ័�ជាវ័បចំច�បី�ាកី់� 
របក់គំគ្រោះហិើញម្ពុយួចំំ�ួ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុរបក់គំគ្រោះហិើញព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាង
ផ្លូាះ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA �ព័ម្ពុទាំងំការយ�់
ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��ព័�ការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័ដែដ៏��តវូ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងព័�ម្ពុ�� �បដែហិ�ជា
ព័�យ�់អពំ័� ម្ពុ��គ្រោះហិត�ដែដ៏�ក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាអាចំបងាា ញកា�ដ់ែត
ញឹក់ញាបគ់្រោះ�ដ៏�់អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ។ 

ដ៏បំ�ង ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះបា�បងាា ញថ្នា អាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ�ម្ពុ�ិស្តុ�វ័
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ដ៏�ចំអាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ�យស្មារ
អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុមា�ការយ�់ដ៏ងឹគ្រោះ�ចំើ�អំព័��បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ក់�មារ
អាចំមា�អារមុ្ពុណ៍៍ថ្នា ការព័�យ�់អពំ័� អែ�ដែដ៏�បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង �ិង
រគ្រោះបៀបដែដ៏�បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ�/�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត បា�ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�មួ្ពុ�
ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�កា�អ់ាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុមា��ក់ខណ៍ៈ 
ងាយ�ស្តុ�ួជាង។ អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុក់ប៏ា�រាយការណ៍៍ជាញឹក់ញាប ់
ជាង (2៥%) ថ្នា ពួ័ក់គ្រោះគ�ឹងដែស្តុែងរក់ជំី�យួ ឬឱ្យវាទអំព័� អែ�ដែដ៏��តវូ័គ្រោះធិែើ 
�បសិ្តុ�គ្រោះបើ ក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគបា�ជួីប�បទះ�ឹងអែ�ម្ពុយួតាម្ពុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�រខំា� ឬគ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិស្តុបាយចំតុិ គ្រោះបើគ្រោះធិៀប�ឹង
អាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ� (១៩%)។

បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ឧតុរជី�វ័ �នៃ� OCSEA បា�ប�ារ��វ័ចំំណ៍ងចំ់ំណ៍� �ចិំតុ
ចំំគ្រោះពាះការ��ិយជាម្ពុយួអាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុជាងជាម្ពុយួអាក់ដែថទាំជំា
ស្រ្តស្តុុ�។ ឧតុរជី�វ័ �វ័យ័គ្រោះកុ់ងមាា ក់ប់ា��ិ�យថ្នា៖ “�បសិ្តុ�គ្រោះបើ ខំ� ំ
�ិ�យ�បាបមី់ាយរបស់្តុខំ�ខំំ��ឹំងមា�អារមុ្ពុណ៍៍អាមាា ស្តុអពំ័�ខួូ�ឯង។” 
(RA៥-CA-0៩). �ិ�ម្ពុស្តុងាម្ពុ �ិងគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័មា�ឥទធពិ័��ា ងខូាងំ
គ្រោះ�ើអាក់បីកិ់រ�ិដែដ៏��តវូ័បា�រពំ័ងឹទ�ក់ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុអាក់បីក់រិ�ិ
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹបញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ស្តុ�មាបក់់�មារ � �ងិស្រ្តស្តុុ�។  
បរបិទគ្រោះ�ះអាចំរារាងំការ��ិយ�បាបអ់ាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុី� ដែដ៏�ម្ពុ�ិ�ស្តុប
ជាម្ពុយួ�ងឹការរពំ័ងឹទ�ក់ដែដ៏�ម្ពុ�ិផូ្ទាស់្តុបី�រទាំងំគ្រោះ�ះ។

�ងិចំ�ងគ្រោះ�កាយ របក់គគំ្រោះហិើញព័�ការសិ្តុក់ាអំព័�អគំ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារគ្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៣ បា�បងាា ញថ្នា ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារអាយ� ១៣-
១៧ឆ្នាំា  ំដែដ៏�បា�ជីបួ�បទះ�ឹងអំគ្រោះព័ើហិងិាព័�សំ្តុណាក់ឪ់ព័�ក់ ឬមីាយ 
អាក់ដែថទាំ ំ�ិងស្មាចំញ់ាតិជាម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ក់�មារភាព័
គ្រោះ�ចំើ�បា�រាយការណ៍៍ថ្នា អាក់�ប�ពឹ័តុអំគ្រោះព័ើហិងិា គឺជាឪព័�ក់ ឬមីាយ 
គ្រោះហិើយមីាយ�ប�ព័តុឹអំគ្រោះព័ើហិងិាញឹក់ញាបជ់ាងឪព័�ក់។ 

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ60

2.2.2 CSAM �ិងការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់នៃ� ការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ2.2.2 CSAM �ិងការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់នៃ� ការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ក់�មារក់�មារ

ចំាបស់្តុី�ព័�ការបស្រ្តងាើ ប អំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិអំគ្រោះព័ើគ្រោះធិែើអាជី�វ័ក់មុ្ពុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ក់ណំ៍ត�់យិម្ពុ�យ័ CSAM ថ្នា "ស្តុមាា រដែដ៏�អាចំគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ�ងឹដែភាក់ 
ដ៏�ចំជា រ�បថត ឬដែខំរវ័ �គ្រោះដ៏អ� រមួ្ពុទាំងំ ស្តុមាា រគ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ ដែដ៏�បងាា ញអពំ័�
រ�បរាងអា�កាតរបស់្តុ អ��តជិី� ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយរគំ្រោះភើប ឬរជំី�ួដ៏�់អារមុ្ពុណ៍៍
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។" ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការគ្រោះធិែើឱ្យយរគំ្រោះភើប ឬការរជំី�ួ ដ៏�់អារមុ្ពុណ៍៍ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ះ 
អាចំន្ទាឱំ្យយមា��ិទណិ៍ភាព័ចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ើក់�មារ គ្រោះ�យស្មារ ការ
�ំបាក់ក់ា�ងការបញ្ញាជ ក់ព់័�សិ្មា�ភាព័ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�អំ��ងគ្រោះព័�នៃ�ការ�ប�ព័តុឹ
បទគ្រោះ�ុើស្តុ។ គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ �ិយម្ពុ�យ័គ្រោះ�ះម្ពុ�ិបា��គបដ៏ណី៍បគ់្រោះ�ើ  CSAM 
ដែដ៏�ម្ពុ�ិអាចំគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ�ងឹដែភាក់ ដ៏�ចំជា ស្តុគ្រោះមូ្ពុង ស្តុមាា រគ�រ �ងិស្តុរគ្រោះស្តុរ 
CSAM ដែដ៏��តូវ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�យក់�ពំ័យ�ទរ័/ �បព័�័ធឌ្ឍ�ជី�ថ� រមួ្ពុមា� 
រ�បភាព័ ដែដ៏�ដ៏�ចំគ្រោះបះបិទ នៃ�ក់�មារដែដ៏�ម្ពុ�ិមា�ពិ័ត�បាក់ដ៏ �ិងCSAM 
ដែដ៏�បងាា ញ ��វ័ជី� មាា ក់ ់ដែដ៏�ទំ�ងជាអ��តជិី�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ង
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ចំាបស់្តុី�ព័� ការបស្រ្តងាើ បអំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិអំគ្រោះព័ើគ្រោះធិែើ
អាជី�វ័ ក់មុ្ពុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ហាម្ពុឃ្លាំត ់ការដែចំក់ចាយ ការកា�ក់ាប ់�ិងការផ្លូ�ិត 
ក់ា�ងគ្រោះចំតន្ទាដែចំក់ចាយ CSAM។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ការទទ�ួបា� 
�ងិការកា�ក់ាប ់CSAM គ្រោះ�យ�ុ�គ្រោះចំតន្ទាដែចំក់ចាយប�ុ ម្ពុ�ិទាំ��់តវូ័
បា�ចាតទ់�ក់ថ្នាជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។

ជាការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះសំ្តុណួ៍រម្ពុយួពាក់ព់័�័ធ �ងឹភាព័ស្តុម្ពុ�ស្តុប នៃ� ចំាប់
ដែដ៏�មា��ស្មាប ់អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �ិយត័ ក់រ ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ក់មុ្ពុ�ជា
បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា៖ ខំ�មំ្ពុ�ិគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញថ្នា ចំាបស់្តុី�ព័� ការបស្រ្តងាើ បអំគ្រោះព័ើ
ជីញួដ៏�រ ម្ពុ��ស្តុំ �ិងអាជី�វ័ក់មុ្ពុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �តូវ័ការវ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់មុ្ពុគ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។ 
ចំាបគ់្រោះ�ះ មា�ភាព័ចំាស់្តុ�ស់្តុ �ិងគ្រោះព័ញគ្រោះ�ញរចួំគ្រោះហិើយ �ងិ�តូវ័បា�
គ្រោះរៀប ចំំ គ្រោះ�យអ��គ្រោះ�ម្ពុគ្រោះ�តាម្ពុ បទ�ឋ � �ិងគ្រោះ��ការណ៍៍ នៃ�
ចំាបអ់�ុរជាតិពាក់ព់័�័ធ។ មា�តាពាក់ព់័�័ធ�ឹង �ិយម្ពុ�យ័ នៃ� អំគ្រោះព័ើ
អាស្តុអាភាស្តុក់�មា របា�ក់ណំ៍ត�់ា ងចំាស់្តុគ្រោះហិើយ។ ម្ពុក់ដ៏�់គ្រោះព័�គ្រោះ�ះ   
ខំ� ំម្ពុ�ិទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា� ឬសំ្តុគ្រោះណ៍ើ រឱ្យយគ្រោះធិែើវ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់មុ្ពុ មា�តាណាម្ពុយួនៃ�
ចំាបគ់្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ (RA១-CA-0៩-A) ផ្លូា�យគ្រោះ�វ័ញិ អាក់មា�ភារក់ចិំចមាា ក់់
ម្ពុក់ព័�ជីរួរ�ឋ ភបិា�ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា ចំាបស់្តុី�ព័� ការ
បស្រ្តងាើ បអំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិ អាជី�វ័ក់មុ្ពុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  ម្ពុ�ិគ្រោះ�ូើយតប�ា ង
�គប�់��ចំ់ំគ្រោះពាះ OCSEA គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យ��ិយថ្នា "គ្រោះយើងហាក់ដ់៏�ចំជា
មា�ចំាបជ់ាគ្រោះ�ចំើ�រចួំគ្រោះហិើយ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ម្ពុ�ិមា�មា�តា
ជាក់�់ក់ ់�ិង�គប�់�� ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ OCSEA គ្រោះ�ើយ។" 
(RA១-CA-១0-A)  

គ្រោះទាំះប�ជា ចំាបក់់មុ្ពុ�ជា ម្ពុ�ិមា�បទបីញ្ឈា តិុណាម្ពុយួ ដែដ៏�ក់ណំ៍តជ់ា
បទគ្រោះ�ុើស្តុចំំគ្រោះពាះ ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ អពំ័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារកី់� 
អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា បា�បងាា ញថ្នា ការផ្លូាយ
ប�ុផ្ទាា �់អពំ័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ អាចំ�តវូ័បា�ព័ចិារណា គ្រោះ�
គ្រោះ�កាម្ពុបទ "ការដែចំក់ចាយ CSAM " ដែដ៏��តូវ័បា�ក់ណំ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ
គ្រោះ�យចំាបស់្តុី�ព័� ការបស្រ្តងាើ បអំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិអំគ្រោះព័ើគ្រោះធិែើអាជី�វ័ក់មុ្ពុ
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះហិើយអាក់ទាំងំឡាយដែដ៏��តវូ័បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នាមា�គ្រោះទាំស្តុ
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹបទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ះ អាចំ�តវូ័បា�ផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុ។ (RA១-CA-
0៣-A) វាទំ�ងជាថ្នា ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះម្ពុ�ិទាំ��់តវូ័បា�ស្មាក់�ីងគ្រោះ�គ្រោះ�ើយ 
គ្រោះ�យស្មារ គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ ម្ពុ�ិបា�កំ់ណ៍តក់់រណ៍�
ណាម្ពុយួគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ដែដ៏� �តវូ័បា�គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតគ្រោះ�ើយម្ពុក់ដ៏�់គ្រោះព័�
បចំច�បី�ាគ្រោះ�ះ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹបទគ្រោះ�ុើស្តុនៃ�ការផ្លូាយ ប�ុ ផ្ទាា �់គ្រោះ�ះ។

គ្រោះ�ងតាម្ពុដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រ �ងិគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ អំគ្រោះព័ើហិងិា
គ្រោះ�ើ ក់�មារ ឆ្នាំា 2ំ0១៧-202១ �ក់សួ្តុង យ�តិុធិម្ពុ ៌�តវូ័បា�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំឱ្យយព័�ង�ក់
�យិម្ពុ�យ័ នៃ� CSAM គ្រោះ�ក់ា�ងចំាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��ូ�ះបញ្ញាច ងំ ��វ័�ិយម្ពុ�យ័ ដែដ៏�
មា� គ្រោះ�ក់ា�ងពិ័ធិ�ស្មារបដែ�មិ្ពុ ចំំគ្រោះពាះ អ��ស្តុញ្ញាា ស្តុី�ព័�សិ្តុទធកិ់�មារ ស្តុី�ព័�ការ�ក់់
ក់�មារ គ្រោះព័ស្តុាចារក់�មារ �ងិអំគ្រោះព័ើអាស្តុ អាភាស្តុ ក់�មារ �ងិគ្រោះធិែើវ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់មុ្ពុ
ចំាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុចំំគ្រោះពាះ �គបទ់�ម្ពុងទ់ាំងំអស់្តុនៃ�ការ
កា�ក់ាប ់CSAM ។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ �ក់សួ្តុងបា�ទទួ�ភារក់ចិំចគ្រោះរៀបចំំ បទ
បីញ្ឈា តុិថុ�ៗ គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះស្តុចំកី់��ពាងចំាបស់្តុី�ព័� បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ការពារ ក់�មារព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ រមួ្ពុមា� ការ
គរំាម្ពុកំ់ដែហិងក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ �ងិការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់អពំ័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ �ងិ
គ្រោះ�ក់ា�ង�ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តប់ទគ្រោះ�ុើស្តុ ចំំគ្រោះពាះ ស្តុក់មុ្ពុភាព័
រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង�ួងគ្រោះ�ម្ពុ ដែដ៏�ម្ពុ�ិមា��ក់ខណ៍ជារ�ប វ័�ុ័។

�តមឹ្ពុដែខវ័ចិំិកិា ឆ្នាំា 2ំ02១ គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងចំាបស់្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា
គ្រោះ�ដែតក់ពំ័�ងស្តុិិតគ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុការព័�ិតិយគ្រោះ�គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាង ចំ�ងគ្រោះ�កាយ
គ្រោះគដែដ៏�មា�ជាស្មាធារណ៍ៈផី្លូ�់ ��វ័�ិយម្ពុ�យ័អពំ័� CSAM  កា�ដ់ែត
ទ��ំទ��យ (គ្រោះទាំះប�ជាម្ពុ�ិមា��ក់ខណ៍�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយក់ី�) �ិងកំ់ណ៍ត់
ជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ�ា ងចំាស់្តុ ចំំគ្រោះពាះ អគំ្រោះព័ើពាក់ព់័�័ធ�ងឹ CSAM  គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ បា�ដែ�មុ្ពុ�ិសំ្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ដ៏�់បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA ដ៏នៃទគ្រោះទៀតគ្រោះ�ើយ។

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា
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ការក់ណំ៍តរ់ក់ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់អពំ័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច�ងិរគំ្រោះ�ភបពំា�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ  មា�ការ�ំបាក់ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ។ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ណាម្ពុយួ ដែដ៏�មា�ម្ពុ�ខ
ងារផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ ដ៏�ចំជា Facebook, Viber ឬSkype អាចំ�តូវ័បា�
គ្រោះ�បើ

�បាស់្តុ។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារដែដ៏�បា�ជីបួ�បទះ �ឹង 
OCSEA រដែម្ពុងដែតងបា�រាយការណ៍៍ថ្នា �តវូ័បា�គ្រោះគក់ណំ៍តជ់ា គ្រោះ��គ្រោះ�
គ្រោះ�ើ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា គ្រោះ�យ  Facebook គឺជាក់មុ្ពុវ័ធិិ� ដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើង
ជាញឹក់ញាបប់ផំ្លូ�ត គ្រោះ�យអាក់ផី្លូ�់ចំគ្រោះមូ្ពុើយ។

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា

គ្រោះតើការអភវិ័ឌ្ឍឍបគ្រោះចំចក់វ័ទិាមា�ឥទធពិ័��ា ងដ៏�ចំគ្រោះមី្ពុចំចំំគ្រោះពាះ OCSEAគ្រោះតើការអភវិ័ឌ្ឍឍបគ្រោះចំចក់វ័ទិាមា�ឥទធពិ័��ា ងដ៏�ចំគ្រោះមី្ពុចំចំំគ្រោះពាះ OCSEA

ការមា��ា ងទ��ំទ��យ��វ័�ទធភាព័ទទួ�បា��បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  
ដែដ៏�មា�គ្រោះ�ី��កា�ដ់ែតគ្រោះ�ឿ� �ងិតនៃមូ្ពុកា�ដ់ែតគ្រោះថ្នាក់ បា�បងើឱ្យយមា�
ក់គំ្រោះណ៍ើ �ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុឧបក់រណ៍៍ជីដែជីក់ជាវ័ �គ្រោះដ៏អ�គ្រោះ�ក់ា�ងការទនំ្ទាក់ទ់�ំង
�ា ។ ឧបក់រណ៍៍ជីដែជីក់ជាវ័ �គ្រោះដ៏អ� �ិងផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ ទទួ�បា�ភាព័
គ្រោះព័ញ�ិយម្ពុ�ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុ �ងិកំ់ព័�ងផូ្ទាស់្តុបី�ររគ្រោះបៀបរបបដែដ៏�គ្រោះយើង
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ�ា គ្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុក់ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ស្តុ�មាបយ់�វ័ជី�។ 
ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ទទួ�បា�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុកា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ើងទាំងំ
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ�កុ់ម្ពុ�ក់ខណ៍ៈឯក់ជី�ត�ចំៗ �ិងស្តុ�មាប ់“ការ
ផ្លូំព័ែផ្លូាយ” គ្រោះ�ដ៏�់ទស្តុំ�ជិីក់កា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ� ទស្តុំ�ិក់ជី�
ស្មាធារណ៍ៈ ទស្តុំ�កិ់ជី�ដែដ៏�គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់។ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ៤៨% នៃ�
អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត អាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំគ្រោះម្ពុើ�ការផ្លូាយ
ប�ុផ្ទាា �់�ា ងគ្រោះហាចំណាស់្តុជាគ្រោះរៀងរា�់ស្តុបីាហ៍ិ។ ក់�មារា (៥១%)
ទ�ំងជាគ្រោះម្ពុើ�ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (៤៦%)។ ៥៧% 
នៃ�ក់�មារអាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំគ្រោះម្ពុើ�ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ជាគ្រោះរៀងរា�់
ស្តុបីាហ៍ិ គ្រោះធិៀប�ឹងក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំដែដ៏�មា�ចំំ�ួ� ៤2%។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាការគ្រោះម្ពុើ�ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់រដែម្ពុងដែតង�ុ�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់
�ងិអាចំមា�ផ្លូ��បគ្រោះ�ជី�គ៍្រោះ�ចំើ�កី់� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុម្ពុ�ិស្តុម្ពុ�ស្តុប
ចំំគ្រោះពាះឧបក់រណ៍៍ដែបបគ្រោះ�ះ កំ់ព័�ងបគ្រោះងើើត��វ័វ័ធិិ�ថុ�ៗ នៃ�ការ�ប�ព័តុឹ  
OCSEA ដ៏�ចំខាងគ្រោះ�កាម្ពុ៖

ជី�គ្រោះ�ុើស្តុដែដ៏�ផ្លូំព័ែផ្លូាយការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ៖ជី�គ្រោះ�ុើស្តុដែដ៏�ផ្លូំព័ែផ្លូាយការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ៖ 
ឧបក់រណ៍៍ផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់អាចំ�តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈជ� �
ការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍គ្រោះ�កា�់
អាក់ទស្តុំន្ទាមាា ក់ ់ឬគ្រោះ�ចំើ�ន្ទាក់ ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគអាចំគ្រោះម្ពុើ�ការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�កំ់ព័�ងគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង។ អាក់ទស្តុំន្ទាព័�ចំមាៃ យអាចំគ្រោះស្តុាើ  

ឬដែណ៍ន្ទាចំំំគ្រោះពាះការរគំ្រោះ�ភបពំា� គ្រោះហិើយការគ្រោះផ្លូារ�បាក់អ់ាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង

រមួ្ពុជាម្ពុយួ�ងឹការរគំ្រោះ�ភបពំា�គ្រោះ�ះ ឬអាចំគ្រោះក់ើងតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ក់ា�ងក់មុ្ពុវ័ធិិ�
គ្រោះវ័ទកិាដ៏�ចំ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ។

ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់គ្រោះ�ះម្ពុ�ិបគ្រោះងើើតកំ់ណ៍ត�់តាណាម្ពុយួគ្រោះ�ើយ 
គ្រោះ�យស្មារ�ុ�ការទាំញយក់វ័ �គ្រោះដ៏អ�ទ�ក់ ឬរក់ាទ�ក់គ្រោះ�យស្តុែ័យ�បវ័តុិ
គ្រោះ�ើយ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់�មា�គ្រោះម្ពុតាទ�ិា�យ័។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ
មា��យ័ថ្នា គ្រោះ�គ្រោះព័�ការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់បញ្ឈចប ់CSAM បាតគ់្រោះ�ដែដ៏រ 
��ះ�តាដែតជី�គ្រោះ�ុើស្តុមា�គ្រោះចំតន្ទាថតទ�ក់។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះបងើជាបញ្ញាា
�បឈម្ពុជាក់�់ក់ចំ់ំគ្រោះពាះអាក់គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត �ព័ះរាជីអាជំា �ងិត��ការ 
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏��យិម្ពុ�យ័ចំាបដ់ែដ៏�មា��ស្មាបអ់ពំ័� 
CSAM �ិងវ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុគុ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត �ិងផុ្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុម្ពុ�ិដែតងដែតមា�
បចំច�បី�ាភាព័។

មាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏��តូវ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងអំព័�ខូួ�ឯង ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធមាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏��តូវ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងអំព័�ខូួ�ឯង ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ
�ឹងក់�មារ៖ �ឹងក់�មារ៖ ដ៏�ចំការក់តស់្តុមាា �់គ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់ ១.៣.៣ កំ់គ្រោះណ៍ើ �នៃ�
មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏��តវូ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងអំព័�ខួូ�ឯង ទាំងំគ្រោះ�យមា� 
�ងិ�ុ�ការបងខតិបងខកំ់ី� ក់រ៏មួ្ពុមា�មាតកិា ដែដ៏��តវូ័បា�បញ្ឈជ� �
តាម្ពុរយៈការផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ផ្លូងដែដ៏រ។ មាតិកាគ្រោះ�ះបងើបញ្ញាា �បឈម្ពុ
�ា ងស្តុុ�គសុ្មាញ។ គ្រោះទាំះប�ជាដ៏បំ�ងមាតិកាគ្រោះ�ះ�តវូ័បា�ផ្លូ�ិតគ្រោះ�យ
�ុ�ការបងខតិបងខកំ់ី� មាតកិាគ្រោះ�ះអាចំគ្រោះ�ដែត�តវូ័បា�ដែចំក់ចាយ គ្រោះទាំះជា
តាម្ពុរយៈការដែចំក់ចាយគ្រោះ�យ�ុ�អ��ញ្ញាា ត ឬតាម្ពុរយៈម្ពុគ្រោះធិាបាយ
ទ�ចំចរតិ ដ៏�ចំជា ការ�ួចំចំ�� (Hacking) កី់�។ រ�ឋ ភបិា� �ងិគ្រោះស្តុវា
��ំទគ្រោះ��គបទ់�ក់ដែ�ូងកំ់ព័�ងរក់ម្ពុគ្រោះធិាយបាយគ្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា
ទាំងំគ្រោះ�ះ។
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២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា

បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ក់�មារ អពំ័�ការដែចំក់ចាយរ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�យ�ុ�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ក់�មារ អពំ័�ការដែចំក់ចាយរ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�យ�ុ�
ការយ�់�ព័ម្ពុការយ�់�ព័ម្ពុ

គ្រោះ�ងតាម្ពុការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត អាយ�១2-១៧ឆ្នាំា ចំំំ�ួ� ៧% (៧2ន្ទាក់)់ បា�ដែថូងថ្នា មា�គ្រោះគ
បា�ដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យ�ុ� ការអ��ញ្ញាា ត  គ្រោះ�
ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា �ុ�ការស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញ ភាព័ខ�ស្តុ�ា ដែផ្លូាក់គ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ កី់� 
ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ ទ�ំងជារងផ្លូ�បាះពា�់គ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារអាយ� 
១៤-១៧ឆ្នាំា ។ំ

រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ របស់្តុក់�មារ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ រ�បភាព័ ដែដ៏��តវូ័បា�ដែចំក់ចាយ
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ អាចំ�តវូ័បា�ដែចំក់ចាយ�ា ងទ��ំទ��យ �ងិ
គ្រោះម្ពុើ�មី្ពុងគ្រោះហិើយមី្ពុងគ្រោះទៀត គ្រោះ�ជី�វំ័ញិព័ភិព័គ្រោះ�ក់ ដែដ៏�បងើឱ្យយមា�ភាព័អា
មាា ស្តុ �ងិការភយ័ខូាចំចំំគ្រោះពាះ ការស្មាា �់ ជី�រងគ្រោះ��ះ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�
រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ទាំងំគ្រោះ�ះ បងាា ញ��វ័ក់រណ៍� នៃ� ការរគំ្រោះ�ភបពំា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ធិៃ�ធ់ិៃរ ការបាះទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិ  ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ជួីប�ា គ្រោះ�យ
ផ្ទាា �់ ក់អ៏ាចំគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងជាស្មារជាថុ�មី្ពុងគ្រោះហិើយមី្ពុងគ្រោះទៀត តាម្ពុរយៈ
ការដែចំក់ចាយមាតកិាគ្រោះ�ះផ្លូងដែដ៏រ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ ម្ពុ�ិព័ា�ម្ពុ ទទួ�បា� ទ�ិា�យ័ ជាក់�់ក់ ់ព័�ក់�មារ
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការរគំ្រោះ�ភបំពា�ធិៃ�ធ់ិៃរគ្រោះ�ើយ ភាគ គ្រោះ�ចំើ� គឺគ្រោះ�យស្មារ
អភ�ិក់ម្ពុស្តុ��ធិម្ពុ ៌�ិងអភ�ិក់ម្ពុជាវ័ធិិ�ស្មាស្រ្តស្តុរុបស់្តុគ្រោះយើង  ត�មូ្ពុវ័ឱ្យយគ្រោះយើងចាប់
យក់ដែត អែ�ដែដ៏�ក់�មារ ដែចំក់ចាយ  ជាពាក់យគ្រោះព័ជី� ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគផ្ទាា �់បា�គ្រោះណាះ ះ 
ជាជាង ការដែស្តុែងរក់ �ិងការជី�ក់ក់កាយ រក់ ទ�ម្ពុងជ់ាក់�់ក់ ់ នៃ�ការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះម្ពុ�ិដែម្ពុ�គ្រោះដ៏ើម្ពុី ���ិយថ្នា ជី�រងគ្រោះ��ះនៃ�អគំ្រោះព័ើដែបបគ្រោះ�ះ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួនៃ� សំ្តុណាក់របស់្តុគ្រោះយើងគ្រោះ�ើយ បា�ដែ�ជុី�ំសួ្តុវ័ញិ ចំំណ៍� ចំ
គ្រោះ�ះ  ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�បងាា ញគ្រោះ�ើយ។

ក់ា�ង  ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ?ក់ា�ង  ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ? គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារចំំ��ួ ៧2ន្ទាក់ ់
ដែដ៏�បា���ិយថ្នា រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយ គ្រោះ�យ
�ុ� ការអ��ញ្ញាា តព័�ព័កួ់គ្រោះគ ពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ� ៣៧% បា��ិ�យថ្នា 
ការដែចំក់ចាយគ្រោះ�ះ បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញតាម្ពុរយៈ
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ឬតាម្ពុរយៈគ្រោះហិាម្ពុអ�ឡាញ ក់ា�ងស្តុមាមា�ត
�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា ។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារ ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ការដែចំក់ចាយ

គ្រោះ�ះបា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង តាម្ពុរយៈ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ទ�គ្រោះ�
បផំ្លូ�តដែដ៏�បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ ឺFacebook ឬ Facebook Messenger ។ 
ក់�មារចំំ��ួជិីតម្ពុយួភាគប� បា���ិយថ្នា រ�បភាព័

របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយ គ្រោះ�ក់ា�ងការជីបួ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់។ ទគ្រោះងែើគ្រោះ�ះ
អាចំរមួ្ពុមា� ការដែចំក់ចាយរ�បភាព័អា�កាត របស់្តុ ក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ម្ពុតុិភកិុ់គ្រោះ�ក់ា�ងថ្នាា ក់គ់្រោះរៀ� គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏� អាក់�គប�់ា មា�វ័តុមា� ជាជាង
តាម្ពុរយៈបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ។

គ្រោះតើ�រណាបា�ដែចំក់ចាយរ�បភាព័ទាំងំគ្រោះ�ះ?គ្រោះតើ�រណាបា�ដែចំក់ចាយរ�បភាព័ទាំងំគ្រោះ�ះ? ស្តុ�មាបក់់�មារភាគគ្រោះ�ចំើ�
ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារទាំងំ ៧2ន្ទាក់ ់ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គជឺាអាក់ដែដ៏�ក់�មារស្មាា �់  
គ្រោះ�យក់�មារចំំ��ួ ៤១% បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នា គជឺាស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ។ 
ក់�មារមាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុដ៏បន់្ទាក់ ់បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នា គ ឺម្ពុតុិភកិុ់ជាម្ពុ��ស្តុំ
គ្រោះព័ញវ័យ័  ម្ពុតុិភកិី់ជាក់�មារដែដ៏រ �ព័ម្ពុទាំងំនៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហា គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា ឬ
ព័�អត�តកា�។ ក់�មារចំំ��ួ ១៣% បា�គ្រោះណាះ ះ បា�រាយការណ៍៍ថ្នា រ�បភាព័ 
ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយគ្រោះ�យជី� ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់។ 
គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់  ក់�មារចំំ��ួ ១៤% ម្ពុ�ិចំង�់�ិយថ្នា 
គ្រោះតើ�រណាជាអាក់ដែចំក់ចាយរ�បភាព័ទាំងំគ្រោះ�ះ។

គ្រោះតើក់�មារបា�ិ�យ�បាប�់រណា៖គ្រោះតើក់�មារបា�ិ�យ�បាប�់រណា៖ ក់�មារជីតិមាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ�បានំ្ទាក់់
ម្ពុ�ិបា��ិ�យ�បាប�់រណាមាា ក់អ់ពំ័� គ្រោះហិត�ការណ៍៍ គ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ ភាគគ្រោះ�ចំើ� 
គគឺ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�ក់ដែ�ូង ដែដ៏��តវូ័គ្រោះ�រាយការណ៍៍  ឬអាក់ដែដ៏�
�តវូ័��ិយ�បាប។់ ក់�មារចំំ��ួ 2១% បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត ម្ពុ�ិចំង�់�ិយអំព័� 
អាក់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគទ�ក់ចិំតុគ្រោះ�ើយ។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារដែដ៏�បា�បងាា ញអពំ័�
គ្រោះហិត�ការណ៍៍ គ្រោះ�ះ ពួ័ក់គ្រោះគភាគគ្រោះ�ចំើ�ងាក់គ្រោះ�រក់បណីាញអ�ុរប�គា�របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យអាក់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគ ទ�ក់ចិំតុទ�គ្រោះ� គឺ ម្ពុតុិភកិុ់ បងបិ��បគ្រោះងើើត ឬ
អាក់ដែថទាំ។ំ ក់�មារចំំ��ួតិចំតួចំបា��ិ�យ�បាប�់គបូគ្រោះ�ងៀ� �ស្តុបគ្រោះព័�
ដែដ៏� ក់�ម្ពុមា�ការរាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការ គ្រោះ�កា� ់ប�គា�ិក់ ស្តុងាម្ពុ បណីាញ
ទ�រស័្តុព័ាទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍ ឬ�គរបា� ណាស់្តុ។ 
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េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើង…

Facebook ឬ 
Facebook Messenger

TikTok Flickr

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់*†

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

១៣% ២០% ៧៩% 

នរណម� កប់នែចកចាយរបូថតរបស់ខ�ុ ំ
េដាយគ� នការយល់្រពមរបស់ខ�ុ ំ

កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អីុនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ 

ពីការ្រសាវ្រជវអំពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក។់ ចំនួន ៩៩២នក់

បទឬចាស៎ ៧% 

េតើនរណជអ�កេធ�ើការែចកចាយ?*†

៧%

១៩% ១៥% 

១៩% 

មតិ�ភក�ិ  

២១% 
មនិដឹង 

៧%
នគរបល
១%

បុគ�លិកសង�ម  
៣%

ខ�ុ ំមនិដឹងអំពីកែន�ងែដល្រត�វេទ 
ឬអ�កែដល្រត�វនិយយ្របប់

៦០% ២៩% ១៤% 

មនិដឹង 
ខ�ុ ំមនអារម�ណ៍អាម៉ស 

ខា� សេអៀន ឬវាពិបកនិយយខា� ងំេពក

១៩% 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត
 y

៣២% 

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

៦% ១៨% 

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  
(េ្រកាមអាយុ)

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  
(េ្រកាមអាយុ)

មនិចងនិ់យយ 

១៤% ១៤% 

ៃដគូេស�ហា 
(ឬអតីត)

១១% ១១% 

៤១% 

១៣% 

១%៧%
្រគ�បេ្រង�ន 

នរណម� កេ់នក�ុង
្រគ�សាររបស់ខ�ុ ំ 

តា
មប

ណ
�ញ

ទំន
កទ់

ំនង
ស

ង�ម
  

ខ�ុ ំមនិបន្របប់
នរណម� កអ់ំពី

វាេឡើយ

បងប�ូន្រប�ស 
ឬបងប�ូន្រសី  

មនិ
ចងនិ់យយ 

បណ� ញ
ទូរស័ព�ជំនួយ 

នរណម� ក ់ែដលខ�ុ ំមនិ
សា� ល់/ជនចែម�កមុខ

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស

េនឆ� មំុន 
OCSEA

្របភព៖ ទិន�នយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជវស�ីពកីារប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

លំ
ដា

បក់
ំពូល

ទា
ងំ 

៣
លំ

ដា
បេ់

្រកា
មទា

ងំ 
៣

មនុស្សេពញ
េផ្សងេទៀត

ក់�មារដែដ៏�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយគ្រោះ�យ�ុ�ការយ�់�ព័ម្ពុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ចំំ�ួ� ៧2ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយ
គ្រោះ�យ�ុ�ការយ�់�ព័ម្ពុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ចំំ�ួ� ៧2ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយគ្រោះ�យ�ុ�
ការយ�់�ព័ម្ពុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ចំំ�ួ� ៧2ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយគ្រោះ�យ�ុ�ការយ�់�ព័ម្ពុរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ �ិងដែដ៏�ម្ពុ�ិ�ិ�យ�បាប�់រណាមាា ក់អ់ពំ័�វា។ ចំំ�ួ� ១៤ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �តូវ័បា�ដែចំក់ចាយតាម្ពុរយៈ បណីាញ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ គ្រោះ�យ�ុ�ការយ�់�ព័ម្ពុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ។ ចំំ�ួ� ១៤ន្ទាក់់
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២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា

ការទទួ���យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយ ជាថា�រ�ងឹរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទការទទួ���យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយ ជាថា�រ�ងឹរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ

គ្រោះ�គ្រោះព័� ក់�មារបគ្រោះងើើតមាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាថា�រ�ងឹអែ�ម្ពុយួ អគំ្រោះព័ើគ្រោះ�ះរមួ្ពុផ្លូំជំា ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ គ្រោះ�យម្ពុ�ិគិតថ្នាគ្រោះតើ ក់�មារ ទទ�ួរងការបងខតិបងខំ 
ឬចំ��រមួ្ពុ�ា ងស្តុក់មុ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�ះ  ឬអតគ់្រោះ�ើយ។ ដែផ្លូាក់គ្រោះ�ះនៃ�
របាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ ពិ័ចារណាគ្រោះ�ើក់រណ៍� ន្ទាន្ទា គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏� ��យកាក់ ់ឬ
អគំ្រោះណាយគ្រោះផ្លូំង �តូវ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ជាថា�រ �ឹង មាតកិា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�យម្ពុ�ិគិត
ព័�រគ្រោះបៀបនៃ�ការផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះ�យស្មារភាព័រគ្រោះស្តុើបនៃ� �បធា�បទគ្រោះ�ះ មា�ដែតក់�មារផី្លូ�់ការគ្រោះ�ូើយតប
អាយ�១៥-១៧ឆ្នាំា គំ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏��តវូ័បា�សួ្តុរ
ថ្នាព័កួ់គ្រោះគបា�ទទួ�យក់ ��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ ជាថា�រ�ងឹ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទអំព័�ព័កួ់គ្រោះគដែដ៏រឬគ្រោះទ។ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារផី្លូ�់ការគ្រោះ�ូើយតបចំំ�ួ� 
៥20ន្ទាក់ ់ក់�មារចំំ��ួ ១៦ន្ទាក់ ់(៣%) បា��ិ�យថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�
គ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ�ហាក់ដ់៏�ចំជាមា�ភាព័ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរ
ក់ា�ងការបងាា ញ អពំ័� ការចំ��រមួ្ពុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ដែបបគ្រោះ�ះ 
គ្រោះទាំះប�ជា គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតអន្ទាម្ពុកិ់កី់� គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ  តគួ្រោះ�ខ ព័តិ�បាក់ដ៏ អាចំ
ខុស់្តុជាងគ្រោះ�ះ។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាការអ��វ័តុការគ្រោះផី្ទាះបី�រ��យកាក់ ់ឬអគំ្រោះណាយ ស្តុ�មាប់
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាគ្រោះរឿងថុ�ក់ី� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ� 
រមួ្ពុទាំងំការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះ�យ ក់�មារ �ងិយ�វ័ជី� គ្រោះដ៏ើម្ពុី � ផី្លូ�់រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�
អពំ័�ខួូ�ឯង �ិងបញ្ឈជ� �រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ជាថា�រ �ឹង��យកាក់ ់ឬគ្រោះ�គ�ង
គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុជាស្តុមាា រ ដ៏នៃទគ្រោះទៀត គឺជា�និ្ទាា ការដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�ចំគ្រោះ�ើង ជាស្តុ
ក់�។ ការអ��វ័តុគ្រោះ�ះ ក់ប៏គ្រោះងើើ��ា ងខូាងំ ��វ័ហា�ិភយ័នៃ�ការដែចំក់ចាយ
បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត គ្រោះ�យ�ុ� ការអ��ញ្ញាា ត ។  គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៥ 
អពំ័��និ្ទាា ការដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�ចំគ្រោះ�ើង នៃ� ការផ្លូ�ិតមាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ ម្ពុ���ធិិឃូិ្លាំគំ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើ�បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  �ិង�កុ់ម្ពុហុិ�� Microsoft ៩0% នៃ�រ�បភាព័ �ិងវ័ �គ្រោះដ៏អ�បគ្រោះងើើត
គ្រោះ�ើងគ្រោះ�យយ�វ័ជី�ដែដ៏��តូវ័បា�វាយតនៃមូ្ពុ �តូវ័បា� "ទាំញយក់"  ព័�ទ�
ក់ដែ�ូងផ្លូា�ក់ គ្រោះដ៏ើម្ពុ �ិងដែចំក់ចាយស្មារជាថុ� គ្រោះ�គ្រោះ�ើគ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ ភាគ�ទ�ប�។

ចំំណ៍� ចំខែះចំគ្រោះនូ្ទាះទាំក់ទ់ង�ឹងទ�ម្ពុងន់ៃ� OCSEA ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ដែតគ្រោះក់ើតមា�
គ្រោះ�គ្រោះ�ើយ។  ការយ�់ដ៏ងឹជី�វំ័ញិការគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុក់�មារឱ្យយចំ��រមួ្ពុក់ា�ង
ការអ��វ័តុគ្រោះ�ះគ្រោះ�ដែតមា�ភាព័ស្តុុ�គសុ្មាញ ដ៏�ចំជា ការយ�់ 
ដ៏ងឹរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគអំព័�ហា�ភិយ័នៃ�ការចំ��គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �ងិរគ្រោះបៀបដែដ៏�

 
ព័កួ់គ្រោះគដែណ៍ន្ទាដំ៏បំ�ងគ្រោះ�ក់ា�ងការអ��វ័តុគ្រោះ�ះ គឺជាសំ្តុណួ៍រដែដ៏�ចាបំាចំ់
ស្តុ�មាបក់ារ�ស្មាវ័�ជាវ័ប�ុ។ “គ្រោះគបា�ថតរ�បរបស់្តុខំ�”ំ  

ការស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួ ឧតុរជី�វ័ �នៃ� OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាស្តុ�មាបគ់គ្រោះ�មាង
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�បងាា ញថ្នា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ បា��បម្ពុ��រ�បភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុ ក់�មារក់មុ្ពុ�ជា ទាំងំគ្រោះ�យ�ុ�ការយ�់�ព័ម្ពុ �ិងទាំងំតាម្ពុរយៈ
ការគ្រោះផី្ទាះបី�រការ ទ�ទាំត ់ស្តុ�មាបក់ារដែចំក់ចាយតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ 
ម្ពុ��ស្តុំ�បសុ្តុវ័យ័គ្រោះកុ់ងចំំ�ួ��បានំ្ទាក់ ់ម្ពុក់ព័��បគ្រោះទស្តុ ក់មុ្ពុ�ជា �តវូ័បា�ថតរ�ប 
គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់ពំ័�ងដែហិ�ទកឹ់ គ្រោះ�ក់ា�ង�ស្តុះទកឹ់ ម្ពុយួ គ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុ���ឋ � �ិងទទួ�
បា� ការផី្លូ�់��យកាក់៖់ "គ្រោះ�គ្រោះព័�នៃថៃ�តងម់្ពុយួ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះយើងកំ់ព័�ង
ដែហិ�ទកឹ់ �ិងគ្រោះ�ងស្តុបាយ �តប់ា�ម្ពុក់ �ិងថតរ�ប។ �តថ់តរ�បរបស់្តុ
គ្រោះយើង កំ់ព័�ងគ្រោះ�ងដែបបធិមុ្ពុតា" (RA៥-CA-0១) គ្រោះហិើយ "�តប់ា�ថតរ�ប 
គ្រោះ�គ្រោះព័�ខំ�កំ់ពំ័�ងដែហិ�ទកឹ់ គ្រោះពា�គកឺ់ពំ័�ង ដែហិ�ទកឹ់ជាម្ពុយួម្ពុតុិភកិុ់
របស់្តុខំ�។ំ គ្រោះយើងបា�ដែហិ�ទកឹ់។ �តប់ា�ជិីះក់ង ់�ិងថតរ�ប ជិីះក់ង ់�ិង
ថតរ�ប។ �តប់ា�ថតរ�ប គ្រោះយើងម្ពុ�ិបា�ដឹ៏ងគ្រោះ�ើយថ្នា �តប់ា�ថតរ�ប 
គ្រោះហិើយ គ្រោះយើងម្ពុ�ិបា��ឺគ្រោះ�ើយ។ �តប់ា�បញ្ឈចបក់ារថតរ�ប ឱ្យយ��យដ៏�់
ខំ� ំគ្រោះហិើយបន្ទាា បម់្ពុក់  បា�ជីះិក់ងគ់្រោះចំញគ្រោះ�"។ (RA៥-CA-0៣) ប�រស្តុ
ពាក់ព់័�័ធគ្រោះន្ទាះម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាស្តុមាជីកិ់ នៃ�ស្តុហិគម្ពុ� ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�ើយ៖ 
"ជី�បរគ្រោះទស្តុបា�ម្ពុក់ �ិងគ្រោះ�ើញគ្រោះយើង ដែហិ�ទកឹ់ គ្រោះហិើយគ្រោះព័�ខូះ អាក់
គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត បា�ម្ពុក់ �ិងបា��ិ�យអពំ័�អែ� ដែដ៏��តច់ំងឱ់្យយគ្រោះយើងគ្រោះធិែើ 
គ្រោះព័�ខូះ គ្រោះយើងម្ពុ�ិដឹ៏ងគ្រោះ�ើយ... �តឱ់្យយ��យ។" (RA៥-CA-02) យ�វ័ជី�
ទាំងំគ្រោះ�ះ អាចំ�ៃ�់អពំ័�ម្ពុ��គ្រោះហិត�របស់្តុប�រស្តុគ្រោះន្ទាះ៖ "គ្រោះយើងពិ័តជាបា�
��ិយជា�ា គ្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុក់ �ងិបា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នា គ្រោះហិត�អែ�បា�ជា�ត់
ថតរ�បដែបបគ្រោះន្ទាះ។ បា�ដែ�គុ្រោះយើងម្ពុ�ិបា�ដឹ៏ងគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះយើងម្ពុ�ិដឹ៏ង ម្ពុ��គ្រោះហិត� 
ដែដ៏��តប់ា�ថតរ�ប ឬយ�់... គ្រោះយើងម្ពុ�ិដឹ៏ងថ្នា  ការថតរ�បដែបបគ្រោះន្ទាះ បា�
គ្រោះធិែើឱ្យយគ្រោះយើង... បា�គ្រោះធិែើឱ្យយ គ្រោះយើង... គ្រោះព័�ខូះ គ្រោះយើងបា�គិត�ា ងគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះតើវា
ខ�ស្តុ ឬ�តឹម្ពុ�តូវ័?" (RA៥-CA-02) បា�ដែ�បុន្ទាា បព់័�ការចាបខួូ់�ប�រស្តុ គ្រោះន្ទាះ 
ព័កួ់គ្រោះគទទួ�បា�ការយ�់ដ៏ងឹខ�ស្តុៗ�ា ម្ពុយួថ្នា គ្រោះតើរ�បថត ទាំងំគ្រោះន្ទាះអាចំ
�តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ស្តុ�មាប៖់ "ពួ័ក់គ្រោះគ បា�ថតរ�បរបស់្តុខំ� ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើត
រ�បថតអាស្តុអាភាស្តុ។" (RA៥-CA-0១).

 ក់�មារ ១៦ន្ទាក់ ់ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ៥20ន្ទាក់ដ់ែដ៏�
មា�អាយ�ព័� ១៥-១៧ឆ្នាំា បំា�ទទួ�យក់�បាក់ ់ឬ
អគំ្រោះណាយជាថា�រ�ងឹរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគកា�ព័�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 65

២.២  �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារអំព�ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាន ផ្លូូូវិដោភទ ក�មារ ដោ�
កម្ភុ�ជា

“គ្រោះគបា�ថតរ�បរបស់្តុខំ�”ំ “គ្រោះគបា�ថតរ�បរបស់្តុខំ�”ំ 

ការស្តុ�ាន្ទាជាម្ពុយួឧតុរជី�វ័ �នៃ� OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាស្តុ�មាប់
គគ្រោះ�មាងការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�បងាា ញថ្នា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុបា�
�បម្ពុ��រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុក់�មារក់មុ្ពុ�ជា ទាំងំគ្រោះ�យ�ុ�
ការយ�់�ព័ម្ពុ �ិងទាំងំតាម្ពុរយៈការគ្រោះផី្ទាះបី�រការទ�ទាំត ់ស្តុ�មាប់
ការដែចំក់ចាយតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ម្ពុ��ស្តុំ�បសុ្តុវ័យ័គ្រោះកុ់ងចំំ�ួ�
�បានំ្ទាក់ម់្ពុក់ព័��បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា�តវូ័បា�ថតរ�ប គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់ពំ័�ង
ដែហិ�ទកឹ់គ្រោះ�ក់ា�ង�ស្តុះទកឹ់ម្ពុយួគ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុ���ឋ � �ិងទទួ�បា�ការ
ផី្លូ�់��យកាក់៖់ "គ្រោះ�គ្រោះព័�នៃថៃ�តងម់្ពុយួ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះយើងកំ់ព័�ង
ដែហិ�ទកឹ់ �ិងគ្រោះ�ងស្តុបាយ �តប់ា�ម្ពុក់ �ិងថតរ�ប។ �ត់
ថតរ�បរបស់្តុគ្រោះយើងកំ់ព័�ងគ្រោះ�ងដែបបធិមុ្ពុតា" (RA៥-CA-0១) គ្រោះហិើយ 
"�តប់ា�ថតរ�ប គ្រោះ�គ្រោះព័�ខំ�កំ់ពំ័�ងដែហិ�ទកឹ់ គ្រោះពា�គកឺ់ពំ័�ង
ដែហិ�ទកឹ់ជាម្ពុយួម្ពុតុិភកិុ់របស់្តុខំ�។ំ គ្រោះយើងបា�ដែហិ�ទកឹ់។ �ត់
បា�ជិីះក់ង ់�ិងថតរ�ប ជិីះក់ង ់�ិងថតរ�ប។ �តប់ា�ថតរ�ប គ្រោះយើង
ម្ពុ�ិបា�ដឹ៏ងគ្រោះ�ើយថ្នា �តប់ា�ថតរ�ប គ្រោះហិើយគ្រោះយើងម្ពុ�ិបា��ឺ

គ្រោះ�ើយ។ �តប់ា�បញ្ឈចបក់ារថតរ�ប ឱ្យយ��យដ៏�់ខំ� ំគ្រោះហិើយ
បន្ទាា បម់្ពុក់ បា�ជិីះក់ងគ់្រោះចំញគ្រោះ�" ។ (RA៥-CA-0៣) ប�រស្តុ
ពាក់ព់័�័ធគ្រោះន្ទាះម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាស្តុមាជីកិ់នៃ�ស្តុហិគម្ពុ�រ៍បស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�ើយ៖ 
"ជី�បរគ្រោះទស្តុបា�ម្ពុក់ �ិងគ្រោះ�ើញគ្រោះយើងដែហិ�ទកឹ់ គ្រោះហិើយគ្រោះព័�ខូះ 
អាក់គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតបា�ម្ពុក់ �ិងបា��ិ�យអពំ័�អែ� ដែដ៏��តច់ំងឱ់្យយ
គ្រោះយើងគ្រោះធិែើ គ្រោះព័�ខូះ គ្រោះយើងម្ពុ�ិដឹ៏ងគ្រោះ�ើយ... �តឱ់្យយ��យ។" (RA៥-
CA-02) យ�វ័ជី�ទាំងំគ្រោះ�ះអាចំ�ៃ�់អពំ័�ម្ពុ��គ្រោះហិត�របស់្តុប�រស្តុគ្រោះន្ទាះ៖ 
"គ្រោះយើងពិ័តជាបា��ិ�យជា�ា គ្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុក់ �ងិបា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើង
ថ្នា គ្រោះហិត�អែ�បា�ជា�តថ់តរ�បដែបបគ្រោះន្ទាះ។ បា�ដែ�គុ្រោះយើងម្ពុ�ិបា�ដឹ៏ង
គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះយើងម្ពុ�ិដឹ៏ងម្ពុ��គ្រោះហិត� ដែដ៏��តប់ា�ថតរ�ប ឬយ�់... 
គ្រោះយើងម្ពុ�ិដឹ៏ងថ្នា ការថតរ�បដែបបគ្រោះន្ទាះបា�គ្រោះធិែើឱ្យយគ្រោះយើង... បា�គ្រោះធិែើឱ្យយ
គ្រោះយើង... គ្រោះព័�ខូះ គ្រោះយើងបា�គិត�ា ងគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះតើវាខ�ស្តុ ឬ�តឹម្ពុ�តូវ័?" 
(RA៥-CA-02) បា�ដែ�បុន្ទាា បព់័�ការចាបខួូ់�ប�រស្តុគ្រោះន្ទាះ ព័កួ់គ្រោះគទទួ�
បា�ការយ�់ដ៏ងឹខ�ស្តុៗ�ា ម្ពុយួថ្នា គ្រោះតើរ�បថតទាំងំគ្រោះន្ទាះអាចំ�តូវ័បា�
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ស្តុ�មាប៖់ "ព័កួ់គ្រោះគបា�ថតរ�បរបស់្តុខំ� ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើតរ�បថត
អាស្តុអាភាស្តុ។" (RA៥-CA-0១).

ក់រណ៍� សិ្តុក់ាក់រណ៍� សិ្តុក់ា
ក់រណ៍� សិ្តុក់ា៖ ការគ្រោះធិែើពាណិ៍ជីជក់មុ្ពុ CSAMក់រណ៍� សិ្តុក់ា៖ ការគ្រោះធិែើពាណិ៍ជីជក់មុ្ពុ CSAM

គ្រោះ�ដែខម្ពុ�ន្ទា ឆ្នាំា 2ំ020 ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា
បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�ើញក់រណ៍� ម្ពុយួពាក់ព់័�័ធ�ងឹជី�ស្តុងំយ័ក់មុ្ពុ�ជាអាយ� 
១៨ឆ្នាំា មំាា ក់ ់ដែដ៏�បា�ទិញវ័ �គ្រោះដ៏អ�ចំំ�ួ� 2៤ គ្រោះ�ដែខស្តុ�ហា 
ឆ្នាំា 2ំ0១៩ គ្រោះហិើយវ័ �គ្រោះដ៏អ�ទាំងំគ្រោះន្ទាះបងាា ញអពំ័�ក់�មារ �វ័យ័គ្រោះកុ់ងៗដែដ៏�
អា�កាតកាយ។ ការវ័ភិាគដែបបចារក់មុ្ពុបា�បងាា ញថ្នា ជី�រងគ្រោះ��ះ
ទាំងំឡាយគឺម្ពុក់ព័�ទែ�បអឺរ ា�ប �ិងអាស្តុ��។ ក់�មារមាា ក់�់តវូ័បា�ក់ណំ៍ត់
អតុស្តុញ្ញាា ណ៍គ្រោះចំញព័�អតុបទគ្រោះ�ក់ា�ងវ័ �គ្រោះដ៏អ�ថ្នា ជាជី�ជាតិចំ�ិ ។ 
ជី�រងគ្រោះ��ះទំ�ងជាទទួ�បា�ការបណី៍� ះបណីា�ឱ្យយស្តុដែមី្ពុង 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផ្លូ�ិត CSAM ។ ជី�រងគ្រោះ��ះម្ពុ�ិមា�ទំន្ទាក់ទ់�ំង�ា គ្រោះ�ើយ 
គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិទំ�ងជាទទួ�រងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�យ
បាះពា�់ផ្ទាា �់គ្រោះ�ើយ។

ជី�គ្រោះ�ុើស្តុក់ពំ័�ង�ក់ស់្តុមាា រទាំងំគ្រោះន្ទាះ ក់ា�ងទ�ម្ពុងជ់ាក់�ម្ពុងនៃ�រ�បភាព័ 
�ងិវ័ �គ្រោះដ៏អ�ន្ទាន្ទា ជាម្ពុយួ�ងឹតនៃមូ្ពុជាក់�់ក់ភ់ាជ បជ់ាម្ពុយួ�ងឹអា�បុ�
ម្ពុ��ម្ពុយួៗ។ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុបា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ Telegram �ិង 
Facebook Messenger គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទញិ �ងិដែចំក់ចាយវ័ �គ្រោះដ៏អ�គ្រោះន្ទាះ។ 
អាក់ទិញដែដ៏�មា�ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍�តវូ័បា�ដែណ៍ន្ទាឱំ្យយគ្រោះផ្លូារ�បាក់់
តាម្ពុរយៈ Wing ដែដ៏�ជា�ក់មុ្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុធិន្ទា�រចំ�័ត
របស់្តុក់មុ្ពុ�ជា។ Telegram �តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ជាម្ពុយួ�ក់មុ្ពុអតិថជិី� ដែដ៏�មា�ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ក់ា�ងការទញិ
វ័ �គ្រោះដ៏អ�ទាំងំគ្រោះន្ទាះ។ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ�តវូ័បា�ផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុគ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ020 �ងិ
ជាបព់័�ធន្ទា�ររយៈគ្រោះព័�ប�ួឆ្នាំា ។ំ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ�តវូ័បា�គ្រោះចាទ�បកា�់
អពំ័� បទមា�ជាក់មុ្ពុសិ្តុទធ ិ�ងិដែចំក់ចាយ CSAM ។ ន្ទាយក់�ឋ �
�បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិាបា�គ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួ�ក់មុ្ពុហុិ��ផី្លូ�់
គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុគ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ �ិង 
Wing គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈចប ់�ិងបិទ�កុ់ម្ពុគ្រោះ�ះ គ្រោះហិើយការព័ា�ម្ពុក់ណំ៍ត់
អតុស្តុញ្ញាា ណ៍ជី�ស្តុងំយ័ដ៏នៃទគ្រោះទៀតគ្រោះ�ដែតប�ុដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ។ 
ជី�រងគ្រោះ��ះដែដ៏��តវូ័បា�បងាា ញគ្រោះ�ក់ា�ងស្តុមាា រទាំងំគ្រោះន្ទាះ ម្ពុ�ិ�តូវ័
បា�ក់ណំ៍តអ់តុស្តុញ្ញាា ណ៍គ្រោះ�ើយ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ66

បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើ ឧទាំហិរណ៍៍ នៃ� OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�បងាា ញរចួំគ្រោះហិើយ ក់�មារអាចំទទួ�រង បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ដ៏នៃទគ្រោះទៀត តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏�អាចំបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើ ឧទាំហិរណ៍៍ នៃ� OCSEA ដែដ៏��តូវ័បា�បងាា ញរចួំគ្រោះហិើយ ក់�មារអាចំទទួ�រង បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ដ៏នៃទគ្រោះទៀត តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏�អាចំ
មា�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដ៏�ចំជា  ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញមាតិកា គ្រោះ�យម្ពុ�ិចំង ់គ្រោះ�ើញ។ គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ ក់ា�ងក់រណ៍� ខូះ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ទាំងំគ្រោះ�ះមា�គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដ៏�ចំជា  ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញមាតិកា គ្រោះ�យម្ពុ�ិចំង ់គ្រោះ�ើញ។ គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ ក់ា�ងក់រណ៍� ខូះ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ទាំងំគ្រោះ�ះ
អាចំរមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ ចំំគ្រោះពាះការគ្រោះធិែើឱ្យយក់�មារមា�ភាព័រគំ្រោះជីើបរជំីួ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ រតិដែតទំ�ងជាចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការ�ិ�យអំព័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័អាចំរមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ ចំំគ្រោះពាះការគ្រោះធិែើឱ្យយក់�មារមា�ភាព័រគំ្រោះជីើបរជំីួ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ រតិដែតទំ�ងជាចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការ�ិ�យអំព័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឧទាំហិរណ៍៍  គ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ។

 
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឧទាំហិរណ៍៍  គ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ។

 

2.៣.១ ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 2.៣.១ ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 

គ្រោះទាំះប�ជាម្ពុ�ិមា�ទំន្ទាក់ទ់នំ្ទាក់�់ា ងជាក់�់ក់ចំ់ំគ្រោះពាះ ក់�មារ ឬបរបិទអ�
ឡាញក់ី� �ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ កំ់ណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
ដែដ៏��តូវ័បា�កំ់ណ៍ត�់យិម្ពុ�យ័ថ្នា "អគំ្រោះព័ើដែដ៏�ប�គា�មាា ក់រ់គំ្រោះ�ភ
អណំាចំ ដែដ៏�ម្ពុ�ខងាររបស់្តុខួូ��បគ�់ឱ្យយ គ្រោះធិែើការ�បស្តុងើតមី់្ពុងគ្រោះហិើយ
មី្ពុងគ្រោះទៀតគ្រោះ�គ្រោះ�ើអាក់ដ៏នៃទ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងទទួ�បា�ការអ��គ្រោះ��ះខាង
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។" ទណិ៍ក់មុ្ពុ ចំំគ្រោះពាះបទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ះ (ការ�ក់ព់័�ធន្ទា�រ ព័��បាមំ្ពុយួនៃថៃ 
គ្រោះ�ប�ដែខ �ិងការពិ័�យ័ ព័�  ១0.000 គ្រោះ� ៥00.000គ្រោះរៀ� ដែដ៏�គ្រោះស្តុុើ�ងឹ
�បមាណ៍ព័� 2,៥0 �ិង ១2៥ដ៏��ូរអាគ្រោះម្ពុរកិ់) ម្ពុ�ិ�ូ�ះបញ្ញាច ងំចំរតិធិៃ�ធ់ិៃរ
នៃ� បទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�គ្រោះព័��ប�ព័តុឹគ្រោះ�ើ ក់�មារ។

គ្រោះ�ងតាម្ពុ ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ គ្រោះ�ក់ា�ងឆ្នាំា មំ្ពុ�� ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះស្តុាើរដែត ១៦% (១៥៤ន្ទាក់)់ បា�ទទួ�គ្រោះ�ប�់ដែបប
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អំព័�ព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ�ុ�អារមុ្ពុណ៍៍ ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ គ្រោះ�ើយ រមួ្ពុ
ទាំងំ ការគ្រោះ�ងគ្រោះស្តុើចំ ស្មាចំគ់្រោះរឿង ឬគ្រោះ�ប�់អពំ័� រាងកាយរបស់្តុ ក់�មារ រ�បរាង 
ឬស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ទំ�ងជាក់�មារា (១៧%) ទទួ�រង គ្រោះ�ប�់
ដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ � (១៤%) ដ៏�ចំ�ា ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារអាយ� ១2-១៥ឆ្នាំា  ំ
(១៧%) គ្រោះធិៀប�ងឹក់�មារអាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំ(១៣%)។ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏�
ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� បា�រាយការណ៍៍ថ្នា គ្រោះ�ប�់ដែបបផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អំព័�ព័កួ់គ្រោះគ ម្ពុ�ិ
បាះពា�់ដ៏�់ព័កួ់គ្រោះគ (2៧%) ក់�មារភាគគ្រោះ�ចំើ� បា�រងផ្លូ�បាះពា�់
អវ័ជិីជមា�  �ិងជាទ�គ្រោះ�  មា�អារមុ្ពុណ៍៍ អាមាា ស្តុ តា�តងឹក់ា�ងចិំតុ ឬខឹង
ចំំគ្រោះពាះ ការ�ប�ព័តុឹដែបបគ្រោះ�ះ។ 

ក់ា�ង  ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ?ក់ា�ង  ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ? ៤៥% នៃ�ក់រណ៍� គ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏��តវូ័
បា�គ្រោះធិែើការរាយការណ៍៍តាម្ពុអ�ឡាញ  តាម្ពុរយៈបណុាញទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ស្តុងាម្ពុ �ិងជាទ�គ្រោះ� Facebook ឬ Facebook Messenger។ ក់�មារមាា
ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៦ន្ទាក់ប់ា��ិ�យថ្នា ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគឺភាគគ្រោះ�ចំើ�
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យការជីបួផ្ទាា �់។

ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ   ៖ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ   ៖  គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់�មារចំំ��ួ ១៥៤ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�រងការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� គ្រោះទាំះជាគ្រោះ�ក់ា�ង ឬគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញកី់� �តវូ័បា�សួ្តុរ
អពំ័� អតុស្តុញ្ញាា ណ៍ របស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ក់�មារចំំ��ួម្ពុយួភាគប� បា�ក់ណំ៍តថ់្នា 

ជាស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ។ ប�គា�ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែដ៏�ក់�មារស្មាា �់ រមួ្ពុមា�  នៃដ៏គ�
គ្រោះស្តុាហា ម្ពុតុិភកិុ់ជាម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ ឬម្ពុតុិភកិុ់ជាក់�មារ   ក់�៏តវូ័បា�
គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នា  ជាជី�គ្រោះ�ុើស្តុផ្លូងដែដ៏រ។ ក់�មារចំំ��ួជាងម្ពុយួភាគប�ួ បា�
រាយការណ៍៍ថ្នា ជី�ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់ ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័ចំំគ្រោះពាះ
ការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�គ្រោះ�ះ។ ចំំ�ួ� ក់�មារគរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះពា�គ ឺ១៩% ម្ពុ�ិ
មា�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ក់ា�ងការបងាា ញអតុស្តុញ្ញាា ណ៍របស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ើយ។
 ក់�មារចំំ��ួជិីតម្ពុយួភាគប�  ដែដ៏�បា�ជីបួ�បទះ   �ឹងការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
ម្ពុ�ិ�បាបគ់្រោះរឿងគ្រោះ�ះគ្រោះ�ដ៏�់�រណាមាា ក់គ់្រោះ�ើយ ភាគគ្រោះ�ចំើ� គឺគ្រោះ�យស្មារ
ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិអំព័� ក់ដែ�ូងដែដ៏��តវូ័គ្រោះ�រាយការណ៍៍ ឬអាក់ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគ�តូវ័
��ិយ�បាប។់

ការ�ត�ត�ង�បាប៖់ការ�ត�ត�ង�បាប៖់ ក់�មារចំំ��ួជិីតម្ពុយួភាគប�  ដែដ៏�បា�ជីបួ�បទះ  
�ងឹការគ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ម្ពុ�ិ�បាបគ់្រោះរឿងគ្រោះ�ះគ្រោះ�ដ៏�់�រណាមាា ក់គ់្រោះ�ើយ 
ភាគគ្រោះ�ចំើ� គឺគ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិអំព័� ក់ដែ�ូងដែដ៏��តវូ័គ្រោះ�រាយការណ៍៍ ឬ
អាក់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគ�តូវ័��ិយ�បាប។់ ក់�មារភាគគ្រោះ�ចំើ�បា�ទ�ក់ចិំតុ គ្រោះ�ើ
�រណាមាា ក់ ់គ្រោះ�ក់ា�ងរងែងន់ៃ�ទំ��ក់ចិំតុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�ជាទ�គ្រោះ� ព័កួ់គ្រោះគ
គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងអំព័� ម្ពុតុិភកិុ់ អាក់ដែថទាំ ំឬបងបិ��បគ្រោះងើើត។ ជាថុ�មី្ពុងគ្រោះទៀត ក់�មារ
ចំំ�ួ�តិចំតួចំណាស់្តុ ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការ អពំ័� គ្រោះហិត�ការណ៍៍គ្រោះ�ះ 
គ្រោះ�កា��់គរបា� ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ ឬបណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួ (១%)។

2.៣.2 ការទទ�ួបា�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ម្ពុ�ិចំងប់ា�2.៣.2 ការទទ�ួបា�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ម្ពុ�ិចំងប់ា�

គ្រោះ�ក់ា�ងសំ្តុណាក់នៃ�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារចំំ��ួ១៦១ន្ទាក់ ់(១៦%) 
បា�ទទួ� រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា�  គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��។ បញ្ញាា គ្រោះ�ះ
មា��ក់ខណ៍ៈទ�គ្រោះ�ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារអាយ� ១៤-១៥ឆ្នាំា  ំ(១៦%) �ិងក់�មារ
អាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា  ំ (១៨%) ជាជាង ក់�មារអាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា  ំ(១៤%)។ 
គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� �ុ�ការស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញភាព័ខ�ស្តុ�ា  ចំំគ្រោះពាះគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ  ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍អពំ័�ការទទ�ួបា�រ�បភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏� ម្ពុ�ិចំងប់ា� គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�សួ្តុរអពំ័�គ្រោះ�ើក់ម្ពុ�� ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគ
បា�ទទួ� រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ម្ពុ�ិចំងប់ា�  ក់�មារចំំ��ួ ៤៧% បា�
��ិយថ្នា វាបា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ភាគគ្រោះ�ចំើ�
តាម្ពុរយៈ បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ �ិង គ្រោះក់ើត គ្រោះ�ើងជាទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត គ្រោះ�គ្រោះ�ើ  

២.៣  �ទពិដោសាធិន៍ �ដៃទដោទៀតិ រ�� ់ក�មារ ដែ��អាចមានទំន្ទាក់ទំនង២.៣  �ទពិដោសាធិន៍ �ដៃទដោទៀតិ រ�� ់ក�មារ ដែ��អាចមានទំន្ទាក់ទំនង
ជាម្ភួយនឹង OCSEA ជាម្ភួយនឹង OCSEA 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 67

Facebook (ឬ Facebook Messenger)។ ក់�មារ�បដែហិ�មាា ក់់
ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុដ៏បន់្ទាក់ ់បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�ទទួ� រ�បភាព័ដែដ៏�
ម្ពុ�ិចំងប់ា� គ្រោះ�ក់ា�ងជំី�បួទ�់ម្ពុ�ខ�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់។

ម្ពុយួភាគប�ួ នៃ�ក់�មារទាំងំគ្រោះ�ះបា�រាយការណ៍៍ថ្នា ការទទ�ួបា� រ�បភាព័
ទាំងំគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិមា�ផ្លូ�បាះពា�់ គ្រោះ�ើព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ើយ។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ
ទាំងំឡាយ ដែដ៏�បងាា ញការគ្រោះ�ូើយតបអវ័ជិីជមា�ចំំគ្រោះពាះ ការទទ�ួបា�
រ�បភាព័ដែបបគ្រោះ�ះ អារមុ្ពុណ៍៍ទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត គឺ ខឹង ម្ពុាគួ្រោះ�ា  �ងិតា�តឹងក់ា�ងចិំតុ។ 
ភាគគ្រោះ�ចំើ� នៃ�ក់�មារបា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងអំព័�អាក់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគស្មាា �់ថ្នា ជា
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�យការទទ�ួបា�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទភាគគ្រោះ�ចំើ�គឺបា�ម្ពុក់ព័�
ស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ បន្ទាា បម់្ពុក់  ម្ពុតុិភកិុ់ដែដ៏�ជាក់�មារដែដ៏រ។ ក់�មារចំំ��ួជិីតព័�រ
ន្ទាក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ �បានំ្ទាក់ ់បា�រាយការណ៍៍អពំ័� ការទទ�ួបា�រ�បភាព័

ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទព័��រណាមាា ក់ ់ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិស្មាា �់។ គ្រោះ�ះ គឺជាក់រណ៍� ដែតម្ពុយួគត់
ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់រណ៍� ទាំងំអស់្តុ ដែដ៏��តូវ័សិ្តុក់ាគ្រោះ�ក់ា�ងការ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះ 
ដែដ៏�ជី�ដែដ៏�ក់�មារម្ពុ�ិស្មាា �់ �តវូ័បា�ក់ណំ៍តថ់្នាជា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ស្តុមាមា�តដ៏ធ៏ិដំែបបគ្រោះ�ះ។

ក់�មារចំំ��ួគ្រោះស្តុាើរដែត ម្ពុយួភាគប� ម្ពុ�ិបា��បាប�់រណាមាា ក់អ់ពំ័� អែ�ដែដ៏�បា�
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ើយ ភាគគ្រោះ�ចំើ� គឺគ្រោះ�យស្មារ ព័កួ់គ្រោះគ ម្ពុ�ិដឹ៏ង ព័�ក់ដែ�ូងដែដ៏��តូវ័
គ្រោះ�រាយការណ៍៍ ឬអាក់ដែដ៏��តវូ័��ិយ�បាប។់ ក់�មារដែដ៏�បា�
��ិយ�បាប�់រណាមាា ក់ ់ទំ�ងជាទ�ក់ចិំតុ គ្រោះ�ើ អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ ឬ
ម្ពុតុិភកិុ់ បផំ្លូ�ត (�ងិក់ា�ងក់�ម្ពុតិគ្រោះស្តុុើ�ា )។ ជាថុ�មី្ពុងគ្រោះទៀត ក់�មារចំំ��ួតិចំតួចំ
ណាស់្តុ បា�គ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការ  គ្រោះទាំះតាម្ពុរយៈ ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ 
ឬ គ្រោះ�កា��់គរបា�ក់ី�។

ការប�ុ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងអ�ហិែឡាញការប�ុ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងអ�ហិែឡាញ

ទ�ិា�យ័ ព័�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បងាា ញថ្នា ការចាតជ់ា
�បគ្រោះភទ�ា ងតឹងរងឹចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ក់�មារ ថ្នា "អ�ឡាញ"  ឬ "អ�ហិែឡាញ"  ម្ពុ�ិ�ូ�ះបញ្ញាច ងំ�ា ង�តឹម្ពុ�តូវ័
��វ័ការព័តិ របស់្តុ អគំ្រោះព័ើហិងិា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ក់�មារក់ពំ័�ងជួីប�បទះគ្រោះ�ើយ។

គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដែស្តុែងរក់ �ិងបងាា ញទ�ិា�យ័អពំ័�៖

• ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង
ទាំងំ�ស្តុងុគ្រោះ�ក់ា�ងបរ�ិកាស្តុអ�ឡាញ។

• ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងអ�ហិែ
ឡាញ (គ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ) បា�ដែ� ុ�តូវ័បា�ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ គ្រោះ�យ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាឌ្ឍ�ជី�ថ�អ�ឡាញ។

• ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  ដែដ៏��តវូ័�ប�ព័តុឹគ្រោះ�
គ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងបន្ទាា ប ់ឈា�គ្រោះ�រក់�បព័�័ធអ�ឡាញ 
តាម្ពុរយៈ ការដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបពំា�។

របក់គំគ្រោះហិើញព័�ការ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ះបងាា ញថ្នា គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាក់រណ៍�  
OCSEA ទាំងំអស់្តុ �តវូ័បា�ក់ណំ៍ត�់ក់ខណ៍ៈ គ្រោះ�យ ស្តុមាស្តុធាត�អ�
ឡាញក់ី� ការរគំ្រោះ�ភបពំា� �ងិការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  អាចំ �ិងរដែម្ពុងដែតង
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ចំំណ៍� ចំជាគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ� ក់ា�ងការប�ុគ្រោះក់ើតមា�គ្រោះ�រវាង �បព័�័ធ
អ�ឡាញ �ិងអ�ហិែឡាញ។ ការរគំ្រោះ�ភបពំា� �ងិការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច គ្រោះ�ះ
អាចំផូ្ទាស់្តុទ�រវាង �បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងអ�ហិែឡាញ គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះព័�គ្រោះវ័�
ខ�ស្តុៗ�ា ។

ឧទាំហិរណ៍៍ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុអាចំគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ បរ�ិកាស្តុអ�ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី � 
ភាជ បទ់នំ្ទាក់ទ់�ំង បញ្ឈច� ះបញ្ឈច� � �ងិ/ឬបងខតិបងខ ំក់�មារឱ្យយដែចំក់ចាយ
មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏��តវូ័បគ្រោះងើើតគ្រោះ�យខួូ�ឯង ដែដ៏�អាចំ�តូវ័បា�
ដែចំក់ចាយ�ា ងទ��ំទ��យ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�កាយ គ្រោះ�ក់ា�ងបរ�ិកាស្តុអ�
ឡាញ។ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ អាចំ គ្រោះ�បើ�បាស់្តុបរ�ិកាស្តុអ�ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់�មារ ក់ា�ងគ្រោះចំតន្ទា ជួីប�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�កាយ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ការរគំ្រោះ�ភបពំា� ឬការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  គ្រោះ�ក់ា�ង
បរ�ិកាស្តុគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ។ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ អាចំចំ��រមួ្ពុជាម្ពុយួ�ងឹ
ការរគំ្រោះ�ភបពំា� ឬការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈចក់�មារជាប�ុ បន្ទាា ប ់គ្រោះ�ក់ា�ង
បរ�ិកាស្តុគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ បា�ដែ�អុាចំគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ឧបក់រណ៍៍ អ�
ឡាញ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ក់�មារ បងខកំ់�មារ ចាបយ់ក់ រ�បភាព័ ឬ
វ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ (�ងិអាចំដែចំក់ចាយ មាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ក់ា�ងបរ�ិកាស្តុ
អ�ឡាញ)។ ទាំងំគ្រោះ�ះ���ដ់ែតជាឧទាំហិរណ៍៍ ម្ពុយួចំំ�ួ� នៃ�ចំរតិថ្នាម្ពុវ័�ុ័
នៃ� OCSEA �ិង�ក់ខណ៍ៈងាយផូ្ទាស់្តុទ�រវាង ការរគំ្រោះ�ភបពំា� �ងិ 
ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ ក់ា�ង �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញបា�គ្រោះណាះ ះ។

ការស្តុមាា ស្តុ �ងិទិ�ា�យ័ នៃ�ការអគ្រោះងើត ដែដ៏��បម្ពុ��បា� ព័� អាក់ពាក់ព់័�័ធ
ជាគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�ទ�ទាំងំរ�ឋ ភបិា� �បព័�័ធចំាប ់�ិងគ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ប�គា�ិក់គ្រោះស្តុវាស្តុងាម្ពុជួីរម្ពុ�ខ បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ព័� ការយ�់គ្រោះ�ើញជា
�បព័�័ធ OCSEA ម្ពុ�ិ�តូវ័គ្រោះគបា� យ�់ចំាស់្តុគ្រោះ�ើយ �ងិដែតងដែត�តូវ័បា�
យ�់គ្រោះ�ើញថ្នា ជា "ការរគំ្រោះ�ភបពំា��បគ្រោះភទថុ�" ដែដ៏�ទាំម្ពុទាំរ��វ័ការ
គ្រោះ�ូើយតបខ�ស្តុ�ា ទាំងំ�សុ្តុង។ "ការយ�់ដឹ៏ងរបស់្តុអាជំាធិរ   [អំព័�   

២.៣  �ទពិដោសាធិន៍ �ដៃទដោទៀតិ រ�� ់ក�មារ ដែ��អាចមានទំន្ទាក់ទំនងជាម្ភួយនឹង OCSEA 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ68

២.៣  �ទពិដោសាធិន៍ �ដៃទដោទៀតិ រ�� ់ក�មារ ដែ��អាចមានទំន្ទាក់ទំនងជាម្ភួយនឹង OCSEA 

OSCEA] គ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិ" (RA៣-CA-១0-A)។ គ្រោះទាំះប�ជា
�ា ងណាកី់� គ្រោះ�គ្រោះព័�ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ�តូវ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយកំ់ណ៍តក់់តុា
ន្ទាន្ទា ដែដ៏�មា�ផ្លូ�បាះពា�់គ្រោះ�ើ ភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះរបស់្តុក់�មារ
ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាទ�គ្រោះ� �ងិ OCSEA ជាទ�គ្រោះ�  ពួ័ក់គ្រោះគ
បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ ក់តុា ដ៏�ចំ�ា ម្ពុយួចំំ�ួ� រមួ្ពុមា� ការទទ�ួបា� �ងិការ
គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញរ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អាស្តុអាភាស្តុ �ទធភាព័កា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ� ក់ា�ង
ការទទួ�បា� បគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិង�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  �ិងឪព័�ក់មីាយ/
អាណាព័ាបា�ទ�ក់ក់��គ្រោះចា� គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគបា�គ្រោះធិែើ
ចំំណាក់�ស្តុកុ់គ្រោះ�គ្រោះធិែើការងារ។ អាក់គ្រោះ�ូើយតបមាា ក់ ់បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា 
"[ភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ ចំំគ្រោះពាះ] ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ គដឺ៏�ចំ�ា �ឹងភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះរបស់្តុក់�មារចំំគ្រោះពាះការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាទ�គ្រោះ�៖ ក់�មារដែដ៏�ក់ពំ័�ងរស់្តុគ្រោះ�ក់ា�ងតំប��់ក់មុ្ពុ
ជាតពិ័�ធ� �បជាជី�ដែដ៏�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តគ្រោះ�ចំើ� ក់�មារដែដ៏�
រស់្តុគ្រោះ�តាម្ពុថា�់។�។" (RA៣-CA-៤៤-A) អាក់មា�ភារកិ់ចំចមាា ក់់
ម្ពុក់ព័�ជីរួរ�ឋ ភបិា� ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�អះ អាងថ្នា ការ
គ្រោះម្ពុើ�រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អាស្តុអាភាស្តុ បា�គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុក់�មារ ឱ្យយ
ស្មាក់�ីង អែ�ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគបា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ គ្រោះ�ក់ា�ងរ�បភាព័។ (RA១-
CA-0៣-A) គរួឱ្យយគ្រោះស្មាក់សី្មាយ ការស្តុ�ា�ិឋ �អំព័�គ្រោះហិត� �ងិផ្លូ� រវាង

ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញរ�បភាព័ អាស្តុអាភាស្តុ �ងិការកូាយគ្រោះ�ជា
ជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ�  OCSEA ជាទ�គ្រោះ�បងើឱ្យយមា�ការបគ្រោះន្ទាា ស្តុគ្រោះ�ើ
ជី�រងគ្រោះ��ះ �ិងក់ងែះ ការ��ំទជាប�ុបន្ទាា ប ់ស្តុ�មាប ់ក់�មារ ដែដ៏��តវូ័
បា�គ្រោះគគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញថ្នា មា�ការពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការបងើគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ចំ់ំគ្រោះពាះ
ខួូ�ឯងផ្ទាា �់។ គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ការយ�់គ្រោះ�ើញដែដ៏��តវូ័បា�
បងាា ញគ្រោះ�ទ�គ្រោះ�ះ �តវូ័បា�ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ការបក់�ស្មាយដែបបអតុគ្រោះន្ទាម្ពុត័។

ទ�ិា�យ័ព័�បណុា�បគ្រោះទស្តុអ��វ័តុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់់
បងាា ញ�ា ងស្តុងាតភាព័�ា ថ្នា ស្តុមាមា�តនៃ�ក់�មារ  ដែដ៏�ទទ�ួរង  
OCSEA ក់�៏បឈម្ពុម្ពុ�ខ�ឹង ក់រណ៍� នៃ� ការរគំ្រោះ�ភបពំា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
ផូ្លូ�វ័កាយ ឬផូ្លូ�វ័ចំតុិ គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ផ្លូងដែដ៏រ។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះអាចំបងាា ញថ្នា 
OCSEA គឺការព័�ង�ក់បដែ�ិម្ពុម្ពុយួ នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ដែដ៏�
មា��ស្មាប ់ដែដ៏�ក់�មារបា�ជីបួ�បទះរចួំគ្រោះហិើយ ឬបងាា ញថ្នា មា�
ក់�ម្ពុងជាទ�គ្រោះ�ម្ពុយួ នៃ� ភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ ន្ទាន្ទា ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយ ក់�មារដែដ៏�
ជីបួ�បទះអំគ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ រតិដែតទំ�ងជាជួីប�បទះ
អគំ្រោះព័ើហិងិា គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធអ�ឡាញផ្លូងដែដ៏រ �ងិ/ ឬផ្លូា�យព័�គ្រោះ�ះគ្រោះ�វ័ញិ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 69

េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើង…

១០% 

១៦% 

២៧% 

១៣% 

េតើនរណជអ�កប��ូ នរបូភពែបបេនះ?*†

តានតឹងក�ុងចិត�អាម៉ស 

ខឹង

Facebook ឬ 
Facebook Messenger  

YouTube TikTok

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

២៦% ២៨% ៨៥% 

១% ១% 
្រគ�បេ្រង�ន 

៥% 
នគរបល

៣% 

កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អីុនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ 
ពីការ្រសាវ្រជវអំពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក។់ ចំនួន ៩៩២នក់

បទឬចាស៎ ១៦% 

៥៦% ៨% ៨% 

១៤% ១៦% 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

  

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត
 

៣១% 

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

១៣% 

២៦%
នរណម� ក ់ែដលខ�ុ ំមនិសា� ល់/ជនចែម�កមុខ

៣៣% 
នរណម� កេ់នក�ុង្រគ�សាររបស់ខ�ុ ំ

១៩% 
មនិចងនិ់យយ 

 ៃដគូេស�ហា (ឬអតីត)
១១% 

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (េ្រកាមអាយុ)
៨% 

១៩% 
អ�កែថទាជំបុរស

គ� ននរណម� ក់

១៧% 

៣១% មតិ�ភក�ិ

៣% 

៩%
មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (១៨+)

នរណម� កនិ់យយពាកព់ន័�នងឹផ�ូវេភទអំពីខ�ុ ំ 
ែដលេធ�ើឱ្យខ�ុមំនអារម�ណ៍គ� នផសុកភព

វាមនិមនឥទ�ិពលេលើ
ខ�ុ ំទាល់ែតេសាះ

េតើអ�កមនអារម�ណ៍យ៉ងដូចេម�ច?*

តា
មប

ណ
�ញ

ទំន
កទ់

ំនង
ស

ង�ម
  

បណ� ញទូរស័ព�
ជំនួយ 

បុគ�លិកសង�ម

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់*†

ខ�ុមំនិដឹងអំពីកែន�ងែដល
្រត�វេទ ឬអ�កែដល្រត�វ

និយយ្របប់
ខ�ុ ំមនអារម�ណ៍

អាម៉ស 

ខ�ុ ំមនអារម�ណ៍ថ 
ខ�ុ ំបនេធ�ើខុស និងមនិ
ចងនិ់យយ្របបន់រណ

េឡើយ  

េនឆ� មំុន 

មនុស្សេពញវយ័
េផ្សងេទៀតែដល

ខ�ុ ំទុកចិត�

លំ
ដា

បក់
ំពូល

ទា
ងំ 

៣
លំ

ដា
បេ់

្រកា
មទា

ងំ 
៣

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស ្របភព៖ ទិន�នយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជវស�ីពកីារប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

ក់�មារដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹងគ្រោះ�ប�់ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អំព័�ព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគមា�អារមុ្ពុណ៍៍ �ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័។ ចំំ�ួ� ១៥៤ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ជីបួ�បទះ�ឹងគ្រោះ�ប�់ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អំព័�ព័កួ់គ្រោះគ
ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគមា�អារមុ្ពុណ៍៍ �ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័។ ចំំ�ួ� 
១៥៤ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹងគ្រោះ�ប�់ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អំព័�ព័កួ់គ្រោះគដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយ
ព័កួ់គ្រោះគមា�អារមុ្ពុណ៍៍ �ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័។ ចំំ�ួ� ១៥៤ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹងគ្រោះ�ប�់ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អំព័�ព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�គ្រោះធិែើ
ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគមា�អារមុ្ពុណ៍៍ �ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ �ិងម្ពុ�ិបា��បាប�់រណា
មាា ក់អ់ពំ័�វា។ ចំំ�ួ� ៤៨ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹងគ្រោះ�ប�់ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ អំព័�ព័កួ់គ្រោះគតាម្ពុរយៈបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំង ស្តុងាម្ពុ 
ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគមា�អារមុ្ពុណ៍៍ �ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័។ ចំំ�ួ� ៤៧ន្ទាក់់
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េពលចុងេ្រកាយេរឿងេនះបនេកើតេឡើង…

េនឆ� មំុន 

េហតុអ�ីបនជអ�កមនិ្របបន់រណម� ក?់*†

េតើបនេកើតេឡើងេនក�ុងកម�វធិីណមយួ?*†

េតើអ�កបននិយយ្របបន់រណ?**†េតើវាបនេកើតេឡើងេនកែន�ងណ?*†

មតិ�ភក�ិ

១៦% 

អ�កែថទាជំបុរស

១៦% 
បងប�ូនបេង�ើត

១២% 

គ� ននរណម� ក់

៣២% 

 ខ�ុ ំបរម�ថខ�ុ ំនឹងមនប��

៤៦% ១៥% ១១% 

នរណម� កប់នេផ�ើរបូភព
ផ�ូវេភទែដលខ�ុ ំមនិចងប់ន

SOMEONE SENT ME SEXUAL 
IMAGES I DID NOT WANT

TikTok

Facebook ឬ 
Facebook Messenger

YouTube

១២% ១០% ៨៣% 

២% 
នគរបល

៨% 
្រគ�បេ្រង�ន 
៨% 

មនិចងនិ់យយ 
៤% 

បុគ�លិកសង�ម  
២% 

១១% ១១% 

េន
ក� ុង

េហ
�មអ

នឡ
ញ

វធិ
ីេផ

្សង
េទ

ៀត

៣៦% 

េន
ទល់

មុខ
គ�

េដា
យ

ផ�
ល់

 

១៦% 

េតើនរណជអ�កប��ូ នរបូភពែបបេនះ?*†

បទឬចាស៎  ១៦% 

៣៩%
នរណម� ក ់ែដលខ�ុ ំមនិសា� ល់/ជនចែម�កមុខ

៧% 
មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (េ្រកាមអាយុ)

១៦% 
មនិចងនិ់យយ 

៦% 
ៃដគូេស�ហា (ឬអតីត)

១៣% 

១១% 

២៥% 

១២% 

ម៉េួម៉  តានតឹងក�ុងចិត� 

ខឹង

២៩% 
នរណម� កេ់នក�ុង្រគ�សាររបស់ខ�ុ ំ 

មតិ�ភក�ិ/អ�កសា� ល់គ�  (១៨+)
១៣% 

កុមរកំពុងេ្របើ្របស់្របពន័�អុីនធឺណិត អាយុ ១២-១៧ឆ� េំនកម�ុជ 
ពីការ្រសាវ ្រជវអំពីការប�្ឈបេ់្រគះថ� ក។់ ចំនួន ៩៩២នក់

េតើអ�កមនអារម�ណ៍យ៉ងដូចេម�ច?*

តា
មប

ណ
�ញ

ទំន
កទ់

ំនង
ស

ង�ម
  

ម� យ ម� យចុង/ធម ៌

លំ
ដា

បក់
ំពូល

ទា
ងំ 

៣
លំ

ដា
បេ់

្រកា
មទា

ងំ 
៣

* ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទបំផុតេដាយកុមរ
** ទូរេលខទាងំេនះតំណងេអាយការេឆ�ើយតបែដលទូេទេ្រចើន និងតិចបំផុតេ្រជើសេរ ើសេដាយកុមរ
† សំណួរពហុជេ្រមើស

្របភព៖ ទិន�នយ័ៃនការសិក្សោ្រសាវ្រជវស�ីពកីារប�្ឈបេ់្រគះថ� ក់

វាមនិមនឥទ�ិពលេលើ
ខ�ុ ំទាល់ែតេសា

ខ�ុ ំមនអារម�ណ៍
អាម៉ស ខា� សេអៀន 

ឬវាពិបកនិយយខា� ងំ
េពក

ខ�ុ ំមនិគិតថ អាច
េធ�ើអ�ីបនេឡើយ 

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទ�ួរ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា� �ិងម្ពុ�ិបា��បាប�់រណាមាា ក់់
អពំ័�វា។ ចំំ�ួ� ៥2ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា� តាម្ពុបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ស្តុងាម្ពុ។ ចំំ�ួ� ៥៨ន្ទាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា�។ ចំំ�ួ� ១៦១ន្ទាក់់

ក់�ម្ពុារដ៏ដែ�បា�ទទួ�រ�បភាព័ផ្្លូ��វ័ភគ្រោះទ ដ៏ដែ�
ពួ័ក់គគ្រោះមិ្ពុ�ចំង់បា�។ ចំំ�ួ� ១៦១�ាក់់

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា�។ ចំំ�ួ� ១៦១ន្ទាក់់
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២.៤  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ� អំព�ជនរងដោក្រុ�ះ និងជនដោ�ើើ� ដៃន ករណិ�  ២.៤  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ� អំព�ជនរងដោក្រុ�ះ និងជនដោ�ើើ� ដៃន ករណិ�  
OCSEA និង CSEA ដែ���ន�ឹងOCSEA និង CSEA ដែ���ន�ឹង

ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាបជ់ាតិម្ពុ�ិបា�ផី្លូ�់ទិ�ា�យ័អំព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុ ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ដែផ្លូាក់គ្រោះ�ះ ទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា� ព័�របក់គំគ្រោះហិើញន្ទាន្ទាព័�ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាបជ់ាតិម្ពុ�ិបា�ផី្លូ�់ទិ�ា�យ័អំព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុ ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ដែផ្លូាក់គ្រោះ�ះ ទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា� ព័�របក់គំគ្រោះហិើញន្ទាន្ទាព័�
ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ទិ�ា�យ័ដែដ៏��តូវ័បា�ដែចំក់ចាយជាម្ពុយួ បណីាញរាយការណ៍៍អំព័� CSAM (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះ� ជីំព័�ក់ ៣.១.៣) ការអគ្រោះងើតការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ទិ�ា�យ័ដែដ៏��តូវ័បា�ដែចំក់ចាយជាម្ពុយួ បណីាញរាយការណ៍៍អំព័� CSAM (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះ� ជីំព័�ក់ ៣.១.៣) ការអគ្រោះងើត
ជាម្ពុយួប�គា�ិក់��ំទស្តុងាម្ពុជួីរម្ពុ�ខ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់មា�ភារកិ់ចំចម្ពុក់ព័�ជីួររ�ឋ ភបិា� ក់�មារ �ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។ ជាម្ពុយួប�គា�ិក់��ំទស្តុងាម្ពុជួីរម្ពុ�ខ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់មា�ភារកិ់ចំចម្ពុក់ព័�ជីួររ�ឋ ភបិា� ក់�មារ �ិងអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។ 

2.៤.១ ជី�រងគ្រោះ��ះ2.៤.១ ជី�រងគ្រោះ��ះ

គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  អាយ� 
 ១2-១៧ឆ្នាំា  ំក់�មារាទ�ំងជារាយការណ៍៍ អំព័� ការទទ�ួ រង�គបទ់�ម្ពុង ់នៃ� 

OCSEA ទាំងំអស់្តុ ដែដ៏��តូវ័ស្មាក់សួ្តុរ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ
គ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារ �។ ទ�ិា�យ័ ព័� បណីាញរាយការណ៍៍អពំ័� CSAM ក់មុ្ពុ�ជា 
(តារាង ១៩) បា�បងាា ញថ្នា គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ជាគ្រោះ�ចំើ� 
ដែដ៏�បណីាញរាយការណ៍៍ទទ�ួបា�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹក់�មារ � (៣៨%)  កី់� 
ចំំ�ួ� នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់� រាយការណ៍៍ ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹក់�មារា (2៧%) ម្ពុ�ិទាំប
ជាងគ្រោះព័ក់គ្រោះទ។ �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏� មា� ក់គំ្រោះណ៍ើ �នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ដែដ៏�
អាចំក់ណំ៍តទ់ហំំិបា�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់�មារ �  គ្រោះ�រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិ
ឆ្នាំា 2ំ0១៨ ក់រណ៍� ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់�មារា មា�ការគ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើងគួរឱ្យយ
ក់តស់្តុមាា �់  គ្រោះ�រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៨ �ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩។

តារាង ១៩. ការបំដែបក់គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ដែដ៏��តវូ័បា��ក់ជ់ី��តារាង ១៩. ការបំដែបក់គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ដែដ៏��តវូ័បា��ក់ជ់ី��
បណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័�  CSAM គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័�  CSAM គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា 
ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩ គ្រោះ�តាម្ពុគ្រោះភទរបស់្តុ ក់�មារ ឬក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ង CSAM ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩ គ្រោះ�តាម្ពុគ្រោះភទរបស់្តុ ក់�មារ ឬក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ង CSAM 
ដែដ៏��តូវ័បា�រាយការណ៍៍។ ដែដ៏��តូវ័បា�រាយការណ៍៍។ 

ភគ្រោះទ 20១៧ 20១៨ 20១៩ ស្តុរ�ប
ស្្តុរ� ១១៣ ៩៩៨ ៩៨៤ 2.0៩៥
ប្រ�ស្តុ  ៧៩ ១.៤១2 ១.៤៩១
ទាំងព័�រ  ១៣៧ ៥៤៤ ៦៨១
មិ្ពុ�ព័ាក់់ព័័�្ធិ ៥៤2 2៩៤ ៤១៤ ១.2៥0
មិ្ពុ�ត្រ�វ័បា�កំ់ណ៍ត់ ៤៨   ៤៨

ស្តុរ�ប ៧0៣ ១.៥0៨ ៣.៣៥៤ ៥.៥៦៥

ម្ពុ���ឋ �៖ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� 
CSAM របស់្តុ APLE ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩  គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ចំំ��ួ ៥.៥៦៥

ទ�ិា�យ័ព័�បណីាញរាយការណ៍៍ បងាា ញថ្នា គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ �បមាណ៍ 
១2% គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ទាំងំក់�មារ � �ងិក់�មារាក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ព័�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ គ្រោះ�  20១៩ 
(មា��យ័ថ្នា គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ដែតម្ពុយួ �តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង អំព័� CSAM 
ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ទាំងំ ក់�មារ � �ងិក់�មារា)។

ទ�ិា�យ័ព័�បណីាញរាយការណ៍៍អពំ័� CSAM ក់ផី៏្លូ�់ ��វ័ ការយ�់ដ៏ងឹ
ស្តុ��ជីគ្រោះ���ា ងមា�តនៃមូ្ពុ អំព័�ការព័តិដែដ៏�  CSAM ក់ពំ័�ងមា�ផ្លូ�បាះពា�់
គ្រោះ�ើក់�មារ ក់ា�ង�គបអ់ាយ� (តារាង 20) ។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា 
ប�គា�ន្ទាន្ទា ទ�ំងជាមា�អារមុ្ពុណ៍៍រងការបងខឱំ្យយរាយការណ៍៍អពំ័�ក់រណ៍�  
CSAM ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹក់�មារត�ចំៗគ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារធិំៗ កី់� ទ�ិា�យ័
បងាា ញ��វ័រ�បភាព័ម្ពុយួដែដ៏�ម្ពុ�ិមា�ភាព័រ �ក់រាយ។ ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ប�ឆ្នាំា ំ
ចាបព់័�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ ដ៏�់20១៩ ស្តុមាមា�តធិបំផំ្លូ�ត នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់�មារដែដ៏�ជីតិគ្រោះព័ញវ័យ័ (2៩%)។ គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះភទអាយ�គ្រោះ�ះ 
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ទ�ំងជាពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់�មារ �បផំ្លូ�ត (៦៨%) ជាម្ពុយួ�ងឹ
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ចំំ��ួ ៣0% បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត ពាក់ព់័�័ធ ទាំងំក់�មារ � �ងិ
ក់�មារា �ងិគ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ ១2% ពាក់ព់័�័ធក់�មារា។  CSAM 
ពាក់ព់័�័ធក់�មារត�ចំ មា�ចំំ�ួ� 2៣% នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ទាំងំអស់្តុ  
គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ប�ឆ្នាំា គំ្រោះ�ះ។ ភាគគ្រោះ�ចំើ�បំផ្លូ�ត នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍
ទាំងំគ្រោះ�ះ ពាក់ព់័�័ធ ក់�មារា (៨៨%)  បន្ទាា បម់្ពុក់ ស្តុមាា រពាក់ព់័�័ធទាំងំក់�មារា 
�ងិក់�មារ � (៦%) �ិងពាក់ព់័�័ធដែតក់�មារ � (៦%)។

ក់�មារគ្រោះព័ញវ័យ័�តវូ័បា�ក់ណំ៍តថ់្នាជាជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�ក់ា�ង
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ ១៩%។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារគ្រោះព័ញវ័យ័ ក់�មារ � មា�
ចំំ�ួ�គ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�យមា�គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ ៧៧%។ �ុ�
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ ក់�មារា គ្រោះព័ញវ័យ័គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ប�
ឆ្នាំា គំ្រោះ�ះដែដ៏�ផ្លូា�យព័�ទ�ិា�យ័ ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដែដ៏��តវូ័បា��បម្ពុ�� គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ
គ្រោះព័ញវ័យ័ (អាយ�១2-១៧ឆ្នាំា )ំ គ្រោះ�យបា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នាក់�មារាទ�ំងជា
រាយការណ៍៍អពំ័�ការជីបួ�បទះ�ឹង OCSEA គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ �ចំំ�ួ�ព័�រដ៏ង។
 ជាចំ�ងគ្រោះ�កាយ គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ 2% គ្រោះ�កា� ់បណីាញ
រាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះ�រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិ 20១៩ ពាក់ព់័�័ធ ទាំរក់ 
(ក់�មារាទាំងំអស់្តុ)។

*  �បគ្រោះភទ 'ទាំងំព័�រ' �តូវ័បា�គ្រោះគស្តុ�ុតថ់្នាសំ្តុគ្រោះ�គ្រោះ�គ្រោះ�ើរបាយការណ៍៍នៃ�រ�បភាព័ដែដ៏�ទាំងំគ្រោះកុ់ង�បុស្តុ �ងិគ្រោះកុ់ង�ស្តុ��តវូ័បា�បងាា ញចំាស់្តុ។.



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ72

តារាង 20. ការបំដែបក់គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍  ដែដ៏��តវូ័បា��ក់ជ់ី��ដ៏�់តារាង 20. ការបំដែបក់គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍  ដែដ៏��តវូ័បា��ក់ជ់ី��ដ៏�់
បណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍  អំព័� CSAM គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាបណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍  អំព័� CSAM គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា
ឆ្នាំា 2ំ0១៧ដ៏�់20១៩ គ្រោះ�តាម្ពុ�ក់មុ្ពុអាយ�របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ គ្រោះ�ក់ា�ង ឆ្នាំា 2ំ0១៧ដ៏�់20១៩ គ្រោះ�តាម្ពុ�ក់មុ្ពុអាយ�របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ គ្រោះ�ក់ា�ង 
CSAM ដែដ៏��តវូ័បា�រាយការណ៍៍។ CSAM ដែដ៏��តវូ័បា�រាយការណ៍៍។ 

ក្់រ�ម្ពុអាយ� 20១៧ 20១៨ 20១៩ ស្តុរ�ប
ទារក់   ១៤0 ១៤0

ក់�ម្ពុារត�ចំ  ៣៨ ១.2៦៣ ១.៣0១

ក់�ម្ពុារម្ពុ��ព័គ្រោះញវ័័យ ៧ ៤0៥ ១.20១ ១.៦១៣

ក់�ម្ពុារព័គ្រោះញវ័័យ  ៧2៨ ៣៣៦ ១.0៦៤

មិ្ពុ�ព័ាក់់ព័័�្ធិ ៦៩៦ 2៩៤ ៤១៤ ១.៤0៤
មិ្ពុ�ត្រ�វ័បា�ចំាត់ជីា

ប្រភគ្រោះទ  ៤៣  ៤៣

ស្តុរ�ប ៧0៣ ១.៥0៨ ៣.៣៥៤ ៥.៥៦៥

ម្ពុ���ឋ �៖ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� 
CSAM របស់្តុ APLE ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩  គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ចំំ��ួ ៥.៥៦៥

ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ បងាា ញថ្នា  ខណ៍ៈដែដ៏��ុ�ការរក់គ្រោះ�ើញភាព័
ខ�ស្តុ�ា ចំំគ្រោះពាះអាយ� គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារ បា�ទទ�ួបា�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិចំងប់ា� ឱ្យយ�ិ�យព័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងរ�បភាព័ដែបបផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ ក់�មារ អាយ� ១2-១៣ឆ្នាំា ចំំំ�ួ�គ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារអាយ� 
១៦-១៧ឆ្នាំា បំា�រាយការណ៍៍ ព័�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍នៃ�ការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងក់ា�ង
គ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ការដែចំក់ចាយរ�បភាព័ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�យ�ុ�
ការយ�់�ព័ម្ពុ �ិង ការផី្លូ�់��យកាក់ត់ាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញជាថា�រ�ងឹ
រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ឬការជួីប�ា គ្រោះ�យផ្ទាា �់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើស្តុក់មុ្ពុភាព័ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។

ទ�ិា�យ័ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់ប៏ងាា ញថ្នា ក់�មារាទ�ំងជា�តូវ័បា�
ក់ណំ៍តជ់ាគ្រោះ��គ្រោះ�តាម្ពុរយៈ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ចំ�មុ្ពុះ�ា គ្រោះ�ចំើ�ជាង ក់�មារ �ផ្លូងដែដ៏រ។ 
គ្រោះ�យគ្រោះ�បៀបគ្រោះធិៀបជាម្ពុយួ�ងឹ ក់�មារា ជាញឹក់ញាបប់ផំ្លូ�ត ក់�មារ ��តវូ័បា�
ក់ណំ៍តជ់ាគ្រោះ��គ្រោះ� គ្រោះ�គ្រោះ�ើក់មុ្ពុវ័ធិិ�ចំំ�ួ�តិចំតួចំ ។ ក់�មារ �ដែថម្ពុទាំងំរតិដែត
ទ�ំងជា �តូវ័បា�កំ់ណ៍តជ់ាគ្រោះ��គ្រោះ� គ្រោះ�គ្រោះ�ើ ក់មុ្ពុវ័ �ធិ�គ្រោះព័ញ�យិម្ពុ ដែតបា�គ្រោះណាះ ះ 
(គ្រោះព័�ខូះគ្រោះ�គ្រោះ�ើ Facebook ដែតម្ពុយួបា�គ្រោះណាះ ះ �ងិគ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ  គ្រោះ�គ្រោះ�ើ
ក់មុ្ពុវ័ធិិ��ី �ៗ ដ៏នៃទគ្រោះទៀតរមួ្ពុបញ្ឈច� ��ា  ដ៏�ចំជា Snapchat ឬ WhatsApp 
អា�ស័្តុយគ្រោះ�ើ�បគ្រោះភទ នៃ� OCSEA)។ ក់�មារា (ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ក់�មារត�ចំៗ) ក់៏

�តវូ័បា�អ�ស្តុទាំញ គ្រោះ�ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ដែដ៏�ម្ពុ�ិស្តុ�វ័�ី �ផ្លូងដែដ៏ឬ ដ៏�ចំជា live.me 
ឬPeriscope ។ ជាដែផ្លូាក់ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះអាចំបណីា�ម្ពុក់ព័� �បគ្រោះភទ
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ ដែដ៏� ក់�មារចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�គ្រោះ�ើ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដ៏�ចំជា គ្រោះហិាម្ពុអ�
ឡាញមា�ភាព័គ្រោះព័ញ �យិម្ពុខូាងំ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ក់�មារា គ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ �។

2.៤.2 ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ2.៤.2 ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ

�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង �ា  �ងឹបណីា�បគ្រោះទស្តុ អ��វ័តុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏រ ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុនៃ� OCSEA  ទំ�ងជា
ម្ពុ��ស្តុំដែដ៏�ក់�មារស្មាា �់ ដែដ៏�ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាជី�ចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខ គ្រោះទាំះប�ជា
�ា ងណាកី់� ជី�ចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខ គ្រោះ�ដែតមា�ចំំ�ួ��បមាណ៍មាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុប�ួន្ទាក់។់ ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�ក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍
អពំ័� ទ�ម្ពុងន់្ទាន្ទានៃ� OCSEA ទ�ំងជាកំ់ណ៍តថ់្នា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គជឺា
ស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ បន្ទាា បម់្ពុក់ គឺម្ពុតុិភកិី់ (ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ ឬក់�មារ)។
 ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ បា�បងាា ញថ្នា ជី�បរគ្រោះទស្តុ  ឬស្តុមាជីកិ់ ស្តុហិគម្ពុ� ៍ជា
ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ គជឺាជី�គ្រោះ�ុើស្តុទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍�  OCSEA ដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគ បា�គ្រោះធិែើការងារគ្រោះ�ើ។

ដ៏�ចំការព័ណ៌៍ន្ទាគ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់ 2.១.៣ ការយ�់គ្រោះ�ើញជាស្មាធារណ៍ អពំ័�
�បធា�បទគ្រោះ�ះ ដែដ៏�មា�ឥទធពិ័�គ្រោះធិែើឱ្យយ ម្ពុ��ស្តុំជាគ្រោះ�ចំើ� គិតថ្នា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ
នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបពំា� �ងិការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារគជឺាជី�បរគ្រោះទស្តុ 
(ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ប�រស្តុម្ពុក់ព័��បគ្រោះទស្តុគ្រោះ�ក់ខាង�ិចំ)។ ក់រណ៍� ន្ទាន្ទា ដែដ៏�
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ជាអាក់គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ ទ�ំងជាទាំក់ទ់ាំញ
ការ�គបដ៏ណី៍បគ់្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធផ្លូំព័ែផ្លូាយសំ្តុខា�់ៗ  �ិងបដែងែរការ
យក់ចំតុិទ�ក់�ក់ ់គ្រោះចំញព័�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុក់ា�ង�ស្តុកុ់។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ គ្រោះ�យស្មារ
ភាព័�ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ជី�វំ័ញិ ការជីដែជីក់ គ្រោះ�យគ្រោះបើក់ចំំហិរ អំព័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
�ងិបទគ្រោះ�ុើស្តុ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  ការមា��បតកិ់មុ្ពុរបស់្តុស្តុហិគម្ពុ�គ៍្រោះ�គ្រោះ�ើ ការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ជាអាក់ម្ពុក់ព័�ខាងគ្រោះ�� អាចំ
ទទួ�យក់បា�គ្រោះ�ចំើ�ជាងម្ពុក់ព័�ស្តុហិគម្ពុ� ៍ផ្ទាា �់របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ។
ខណ៍ៈគ្រោះព័�ដែដ៏�ការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័បងាា ញថ្នា ជី�បរគ្រោះទស្តុបា��ប�ពឹ័តុ
ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ក់�មារ គ្រោះគបាា ��់បមាណ៍ថ្នា ព័�រដ៏ឋក់មុ្ពុ�ជាបា��ប�ពឹ័តុ 
៣ភាគ៤នៃ�ក់រណ៍� គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារទាំងំអស់្តុគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា  
អាក់តំណាង ម្ពុក់ព័� អងាការមូ្ពុបត់ាបាា ងបា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា៖ "ក់ា�ងក់រណ៍� ខូះ 
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ   គឺជាស្មាចំញ់ាតិ របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ ដ៏�ចំជា ឪព័�ក់ចំ�ង ឪព័�ក់មា។
�។"  គ្រោះ�ះគឺ��ំទដ៏�់របបគ្រោះហិើញនៃ�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ។

២.៤  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ� អំព�ជនរងដោក្រុ�ះ និងជនដោ�ើើ� ដៃន ករណិ�  OCSEA និង CSEA ដែ��
�ន�ឹង
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ក់រណ៍� សិ្តុក់ាក់រណ៍� សិ្តុក់ា
ក់រណ៍� សិ្តុក់ា៖ ការបំពា�អណំាចំក់រណ៍� សិ្តុក់ា៖ ការបំពា�អណំាចំ

�ព័ះស្តុងឹម្ពុយួអងាមា� �ព័ះជី�ា ៣៨វ័ស្តុា �តូវ័បា�គ្រោះចាទ�បកា�អ់ពំ័� ការ
រក់ាទ�ក់ស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ ដែដ៏�បងាា ញ��វ័ក់�មារ �ព័�រមាា ក់ ់
មាា ក់ម់ា�អាយ��បាមំ្ពុយួឆ្នាំា  ំ�ងិមាា ក់គ់្រោះទៀតមា�អាយ� ១៥ឆ្នាំា  ំដែដ៏�
រស់្តុគ្រោះ�ជីតិវ័តុ។ ក់�មារទាំងំព័�រន្ទាក់រ់ស់្តុគ្រោះ�ជាម្ពុយួ ជី�ដ៏��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ 
ចំំដែណ៍ក់ឯឪព័�ក់មីាយក់ពំ័�ងគ្រោះធិែើគ្រោះ��បគ្រោះទស្តុនៃថ ព័កួ់គ្រោះគ�តូវ័បា��ី ួង
ជាម្ពុយួ�ងឹ អាហារ �ិង ការទទួ�បា� ទ�រស័្តុព័ានៃដ៏ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ងគ្រោះហិាម្ពុ។ 
�ព័ះស្តុងឹអងាគ្រោះ�ះ បា�ទទួ�ការ�មិ្ពុ�ុ  ឱ្យយ គ្រោះធិែើព័ធិិ�ស្មាស្តុន្ទា ស្តុ�មាប់
ស្តុហិគម្ពុ� ៍គ្រោះហិើយ�តប់ា�ទទួ�ការគ្រោះ�រព័ស្តុរគ្រោះស្តុើរ �ងិបចំចយ័ ព័�
ស្តុហិគម្ពុ�។៍ ជី�ដ៏��គ្រោះធិែើការងារ គ្រោះ�ក់ា�ងវ័តុ គ្រោះ�យជីយួក់ា�ងការស្តុមិាត។ 
គ្រោះគគ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា រ�បភាព័ទាំងំគ្រោះន្ទាះ �តូវ័បា�ថត គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់�មារមា�អាយ�
ប�ួឆ្នាំា  ំ�ងិ១៣ឆ្នាំា  ំគ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�គ្រោះ�ងគ្រោះ�វ័តុជា�បចាំ
ជាម្ពុយួជី�ដ៏�� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ក់�មារក់ប៏ា� គ្រោះ�វ័តុ ជាញឹក់ញាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
យក់�អំ�ំម្ពុ �ិងអាហារដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែដ៏�ជាផី្លូ�់ឱ្យកាស្តុដ៏�់ �ព័ះស្តុងឹ
អងា គ្រោះន្ទាះ ក់ា�ងការផ្លូ�ិត ស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ។
ភស្តុុ�តាង ដែដ៏�ទទួ�បា� ព័� ស្តុមាា រគ្រោះ�ះ បា�ន្ទាគំ្រោះ�រក់ការក់ណំ៍ត ់
អតុស្តុញ្ញាា ណ៍ របស់្តុ�ព័ះស្តុងឹអងា គ្រោះន្ទាះ ថ្នា ជាអាក់ផ្លូ�ិត ស្តុមាា រ 

ទាំងំគ្រោះន្ទាះ។ ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត �ិងការសួ្តុរចំគ្រោះមូ្ពុើយ
ជាប�ុបន្ទាា ប ់ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា�ថ្នា បង�បុស្តុ/�ស្តុ�
បគ្រោះងើើត �តូវ័បា�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំឱ្យយថតរ�បបិ��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ការ រគំ្រោះ�ភបពំា�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�យបាះពា�់ផ្ទាា �់ ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�ថតគ្រោះ�ើយ គ្រោះ�ក់ា�ងរ�បភាព័
ទាំងំគ្រោះន្ទាះ �ិងម្ពុ�ិទំ�ងជាបា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ើយ។

ក់�មារទាំងំព័�រន្ទាក់ ់�តវូ័បា�បញ្ឈជ� � គ្រោះ�កា�អ់ងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�
ម្ពុយួ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�ការផី្លូ�់ការ�បកឹ់ាគ្រោះ�ប�់ �ិងការសី្មារ
��តសិ្តុម្ពុីទាំ។ ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិាក់មុ្ពុ�ជា �តវូ័បា�
ត�មូ្ពុវ័ឱ្យយដែស្តុែងរក់ ការអ��ញ្ញាា តព័�អគាស្តុាងការ�គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា �ងិ
ការអ��ម្ពុត័ព័��ក់សួ្តុងធិមុ្ពុការ �ិងស្មាស្តុន្ទា គ្រោះដ៏ើម្ពុី ���ខួូំ� �ព័ស្តុងឹអងា
គ្រោះន្ទាះ។ គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះព័�នៃ�ការស្តុរគ្រោះស្តុររបាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ ការផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុ
គ្រោះ�ម្ពុ�ិទាំ��់តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មារ ត��ការ ម្ពុ�ិអាចំ
គ្រោះបើក់ស្តុវ័ន្ទាការបា� ព័�គ្រោះ�ពាះសិ្មា�ភាព័នៃ�ការរាតតាត ជំីងកឺ់�វ័ �ដ៏ ១៩។ 
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�ដែតស្តុិិតគ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុណិ៍�ដែក់ដែ�ប។

២.៤  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ� អំព�ជនរងដោក្រុ�ះ និងជនដោ�ើើ� ដៃន ករណិ�  OCSEA និង CSEA ដែ��
�ន�ឹង



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ74

២.៥  ឧ��គ្គគន្ទាន្ទាចំដោពាះ ក�មារ កា�ងការនិ�យជាម្ភួយម្ភន��សដោពញ  ២.៥  ឧ��គ្គគន្ទាន្ទាចំដោពាះ ក�មារ កា�ងការនិ�យជាម្ភួយម្ភន��សដោពញ  
វិ័យអំព� OCSEAវិ័យអំព� OCSEA

គ្រោះ�ងតាម្ពុ ទិ�ា�យ័ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាបា�ព័ឹងដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ បណីាញអ�ុរប�គា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ គ្រោះដ៏ើម្ពុី � ទទួ�បា� ជីំ�ួយ។ ទិ�ា�យ័ ព័�គ្រោះ�ងតាម្ពុ ទិ�ា�យ័ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាបា�ព័ឹងដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ បណីាញអ�ុរប�គា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ គ្រោះដ៏ើម្ពុី � ទទួ�បា� ជីំ�ួយ។ ទិ�ា�យ័ ព័�
ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ បងាា ញថ្នា ក់�មារទាំងំឡាយ ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍អំព័�ការជីួប�បទះ �ឹង OCSEA ក់ា�ងទ�ម្ពុង ់ខ�ស្តុៗ ភាគគ្រោះ�ចំើ� ទ�ក់ចិំតុការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ បងាា ញថ្នា ក់�មារទាំងំឡាយ ដែដ៏�បា�រាយការណ៍៍អំព័�ការជីួប�បទះ �ឹង OCSEA ក់ា�ងទ�ម្ពុង ់ខ�ស្តុៗ ភាគគ្រោះ�ចំើ� ទ�ក់ចិំតុ
�រណាមាា ក់ ់គ្រោះ�ក់ា�ងបណុាញអ�ុរប�គា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុតុិភកិី់ អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ ឬបងបិ��បគ្រោះងើើត។ គ្រោះ�ក់ា�ង�គបទ់�ម្ពុងន់ៃ� OCSEA �រណាមាា ក់ ់គ្រោះ�ក់ា�ងបណុាញអ�ុរប�គា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុតុិភកិី់ អាក់ដែថទាំជំាប�រស្តុ ឬបងបិ��បគ្រោះងើើត។ គ្រោះ�ក់ា�ង�គបទ់�ម្ពុងន់ៃ� OCSEA 
ទាំងំអស់្តុ ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះស្តុ�ើប អគ្រោះងើត ក់�មារចំំ���តិចំតួចំ (0-៥%) បា�គ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការ ទ�កា�ប់�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ �គរបា� ឬបណីាញទាំងំអស់្តុ ដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះស្តុ�ើប អគ្រោះងើត ក់�មារចំំ���តិចំតួចំ (0-៥%) បា�គ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការ ទ�កា�ប់�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ �គរបា� ឬបណីាញ
ទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ។ទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ។

ស្តុមាមា�តគួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់នៃ� ក់�មារ (�បដែហិ�មាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ៥ន្ទាក់)់ ដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹង OCSEA ម្ពុ�ិបា� រាយការណ៍៍ អំព័� អែ�ដែដ៏�ស្តុមាមា�តគួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់នៃ� ក់�មារ (�បដែហិ�មាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ៥ន្ទាក់)់ ដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹង OCSEA ម្ពុ�ិបា� រាយការណ៍៍ អំព័� អែ�ដែដ៏�
បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ដ៏�់�រណាមាា ក់គ់្រោះ�ើយ។ ក់�មារម្ពុ�ិស្តុ�វ័ជាទំ�ង បងាា ញគ្រោះ�ដ៏�់អាក់ ណាមាា ក់អ់ំព័� ក់រណ៍� នៃ�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយគ្រោះផ្លូំងបា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ដ៏�់�រណាមាា ក់គ់្រោះ�ើយ។ ក់�មារម្ពុ�ិស្តុ�វ័ជាទំ�ង បងាា ញគ្រោះ�ដ៏�់អាក់ ណាមាា ក់អ់ំព័� ក់រណ៍� នៃ�ការផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយគ្រោះផ្លូំង
ៗ ជាថា�រ�ឹង រ�បភាព័ន្ទាន្ទា ឬ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់រណ៍� គ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងក់រណ៍� ទទួ�បា�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិៗ ជាថា�រ�ឹង រ�បភាព័ន្ទាន្ទា ឬ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់រណ៍� គ្រោះបៀតគ្រោះបៀ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងក់រណ៍� ទទួ�បា�រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិ
ចំងប់ា�គ្រោះ�ើយ។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ  OCSEA ក់�មារាទំ�ងជា បងាា ញអំព័�អែ�ដែដ៏�បា�ចំងប់ា�គ្រោះ�ើយ។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ  OCSEA ក់�មារាទំ�ងជា បងាា ញអំព័�អែ�ដែដ៏�បា�
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះពួ័ក់គ្រោះគគ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ �។ ឧទាំហិរណ៍៍ ៦0% នៃ�ក់�មារ �ម្ពុ�ិ�ិ�យ�បាប�់រណាមាា ក់ ់អំព័� ការផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយ ស្តុ�មាប់គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងចំំគ្រោះពាះពួ័ក់គ្រោះគគ្រោះ�ចំើ�ជាងក់�មារ �។ ឧទាំហិរណ៍៍ ៦0% នៃ�ក់�មារ �ម្ពុ�ិ�ិ�យ�បាប�់រណាមាា ក់ ់អំព័� ការផី្លូ�់ ��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយ ស្តុ�មាប់
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើយ គ្រោះធិៀប ក់�មារាចំំ�ួ�ដែត១៦%បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�បា�ទទួ�ការ ផី្លូ�់ ��យកាក់។់ ដ៏�ចំការក់តស់្តុមាា �់ខាងគ្រោះដ៏ើម្ពុ �ិ�ម្ពុគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើយ គ្រោះធិៀប ក់�មារាចំំ�ួ�ដែត១៦%បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�បា�ទទួ�ការ ផី្លូ�់ ��យកាក់។់ ដ៏�ចំការក់តស់្តុមាា �់ខាងគ្រោះដ៏ើម្ពុ �ិ�ម្ពុគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ 
�ា ងតឹងរងឹ   ពិ័តជាអាចំ បគ្រោះងើើ�អារមុ្ពុណ៍៍ អាមាា ស្តុ �ិងភាព័ខុាស្តុគ្រោះអៀ� ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ �ដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹង OCSEA។�ា ងតឹងរងឹ   ពិ័តជាអាចំ បគ្រោះងើើ�អារមុ្ពុណ៍៍ អាមាា ស្តុ �ិងភាព័ខុាស្តុគ្រោះអៀ� ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ �ដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹង OCSEA។

2.៥.១ ម្ពុ��គ្រោះហិត�ស្តុ�មាបក់ារម្ពុ�ិ�ិ�យ�បាប់2.៥.១ ម្ពុ��គ្រោះហិត�ស្តុ�មាបក់ារម្ពុ�ិ�ិ�យ�បាប់

ទ�ិា�យ័ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ ក់�មារដែដ៏�បា�
�ូងកាត�់បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ ៌ការអគ្រោះងើតជាម្ពុយួ ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ �ិងការស្តុមាា ស្តុ
ជាម្ពុយួអាក់មា�ភារកិ់ចំចម្ពុក់ព័�ជីរួរ�ឋ ភបិា� ស្តុ�ទធដែត រមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ចំំគ្រោះពាះ
ការយ�់ដ៏ងឹ កា�ដ់ែត�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយអពំ័�  ម្ពុ��គ្រោះហិត�ដែដ៏� ក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា
អាចំម្ពុ�ិបងាា ញអពំ័� បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍នៃ� OCSEA របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ គ្រោះ�ក់ា�ង
ដែផ្លូាក់គ្រោះ�ះ ឧបស្តុគាគ�ឹូះៗ ដែដ៏�គ្រោះ�ចំគ្រោះចំញ ព័� ការ�ស្មាវ័�ជាវ័នៃ� គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �តវូ័បា�សិ្តុក់ា។

ក់ងែះចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ងអំព័�យ�ុការរាយការណ៍៍ក់ងែះចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ងអំព័�យ�ុការរាយការណ៍៍

 ក់�មារចំំ��ួតិចំតួចំខូាងំ (0%-៦%) ដែដ៏�បា�ជួីប�បទះ�ឹង OCSEA 
បា�រាយការណ៍៍អពំ័�បញ្ញាា គ្រោះ�ះ តាម្ពុរយៈ យ�ុការ រាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការ។ ការ
ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�ក់ដែ�ូង�តូវ័គ្រោះ�រាយការណ៍៍ ឬ�រណាដែដ៏��តវូ័��ិយ�បាប ់�តវូ័
បា�គ្រោះ�ើក់�ា ងគ្រោះ�ចំើ� បំផ្លូ�តថ្នា ជា ឧបស្តុគា  ចំំគ្រោះពាះការរាយការណ៍៍ អពំ័�
គ្រោះហិត�ការណ៍៍ OCSEA ដែដ៏�ក់�មារបា�ក់ណំ៍ត ់គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាង
ផ្លូាះ។ របក់គំគ្រោះហិើញគ្រោះ�ះ ក់�៏តវូ័បា�ក់តស់្តុមាា �់ ព័�ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ ផ្លូងដែដ៏រ 
ព័កួ់គ្រោះគចំំ�ួ� ៤0ន្ទាក់ ់បា�បងាា ញថ្នា ម្ពុ��ស្តុំម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័� យ�ុការ
រាយការណ៍៍គ្រោះ�ើយ (រ�បភាព័ 2១) ។ ឪព័�ក់ ឬមីាយមាា ក់ប់ា�ក់តស់្តុមាា �់
ថ្នា៖ […] ខំ�ពិំ័តជាចំង ់ផ្លូំព័ែផ្លូាយ ព័ត័ ៌មា� អំព័�បញ្ញាា គ្រោះ�ះ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �មា�ការគ្រោះបើក់
ចំំហិរ ខូាងំជាងព័�ម្ពុ�� គ្រោះ�យស្មារ ក់�មារងាយរងគ្រោះ��ះ  ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�វា 
គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ព័កួ់គ្រោះគ ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័� អាក់ដែដ៏�អាចំជួីយព័កួ់គ្រោះគបា�គ្រោះ�ើយ។ ការ
ផ្លូំព័ែផ្លូាយអំព័� បញ្ញាា គ្រោះ�ះ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយមា�ការគ្រោះបើក់ ចំំហិរ គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគអាចំ
មា�ភាព័កូាហា�  ក់ា�ងការគ្រោះគចំគ្រោះចំញព័� គ្រោះរឿងរាវ័ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង 
ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគ កំ់ព័�ង ជួីប�បទះ។ (RA៤-CA-0៩-Parent)។ ក់�មារក់អ៏ាចំ
�ុ�ទំ��ក់ចិំតុចំំគ្រោះពាះដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការរាយការណ៍៍ ឬ�បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុផ៌្លូងដែដ៏រ។
បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខចំំ�ួ� ៤៣ន្ទាក់ ់ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ៥0ន្ទាក់ ់បា�
��ិយថ្នា ចំំគ្រោះណ៍ះដ៏ងឹទាំបអំព័� ហា�ិភយ័ នៃ�OCSEAគ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
អាក់ដែថទាំ ំអាចំ បងើជាឧបស្តុគា ចំំគ្រោះពាះ ការរាយការណ៍៍ ។អាក់ឯក់គ្រោះទស្តុដែផ្លូាក់ 

ទទួ� ក់រណ៍�   ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា "គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា 
គ្រោះយើងមា�ក់�ម្ពុតិនៃ�ការអបរ់ទំាំបគ្រោះ�ក់ា�ងស្តុងាម្ពុ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ម្ពុ��ស្តុំ ម្ពុ�ិ
យ�់ចំាស់្តុ អពំ័� ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការផូ្លូ�វ័ចំាប ់ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធគ្រោះ�ើយ រមួ្ពុទាំងំ
ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការបណឹី៍ង។" (RA៤-CA-0៨-A)។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះបងាា ញ��វ័គ្រោះស្តុចំក់ី�
�តវូ័ការ ការគ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹ គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ�បជាព័�រដ៏ឋទ�គ្រោះ� 
ដែដ៏�ជា វ័ធិា�ការម្ពុយួគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹងការរាយការណ៍៍ គ្រោះហិើយជា�ទធផ្លូ� ការ
ទទួ�បា� ភាព័យ�តិុធិម្ពុ ៌�ិងការ��ំទ ស្តុ�មាប ់ជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA ។

ម្ពុ���ឋ �៖ ប�គា�ិក់ស្តុ�ខ�មា�ភាព័ជីួរម្ពុ�ខ ចំំ�ួ� ៥0ន្ទាក់់ម្ពុ���ឋ �៖ ប�គា�ិក់ស្តុ�ខ�មា�ភាព័ជីួរម្ពុ�ខ ចំំ�ួ� ៥0ន្ទាក់់

ភាព័អាមាា ស្តុ ភាព័មាក់ង់ាយ �ិងការបគ្រោះន្ទាា ស្តុជី�រងគ្រោះ��ះ ភាព័អាមាា ស្តុ ភាព័មាក់ង់ាយ �ិងការបគ្រោះន្ទាា ស្តុជី�រងគ្រោះ��ះ 
ការព័តិដែដ៏�ក់�មារជាគ្រោះ�ចំើ�  ដែដ៏�ទទួ�រង OCSEA ម្ពុ�ិ�បាប�់រណាមាា ក់ ់
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ អាចំបងើគ្រោះ�ើងជាដែផ្លូាក់គ្រោះ�យស្មារ ការ
មាក់ង់ាយជី�វំ័ញិ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះបា�
បងាា ញថ្នា ម្ពុ��គ្រោះហិត�ទ�គ្រោះ�ទ�ព័�រ ស្តុ�មាប ់ការម្ពុ�ិបងាា ញអពំ័� ការជីបួ�បទះ
�ងឹ OCSEA គឺអារមុ្ពុណ៍៍ អាមាា ស្តុ ការខុាស្តុគ្រោះអៀ� ឬការភយ័ខូាចំ ដែដ៏�
គ្រោះធិែើឱ្យយពិ័បាក់ខូាងំ ក់ា�ងការ��ិយគ្រោះចំញម្ពុក់។ ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខចំំ�ួ� 
៣៥ន្ទាក់ ់ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ៥0ន្ទាក់ ់ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត បា�
គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា ភាព័មាក់ង់ាយព័�ស្តុហិគម្ពុ� ៍គឺជាក់តុាគ�ឹូះ ដែដ៏�មា�
ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើការរាយការណ៍៍អពំ័� OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�រ�បភាព័ 
2១)។ ក់ងែ�់ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ�ិ�ម្ពុបទ�ឋ � �ិងភាព័មាក់ង់ាយ ជី�វំ័ញិ បញ្ញាា
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងអាក់បីកិ់រ�ិផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  អាចំគ្រោះដ៏ើរតនួ្ទាទ�សំ្តុខា� ់គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះធិែើ
គ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចំតុិ ចំំគ្រោះពាះការរាយការណ៍៍ អពំ័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�។ ប�គា�ិក់
ជីរួម្ពុ�ខ មាា ក់ប់ា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា៖ ការម្ពុ�ិ�ិ�យអពំ័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដ៏�ចំជា
វ័បីធិម្ពុម៌្ពុយួដែដ៏រ។ ភាគរយនៃ� ក់រណ៍�  រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដែដ៏�ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�
រាយការណ៍៍   មា�ក់�ម្ពុតិខុស់្តុ គ្រោះ�យស្មារ គ្រោះព័�ខូះ ក់�មារភយ័ខូាចំ  ឬ
ខុាស្តុគ្រោះអៀ� ក់ា�ងការ��ិយអពំ័� បញ្ញាា គ្រោះ�ះគ្រោះហិើយគ្រោះ�គ្រោះព័�ក់រណ៍� គ្រោះ�ះបា�
គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង ពួ័ក់គ្រោះគ�តូវ័បា�គ្រោះគបិទម្ពុ�ិឱ្យយ�ិ�យ គ្រោះ�យស្មារវ័បីធិម្ពុគ៌្រោះ�ះ។ 
(RA៣-CA-១៤-A) 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 75

រ�បភាព័ 2១. ឧបស្តុគា ដែផ្លូាក់ស្តុងាម្ពុ �ិងវ័បីធិម្ពុ ៌ចំំគ្រោះពាះការរាយការណ៍៍អពំ័� OCSEAរ�បភាព័ 2១. ឧបស្តុគា ដែផ្លូាក់ស្តុងាម្ពុ �ិងវ័បីធិម្ពុ ៌ចំំគ្រោះពាះការរាយការណ៍៍អពំ័� OCSEA

ឧតុរជី�វ័ �វ័យ័គ្រោះកុ់ងមាា ក់ ់បា�ក់តស់្តុមាា �់��វ័អារមុ្ពុណ៍៍ អាមាា ស្តុអពំ័�រ�បភាព័
ន្ទាន្ទាដែដ៏��តវូ័បា�ដែចំក់ចាយ �ិងភាព័អាមាា ស្តុ ម្ពុ�ខ ចំំគ្រោះពាះការដ៏ងឹថ្នា 
អាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុហិគម្ពុ� ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ឹងគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ រ�បភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ៖ "អាក់គ្រោះ�ផ្លូាះបា�ស្តុី�បគ្រោះន្ទាា ស្តុឱ្យយខំ�រំចួំគ្រោះហិើយ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�
មា�គ្រោះរឿងរាវ័ដែបបគ្រោះន្ទាះរចួំគ្រោះហិើយ អាក់�តូវ័ឈរគ្រោះ�ចំំគ្រោះពាះ ម្ពុ�ខ ស្តុហិគម្ពុ� ៍
ស្តុ�ម្ពុី �ដែតឈរគ្រោះ�ចំំគ្រោះពាះ ម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�បា�ទទ�ួ រ�បថតរបស់្តុអាក់។ គ្រោះតើអាក់
�តូវ័គ្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា គ្រោះ�ះ �ា ងដ៏�ចំគ្រោះមុ្ពុចំ ជាម្ពុយួព័កួ់គ្រោះគ?" (RA៥-CA-0៧) 
អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � បា�ព័�យ�់អពំ័� រគ្រោះបៀបដែដ៏�
ឪព័�ក់មីាយ គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះស្តុី�បគ្រោះន្ទាា ស្តុ ក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ព័កួ់គ្រោះគ
ស្មារភាព័ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគកំ់ព័�ង�បឈម្ពុម្ពុ�ខ �ឹងការ�ំបាក់ន្ទាន្ទា៖ ក់�មារ
ម្ពុយួចំំ�ួ� ទទួ�រងការស្តុុ�បគ្រោះន្ទាា ស្តុ ព័�ឪព័�ក់មីាយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�គ្រោះព័�
ព័កួ់គ្រោះគ�ិ�យ�បាបអ់ពំ័� បញ្ញាា អែ�ម្ពុយួ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ព័កួ់គ្រោះគ
�បឈម្ពុម្ពុ�ខ�ឹងបញ្ញាា ជាគ្រោះ�ចំើ�បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត ពួ័ក់គ្រោះគ �ឹង���ដ់ែតម្ពុ�ិ�ិ�យ
វា �បាប�់រណាគ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតបា�គ្រោះណាះ ះ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ គ្រោះម្ពុគ្រោះរៀ�គ្រោះ�ះ មា�ស្មារសំ្តុខា�់
ណាស់្តុ �ិងជួីយក់�មារ ក់ា�ងការដែស្តុែងយ�់អពំ័� �បគ្រោះភទម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគ
�ឹង�ិ�យ�បាប ់�ិង�បគ្រោះភទម្ពុ��ស្តុំដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុ�ិ�ិ�យ�បាប។់ 
(RA១-CA-0៥-A) 

ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ដែបបជាតពិ័�ធ�ស្មាស្រ្តស្តុ ុដែដ៏��តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បា�
បងាា ញថ្នា ព័�រដ៏ឋក់មុ្ពុ�ជា ម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះជីឿជាក់ ់គ្រោះ�ើការព័�យ�់ម្ពុយួអពំ័� 
ម្ពុ��គ្រោះហិត� ដែដ៏�ក់�មារមាា ក់ប់ា�រងការរគំ្រោះ�ភបពំា� គថឺ្នា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ឬ
ក់�មារ មា� "សំ្តុណាង ម្ពុ�ិ�"ិ  គ្រោះ�ក់ា�ងជាតគិ្រោះ�ះ ឬជាតិម្ពុ��។ "សំ្តុណាង
ម្ពុ�ិ�"ិ គ្រោះ�ះ �តូវ័បា�គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា �តវូ័បា�បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យអគំ្រោះព័ើម្ពុ�ិ�រិបស់្តុ
ឪព័�ក់ ឬមីាយ ឬដ៏��តា ។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ជាក់�់ក់គ់្រោះ�ះ ក់ប៏ា�ក់តស់្តុមាា �់
ថ្នា អាក់ដែថទាំជំាស្រ្តស្តុុ� ដែដ៏�ក់���ស្តុ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ បា�ទទួ�រងការរគំ្រោះ�ភគ្រោះស្តុ
ព័ស្តុ�ធវ័ៈ ព័�សំ្តុណាក់ឪ់ព័�ក់របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ បា�បគ្រោះន្ទាា ស្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ើ "ការក់ស្មាង
ម្ពុ�ិ� ិ"  របស់្តុព័កួ់គ្រោះគផ្ទាា �់។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះបងាា ញ��វ័ការព័ចិារណា គ្រោះ�ក់ា�ង
បរបិទ នៃ�ការរាយការណ៍៍ អពំ័� OCSEA ។  ការយ�់គ្រោះ�ើញអពំ័� "ការ
ក់ស្មាងម្ពុ�ិ�"ិ ឬ "សំ្តុណាងម្ពុ�ិ�"ិ �ិងទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួអគំ្រោះព័ើម្ពុ�ិ�ិ
របស់្តុស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ ឬដ៏��តា អាចំបងើភាព័អាមាា ស្តុ �ងិភាព័មាក់ង់ាយ
គ្រោះ�ចំើ��គប�់�� ់ក់ា�ងការរារាងំ ក់�មារព័�ការរាយការណ៍៍ ឬមា�ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ
អាក់ដែថទាំ ំ�ិងម្ពុ��ស្តុំជាទ�ទ�ក់ចិំតុដ៏ដែទគ្រោះទៀត ព័�ការគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុ ក់�មារឱ្យយ
រាយការណ៍៍។ 

០% ៤០%២០% ៦០% ៨០%៣០%១០% ៥០% ៧០% ៩០%

មូលដា� ន៖ បុគ�លិកសុខុមលភពជួរមុខ ចំនួន ៥០នក់

៧២%

៨០%

៨៦%

៧០%

៦៨%

៦៨%

៦៦%

៥៨%

៤០%

៧០%

ឪពុកម� យមនចំេណះដឹងទាបអំពីហានិភយ័

្របជពលរដ�មនិដឹងអំពីយន�ការស្រមបរ់ាយការណ៍

េសវាស្រមបក់ាររាយការណ៍ មនគុណភពមនិល�

ការមកង់ាយពីសហគមនច៍ំេពាះជនរងេ្រគះែដលេគសា� ល់

គ� នបណ� ញទូរស័ព�ទានេ់ហតុការណ៍ ឬ បណ� ញទូរស័ព�ស្រមបផ់�ល់ជំនួយ

បំរាមចំេពាះការពិភក្សោអំពីប�� ផ�ូវេភទ និងសកម�ភពផ�ូវេភទ

មនិអាចទុកចិត�ថេសវាមនការរក្សោការសម� ត់

្របជពលរដ�ដឹងថមនេរឿងែបបេនះេកើតេឡើង ប៉ុែន�េគអត្់រទានឹំងេរឿងេនះ

ការែដលកុមរមនឋានៈទាប មននយ័ថគ� នសិទ�ិរាយការណ៍

ជនរងេ្រគះ្រត�វបនដាកេ់ទាស

នគរបលមនិទទួលយកការរាយការណ៍

តួនទីែដល្រត�វបនរពឹំងទុកស្រមបប់ុរស និង�ស�ី

េផ្សងៗ

៤២%

៤២%

១៦%

២.៥  ឧ��គ្គគន្ទាន្ទាចំដោពាះ ក�មារ កា�ងការនិ�យជាម្ភួយម្ភន��សដោពញ វិ័យអំព� OCSEA



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ76

�ិ�ម្ពុស្តុងាម្ពុដែបបហាម្ពុឃ្លាំតជ់ី�ំវ័ញិ បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងសិ្តុទធិក់�មារ�ិ�ម្ពុស្តុងាម្ពុដែបបហាម្ពុឃ្លាំតជ់ី�ំវ័ញិ បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងសិ្តុទធិក់�មារ

ប�គា�ិក់គ្រោះស្តុវាស្តុងាម្ពុ ជួីរម្ពុ�ខចំំ�ួ��បាបំ�ភាគរយ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ង
ការអគ្រោះងើតគ្រោះ�ះ បា�កំ់ណ៍តថ់្នា �បធា�បទដែដ៏�គ្រោះគម្ពុ�ិចំង�់�ិយ ជី�វំ័ញិ
ការព័ភិាក់ា អំព័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងអាក់បីកិ់រ�ិផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងអំគ្រោះព័ើហិងិា
ផូ្លូ�វ័កាយ  គ្រោះ�ើក់�មារក់�ម្ពុតិខុស់្តុ  គឺជាក់តុាស្តុងាម្ពុ ដែដ៏�មា�ឥទធពិ័�ធិបំផំ្លូ�ត
គ្រោះ�ើភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ របស់្តុក់�មារចំំគ្រោះពាះ OCSEA ។ ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខមាា ក់់
បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា "ក់តុាស្តុងាម្ពុ ហាម្ពុឃ្លាំត ់ការ��ិយ អំព័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
ជាម្ពុយួ ក់�មារ �ងិយ�វ័ជី�។ ការហាម្ពុឃ្លាំតដ់ែបបគ្រោះន្ទាះ គ្រោះធិែើឱ្យយ ក់�មារម្ពុ�ិដឹ៏ង អំព័� 
ផ្លូ�បាះពា�់ �ិងហា�ិភយ័ នៃ� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ"។ (RA៣-CA-
៤៧-A) ឋា�ៈទាំបរបស់្តុក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុងាម្ពុ  �ងិភាព័មាក់ង់ាយព័�
ស្តុហិគម្ពុ� ៍ រមួ្ពុជាម្ពុយួ�ងឹ តួន្ទាទ�ដែដ៏��តវូ័បា�រពំ័ងឹទ�ក់ ចំំគ្រោះពាះ ប�រស្តុ �ងិ
ស្រ្តស្តុុ� ក់�៏តវូ័បា�គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើង ជាក់តុា ដែដ៏�គ្រោះធិែើឱ្យយក់�មារក់មុ្ពុ�ជាងាយរងគ្រោះ��ះ
ចំំគ្រោះពាះ  OCSEA ផ្លូងដែដ៏រ។

ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ព័�ម្ពុ�� អំព័� សិ្តុទធរិបស់្តុ ក់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា 
គ្រោះទាំះប�ជា ក់�មារទ�ំងជាមា� ការយ�់ដ៏ងឹជាម្ពុ���ឋ �អពំ័� សិ្តុទធរិបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគកី់� ការគ្រោះផី្ទាតខូាងំរបស់្តុវ័បីធិម្ពុគ៌្រោះ�គ្រោះ�ើ ការការពារ ក់តុិយិស្តុ�គសួ្មារ 
�ព័ម្ពុទាំងំ ការរពំ័ងឹទ�ក់ថ្នា ក់�មារគ្រោះ�រព័ រចំន្ទាស្តុមុ្ពុ�័ធឋាន្ទា���ក់ម្ពុ �ិងបិតាធិបិ
គ្រោះតយយគ្រោះ�ក់ា�ង�គួស្មារ អាចំមា�ភាព័គ្រោះ�ើស្តុ��បជាង គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ គ្រោះធិែើឱ្យយ
បាះពា�់ដ៏�់សិ្តុទធរិបស់្តុក់�មារ ក់ា�ងការការពារ ព័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ 
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ  ក់�មារា ដែដ៏�បា�ទទួ�ការផី្លូ�់អគំ្រោះណាយ ឬ��យកាក់់
ជាថា�រ �ងឹ រ�បភាព័/វ័ �គ្រោះដ៏អ�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងម្ពុ�ិបា��បាប�់រណាមាា ក់ ់ពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ� 
22% ភយ័ខូាចំថ្នា ការបងាា ញអពំ័�បញ្ញាា គ្រោះ�ះ �ឹង បងើជាបញ្ញាា ចំំគ្រោះពាះ
�គួស្មាររបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ចំំដែណ៍ក់ឯពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ� ១១% �តូវ័បា�ស្តុមាជី�ិគសួ្មារ
រារាងំ�ា ងស្តុក់មុ្ពុ ព័�ការរាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ។ ស្តុមុាធិទាំងំគ្រោះ�ះ រមួ្ពុជាម្ពុយួ�ងឹ
ភាព័�ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ជាប�ុបន្ទាា ប ់ក់ា�ងការព័ភិាក់ា អពំ័� បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង
អាក់បីកិ់រ�ិផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។

ជី�គ្រោះ�ុើស្តុជាស្តុមាជីិក់�គួស្មារជី�គ្រោះ�ុើស្តុជាស្តុមាជីិក់�គួស្មារ

ដ៏�ចំការបងាា ញគ្រោះ�យ ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ក់ា�ង�គប�់បគ្រោះភទនៃ� OCSEA 
ទាំងំអស់្តុដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ក់�មារទ�ំងជាកំ់ណ៍តថ់្នាស្តុមាជីកិ់
�គសួ្មារមាា ក់ ់គឺជាជី�គ្រោះ�ុើស្តុ  គ្រោះ�ចំើ�ជាង�បគ្រោះភទដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ
មា�ភាព័ពាក់ព់័�័ធ�ា ងសំ្តុខា� ់ចំំគ្រោះពាះបំណ៍ង�បាថ្នាា របស់្តុ ក់�មារ ក់ា�ងការ
បងាា ញអពំ័�ការជីបួ�បទះ�ឹង OCSEA  របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិង ក់ា�ងការ គ្រោះធិែើ
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការ។ អណំ៍ះអណំាង�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះ �តវូ័បា�
គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�យ ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ គ្រោះ�គ្រោះព័� �ូ�ះបញ្ញាច ងំ គ្រោះ�ើ ក់រណ៍�  OCSEA 
ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគបា�ចំ��រមួ្ពុ។

ជំពូកដោនះ�ង្ហាា ញភ�ត�តាង អំព�  យនតការ
ដោ�ូើយតិ��ចច��ីនា ចំដោពាះ OCSEA ដោ�

២.៥  ឧ��គ្គគន្ទាន្ទាចំដោពាះ ក�មារ កា�ងការនិ�យជាម្ភួយម្ភន��សដោពញ វិ័យអំព� OCSEA
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កម្ភុ�ជា។ ភ�ត�តាងដោនះ រមួ្ភមាន ជដោក្រុម្ភើ�ដៃនការរាយការណ៍ិ ជាផ្លូូូវិការ និងដោ�ូើយតិ�
ព��ណំាក់នគ្គរ�� និងក្រុ�ព័នធតិ��ការ។ ជំពូកដោនះពិចាំរណាដោ�ើ ការរមួ្ភចំដែណិក
រ��រ់�ា ភិ�� �ងគម្ភ���វិិ� និង ឧ�ាហិកម្ភើអ��នធិឺណិិតិ  និង�ដោចចកវិិទា  កា�ងការ
ក្រុ�យ�ទធក្រុ�ឆាំងំនឹង OCSEA ដោ�កម្ភុ�ជា។ ជំពូកដោនះក៏ដោក្រុ�ើក្រុ�� ់�កេ�កម្ភើ រ�� ់ក�មារ��
ន្ទាក់ ដែ�� �នដែ�ើងរកភាពយ�តិតិធិម្ភ៌ តាម្ភរយៈ ក្រុ�ព័នធយ�តិតិធិម្ភ៌ (ក្រុតិូវិ�នដោ�ងថា 
RA៤-CA-XX-child) និងអាកដែថទាំរំ��ព់ួកដោគ្គ។ ទិនាន័យជាដោក្រុចើន ដោ�កា�ង ជំពូកដោនះ
�នម្ភកព�ការ�មាភ �ដែ��គ្គ�ណិភាព ដោហិើយការដោ�ូើយតិ�អាចម្ភិន�ូ�ះ�ញ្ចាំច ងំ កក្រុម្ភង
ដោពញដោ�ញ ដៃន �ទពិដោសាធិន៍ រ�� ់ក�មារទាំងំឡាយដែ��ដោក្រុ�ើក្រុ��យ់នតការដោ�ូើយតិ�
ចំដោពាះ OCSEA ដោ�កម្ភុ�ជាដោ�ើយ។

៣. ការដោ�ូើយតិ�ចំដោពាះ ការ៣. ការដោ�ូើយតិ�ចំដោពាះ ការ
ដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ
�ំពានផ្លូូូវិដោភទ ក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធ�ំពានផ្លូូូវិដោភទ ក�មារតាម្ភក្រុ�ព័នធ
អនឡាញ ដោ�កម្ភុ�ជាអនឡាញ ដោ�កម្ភុ�ជា
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៣.១ យនតការរាយការណ៍ិផ្លូូូវិការ ៣.១ យនតការរាយការណ៍ិផ្លូូូវិការ 

ដ៏�ចំការចំង�ក់ងជាឯក់ស្មារគ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់ម្ពុ�ខ ក់�មារចំំ�ួ�តិចំតួចំ រាយការណ៍៍ ក់រណ៍�  OCSEA តាម្ពុរយៈ យ�ុការរាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការ ដ៏�ចំជា ដ៏�ចំការចំង�ក់ងជាឯក់ស្មារគ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់ម្ពុ�ខ ក់�មារចំំ�ួ�តិចំតួចំ រាយការណ៍៍ ក់រណ៍�  OCSEA តាម្ពុរយៈ យ�ុការរាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការ ដ៏�ចំជា 
�គរបា� ឬបណីាញទ�រស័្តុព័ាបន្ទាា �ន់្ទាន្ទា។ �ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ អាក់ដែថទាំជំាគ្រោះ�ចំើ� បា�បងាា ញថ្នា ព័ួក់គ្រោះគ ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរក់ា�ងការរាយការណ៍៍ អំព័� �គរបា� ឬបណីាញទ�រស័្តុព័ាបន្ទាា �ន់្ទាន្ទា។ �ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ អាក់ដែថទាំជំាគ្រោះ�ចំើ� បា�បងាា ញថ្នា ព័ួក់គ្រោះគ ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរក់ា�ងការរាយការណ៍៍ អំព័� 
OCSEA គ្រោះ�ដ៏�់�គរបា�។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាង ផ្លូាះជាម្ពុយួ អាក់ដែថទាំចំំំ�ួ� ៩៩2ន្ទាក់ ់គ្រោះ�យ�ិ�យក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈស្តុមុ្ពុតិក់មុ្ពុ ពួ័ក់គ្រោះគOCSEA គ្រោះ�ដ៏�់�គរបា�។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាង ផ្លូាះជាម្ពុយួ អាក់ដែថទាំចំំំ�ួ� ៩៩2ន្ទាក់ ់គ្រោះ�យ�ិ�យក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈស្តុមុ្ពុតិក់មុ្ពុ ពួ័ក់គ្រោះគ
ចំំ�ួ� ៦៧% បា��ិ�យថ្នា  ព័ួក់គ្រោះគ�ឹង រាយការណ៍៍ គ្រោះ�កា��់គរបា� �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ក់��របស់្តុព័ួក់គ្រោះគបា�ជួីប�បទះ �ឹង ការរគំ្រោះ�ភបំពា� គ្រោះទាំះប�ជាចំំ�ួ� ៦៧% បា��ិ�យថ្នា  ព័ួក់គ្រោះគ�ឹង រាយការណ៍៍ គ្រោះ�កា��់គរបា� �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ក់��របស់្តុព័ួក់គ្រោះគបា�ជួីប�បទះ �ឹង ការរគំ្រោះ�ភបំពា� គ្រោះទាំះប�ជា
�ា ងណា អាក់ដែថទាំដំ៏នៃទគ្រោះទៀតជាគ្រោះ�ចំើ� បា��ិ�យថ្នា ព័ួក់គ្រោះគ�ឹងម្ពុ�ិរាយការណ៍៍ គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មារ ក់ងែ�់អំព័� ផ្លូ�វ័បិាក់អវ័ជិីជមា� ការភយ័ខូាចំ�ា ងណា អាក់ដែថទាំដំ៏នៃទគ្រោះទៀតជាគ្រោះ�ចំើ� បា��ិ�យថ្នា ព័ួក់គ្រោះគ�ឹងម្ពុ�ិរាយការណ៍៍ គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មារ ក់ងែ�់អំព័� ផ្លូ�វ័បិាក់អវ័ជិីជមា� ការភយ័ខូាចំ
ចំំគ្រោះពាះ ការស្តុងសឹ្តុក់ ឬគ្រោះ�យស្មារពួ័ក់គ្រោះគ�ឹងមា�ភាព័អាមាា ស្តុ។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ជាម្ពុយួប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ អាក់គ្រោះ�ូើយតបចំំ�ួ� ៧2% បា�បងាា ញចំំគ្រោះពាះ ការស្តុងសឹ្តុក់ ឬគ្រោះ�យស្មារពួ័ក់គ្រោះគ�ឹងមា�ភាព័អាមាា ស្តុ។ គ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត ជាម្ពុយួប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ អាក់គ្រោះ�ូើយតបចំំ�ួ� ៧2% បា�បងាា ញ
ឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ក់រណ៍�  OCSEA ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�យស្មារ គ�ណ៍ភាព័នៃ�យ�ុការរាយការណ៍៍ �តូវ័បា�គ្រោះគយ�់ថ្នា គ្រោះ�គ្រោះខាយ គ្រោះហិើយព័ួក់គ្រោះគឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ក់រណ៍�  OCSEA ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�យស្មារ គ�ណ៍ភាព័នៃ�យ�ុការរាយការណ៍៍ �តូវ័បា�គ្រោះគយ�់ថ្នា គ្រោះ�គ្រោះខាយ គ្រោះហិើយព័ួក់គ្រោះគ
ចំំ�ួ� ៦៨% បា��ិ�យថ្នា គ្រោះស្តុវាន្ទាន្ទាម្ពុ�ិទទួ�បា� ការទ�ក់ចិំតុគ្រោះ�ើយ។ចំំ�ួ� ៦៨% បា��ិ�យថ្នា គ្រោះស្តុវាន្ទាន្ទាម្ពុ�ិទទួ�បា� ការទ�ក់ចិំតុគ្រោះ�ើយ។

 ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ ៌ក់ប៏ា�បងាា ញថ្នា តអួងា
អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គជឺាតអួងាជាទ�ទ�ក់ចិំតុបំផ្លូ�ត គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគ
មា�ការគ្រោះ�ូើយតប មា�ស្តុម្ពុតិភាព័ជាង �ិងមា�ការបពំាក់ប់បំា��ជិាង
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ធិ�ធា� �ិងឯក់គ្រោះទស្តុ។ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ �ងិ�គួស្មាររបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ រាយការណ៍៍ អពំ័� ភាព័ស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរ ក់ា�ងការដែស្តុែងរក់ គ្រោះស្តុវា ន្ទាន្ទា គ្រោះ�យ
ផ្ទាា �់ព័� អាជំាធិរ  គ្រោះ�យ�ុ�ការ��ំទ។ អាក់ជំីន្ទាញដែផ្លូាក់ក់ចិំចការពារក់�មារ
ម្ពុក់ព័� APLE (RA៤-J-CA-0១-A) បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ក់�មារអាចំមា�
អារមុ្ពុណ៍៍ភយ័ខូាចំ  គ្រោះ�គ្រោះព័�ជីបួទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ�គរបា�។  
អាក់ដែថទាំមំ្ពុយួចំំ�ួ�ក់ប៏ា�គ្រោះ�ើក់ គ្រោះ�ើងអំព័� ក់ងែ�់ ន្ទាន្ទាអពំ័�  អគំ្រោះព័ើព័�ក់រ�ួយ
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាជំាធិរ ដែដ៏�ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័ចំំគ្រោះពាះ ការទទ�ួការ
រាយការណ៍៍ �ងិគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ក់រណ៍� ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះ�យព័កួ់គ្រោះគ�ិ�យអពំ័� ក់ងែះ
ទ�ំ�ក់ចិំតុចំំគ្រោះពាះ អាជំាធិរ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ព័កួ់គ្រោះគស្មាា ក់គ់្រោះស្តុាើរ ក់ា�ងការ��ំទក់��ៗ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ជាផូ្លូ�វ័ការ។

គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ចំាបជ់ាតបិចំច�បី�ា ម្ពុ�ិបគ្រោះងើើត�បព័�័ធម្ពុយួ ស្តុ�មាប់
ការទទ�ួ �ិងការគ្រោះ�ូើយតប�ឹងគ្រោះស្តុចំកី់� រាយការណ៍៍ គ្រោះ�ើយ រមួ្ពុទាំងំ យ�ុការ
ក់ចិំចការពារ ស្តុ�មាប ់អាក់ទាំងំឡាយ  ដែដ៏�រាយការណ៍៍ បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ
�ងឹ  OCSEA ។ �ក់ម្ពុ��តវិ័ធិិ��ព័ហិទុណិ៍  មា�មា�តាចំំ��ួប�ស្តុី�ព័� ការ
ផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ វ័ធិា�ការ �ងិបណឹី៍ង�ព័ហិទុណិ៍ តាម្ពុរយៈ ការផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុ �ងិ
ជី�រងគ្រោះ��ះ បា�ដែ�ុ�ក់ម្ពុគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិមា� បទបីញ្ឈា តិុ ណាម្ពុយួ អពំ័� ការបងាា ញថ្នា
បណឹី៍ងអន្ទាម្ពុកិ់ជាភស្តុុ� តាង�គប�់�� ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះបើក់ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតគ្រោះ�ើយ។ 
ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះមា��យ័ថ្នា �ុ�ចំំណាតក់ារផូ្លូ�វ័ការអាចំគ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងបា�គ្រោះ�ើយ 
��ះ�តាដែត ប�គា�ដែដ៏�គ្រោះធិែើការរាយការណ៍៍ អំព័�ក់រណ៍�  OCSEA  �ឹងបងាា ញ
អពំ័�អតុស្តុញ្ញាា ណ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។

៣.១.១ �គរបា�៣.១.១ �គរបា�

អគាស្តុាងការ�ឋ ��គរបា�ជាតិក់មុ្ពុ�ជាមា�គ្រោះ�ខទ�រស័្តុព័ាទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍
ចំំ�ួ�ព័�រដែខំរ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ� ការគ្រោះ�ទ�រស័្តុព័ាចំ�� អំព័��គបទ់�ម្ពុងន់ៃ�ការរគំ្រោះ�ភ 

បពំា� ដែដ៏�ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ 2៤គ្រោះមាា ង ក់ា�ងម្ពុយួនៃថៃ។ �ុ�ទិ�ា�យ័ �តវូ័បា�
ផី្លូ�់គ្រោះ�យ ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់អពំ័� ចំំ�ួ� នៃ�ការគ្រោះ�ទ�រស័្តុព័ាចំ��

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  OCSEA  គ្រោះ�ើយ។ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ �ងឹអាក់តំណាងនៃ�
ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់បា�បងាា ញថ្នា ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA វ័ធិិ�ទ�គ្រោះ�
បផំ្លូ�ត  ដែដ៏� �គរបា�ដ៏ងឹអំព័� ក់រណ៍� ក់�មារ គគឺ្រោះ�គ្រោះព័�ឪព័�ក់មីាយ អងាការ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� ឬគណ៍ៈក់មុារធិកិារទទ�ួប�ា�ក់កិ់ចំចការន្ទារ � �ងិក់�មារ
��សំ្តុងាើ ត ់�ក់គ់្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�យផ្ទាា �់ ម្ពុក់�គរបា�។

ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់មា�ភារកិ់ចំចម្ពុក់ព័�ជីរួរ�ឋ ភបិា�  បា�បញ្ញាជ ក់់
អះអាងគ្រោះ�គ្រោះ�ើ ទ�ិា�យ័ព័�ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ដែដ៏� បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា 
ជាទ�គ្រោះ� ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ម្ពុ�ិរាយការណ៍៍ អពំ័� ក់រណ៍� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�យផ្ទាា �់
គ្រោះ�ដ៏�់�គរ បា� គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យអាក់ឯក់គ្រោះទស្តុក់ចិំចការពារក់�មារម្ពុក់ព័� 
APLE បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ក់�មាររងគ្រោះ��ះម្ពុយួចំំ�ួ�ត�ចំ គ្រោះ�រក់�គរបា�
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគភាគគ្រោះ�ចំើ� [អាក់ដែដ៏�រាយការណ៍៍] គ្រោះ�តាម្ពុរយៈ
ប�គា�ិក់អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� ឬ�រណាមាា ក់ដ់ែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគទ�ក់ចិំតុ។ 
បន្ទាា បម់្ពុក់ ប�គា�ិក់អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា��ងឹជួីយព័កួ់គ្រោះគក់ា�ងការគ្រោះ�
ជីបួរាយការណ៍៍ ជី�� �គរបា�។" (RA៤-CA-0១-A) 

ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ�តូវ័បា�ប�ារបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�យ�ព័ះរាជីអាជំារង ម្ពុក់ព័� ត��ការ
រាជីធា��ដែដ៏�បា�ដែថូងថ្នា៖ "ក់ា�ងក់រណ៍�  រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ
ភាគគ្រោះ�ចំើ� ជី�រងគ្រោះ��ះមា� អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� ជីយួ
ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ �ក់ប់ណឹី៍ង ជាម្ពុយួ�ឹង�គរបា�។"  
(RA៤-CA-១0-A)

តាម្ពុរយៈ ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់តំណាងរ�ឋ ភបិា� មា�ការយ�់ថ្នា 
គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ �ក់សួ្តុងនៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិងទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ បញ្ឈជ� � ក់រណ៍�
គ្រោះ�កា��់គរបា� បន្ទាា បព់័� ទទួ�បា�គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ   

*  �ក់មុ្ពុ�បឹក់ា��/ំស្តុងាើ តគ់្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្រ្តស្តុុ��ងិក់�មារ គជឺាសិ្មាប�័ផុ្លូ�់�បកឹ់ាដ៏�់�ក់មុ្ពុ�បឹក់ា��/ំស្តុងាើ តគ់្រោះ�ថ្នាា ក់ម់្ពុ���ឋ � ដែដ៏�មា�តនួ្ទាទ�តាម្ពុ��បញ្ញាា ទាំក់ទ់ង�ឹងក់�មារ �ងិស្រ្តស្តុុ�។ ព័កួ់គ្រោះគអាចំ�ក់់
របាយការណ៍៍គ្រោះ��គរបា�ទាំក់ទ់ង�ងឹការរគំ្រោះ�ភបពំា�ក់�មារគ្រោះ�ក់ា�ងស្តុហិគម្ពុ� ៍គ្រោះហិើយក់អ៏ាចំគ្រោះដ៏ើរតជួាយ�ុការបញ្ឈជ� �គ្រោះ�កា�គ់្រោះស្តុវាការពារក់�មារផ្លូងដែដ៏រ។ ព័កួ់គ្រោះគផុ្លូ�់ការ��ំទដ៏�់ក់�មារ
ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការយ�តុធិិម្ពុ។៌



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 79

CSAM។ �បធា� ន្ទាយក់�ឋ � ស្តុ�ុសិ្តុ�ខព័ត័ម៌ា�  បា�ដែចំក់ចាយការយ�់
ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��ដ៏�ចំតគ្រោះ�៖ ដំ៏ប�ងគ្រោះយើង [�ក់សួ្តុងនៃ�បស្តុ ណ៍� យ ៍ �ិង
ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ�]៍   �ឹងតាម្ពុ��ថ្នា គ្រោះតើគ្រោះគហិទពំ័រ័ណា ដែដ៏�បគ្រោះងាា ះស្តុមាា រ
គ្រោះន្ទាះ។ ន្ទាយក់�ឋ �របស់្តុខំ� ំ�ឹង�តូវ័គ្រោះផ្លូាៀងផ្ទាា ត ់ថ្នា គ្រោះតើគ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័គ្រោះន្ទាះ�តវូ័បា�
បគ្រោះងាា ះគ្រោះ�ទ�ណា គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុគ្រោះយើង ឬ�បគ្រោះទស្តុម្ពុយួគ្រោះទៀត។ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ 
គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុគ្រោះយើង វា�ឹងងាយ�ស្តុ�ួ។ ខំ� ំ���ដ់ែតទំន្ទាក់ទ់�ំងគ្រោះ�
�គរបា� គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគ�ឹងចាតវ់័ធិា�ការ  �ងិដ៏ក់វាគ្រោះចំញ (RA១-CA-
0៤-A)

 គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័� ចំំ�ួ� ក់រណ៍�  OCSEA �តូវ័បា�រាយការណ៍៍
គ្រោះ�ដ៏�់�គរបា�គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាក់ី� ទ�ិា�យ័ដែដ៏�គ្រោះ�ចំគ្រោះ�ើង ព័� បណីាញ
រាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� CSAM (រ�បភាព័ 22) បងាា ញឱ្យយ
គ្រោះ�ើញថ្នា ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុគ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ ៤៧0 ដែដ៏��តវូ័បា�
បញ្ឈជ� �គ្រោះ�កា��់គរបា� គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ ៧៨% បា�បងើឱ្យយ
មា� ការគ្រោះបើក់ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ៩% បា�បងើឱ្យយមា�ដ៏ក់មាតកិាគ្រោះចំញ ៩% 
បា�បងើឱ្យយមា�ការបិទគ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ �ិង ៥% �ុ�ចំំណាត ់ការ។ គ្រោះបើ
គ្រោះទាំះប�ជា ម្ពុ�ិដឹ៏ងថ្នា គ្រោះតើ ការគ្រោះបើក់ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត បា�ន្ទាគំ្រោះ�រក់ ចំំណាតក់ារ
បដែ�ិម្ពុឬអតក់់ី� ទិ�ា�យ័បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ក់ា�ងក់�ម្ពុតិម្ពុយួចំំ�ួ� 
�គរបា� ចាតក់ារ គ្រោះ�កាយទទ�ួបា�គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍។

គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ស្តុ�មាបក់់�មារប�ួន្ទាក់ ់ដែដ៏�គ្រោះយើងបា��ិ�យ
ជាម្ពុយួ ព័កួ់គ្រោះគខួូ�ឯង  ម្ពុ�ិបា�គ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�ើយ បា�ដែ�ពុ័កួ់គ្រោះគ
�តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�ើញព័�ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតគ្រោះ�ើជី�គ្រោះ�ុើស្តុ។ ស្តុ�មាប ់ក់�មារ
ទាំងំប�ួន្ទាក់គ់្រោះ�ះ ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ�គរបា� ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�រពំ័ងឹទ�ក់ជាម្ពុ��
គ្រោះ�ើយ គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគ បា�រាយការណ៍៍ អំព័�  ការមា�អារមុ្ពុណ៍៍�ចំប�ក់�ចំប�់ 
�ងិភយ័ខូាចំថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ�ងឹមា�បញ្ញាា ។

បណុាញទ�រស័្តុព័ាទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍ �ិងបណុាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយបណុាញទ�រស័្តុព័ាទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍ �ិងបណុាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ
ក់�មារ - គ្រោះតើអែ�ជាភាព័ខ�ស្តុ�ា ?ក់�មារ - គ្រោះតើអែ�ជាភាព័ខ�ស្តុ�ា ?

មា�បណុាញរាយការណ៍៍ជាគ្រោះ�ចំើ�ដែដ៏�ក់�មារ �ងិម្ពុ��ស្តុំ
គ្រោះព័ញវ័យ័អាចំរាយការណ៍៍ក់រណ៍� នៃ� OCSEA ។ ទាំងំគ្រោះ�ះរមួ្ពុមា� 
CSAM ដែខំទ�រស័្តុព័ាបន្ទាា � ់�ិងដែខំទ�រស័្តុព័ាជំី�យួក់�មារ។ 
បណុាញរាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើការគ្រោះធិែើការជាម្ពុយួ
ដែផ្លូាក់ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ �ិងភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី ���បមាតកិា 
គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�ចំើ�ដែតគ្រោះ�បើទ�ម្ពុងជ់ាគ្រោះគហិទពំ័រ័ជាជាងគ្រោះ�ខទ�រស័្តុព័ា
ស្តុ�មាបក់ាររាយការណ៍៍។ បណុាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួក់�មារមា�
ទគំ្រោះន្ទារគ្រោះ�ូើយតបគ្រោះ��ងឹក់ងែ�់ដ៏ទ៏��ំទ��យនៃ�ការការពារក់�មារ 
គ្រោះទាំះប�ជា ម្ពុយួចំំ�ួ�អាចំគ្រោះផុ្ទាតជាព័គិ្រោះស្តុស្តុគ្រោះ�ើការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារ �ងិការរគំ្រោះ�ភបពំា�តាម្ពុអ���ធឺិណិ៍តក់គ៏្រោះ�យ។ 
បណុាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួម្ពុយួចំំ�ួ�ផុ្លូ�់ការ��ំទវ័បិតិុភូាម្ពុៗ ការ
បញ្ឈជ� �ប�ុ �ិង/ឬការផុ្លូ�់�បកឹ់ាគ្រោះ�ប�់ �ិងគ្រោះស្តុវា�គប�់គង 
ក់រណ៍� ។

៣.១.2 បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយជាតិ - បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ ក់�មារ៣.១.2 បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយជាតិ - បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ ក់�មារ
ក់ម្ពុុ�ជាក់ម្ពុុ�ជា

ចាបត់ាងំព័�ឆ្នាំា  ំ200៩ ម្ពុក់ បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួ ក់�មារក់មុ្ពុ�ជា បា�ផី្លូ�់
គ្រោះស្តុវាផី្លូ�់�បកឹ់ាគ្រោះ�ប�់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ �ងិព័ត័ម៌ា�តាម្ពុបណីាញទ�រស័្តុព័ា ដ៏�់
ក់�មារ។ បណីាញទ�រស័្តុព័ាគ្រោះ�ះបា�ចំ�ះបញ្ឈជ �គ្រោះ�កាម្ពុ �ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា �ិង
�បតិបតិុការ រយៈគ្រោះព័� 2៤គ្រោះមាា ង ជាម្ពុយួ�ងឹដែខំរទ�រស័្តុព័ាឥតគិតនៃថូ។ 
ភាគគ្រោះ�ចំើ� នៃ�ការគ្រោះ�ទ�រស័្តុព័ាចំ��ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ បញ្ញាា អបរ់ ំបញ្ញាា
ទនំ្ទាក់ទ់�ំង បញ្ញាា �គសួ្មារ �ងិស្តុ�ខភាព័ចិំតុស្តុងាម្ពុ។ មា�ក់រណ៍� ចំំ�ួ�
ម្ពុយួបា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏��តវូ័បា�ក់ត�់តាថ្នាពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិង
ការរគំ្រោះ�ភបពំា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងម្ពុយួក់រណ៍�
ពាក់ព់័�័ធ �ងឹ ការគ្រោះធិែើទ�ក់ខប�ក់គ្រោះម្ពុាញតាម្ពុ�បព័�័ធបគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៨។ 
បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួ ក់�មារក់មុ្ពុ�ជា បា�រាយការណ៍៍ ជី�� បណីាញទ�រស័្តុព័ា
ជី�ំយួ ក់�មារអ�ុរជាតថិ្នា ព័កួ់គ្រោះគទទួ�បា� ការទនំ្ទាក់ទ់�ំងចំំ�ួ�ព័�រ
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA ក់រណ៍� ទាំងំព័�រគ្រោះ�ះពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការរគំ្រោះ�ភបពំា�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ើ ក់�មារា។

 ក់ចិំចស្តុមាា ស្តុ�ជ៍ាម្ពុយួម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាបប់ា�បងាា ញថ្នា 
ក់រណ៍�  OCSEA �តូវ័បា�រាយការណ៍៍ជាទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត
តាម្ពុរយៈអាក់ដែថទាំកំ់�មារ អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�   
�ងិ�កុ់ម្ពុ�បឹក់ា��/ំស្តុងាើ តគ់្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្រ្តស្តុុ� �ិងក់�មារ។

៣.១ យនតការរាយការណ៍ិផ្លូូូវិការ 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ80

៣.១.៣ បណីាញរាយការណ៍៍អំព័� CSAM – បណីាញរាយការណ៍៍៣.១.៣ បណីាញរាយការណ៍៍អំព័� CSAM – បណីាញរាយការណ៍៍
តាម្ពុអ���ធឺិណិ៍ត ក់មុ្ពុ�ជាតាម្ពុអ���ធឺិណិ៍ត ក់មុ្ពុ�ជា

 បណីាញរាយការណ៍៍ តាម្ពុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តក់មុ្ពុ�ជា ដែដ៏�ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ
គ្រោះ�យ អងាការស្តុក់មុ្ពុភាព័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ (APLE) �តវូ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�
ឆ្នាំា 2ំ0១៥ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�ការរាយការណ៍៍ព័�ស្មាធារណ៍ជី� វ័ភិាគ�ងិគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ
ដ៏ក់ហិ�តមាតកិាខ�ស្តុចំាបគ់្រោះចំញ �ងិផុ្លូ�់ជី�ំយួដ៏�់ការ គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតគ្រោះ�ើ
ការរាយការណ៍៍ ន្ទាន្ទាព័�ស្មាធារណ៍ជី� ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់�ិងអងាការ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ �ិងស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបពំា�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ បណុាញរាយការណ៍៍  គ្រោះ�ះគឺជា
ស្តុមាជីកិ់ នៃ� INHOPE ដែដ៏�ជាបណុាញម្ពុយួនៃ�បណីាញរាយការណ៍៍
ចំំ�ួ� ៤៧ គ្រោះ�ទ�ទាំងំពិ័ភព័គ្រោះ�ក់ ដែដ៏�មា�គ្រោះ��បណំ៍ងជួីយដ៏�់ការ
ដ៏ក់ហិ�ត CSAM  �ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុគ្រោះចំញព័� អ���ធឺិណិ៍ត ។ គ្រោះ�គ្រោះព័� ទទួ�
បា� របាយការណ៍៍អពំ័� CSAM អាក់វ័ភិាគ ក់ណំ៍ត�់�វ័��តា��ក់��ភាព័ �ិង
ចំំណាតថ់្នាា ក់ន់ៃ�មាតិកា។ គ្រោះ�គ្រោះព័�ស្តុមាា រ�តវូ័ក់ណំ៍តថ់្នាខ�ស្តុចំាប ់
គ្រោះស្តុចំក់ី�ជី��ដំ៏ណឹ៍ងអំព័�ការដ៏ក់ហិ�ត �តូវ័បា�បញ្ឈជ� � គ្រោះ�កា�ទ់�ភាា ក់ង់ារ
អ��វ័តុចំាប ់ ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា បណីាញ
រាយការណ៍៍ ដ៏នៃទគ្រោះទៀត នៃ�បណុាញរាយការណ៍៍ស្តុក់� INHOPE ឬ
�កុ់ម្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ គ្រោះស្តុចំក់ី�ជី��ដំ៏ណឹ៍ង 
�ងិចំំណាតក់ារដ៏ក់ហិ�តគ្រោះចំញ។ បណីាញរាយការណ៍៍ តាម្ពុអ���ធឺិណិ៍ត
ក់មុ្ពុ�ជា ក់ម៏ា�ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍� គ្រោះរៀ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏� ក់�មារ �ងិ
យ�វ័ជី� ឪព័�ក់មីាយ/ អាក់ដែថទាំ ំ�ិងអាក់ វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ អាចំដែស្តុែងរក់ ធិ�ធា� �ិង 
ឧបក់រណ៍៍គ្រោះដ៏ើម្ពុី �យ�់ដ៏ងឹអំព័�ហា�ិភយ័  �ងិទបស់្មាើ តគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ត់ាម្ពុ
�បព័�័ធ អ�ឡាញ ផ្លូងដែដ៏រ។

រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៧�ងិ20១៩ បណីាញរាយការណ៍៍  គ្រោះ�ះ បា�ទទួ�
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ស្តុរ�ប ចំំ�ួ� ៥.៥៦៥ (តារាង 22)។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ទាំងំគ្រោះ�ះ ៦0% គឺពាក់ព់័�័ធរ�បភាព័ �ិង2៦% គឺ
ពាក់ព់័�័ធវ័ �គ្រោះដ៏អ�។

តារាង 22. គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�កា� ់បណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�់តារាង 22. គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�កា� ់បណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�់
គ្រោះហិត�ការណ៍៍ អំព័� CSAM គ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា ឆ្នាំា ំគ្រោះហិត�ការណ៍៍ អំព័� CSAM គ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា ឆ្នាំា ំ
20១៧-20១៩។20១៧-20១៩។

20១៧ 20១៨ 20១៩ ស្តុរ�ប

គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ៧0៣ ១.៥0៨ ៣.៣៥៤ ៥.៥៦៥

ម្ពុ���ឋ �៖ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� 
CSAM របស់្តុ APLE ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩  គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ចំំ��ួ ៥.៥៦៥

រ�បភាព័  2៣ បងាា ញថ្នា គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ទ�គ្រោះ�បំផ្លូ�ត គឺការដែចំក់ចាយ 
CSAM (៣៩% នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ទាំងំអស់្តុ)។ ៣2%   នៃ� 
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ពាក់ព់័�័ធ CSAM �តូវ័បា�អាក់វ័ភិាគក់ំណ៍តគ់្រោះ�ើញ
គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�កាយថ្នា "CSAM គួរឱ្យយស្តុងំយ័" ដែដ៏�មា��យ័ថ្នា �ស្តុប
គ្រោះព័�ដែដ៏� ម្ពុ�ិមា��ក់ខណ៍ៈខ�ស្តុចំាបដ់ែផ្លូាក់បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ គ្រោះ��បគ្រោះទស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុ 
មាតិកាអាចំ�តូវ័ចាតច់ំំណាតថ់្នាា ក់ ់ថ្នា ខ�ស្តុចំាប ់គ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា។

រ�បភាព័ 2៣. �បគ្រោះភទនៃ� CSAM ដែដ៏��តូវ័បា�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍ ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� CSAM ។រ�បភាព័ 2៣. �បគ្រោះភទនៃ� CSAM ដែដ៏��តូវ័បា�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍ ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� CSAM ។

ការគំរាមផ�ូវេភទ ២%

ជនេល�ើសជបណ� ញ ៤%

មនិអាចេឆ�ើយតបបន

៣៩%

៣២%១៦%

ការលួងេលាមតាមអនឡញស្រមប់
ការរេំលាភបំពានតាមអនឡញ ២% ការែចកចាយសម� រ

រេំលាភបំពានផ�ូវេភទកុមរ

សម� ររេំលាភបំពាន
ផ�ូវេភទកុមរ ‘សង្សយ័'

ការលួងេលាមតាមអនឡញស្រមប់
ការរេំលាភបំពានេ្រកអនឡញ ៥%

៣.១ យនតការរាយការណ៍ិផ្លូូូវិការ 

ម្ពុ���ឋ �៖ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� CSAM របស់្តុ APLE ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩  គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ចំំ��ួ ៥.៥៦៥
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តារាង 2៤ ខាងគ្រោះ�កាម្ពុបងាា ញ��វ័ចំំណាតក់ារដែដ៏�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យអងាការ 
APLE គ្រោះ�គ្រោះព័�ទទួ�បា�ក់រណ៍�  ដែដ៏��តវូ័បញ្ឈជ� �តាម្ពុបណីាញ
រាយការណ៍៍ ម្ពុក់ពួ័ក់គ្រោះគ។ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ភាគគ្រោះ�ចំើ� (៦0%) នៃ�
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ទាំងំ ៥.៥៦៥ ដែដ៏�ទទួ�បា�  គ្រោះ�រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៧ 
�ងិឆ្នាំា 2ំ0១៩ �តវូ័បា�បញ្ឈជ� �គ្រោះ�យផ្ទាា �់គ្រោះ�កា�ម់ាច ស់្តុ នៃ�គ្រោះស្តុវាបគ្រោះងាា ះ/ដ៏�
គ្រោះម្ពុ� (Domain) �ិងភាគគ្រោះ�ចំើ��តូវ័បា�ដ៏ក់ហិ�តគ្រោះចំញ។ 

គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួនៃម្ពុាប�ភាគរយ �តវូ័បា�បញ្ឈជ� � គ្រោះ�កា� ់INHOPE 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ចាតវ់័ធិា�ការ។ INHOPE បា�ចាតវ់័ធិា�ការ�បក់បគ្រោះ�យ

គ្រោះជាគជីយ័ គ្រោះ�ើ គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ ដែដ៏��តវូ័បា�បញ្ឈជ� �គ្រោះ�ះចំំ�ួ� ៨0% 
តាម្ពុរយៈ ការដ៏ក់ហិ�តមាតកិាគ្រោះចំញ (៤2%) �ិង ការបទិគ្រោះគហិ ទំព័រ័ 
(៣៨%)។ គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ដែដ៏��តវូ័បា�បញ្ឈជ� �ចំំ�ួ�ដែត ៨% បា�គ្រោះណាះ ះ 
�តវូ័បា�បញ្ឈជ� �គ្រោះ� ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ក់មុ្ពុ�ជា  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ចាតវ់័ធិា�ការ 
គ្រោះហិើយក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុគ្រោះន្ទាះ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ចំំ��ួ ៩% បា�ឈា�ដ៏�់
ការ��បមាតកិា ៩% បា�ន្ទាឱំ្យយមា� ការបទិគ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ �ិង ៧៨% បា�
ឈា�ដ៏�់ការគ្រោះបើក់ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត។

តារាង 2៤. ចំំណាតក់ារ ដែដ៏��តវូ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យអងាការទទ�ួ បន្ទាា ប ់ព័�ការបញ្ឈជ� � ម្ពុក់ព័�បណីាញរាយការណ៍៍ ទាំ� ់គ្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� CSAM 
 

តារាង 2៤. ចំំណាតក់ារ ដែដ៏��តវូ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យអងាការទទ�ួ បន្ទាា ប ់ព័�ការបញ្ឈជ� � ម្ពុក់ព័�បណីាញរាយការណ៍៍ ទាំ� ់គ្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� CSAM 
 ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩។ ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩។ 

ចំំណាតក់ារដែដ៏��តូវ័បា�គ្រោះធិែើ 20១៧ 20១៨ 20១៩ ស្តុរ�ប

មាច ស់្តុនៃ�ការបគ្រោះងាា ះ/ដ៏�គ្រោះម្ពុ� ៤៥៩ ៩0៩ ១.៩៥៨ ៣.៣2៦

មាតិិកាម្ភនិក្រុតិូវិ�នដំកដោចញ  ៣៨ ៧១ ១០៩

មាតិិកាក្រុតិូវិ�នដំកដោចញ ៣៨០ ៥៧៣ ១.៨៨៧ ២.៨៤០

�ម នចំណាតិក់ារ ៧៩ ២៩៨  ៣៧៧

INHOPE ១0៩ 20៤ ៩៨2 ១.2៩៥

មាតិិកាម្ភនិក្រុតិូវិ�នដំកដោចញ   ១៣៧ ១៣៧

មាតិិកាក្រុតិូវិ�នដំកដោចញ ៥៣ ១០៦ ៣៨៩ ៥៤៨

�ម នចំណាតិក់ារ ១៩ ៩៨  ១១៧

ដោគ្គហ៍ិទំពរ័ក្រុតិូវិ�ន�ិទ ៣៧  ៤៥៦ ៤៩៣

ការអ��វ័តុចំាប់ ១៣៥ ១2៨ 20៧ ៤៧0

មាតិិកាក្រុតិូវិ�នដំកដោចញ ៤១   ៤១

ការដោ��ើ�អដោងេតិក្រុតិូវិ�នដោ�ើក ៣១ ១២៨ ២០៧ ៣៦៦

�ម នចំណាតិក់ារ ២៣   ២៣

ដោគ្គហ៍ិទំពរ័ក្រុតិូវិ�ន�ិទ ៤០   ៤០

ម្ពុ�ិពាក់ព់័�័ធ  ១៣0 20៧ ៣៣៧

ម្ភនិពាកព់ន័ធ  ១៣០ ២០៧ ៣៣៧

ម្ពុ�ិអាចំចាតក់ារបា�  ១៣៧  ១៣៧

�ម នចំណាតិក់ារ  ១៣៧  ១៣៧

ស្តុរ�ប ៧0៣ ១.៥0៨ ៣.៣៥៤ ៥.៥៦៥

ម្ពុ���ឋ �៖ គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍អពំ័� CSAM គ្រោះ�កា�ប់ណីាញរាយការណ៍៍ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍អពំ័� CSAM របស់្តុ APLE ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩  គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ចំំ�ួ� ៥.៥៦៥

៣.១ យនតការរាយការណ៍ិផ្លូូូវិការ 
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ដែផ្លូាក់គ្រោះ�ះគ្រោះផី្ទាតគ្រោះ�ើស្តុម្ពុតិភាព័អ��វ័តុចំាបគ់្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ ក់ា�ងការទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះក់រណ៍�   OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �ិងដែផិ្លូក់ជាបឋម្ពុដែផ្លូាក់គ្រោះ�ះគ្រោះផី្ទាតគ្រោះ�ើស្តុម្ពុតិភាព័អ��វ័តុចំាបគ់្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ ក់ា�ងការទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះក់រណ៍�   OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �ិងដែផិ្លូក់ជាបឋម្ពុ
គ្រោះ�គ្រោះ�ើ ការស្តុមាា ស្តុន្ទាន្ទា ដែដ៏�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ�គរបា�អ�ុរជាតិ ជាម្ពុយួអងាភាព័ អ��វ័តុ ចំាប។់ របក់គំគ្រោះហិើញន្ទាន្ទា ដែដ៏�មា�គ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់គ្រោះ�ះ �តូវ័គ្រោះ�គ្រោះ�ើ ការស្តុមាា ស្តុន្ទាន្ទា ដែដ៏�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ�គរបា�អ�ុរជាតិ ជាម្ពុយួអងាភាព័ អ��វ័តុ ចំាប។់ របក់គំគ្រោះហិើញន្ទាន្ទា ដែដ៏�មា�គ្រោះ�ក់ា�ងជំីព័�ក់គ្រោះ�ះ �តូវ័
បា�បំគ្រោះព័ញបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�យ ទិ�ា�យ័  ដែដ៏�ទទួ�បា� ព័� ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់មា�ភារកិ់ចំចម្ពុក់ព័�ជីួររ�ឋ ភបិា� ប�គា�ិក់��ំទស្តុងាម្ពុ ជួីរម្ពុ�ខ �ព័ម្ពុទាំងំបា�បំគ្រោះព័ញបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�យ ទិ�ា�យ័  ដែដ៏�ទទួ�បា� ព័� ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់មា�ភារកិ់ចំចម្ពុក់ព័�ជីួររ�ឋ ភបិា� ប�គា�ិក់��ំទស្តុងាម្ពុ ជួីរម្ពុ�ខ �ព័ម្ពុទាំងំ
ក់�មារ �ិងអាក់ដែថទាំ ំ ដែដ៏�បា�ដែស្តុែងរក់ភាព័យ�តិុធិម្ពុ។៌ គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ភាព័ខ�ស្តុ�ា នៃ�ភាស្មា គឺជាឧបស្តុគា គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះ�ក់ា�ង ការក់�មារ �ិងអាក់ដែថទាំ ំ ដែដ៏�បា�ដែស្តុែងរក់ភាព័យ�តិុធិម្ពុ។៌ គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ភាព័ខ�ស្តុ�ា នៃ�ភាស្មា គឺជាឧបស្តុគា គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះ�ក់ា�ង ការ
ទំន្ទាក់ទ់ំ�ង រវាង ប�គា�ិក់អ��វ័តុចំាបជ់ាតិ �ិង�កុ់ម្ពុ�ស្មាវ័�ជាវ័នៃ��គរបា�អ�ុរជាតិ។ ឧបស្តុគាគ្រោះ�ះ�តូវ័បា�កាតប់�ិយ តាម្ពុរយៈ ការ��ំទរបស់្តុទំន្ទាក់ទ់ំ�ង រវាង ប�គា�ិក់អ��វ័តុចំាបជ់ាតិ �ិង�កុ់ម្ពុ�ស្មាវ័�ជាវ័នៃ��គរបា�អ�ុរជាតិ។ ឧបស្តុគាគ្រោះ�ះ�តូវ័បា�កាតប់�ិយ តាម្ពុរយៈ ការ��ំទរបស់្តុ
ប�គា�ិក់អងាការAPLE ដែដ៏�បា�ជួីយ ស្តុ�ម្ពុួ�ដ៏�់ ការបក់ដែ�បភាស្មាស្តុ�មាប ់ការស្តុមាា ស្តុទាំងំគ្រោះ�ះ។ វ័តុមា�របស់្តុ ប�គា�ិក់ APLE អាចំមា�ផ្លូ�ប�គា�ិក់អងាការAPLE ដែដ៏�បា�ជួីយ ស្តុ�ម្ពុួ�ដ៏�់ ការបក់ដែ�បភាស្មាស្តុ�មាប ់ការស្តុមាា ស្តុទាំងំគ្រោះ�ះ។ វ័តុមា�របស់្តុ ប�គា�ិក់ APLE អាចំមា�ផ្លូ�
បាះពា�់គ្រោះ�ើ ចំគ្រោះមូ្ពុើយម្ពុយួចំំ�ួ� របស់្តុម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ដែដ៏�គបី �គួរក់តស់្តុមាា �់ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង របក់គំគ្រោះហិើញទាំងំគ្រោះ�ះ។ បាះពា�់គ្រោះ�ើ ចំគ្រោះមូ្ពុើយម្ពុយួចំំ�ួ� របស់្តុម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ដែដ៏�គបី �គួរក់តស់្តុមាា �់ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង របក់គំគ្រោះហិើញទាំងំគ្រោះ�ះ។ (CA-RA៨) (CA-RA៨) 

៣.2.១ ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប់៣.2.១ ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប់

មា�អងាភាព័សំ្តុខា�់ៗ ចំំ�ួ�ព័�រ គ្រោះ�ក់ា�ង�គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា (គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុ
�ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា) ដែដ៏�ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតបទគ្រោះ�ុើស្តុ
�បឆ្នាំងំ�ឹងក់�មារន្ទាន្ទា គ ឺន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិ
ការពារអ��តជិី� �ិង ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា។ ជាទ�គ្រោះ� 
ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ  �ងិការពារអ��តជិី�  គជឺា អងាភាព័
ដ៏បំ�ងដែដ៏�ទទួ�បា� ក់រណ៍�  គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈចក់�មារ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�អងាភាព័គ្រោះ�ះដ៏ងឹ
ចំាស់្តុថ្នា ក់រណ៍� គ្រោះ�ះមា�ធាត� ផ្លូំបំគ្រោះចំចក់វ័ទិា ក់រណ៍� គ្រោះ�ះអាចំ�តវូ័បា�បញ្ឈជ� �
ប�ុគ្រោះ�កា� ់ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំ បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត
បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត។ អងាភាព័ទាំងំព័�រ មា��គរបា�យ�តិុធិម្ពុ ៌�ិងមា�អាណ៍តុិ
ការងារគ្រោះ�ើ ក់រណ៍�  OCSEA គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ទ�ំ�ួខ�ស្តុ�តវូ័
ជាក់�់ក់ ់�ិង��តវិ័ធិិ�ស្តុ�មាប ់គ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ ក់រណ៍�  OCSEA មា�ភាព័
ម្ពុ�ិចំាស់្តុ�ស់្តុ �ិងជាទ�គ្រោះ�   ម្ពុ�ិស្តុិិតគ្រោះ�ក់ា�ងអាណ៍តុរិបស់្តុអងាភាព័
ដែតម្ពុយួណាគ្រោះ�ើយ។

ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ អាក់តំណាងទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់បា�បងាា ញថ្នា 
មា�ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ �ងិកិ់ចំចស្តុហិ�បត ិបតិុ ការគរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ រវាង
អងាភាព័ទាំងំព័�រគ្រោះ�ះ។ (CA-RA៨) អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតិ
ក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី � ក់�មារ បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ "គ្រោះយើងបា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញថ្នា  ន្ទាយក់�ឋ �
�បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី� �ិងន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំ
បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា ដែតងដែតស្តុហិ�បតិបតិុការ�ា  គ្រោះ�ទ�ទាំងំដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ
គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ  ក់រណ៍� ន្ទាន្ទា ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ បទគ្រោះ�ុើស្តុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះ�ើ
ក់�មារ។ ឧទាំហិរណ៍៍ គ្រោះ�គ្រោះព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទមា�ទំន្ទាក់ ់ទំ�ងជាម្ពុយួ
ការផ្លូ�ិត �ិងការដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ ឬវ័ �គ្រោះដ៏អ�អាស្តុអាភាស្តុក់�មារ គ្រោះ�តាម្ពុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  ន្ទាយក់�ឋ � ទាំងំព័�រ  ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុ ស្តុហិ�បតបិតិុការ
ជាម្ពុយួ�ា  គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើតនួ្ទាទ� �ងិជំីន្ទាញគ្រោះរៀងៗខួូ� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។"  
(RA១-CA-១0-A) 

រចំន្ទាស្តុមុ្ពុ�័ធ �ិងធិ�ធា�សិ្មាប�័រចំន្ទាស្តុមុ្ពុ�័ធ �ិងធិ�ធា�សិ្មាប�័

ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជីួញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ិងការពារអ��តិជី�ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជីួញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ិងការពារអ��តិជី�
ការក់ណំ៍តន់ៃ�ចំំ�ួ�ម្ពុស្រ្ត�ុ�ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�ផុ្លូ�់ឱ្យយ�គរបា�
អ�ុរជាតិ (INTERPOL) ក់ា�ងកំ់��ងគ្រោះព័��បម្ពុ��ព័ត័ម៌ា� ដែតគ្រោះទាំះប�ជា

 �ា ងណា តាម្ពុរយៈការព័ភិាក់ាជាគ្រោះ�ចំើ�ដ៏ងជាម្ពុយួ�ក់មុ្ពុការ
បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ �ិង�បភព័ទិ�ា�យ័ជាគ្រោះ�ចំើ�ដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏�បា�ផុ្លូ�់គ្រោះ�យ
ការ�ិ�័យ�បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី�
ទាំងំ2៥ការ�ិ�័យ គ្រោះ�ថ្នាា ក់ជ់ាត ិ�ងិថ្នាា ក់រ់ាជីធា��គ្រោះខតុ ដែដ៏�មា�ម្ពុស្រ្ត�ុ�
ជាង១00ន្ទាក់ដ់ែដ៏�ជាទ�គ្រោះ�គ្រោះធិែើការងារគ្រោះ�ើក់រណ៍� ការរគំ្រោះ�ភបពំា� �ងិ
ការជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ។  ការដែបងដែចំក់ធិ�ធា�ម្ពុ��ស្តុំ �ិងការគ្រោះធិែើដែផ្លូ�ទ�
បងាា ញគ្រោះឆុ្នាំះគ្រោះ�រក់រចំន្ទាស្តុមុ្ពុ�័ធសិ្មាប�័ដ៏រ៏ងឹមា ំបា�ដែ�កុារព័ភិាក់ាគ្រោះ�ើ
ស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុ�បគ្រោះទស្តុនៃ�ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាបគ់្រោះ�ដែតជីបួបញ្ញាា
�បឈម្ពុ។ ត�មូ្ពុវ័ការ��ំទចាបំាចំក់់ា�ងការព័�ងងឹស្តុម្ពុតិភាបបដែ�ិម្ពុ
គ្រោះ�ើ OCSEA �ិងដែផ្លូាក់�បតិបតិុការ។

ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិាន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា
អងាភាព័គ្រោះ�ះគ្រោះ�ះ�ស្មាយបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា�គប�់បគ្រោះភទទាំងំអស់្តុ ម្ពុ�ិ
ជាក់�់ក់ចំ់ំគ្រោះពាះOCSEAគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ��តមឹ្ពុឆ្នាំា 2ំ0១៨ម្ពុស្រ្ត�ុ�ចំំ�ួ�
�បមាណ៍ដ៏បន់្ទាក់ ់ក់ា�ងអងាភាព័គ្រោះ�ះបា�គ្រោះធិែើការងារពាក់ព់័�័ធ�ងឹក់រណ៍�
 OCSEA។  អាក់ផី្លូ�់ការស្តុមាា ស្តុទាំងំ ឡាយ ដែដ៏�ម្ពុក់ព័� ន្ទាយក់�ឋ �
�បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា បា��បាបថ់្នា ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់គ្រោះធិែើការងារជា
�ក់មុ្ពុគ្រោះផ្លូំងៗ�ា ឱ្យយគ្រោះឈុាះថ្នា ការ�ិ�័យ ក់ា�ងគ្រោះន្ទាះដែដ៏រការ�ិ�័យ�បឆ្នាំងំ
បទគ្រោះ�ុើស្តុ បគ្រោះចំចក់ វ័ទិា មា�ដែតប�ួបា�គ្រោះណាះ ះក់ា�ងបណុារាជីធា��គ្រោះខតុ
ទាំងំ2៥គ្រោះ�យគ្រោះធិែើការងារជាអាក់ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួក់រណ៍� ។  (RA១-CA-
0៣-A) គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈ គ្រោះព័� នៃ�ការ�បម្ពុ��ទ�ិា�យ័គ្រោះ�ះ  ម្ពុ���ចំុំ�ួ�ព័�រ ឬប�
ន្ទាក់ ់�តវូ័បា�គ្រោះគរាយការណ៍៍ថ្នា គ្រោះធិែើការងារ គ្រោះ�យស្តុហិការ�ា ងជិីតស្តុាិទធ
ជាម្ពុយួ ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី� គ្រោះ�ើ
ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់រណ៍�  OCSEA ។

៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់
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ការយ�់ដ៏ឹងអំព័� OCSEAការយ�់ដ៏ឹងអំព័� OCSEA

ការស្តុមាា ស្តុរបស់្តុ�គរបា�អ�ុរជាត ិជាម្ពុយួ ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា 
បា�បងាា ញថ្នា ព័កួ់គ្រោះគដឹ៏ងអំព័� បញ្ញាា  OCSEA ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� 
អាក់តំណាងមាា ក់ ់ម្ពុក់ព័� �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ បា�ដែថូងថ្នា៖ "ខំ� ំ
គិតថ្នា ការយ�់ដឹ៏ងអំព័� ទ�ម្ពុងខ់�ស្តុៗ�ា  នៃ�បទគ្រោះ�ុើស្តុ�ព័ហិទុណិ៍ ពាក់ព់័�័ធ
�ឹង OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ងិម្ពុស្រ្ត�ុ�ត��ការ គ្រោះ�
មា�ក់�ម្ពុតិគ្រោះ�គ្រោះ�ើយ។" (RA១-CA-១0-A)។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ គ្រោះ�
ឆ្នាំា 2ំ0១៩  របស់្តុ �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាត ិក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ ក់ក៏់តស់្តុមាា �់ចំំណ៍� ចំ
គ្រោះ�ះផ្លូងដែដ៏រ។ ប�គា�ិក់��ំទស្តុងាម្ពុជួីរម្ពុ�ខ បា�បងាា ញ�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះថ្នា
ការយ�់ដ៏ងឹរបស់្តុម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់អំព័� OCSEA គឺម្ពុធិយម្ពុ (៤៤%) ឬ� ិ
(៣2%)។ 

រ�បភាព័ 2៥. ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ អំព័� ការយ�់ដ៏ងឹរបស់្តុរ�បភាព័ 2៥. ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខ អំព័� ការយ�់ដ៏ងឹរបស់្តុ
ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់�ិងការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ OCSEAម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់�ិងការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ OCSEA

មនិល� មធ្យម ល� ល�ណស់

១៦%

៣២%

៤៤%

៨%

១៦%

២៦%

៥២%

៦%

មូលដា� ន៖ បុគ�លិកសុខុមលភពជួរមុខ ចំនួន ៥០នក់

 ការយល់ដឹងអំពីបទេល�ើស
រេំលាភបំពាននិង

េកង្របវ�័� ផ�ូវេភទកុមរ

ការេឆ�ើយតបចំេពាះបទេល�ើស
រេំលាភបំពាននិង

េកង្របវ�័� ផ�ូវេភទកុមរ

ស្តុម្ពុតិភាព័គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត/�បតិបតុិការស្តុម្ពុតិភាព័គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត/�បតិបតុិការ

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ការយ�់ដ៏ងឹទ�គ្រោះ� គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ �គរបា�
គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ អងាភាព័ជំីន្ទាញ អាចំ�តវូ័ការការដែក់�មិ្ពុ ក់ី� ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុ
ចំាបដ់ែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�បងាា ញ ��វ័ចំំគ្រោះណ៍ះដ៏ងឹ�ា ង�អំិព័�  
បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតជាម្ពុ���ឋ �  ការ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា �ិង
ព័�ម្ពុ�� បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា អងាភាព័អ��វ័តុចំាប ់ទ�ំងជាភាគគ្រោះ�ចំើ�មា�
�ក់ខណ៍ៈ តបតរ ជាជាង ការគ្រោះ�តៀម្ពុទបទ់�់ជាម្ពុ�� �ងិរដែម្ពុងដែតង ពឹ័ងដែផិ្លូក់
គ្រោះ�ើ ទ�ភាា ក់ង់ារដ៏នៃទគ្រោះទៀតរបស់្តុរ�ឋ ភបិា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី � ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ
ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត។ ម្ពុស្រ្ត�ុ� គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត បា�រាយការណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិទទួ�
បា�ការផី្លូ�់សិ្តុទធអិណំាចំ គ្រោះ�ក់ា�ងចំាប ់ក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះ�ើយ គ្រោះហិើយក់�ុ៏�
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍គ្រោះ�ើការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតគ្រោះ�យស្តុមាៃ ត ់ឬការតាម្ពុ���តតួពិ័�តិយ
បណីាញអន្ទាម្ពុកិ់ ដែដ៏រ។ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� មា�ការរក់គ្រោះ�ើញថ្នា ការ
ឃូ្លាំគំ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើស្តុ�ុសិ្តុ�ខ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា �តូវ័បា�គ្រោះរៀបចំំ�ា ង�សិ្តុម្ពុ�ស្តុប �ិង
ន្ទាគំ្រោះ�រក់ ការក់ណំ៍តគ់្រោះ�ើញក់រណ៍� តាងំព័�ដ៏បំ�ង។

�គរបា��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ គ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ OCSEA គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុ
ចំាប�់បឆ្នាំងំអំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�គ្រោះ� មា�ក់�ម្ពុតិ �ិងជាទ�គ្រោះ� បញ្ឈជ� �
ក់រណ៍�  គ្រោះ�កា� ់ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំ បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា
ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា មា�ស្តុម្ពុតិភាព័គ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិ 
ក់ា�ងការ��ំទ ក់រណ៍� ន្ទាន្ទា ដែដ៏�គ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះកាស្តុ�យវ័ចិំចយ័ រ�បវ័�ុ័ គ្រោះ�ើ ហាដ៏ដែវ័រ
គ្រោះ�ក់ា�ងការដែស្តុែងរក់ CSAM កី់� ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាបម់ាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ម្ពុស្រ្ត�ុ�
អ��វ័តុចំាប ់ន្ទាន្ទា បា�ដែចំក់ ចាយថ្នា អងាភាព័គ្រោះ�ះបា�ជីយួ �ព័ះរាជីអាជំា
គ្រោះ�ក់ា�ងការតាម្ពុ��រក់អាស្តុយ�ឋ � IP ឬ គណ៍គ្រោះ�យយរបស់្តុអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ 
ដែដ៏�អាចំ�តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុជាភស្តុុ�តាងបា� �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏� គ្រោះព័�ខូះ 
អាចំជីយួគ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ គ្រោះស្តុ�ើប អគ្រោះងើត កា�ដ់ែតទ��ំទ��យបា�។ 
(RA១-CA-0៣-A)

ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ក់ប៏ា�បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតក់រណ៍�
�បក់បគ្រោះ�យគ្រោះជាគជីយ័  គពឺ័ងឹដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ក់�ម្ពុងនៃ�ក់តុាន្ទាន្ទា ដែដ៏�រដែម្ពុងដែតង
គ្រោះ�គ្រោះ��វ័ស័ិ្តុយរបស់្តុ �គរបា� ឬអងាភាព័ជំីន្ទាញ �ងិ ដែដ៏�គ្រោះព័�ខូះ ម្ពុ�ិ
ស្តុិិតគ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុការ�គប�់គងរបស់្តុ អាជំាធិរអ��វ័តុចំាបគ់្រោះ�ើយ គ្រោះ�ះគ្រោះបើគ្រោះ�ង
តាម្ពុ អាក់គ្រោះ�ូើយតបន្ទាន្ទា។ ក់តុាម្ពុយួចំំ�ួ� នៃ�ក់តុាទាំងំគ្រោះ�ះរមួ្ពុមា�  បា�ដែ�ុ
ក់�ម្ពុតិ�តឹម្ពុ ក់�ម្ពុតិនៃ�កិ់ចំចស្តុហិ�បតបិតិុការ ព័� ជី�រងគ្រោះ��ះ �ិង�គួស្មាររបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ ការ��ំទដែដ៏�ផី្លូ�់គ្រោះ�យ អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� �ងិជំី�យួព័�
�ក់សួ្តុង កិ់ចំចការន្ទារ �។ (CA-RA៨)

៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ84

ការបណី៍� ះបណីា� �ិងការអភវិ័ឌ្ឍឍ�៍ការបណី៍� ះបណីា� �ិងការអភវិ័ឌ្ឍឍ�៍

ម្ពុស្រ្ត�ុ�ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�ព័�យ�់ថ្នា មា���តវិ័ �ធិ� ស្តុ�មាប់
ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតក់រណ៍�  ការ�បម្ពុ��ទ��ា�យ័ �ងិការគ្រោះ�ះ�ស្មាយក់រណ៍� ។ 
គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ក់�មារ បា�ដែចំក់រដំែ�ក់ថ្នា គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាមា���តវិ័ធិិ�ក់ី� "��តិវ័ធិិ�គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត
របស់្តុ�គរបា� ពាក់ព់័�័ធ�ឹង បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA �បគ្រោះភទគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ដែត
ម្ពុ�ិទាំ�ច់ំាស់្តុ�ស់្តុ �ិងស្តុុ�គសុ្មាញ។ ទាំងំ ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ងិទាំងំម្ពុស្រ្ត�ុ�
ត��ការ (�ព័ះរាជីអាជំា គ្រោះ��ក់ម្ពុ) �តូវ័ការ ការបណី៍� ះបណីា�បដែ�ិម្ពុ ស្តុី�ព័�
បរបិទ នៃ�បទគ្រោះ�ុើស្តុ ដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�ចំគ្រោះ�ើងទាំងំគ្រោះ�ះ។" (RA១-CA-
១0-A). 

អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ ក់ប៏ា�ដែថូងថ្នា៖ 
គ្រោះយើងគបី �បញ្ឈច� � �បធា�បទ OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ង ក់មុ្ពុវ័ធិិ�បណី៍� ះបណីា�
របស់្តុបណិិ៍តស្តុភា�គរបា� ឬរបស់្តុ គណ៍ៈគ្រោះម្ពុធាវ័ �។ គ្រោះហិើយ គ្រោះយើង�បដែហិ�
គបី � បគ្រោះងើើត �កុ់ម្ពុគ្រោះម្ពុធាវ័ � ដែដ៏�មា�ជំីន្ទាញ គ្រោះ�ើ OCSEA ។ គ្រោះយើងក់ប៏ា�
គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ ឧទាំហិរណ៍៍ គ្រោះជាគជីយ័ ជាគ្រោះ�ចំើ� នៃ�កិ់ចំចស្តុហិ�បតបិតិុការរវាង
�គរបា� ជាត ិ�ិងទ�ភាា ក់ង់ារ ក់ា�ង�ស្តុកុ់�ិងអ�ុរជាតិដ៏នៃទគ្រោះទៀត រមួ្ពុទាំងំ
អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះបញ្ញាា ទាំងំគ្រោះ�ះ។ 
(RA១-CA-១0-A).  

ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ជាត ិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត ់�ងិគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះអំគ្រោះព័ើហិងិាគ្រោះ�ើ
ក់�មារ (ឆ្នាំា 2ំ0១៧-202១) រមួ្ពុបញ្ឈច� ���វ័ការគ្រោះរៀបចំំ គ្រោះម្ពុគ្រោះរៀ�
បណី៍� ះបណីា� កិ់ចំចការពារ ក់�មារ អំព័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតក់រណ៍� ដែបបគ្រោះ�ះ 
ស្តុ�មាបម់្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប។់ អាក់តំណាងម្ពុក់ព័� ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំ
បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា បា�បងាា ញថ្នា ម្ពុស្រ្ត�ុ�គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ម្ពុយួចំំ�ួ� បា�
ទទួ�វ័គាបណី៍� ះបណីា�  រមួ្ពុមា�ព័� �ក់សួ្តុង កិ់ចំចការន្ទារ � �ងិ�កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតិ
ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ អំព័� បញ្ញាា  OCSEA ។ ក់ម៏ា�ការគ្រោះរៀបរាបអ់ពំ័� ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
បណី៍� ះបណីា� ព័�ខាងគ្រោះ��/អ�ុរជាតនិ្ទាន្ទា ដែដ៏��តវូ័ផី្លូ�់ គ្រោះ�យអងាការ
អ�ុរជាតិគ្រោះទស្តុ�ុរ�បគ្រោះវ័ស្តុ� ៍(IOM) គ្រោះ�ទ��ក់ងុបាងក់ក់ �ិងគ្រោះ��បគ្រោះទស្តុក់�គ្រោះរ ា
ផ្លូងដែដ៏រ។ ម្ពុ�ិមា�ការផី្លូ�់ព័ត័ម៌ា�ចំាស់្តុអពំ័��បធា�បទនៃ�ការ
បណី៍� ះបណីា� �ិងចំំ�ួ� ម្ពុស្រ្ត�ុ�ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ងការ
បណី៍� ះបណីា�ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ�ក់ា�ងការ�ស្មាវ័�ជាវ័គ្រោះ�ើក់ម្ពុ�� 
អាក់តំណាងន្ទាន្ទាម្ពុក់ព័� �គរបា��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ បា�
ដែចំក់ចាយថ្នា ការបណី៍� ះបណីា�ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ម្ពុយួចំំ�ួ� អំព័� 
OCSEA �តូវ័បា�គ្រោះរៀបចំំស្តុ�មាប ់�គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា គ្រោះហិើយភាព័
ពាក់ព់័�័ធនៃ�ការគ្រោះរៀ�ស្តុ��តអំព័�បគ្រោះចំចក់វ័ទិាថុ� ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�យ�់ចំាស់្តុគ្រោះ�ើយ 
ដែដ៏�ជាគ្រោះហិត�គ្រោះធិែើឱ្យយការចំ��រមួ្ពុមា�ក់�ម្ពុតិទាំបខូាងំ។ ការស្តុមាា ស្តុ 

ជាម្ពុយួ ម្ពុស្រ្ត�ុ�ន្ទាន្ទា ម្ពុ�ិបា�កំ់ណ៍តគ់្រោះ�ើញ ដែផ្លូ�ការអន្ទាគតចំាស់្តុ�ស់្តុ 
ស្តុ�មាប ់ការបណី៍� ះបណីា�ដែដ៏�មា��ា ងទ��ំទ��យ ស្តុ�មាប់
�គរបា�គ្រោះ�ើយ។

 បរកិាខ រ �ិងការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង បរកិាខ រ �ិងការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង

អងាភាព័គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត សិិ្តុត គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុ អគាស្តុាងការ�ឋ � គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា 
មា�ការ�ិ�័យ បរកិាខ រ �ងិឧបក់រណ៍៍ ន្ទាន្ទា រមួ្ពុទាំងំមាា ស្តុ���ក់�ពំ័យ�ទរ័ �ិង
តណំ៍ភាជ បអ់���ធឺិណិ៍ត។ ឧបក់រណ៍៍ គ្រោះធិែើគ្រោះកាស្តុ�យវ័ចិំចយ័ ឌ្ឍ�ជី�ថ� គ្រោះឈុាះ 
Cellebrite ដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់ដ៏បំ�ង គ្រោះ�យ �គរបា�ស្តុហិព័�័ធអ�ស្រ្តសុ្មា��
គ្រោះ�ដ៏�់ អាជំាធិរជាត ិម្ពុ�ិមា��ិរ�ុរភាព័ គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មារ ថវ័កិាជាតិ ម្ពុ�ិ
�គប�់�� ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី ���ំទដ៏�់ ការប�ុសិ្តុទធអិ��ញ្ញាា តស្តុ�មាបក់ារគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
ឧបក់រណ៍៍ គ្រោះ�ះជាប�ុបន្ទាា ប។់

 គ្រោះ�ី��នៃ� ភាព័រ �ក់ចំគ្រោះ�ម្ពុើ�ខាងដែផ្លូាក់បគ្រោះចំចក់វ័ទិា ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការ�ប�ពឹ័តុ
បទគ្រោះ�ុើស្តុ OCSEA គ្រោះ�ដែតបងើបញ្ញាា �បឈម្ពុស្តុ�មាបទ់�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំ ្
បាបក់់មុ្ពុ�ជា។ �បធា�ន្ទាយក់�ឋ �ស្តុ�ុខិ�ស្តុព័ត័ម៌ា� ម្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុង
នៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិងទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍បា�គ្រោះរៀបរាបថ់្នា "ស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុ
អាក់គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតម្ពុ�ិទាំ�រ់ �ក់ចំគ្រោះ�ម្ពុើ��ស្តុបគ្រោះ�តាម្ពុ ភាព័រ �ក់ចំគ្រោះ�ម្ពុើ� នៃ�
បគ្រោះចំចក់វ័ទិាគ្រោះ�ើយ។" (RA១-CA-0៤-A) ទស្តុំ�ៈគ្រោះ�ះ ក់�៏តវូ័បា�
គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ អាក់គ្រោះ�ូើយតបដ៏នៃទគ្រោះទៀតម្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុងនៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិង
ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ផ្លូងដែដ៏រ ដែដ៏��ិ�យថ្នា៖ "គ្រោះយើង�ុ� បរកិាខ រ ឬចំាប់
�គប�់�� ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី � ព័�ងឹង ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតគ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។ បគ្រោះចំចក់វ័ទិាមា�ភាព័
គ្រោះជីឿ�គ្រោះ�ឿ�គ្រោះ�ម្ពុ�ខគ្រោះទៀត បា�ដែ�សុ្តុម្ពុតិភាព័ របស់្តុ �គរបា� របស់្តុគ្រោះយើង
ម្ពុ�ិទាំ�ប់ា�គ្រោះជីឿ�គ្រោះ�ឿ�គ្រោះ�គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះហិត�ដ៏�គ្រោះចំាះ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ គ្រោះធិែើឱ្យយមា�
បញ្ញាា �បឈម្ពុខូាងំណាស់្តុ។" (RA១-CA-0៤-A) 

ការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ភស្តុុ�តាង ឌ្ឍ�ជី�ថ� ក់ជ៏ាបញ្ញាា �បឈម្ពុ
ដែដ៏រ គ្រោះ�យស្មារទ�ភាា ក់អ់��វ័តុចំាប ់�ុ� ឧបក់រណ៍៍ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើគ្រោះកាស្តុ�យវ័ចិំចយ័
ឌ្ឍ�ជី�ថ� គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ព័កួ់គ្រោះគម្ពុ�ិអាចំ  បញ្ឈជ� � ព័ត័ម៌ា�ស្តុមាៃ ត ់គ្រោះ�ដ៏�់
ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ប�ុជាម្ពុយួ�ងឹ
ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតន្ទាន្ទាគ្រោះ�ើយ។ ស្តុ��ម្ពុកាតដែដ៏�ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�ចំ�ះបញ្ឈជ �   គជឺា
ឧបស្តុគាម្ពុយួបដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត គ្រោះ�គ្រោះព័� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការក់ណំ៍ត ់អាស្តុយ�ឋ � 
IP �ិងភាជ បទ់នំ្ទាក់ទ់�ំង អាស្តុយ�ឋ �ទាំងំគ្រោះន្ទាះ ជាម្ពុយួ�ងឹឧបក់រណ៍៍ របស់្តុ
មាច ស់្តុស្តុ��ម្ពុកាតគ្រោះ�ះ។ ថែ�គ្រោះបើមា� គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែណ៍ន្ទាគំ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៨ របស់្តុ �ក់សួ្តុង
នៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិងទ�រ គម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍�ិង�គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជាថ្នា �ក់មុ្ពុហុិ��
ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ទាំងំអស់្តុ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �តវូ័ដែតធាន្ទាថ្នា អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុស្តុ��ម្ពុកាត
ទាំងំអស់្តុ �តវូ័បា�ចំ�ះបញ្ឈជ �ក់ី� �យិត័ក់រអ���ធឺិណិ៍ត  បាា ��់បមាណ៍ថ្នា 
�បដែហិ�ដ៏បភ់ាគរយ នៃ� ស្តុ��ម្ពុកាតដែដ៏�កំ់ព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា 

៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់
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។ អ���បធា� គណ៍ៈក់មុាធិកិារ ជាត ិ�បយ�ទធ�បឆ្នាំងំ�ឹងគ្រោះភរវ័ក់មុ្ពុ ម្ពុក់ព័�
�ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា  បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា៖ គ្រោះយើងមា�ការ�ំបាក់ ក់ា�ង
ការដែស្តុែងរក់ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�យស្មារជី�គ្រោះ�ុើស្តុរដែម្ពុងដែតង ទំន្ទាក់ទ់�ំងតាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញបា�គ្រោះណាះ ះ គ្រោះហិើយអាក់ដឹ៏ងគ្រោះហិើយ គ្រោះព័�ខូះ ព័កួ់គ្រោះគ បា�
ផូ្ទាស់្តុបី�រគណ៍��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ រចួំគ្រោះហិើយ  គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគអាចំបគ្រោះងើើតគណ៍��
ម្ពុយួខួូ�ឯងបា�គ្រោះ�យខ�ស្តុចំាប។់ គ្រោះយើងម្ពុ�ិមា�ឧបក់រណ៍៍ ស្តុ�មាប ់ការ
រក់គ្រោះ�ើញ វាយហាែ យ ឬគ្រោះឈុាះតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�ើយ។ 
គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ គ្រោះន្ទាះគជឺាបញ្ញាា �បឈម្ពុ ដែដ៏�គ្រោះយើងជួីប�បទះ។ - (RA១-CA-
0៦-A)

��តិវ័ធិិ�ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�  ��តិវ័ធិិ�ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�  

អាក់ជំីន្ទាញដែផ្លូាក់ក់ចិំចការពារក់�មារម្ពុក់ព័�អងាការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ 
(APLE) បា�ដែចំក់រដំែ�ក់ព័�ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ អំព័�ការអ��វ័តុ
ដែបបក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត� គ្រោះ�ក់ា�ងទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប៖់ "ចំំណ៍� ចំម្ពុយួ ដែដ៏�ខំ� ំអាចំ
គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញថ្នា មា�ការ��ិបគ្រោះស្តុើរគ្រោះ�ើង គឺការអ��វ័តុការស្តុមាា ស្តុរបស់្តុ
�គរបា�។ ព័កួ់គ្រោះគទទួ�បា� ការបណី៍� ះបណីា�ជាគ្រោះ�ចំើ� ពាក់ព់័�័ធ�ឹង
អ��វ័តុ �ិង��តិវ័ធិិ�គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតដែបបក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត� ។ ឧទាំហិរណ៍៍ 
ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត �គរបា�បា�ព័ា�ម្ពុ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួអាក់ទាំងំឡាយ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ ម្ពុក់ព័�
សិ្មាប�័រ�ឋ ភបិា� ឬម្ពុក់ព័� អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា��វ័ការ
ជីយួ �ងិ ការផី្លូ�់ ការ��ំទ ដ៏�់ ក់�មារ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើឱ្យយការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត
ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�គ្រោះ�យរ���។" (RA៤-CA-0១-A)

គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ ក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ
បា�បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ថែ�គ្រោះបើ មា�វ័ឌ្ឍឍ�ភាព័កី់� ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះ�ដែត
ព័ណ៌៍ន្ទា អំព័�អារមុ្ពុណ៍៍ �ចំប�ក់�ចំប�់ ភាព័ភយ័ខូាចំ �ងិភាព័អាមាា ស្តុ 
ដែដ៏�ស្តុ�មាប ់ព័កួ់គ្រោះគម្ពុយួចំំ�ួ� បញ្ញាា គ្រោះ�ះមា��ក់ខណ៍ៈកា�ដ់ែតធិៃ�ធ់ិៃរ 
គ្រោះ�យស្មារ ក់ងែះ បរ�ិកាស្តុឯក់ជី� �ិងរក់ាការស្តុមាៃ ត ់គ្រោះ�ក់ដែ�ងូដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគ�តូវ័រពំ័ងឹថ្នា  �ងឹពិ័ភាក់ា អពំ័� បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ជាម្ពុយួ
�គរបា�  (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�ជំីព័�ក់ ៣.2.2)។

ក់ចិំចស្តុហិការជាអ�ុរជាតិក់ចិំចស្តុហិការជាអ�ុរជាតិ

អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័��គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជាបា�រាយការណ៍៍ថ្នា 
ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ស្តុហិ�បតបិតិុការ�បក់ប គ្រោះ�យ �បសិ្តុទធផ្លូ� ជាម្ពុយួ
ទ�ភាា ក់ង់ារអ�ុរជាតិ។ �តប់ា�ដែថូងថ្នា �បសិ្តុ�គ្រោះបើ មា�ក់រណ៍�  ដែដ៏��តវូ័
បា�ដ៏ងឹ ដែដ៏�ជី�ណាមាា ក់ព់ាក់ព់័�័ធ�ងឹការ�ប�ព័តុឹបទគ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�ើក់�មារ
ចំ��ម្ពុក់ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ �គរបា�អ�ុរជាតិ �ឹង ផុ្លូ�់ព័ត័ម៌ា�គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយ

 

តាម្ពុ�� �ងិ�បតិបតិុ ការការឃូ្លាំគំ្រោះម្ពុើ� គ្រោះ�ើជី�ស្តុងំយ័  គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ ព័កួ់គ្រោះគ
�ងឹផូ្ទាស់្តុបី�រព័ត័ម៌ា� �ិងការព័�ិតិយស្មាវ័តា អពំ័�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុដែដ៏�ចំ��ម្ពុក់
ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះហិើយដ៏�ចំ�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ �គរបា�ក់មុ្ពុ�ជា �ងឹផុ្លូ�់ព័ត័ម៌ា� ដ៏�់ 
�បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀត អំព័�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុទាំងំគ្រោះន្ទាះ។ 
(RA១-CA-0៣-A)

ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី�  
បា�គ្រោះធិែើក់ចិំចស្តុហិ�បតបិតិុការ �ា ងជិីតស្តុាិទធជាម្ពុយួ ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប់
បរគ្រោះទស្តុ ជាគ្រោះ�ចំើ� រមួ្ពុមា�  �គរបា�ស្តុហិព័�័ធអ�ស្រ្តសុ្មា�� �គរបា�នៃ�
�ក់សួ្តុងស្តុ�ិុស្តុ�ខមាត�ភ�ម្ពុសិ្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់/FBI �គរបា�ចំ�ក់ភព័
អងគ់្រោះគូស្តុ �គរបា�អា�ូឺម្ពុាង ់�គរបា�បារាងំ �គរបា�សុ្តុ�យដែអត �ិង
�គរបា�អ��ទ�ស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ  គ្រោះ�ក់ា�ង
វ័ស័ិ្តុយ គ្រោះធិែើដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ �ងិគ្រោះទស្តុចំរណ៍៍  ដែដ៏��ប�ពឹ័តុ គ្រោះ�យ ជី�បរគ្រោះទស្តុ។  
(RA១-CA-១0-A) អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � បា�គ្រោះធិែើការ
ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំ ការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារ
អ��តជិី�  បា��ិងកំ់ព័�ង៖ បស្រ្តងាើ ប �ិងជួីយស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�យ
អគំ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំគ្រោះ�ក់�ម្ពុតិអ�ុរ�បគ្រោះទស្តុ ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�ថ្នាា ក់ ់ម្ពុហាអ��
តបំ�គ់្រោះម្ពុគងា គ្រោះ�យគ្រោះ�បើ�បាស់្តុយ�ុការម្ពុយួដែដ៏�គ្រោះគគ្រោះ�ថ្នា COMMIT ។ 
ព័កួ់គ្រោះគបា�ចំ��រមួ្ពុ ភាគគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� ជីញួដ៏�រផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ បា�ដែ�ុ
ស្តុ�មាប ់ការអ�ុរាគម្ពុ� ៍គ្រោះ�ើក់រណ៍�  អគាស្តុាងការ�ឋ ��គរបា�ជាតិនៃ�
�ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា �ិង�ក់សួ្តុង ការបរគ្រោះទស្តុ គឺជាទ�ភាា ក់ង់ារដ៏កឹ់ន្ទាកំ់ា�ង
ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ។ នៃដ៏គ�អ�ុរជាតិ គ្រោះ�ក់ា�ង COMMIT ក់ប៏ា�ពិ័ភាក់ា
អពំ័�បញ្ញាា  OCSEA ផ្លូងដែដ៏រ។ វាជាការពិ័បាក់ ក់ា�ងការទបស់្មាើ តប់ញ្ញាា គ្រោះ�ះ 
គ្រោះ�យស្មារ �បគ្រោះទស្តុ��ម្ពុយួៗ �តវូ័ដែតព័�ងឹង ការ�គប�់គង ការភាជ ប�់បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍ត  �ិងការអបរ់ ំអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ។ (RA១-CA-0៥-A)  

 ក់ចិំចស្តុហិការ�ូងកាត�់ព័ដំែដ៏� ម្ពុយួចំំ�ួ� បា�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុ ដ៏�ចំជា ការ
ចំ�ះហិតិគ្រោះ�ខាអ��ស្តុារណ៍ៈ នៃ�ការគ្រោះ�គយ�់�ា  រវាង ការ�ិ�័យ
គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតស្តុហិព័�័ធស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់ �ិង�គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះ�
ឆ្នាំា 2ំ0១៩ គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��បយ�ទធ�បឆ្នាំងំ �ឹង បទគ្រោះ�ុើស្តុ�ូងដែដ៏� (រមួ្ពុទាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុ
គ្រោះ�ើ ក់�មារ) ក់ី� គ�ំតិផួុ្លូចំគ្រោះផុ្លូើម្ពុគ្រោះ�ះ�តូវ័ការការព័�ង�ក់បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត។ 
អាក់ឯក់គ្រោះទស្តុដែផ្លូាក់កិ់ចំចការពារ ក់�មារ ម្ពុក់ព័�អងាការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ 
បា�ផី្លូ�់គ្រោះ�ប�់ថ្នា៖ "ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះមា�ស្មារសំ្តុខា�ណ់ាស់្តុ គ្រោះ�យស្មារ 
OCSEA ម្ពុ�ិ�តូវ័បា��ប�ព័តុឹ ដែត គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុជាក់�់ក់ណ់ាម្ពុយួ
បា�គ្រោះណាះ ះគ្រោះទ វាជាឧ�កិ់ដ៏ឋក់មុ្ពុ ស្តុក់�។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ការបស្រ្តងាើ ប ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ  ឬ
ការគ្រោះ�ះ�ស្មាយ OCSEA �តវូ័ការក់ចិំចខិតខំ�បងឹដែ�បងគ្រោះ�យស្តុហិការ�ា   
ម្ពុ�ិ�តឹម្ពុដែត ព័�ក់មុ្ពុ�ជាបា�គ្រោះណាះ ះគ្រោះ�ើយ បា�ដែ�ពុ័� អាក់�គប�់ា  គ្រោះ�ទ�ទាំងំ
ពិ័ភព័គ្រោះ�ក់។" (RA៤-CA-0១-A) 

៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ86

៣.2.2 ជី�ំបួជាម្ពុយួ�គរបា�របស់្តុ ក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំំ៣.2.2 ជី�ំបួជាម្ពុយួ�គរបា�របស់្តុ ក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំំ

អ��ជំីព័�ក់គ្រោះ�ះ ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ការវ័ភិាគ សំ្តុណាក់ចំំ�ួ�ត�ចំ ដែដ៏�មា�ជី�រងគ្រោះ��ះ
ចំំ�ួ��បាមំ្ពុយួន្ទាក់ ់គ្រោះ�ទ�តាងំ ភ�ម្ពុសិ្មាស្រ្តស្តុ ុចំំ�ួ�ព័� គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ក់�មារទាំងំ�បាមំ្ពុយួន្ទាក់ដ់ែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ ក់រណ៍� ចំំ�ួ�ម្ពុយួពាក់ព់័�័ធ
�ងឹការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ បា�ដែ�មុ្ពុ�ិបា�ប�ុគ្រោះ�ើស្តុព័� ការ
គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើបថម្ពុរបស់្តុ�គរបា�គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មាររក់ជី�ស្តុងំយ័
ម្ពុ�ិគ្រោះ�ើញ។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់រណ៍� ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ការគ្រោះចាទ�បកា�ទ់ាំងំអស់្តុ
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការផ្លូ�ិត ស្តុមាា ររគំ្រោះ�ភបពំា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ។ គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍�
ម្ពុយួ ការគ្រោះចាទ�បកា�ប់ដែ�ិម្ពុ �តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុមា�តា 2៣2 "ការ
គរំាម្ពុកំ់ដែហិង គ្រោះ�យមា�បញ្ញាជ ឱ្យយបំគ្រោះព័ញ�ក់ខខណិ៍អែ�ម្ពុយួ"  នៃ��ក់ម្ពុ
�ព័ហិទុណិ៍ នៃ��ព័ះរាជាណាចំ�ក់ក់មុ្ពុ�ជា។

គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� ម្ពុយួចំំ�ួ� ក់�មារព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័�រគ្រោះបៀបដែដ៏� ជី�ំបួដំ៏ប�ងរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគជាម្ពុយួ�គរបា� �តវូ័ក់ណំ៍តថ់្នា  ជាការរគំ្រោះ�ភគ្រោះ�ើ ឯក់ជី�ភាព័  �ងិ
ការរក់ាការស្តុមាៃ ត។់ ក់�មារបា�ព័ណ៌៍ន្ទាថ្នា �គរបា�បា�គ្រោះ�ជីបួ
ជាម្ពុយួព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ� ក់ា�ងស្តុហិគម្ពុ� ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិងស្មាក់សួ្តុរជាស្មាធារណ៍ៈ  
គ្រោះ�យមា�ការព័ចិារណាតចិំតួចំគ្រោះ�ើ ការគ្រោះ�រព័ជាម្ពុ���ឋ � គ្រោះ�គ្រោះ�ើ
គ្រោះស្តុចំក់ី�នៃថូថា�ររបស់្តុ ក់�មារ �ងិ�គួស្មាររបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។

គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� ម្ពុយួគ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត (ដែដ៏�យ�វ័ជី� បា�គ្រោះជីឿជាក់ថ់្នា ការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�គ្រោះ�ះ�តូវ័បា�រាយការណ៍៍ ព័�ដ៏បំ�ង គ្រោះ� កា�អ់ាជំាធិរ គ្រោះ�យ ឪព័�ក់ ឬ
មីាយរបស់្តុ ក់�មារមាា ក់គ់្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត) �គរបា�បា�ម្ពុក់ដ៏�់ផ្លូាះរបស់្តុន្ទាង 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជី��ដំ៏ណឹ៍ង ដ៏�់ ឪព័�ក់មីាយរបស់្តុន្ទាងអពំ័�បណឹី៍ងគ្រោះន្ទាះ �ងិ ន្ទាពំ័កួ់គ្រោះគ
គ្រោះ�កា�សិ់្មា��យ�៍គរបា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ស្មាក់សួ្តុរ។ ម្ពុតិគ្រោះ�ប�់ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ
ព័ណ៌៍ន្ទាអំព័�ថ្នាគ្រោះតើបទពិ័គ្រោះស្មាធិ�គ៍្រោះ�ះស្តុ�មាប ់ទាំងំ ក់�មារ  �ិងឪព័�ក់មីាយ
មា�ការ�ំបាក់បា��ណា �ិង គ្រោះតើចំំណាត ់ការគ្រោះ�យ�ុ�ការ�ក់ប់ាងំ
របស់្តុ ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់មា��យ័ថ្នា ស្តុហិគម្ពុ� ៍ទាំងំម្ពុ��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដឹ៏ង
ព័ត័ម៌ា�  ដែដ៏�គបី �រក់ាទ�ក់ជា�ក់ខណ៍ៈឯក់ជី� �ិងរក់ាការស្តុមាៃ ត ់គ្រោះ�យ
រគ្រោះបៀបណា។ ក់�មារមាា ក់ ់ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មារទាំងំគ្រោះ�ះ បា�ដែចំក់ចាយ ការ
ចំងចារំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគថ្នា៖

�គរបា� បា�ម្ពុក់ ជាម្ពុយួ�ឹងក់�មារ ដែដ៏��តវូ័បា�ថតរ�បជាម្ពុយួ�ឹងខំ� ំ 
�គរបា�បា�ន្ទាពំ័កួ់គ្រោះគ ម្ពុក់ផ្លូាះរបស់្តុខំ�.ំ..។ អាក់ភ�ម្ពុទិាំងំម្ពុ��បា�
គ្រោះអើតគ្រោះម្ពុើ�ក់ា�ងឡា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើញម្ពុ�ខក់�មារទាំងំអស់្តុ ដែដ៏� �តូវ័បា�គ្រោះគ
ថតរ�ប...។ ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុក់ជាម្ពុយួ ក់�មារ ដែដ៏�ន្ទាពំ័កួ់គ្រោះគម្ពុក់ផ្លូាះរបស់្តុខំ� ំ�ិង
ដែដ៏�បា��ក់ព់ាក់យបណឹី៍ងគ្រោះ�ើ�ត.់..។ បន្ទាា បព់័�គ្រោះន្ទាះ ម្ពុតុិភកិុ់របស់្តុខំ� ំ
បា�គ្រោះ�ខំ�ឱំ្យយ�ក់ព់ាក់យបណឹី៍ងគ្រោះ�ើ�ត ់[ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ] �ងិបា��បាបឱ់្យយខំ� ំ
ចំ��ក់ា�ងឡា� ជាម្ពុយួព័កួ់គ្រោះគ។ ឡា�គ្រោះន្ទាះបា�ន្ទាខំំ� ំ�ិងម្ពុតុិភកិុ់ម្ពុយួចំំ�ួ�
របស់្តុខំ� ំគ្រោះ�កា�ទ់�គ្រោះន្ទាះ ក់ា�ងស្តុភាព័ដែណ៍�គ្រោះព័ញឡាញ គ្រោះយើងទាំងំអស់្តុ�ា
បា�គ្រោះ�ដ៏�់ទ�គ្រោះន្ទាះ...។ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះយើងចំ��ក់ា�ងឡា� ភ�ម្ពុទិាំងំម្ពុ��បា�

 ដែ�បកូាយគ្រោះ�ជារគ្រោះញារនៃញា គ្រោះ�យមា�ការដែ�ស្តុក់ខូាងំៗថ្នា " បឹីង�តគ់្រោះ� បុងឹ
�តគ់្រោះ�"  គ្រោះ�បា�ស្តុ�ុគរបា�...។ ឪព័�ក់របស់្តុខំ�បំា��ឺពាក់យគ្រោះព័ជី�៍

ទាំងំអស់្តុគ្រោះ�ះ គ្រោះហិើយ�តម់្ពុ�ិយ�់គ្រោះ�ើយ។ បន្ទាា បម់្ពុក់ ពួ័ក់គ្រោះគរ�ញខំ� ំ
បញ្ឈច� �ក់ា�ងឡា� គ្រោះហិើយគ្រោះ�គ្រោះព័�ឪព័�ក់របស់្តុខំ� ំគ្រោះ�ើញដែបបគ្រោះន្ទាះ �តច់ំ��
ក់ា�ងឡា� �ិង ម្ពុក់ជាម្ពុយួ�ឹងខំ�។ំ (RA៤-CA-0៧-A). 

ក់�មារផី្លូ�់គ្រោះ�ប�់ថ្នា �គរបា� (�ព័ម្ពុទាំងំគ្រោះម្ពុធាវ័ � �ងិគ្រោះ��ក់ម្ពុ) បា�
��ិយជាម្ពុយួ ព័កួ់គ្រោះគ ក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈ ដែដ៏�អាចំ �តវូ័ព័ណ៌៍ន្ទាថ្នា "
គគ្រោះ�មាះគគ្រោះ�ម្ពុើយ �ងិខឹង"  ឬ "ម្ពុ�ិពិ័គ្រោះរាះសី្មាប"់  គ្រោះ�យក់�មារ��ិយថ្នា៖ 
"គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ �គរបា� ម្ពុយួចំំ�ួ� ខឹង ពួ័ក់គ្រោះគ អះអាងថ្នា គ្រោះបះដ៏�ងរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ ម្ពុ�ិងាយ�ស្តុ�ួគ្រោះទ គ្រោះហិើយម្ពុ�ខរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគខឹង។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ វា
ពិ័បាក់។" (RA៤-CA-2-A-Child)

ដ៏ំគ្រោះណ៍ើ រការស្តុមាា ស្តុដ៏ំគ្រោះណ៍ើ រការស្តុមាា ស្តុ

ដ៏�ចំការគ្រោះរៀបរាបខ់ាងគ្រោះ�ើប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុម្ពុយួចំំ�ួ�ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ
បា�គ្រោះរៀបរាបថ់្នាព័កួ់គ្រោះគ បា�ក់តស់្តុមាា �់ ��វ័   ភាព័�បគ្រោះស្តុើរគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ក់ា�ង
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ ស្តុមាា ស្តុ ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�បា�នុ្ទា�ឆ្នាំា ថុំ�ៗ  គ្រោះ�ះ។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាគ្រោះ�ះជា
ស្តុញ្ញាា វ័ជិីជ មា�   ក់ី� ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ ក់�មារ ដែដ៏�បា��ូងកាត ់�បព័�័ធ
យ�តិុធិម្ពុ ៌ម្ពុ�ិដែតងដែត�ិ�យប�ារទស្តុំ�ៈគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះ�ក់ា�ងសិ្មា�ភាព័ជាគ្រោះ�ចំើ� ការស្តុមាា ស្តុដ៏បំ�ង ជាម្ពុយួ ក់�មារ �ងិឪព័�ក់មីាយ
បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង គ្រោះ�ក់ា�ង "ការ�ិ�័យ គ្រោះបើក់ ចំំហិរ" ជាម្ពុយួ�ងឹម្ពុស្រ្ត�ុ� �ងិ
ម្ពុ��ស្តុំដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�ជី�វំ័ញិ ដែដ៏�ជាការព័បិាក់ខូាងំណាស់្តុ គ្រោះហិើយឪព័�ក់ ឬ
មីាយមាា ក់ ់បា� ព័�យ�់ថ្នា៖ "ខំ� ំចំងប់ា�ថ្នា ប�ាបដ់ែដ៏��តវូ័គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ  
ស្តុ�មាបក់ារស្តុមាា ស្តុ គបី �មា�ដែតម្ពុ��ស្តុំ ស្តុ�មាបក់ារស្តុមាា ស្តុបា�គ្រោះណាះ ះ... 
គ្រោះ�យ���ដ់ែតមា�អាក់ស្តុមាា ស្តុមាា ក់ ់គ្រោះន្ទាះគឺ�គប�់��គ់្រោះហិើយ។ ក់�គំ្រោះធិែើដ៏�ចំ
ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះធិែើជាម្ពុយួគ្រោះយើង មា�ម្ពុ��ស្តុំជាគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�ទ�គ្រោះន្ទាះ មា�គ្រោះ�ចំើ�ន្ទាក់ ់ម្ពុ�ិ
តិចំគ្រោះទ។" (RA៤-CA-៤-A-Parent) 

ក់�មារមាា ក់ ់បា�ព័�យ�់អពំ័� រគ្រោះបៀបដែដ៏��តម់ា�ភាព័ភយ័ខូាចំ �ងិមា�
អារមុ្ពុណ៍៍ ខូាចំ�គរបា� �ិង�ពួ័យបារម្ពុា ចំំគ្រោះពាះ ចំគ្រោះមូ្ពុើយរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ៖ 
"គ្រោះ�គ្រោះព័�ខំ��ិំ�យ ខំ�ខូំាចំថ្នា ពួ័ក់គ្រោះគម្ពុយួចំំ�ួ� �ឹងគិតអំព័�វា �ិងគ្រោះស្តុើចំ 
�ិងគ្រោះធិែើឱ្យយខំ�អំាមាា ស្តុ គ្រោះម្ពុើ�ងាយខំ� ំ�ិងគ្រោះរ ើស្តុគ្រោះអើស្តុខំ�.ំ.. ខំ�ភំយ័ខូាចំ... ខំ�បំា�
គិតអំព័� ម្ពុគ្រោះធិាបាយ គ្រោះ�គ្រោះព័�ព័កួ់គ្រោះគបា�សួ្តុរ ខំ�បំា�គ្រោះ�ូើយ ព័កួ់គ្រោះគបា�
ដែ�ស្តុក់ គ្រោះហិើយបន្ទាា បម់្ពុក់  ពាក់យរបស់្តុខំ� ំ�ឹងម្ពុ�ិគ្រោះចំញម្ពុក់គ្រោះ�ើយ វា�ងឹបិទ 
គ្រោះហិើយខំ�មំ្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័�អែ� ដែដ៏� �តវូ័ គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើយ។" (RA៤-CA-៣-A-Child) 

គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�កាយ �តប់ា�ព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័� រគ្រោះបៀបដែដ៏�ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា�ព័�រន្ទាក់់
គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត ក់ម៏ា�វ័តុមា� គ្រោះ�ក់ា�ងប�ាបគ់្រោះន្ទាះ ដែដ៏រ បា�ដែ�មុ្ពុ�ិមា�ទំន្ទាក់ទ់�ំង 
គ្រោះ�យផ្ទាា �់ជាម្ពុយួ�ងឹការស្តុមាា ស្តុគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ ព័កួ់គ្រោះគបា�សី្មាប ់�ិង
គ្រោះស្តុើចំចំំអក់ចំំគ្រោះពាះ �ត ់គ្រោះ�គ្រោះព័��តគ់្រោះ�ូើយ សំ្តុណួ៍រ។ �តប់ា��ិ�យថ្នា 
�ត ់"�ឹង [ចំង]់  ឱ្យយបញ្ឈឈបក់ារគ្រោះស្តុើចំ �ិងការគ្រោះរ ើស្តុគ្រោះអើង" (RA៤-CA-៣-A-
Child)

៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 87

ឪព័�ក់ ឬមីាយមាា ក់ ់ បា�គ�ស្តុបញ្ញាជ ក់�់�វ័ គ្រោះស្តុចំក់ី��តវូ័ ការយ�់ចំតុិ ការគ្រោះបុជំា
ចំតុិ �ិងស្តុម្ពុតិភាព័ក់ា�ងការឆ្នាំបយ់�់អពំ័�ត�មូ្ពុវ័ការរបស់្តុអាក់ដ៏នៃទ �ិងបា�
ផី្លូ�់អ��ស្មាស្តុ�ថ៍្នា អាក់ទាំងំឡាយ គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍គបី � 
"យក់ចំតុិទ�ក់�ក់ ់ ចំំគ្រោះពាះ ការ�ប�ព័តុឹ គ្រោះ�ើ ក់�មារដ៏�ចំជាក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគដែដ៏រ 
ដែដ៏�ហាក់ដ់៏�ចំជា ជី�រងគ្រោះ��ះជាក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគផ្ទាា �់ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ �តវូ័រក់
ភាព័យ�តិុធិម្ពុឱ៌្យយពួ័ក់គ្រោះគ�ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគគិតថ្នា 
ជី�រងគ្រោះ��ះថ្នាជាម្ពុ��ស្តុំចាស់្តុ គ្រោះន្ទាះព័កួ់គ្រោះគ អាចំ ម្ពុ�ិ�ពួ័យបារម្ពុាព័�
ជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�ើយ។"  (RA៤-CA-៩-A-Parent)

ក់�មារដ៏នៃទគ្រោះទៀត បា�ព័�យ�់អពំ័�  អារមុ្ពុណ៍៍អាមាា ស្តុ ខុាស្តុគ្រោះអៀ� ភយ័ខូាចំ
ចំំគ្រោះពាះផ្លូ�វ័បិាក់។ ព័កួ់គ្រោះគបា��ិ�យអពំ័� ក់ងែះជីគ្រោះ�ម្ពុើស្តុ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគ
គតិថ្នាព័កួ់គ្រោះគមា� គ្រោះ�ក់ា�ងការចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�ះ �ងិបា�
��ិយពាក់ព់័�័ធ�ងឹ គ្រោះភទរបស់្តុ ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា�ដែដ៏�គ្រោះធិែើការស្តុមាា ស្តុផ្លូង
ដែដ៏រ។ ក់�មារមាា ក់ប់ា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា៖ "ខំ�ចំំង ់បា�ស្រ្តស្តុុ�ជាង ការ��ិយ
ជាម្ពុយួស្រ្តស្តុុ� �ងឹម្ពុ�ិគ្រោះធិែើឱ្យយខំ�អំាមាា ស្តុគ្រោះ�ើយ។"  (RA៤-CA-0៤-A-Child) 
មីាយរបស់្តុន្ទាងបា�បញ្ញាជ ក់ចំ់ំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ គ្រោះ�យដែថូង ថ្នា៖ "ខំ� ំចំងចាអំពំ័�  ការ
មា�អារមុ្ពុណ៍៍ ភយ័ខូាចំថ្នា ក់��ស្រ្តស្តុុ�របស់្តុរងភាព័អាមាា ស្តុ គ្រោះ�យស្មារ

ជាទ�គ្រោះ�  ជាម្ពុយួ�ងឹគ្រោះរឿងរាវ័ដែបបគ្រោះន្ទាះ ការ��ិយជាម្ពុយួប�រស្តុ អាក់ព័តិជា
មា�ភាព័ខុាស្តុគ្រោះអៀ�គ្រោះ�យស្តុែ័យ�បវ័តុ។ិ"  (RA៤-CA-0៤-A-Parent) 
ក់�មារ �មាា ក់គ់្រោះទៀត បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ "ការជីបួជាម្ពុយួ ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា�ជាប�រស្តុ 
គ្រោះធិែើឱ្យយខំ�ពំ័បិាក់��ិយ។ ព័កួ់គ្រោះគគឺជាប�រស្តុ ខំ� ំជា�ស្តុ� គ្រោះហិើយជាម្ពុយួ�ងឹគ្រោះរឿង
គ្រោះន្ទាះ វាព័តិជាព័បិាក់ ក់ា�ងការ��ិយ�បាបព់័កួ់គ្រោះគ អំព័�គ្រោះរឿងរាវ័ន្ទាន្ទា �ងិ
គ្រោះ�ូើយសំ្តុណួ៍រ។ បា�ដែ�គុ្រោះទាំះប�ជាព័បិាក់ក់ី� ខំ��ំតវូ័ហុា��ិ�យ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយខំ�អំាចំ
ទទួ�បា�ភាព័យ�តិុធិម្ពុ ៌ស្តុ�មាបខួូ់�ខំ�។ំ"  (RA៤-CA-៩-A-Child)

មា�ការដែចំក់ចាយអពំ័�  ឧទាំហិរណ៍៍ នៃ�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍វ័ជិីជមា�ន្ទាន្ទា។ យ�វ័ត�
មាា ក់ ់បា�ព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័� រគ្រោះបៀបដែដ៏�ឪព័�ក់ របស់្តុន្ទាង បា�គ្រោះធិែើពាក់យបណឹី៍ង
ដ៏បំ�ង�ិងបា�អម្ពុដំ៏គ្រោះណ៍ើ រន្ទាង គ្រោះ�ទ�ទាំងំដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការស្តុមាា ស្តុ �ងិ�បម្ពុ��
ភស្តុុ�តាង។ យ�វ័ត�គ្រោះ�ះ បា�ដែថូងថ្នា៖ "[…]  ខំ�មំា�អារមុ្ពុណ៍៍ថ្នា ខំ�ចំំងឱ់្យយ�ត់
គ្រោះ�ទ�គ្រោះន្ទាះ [ឪព័�ក់របស់្តុន្ទាង] �ិងគ្រោះ�គ្រោះព័�ម្ពុ�ិគ្រោះ�មាា ក់ឯ់ង ខំ�មំ្ពុ�ិភយ័ខូាចំ
គ្រោះ�ើយ។"  (RA៤-CA-៩-A-Child) ការ��ំទ�ា ងជិីតដិ៏តគ្រោះ�ះ គឺជាដែផ្លូាក់
�ា ងសំ្តុខា� ់នៃ�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុន្ទាង គ្រោះហិើយក់ជ៏ាឱ្យកាស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីបួ
ជាម្ពុយួម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� គ្រោះ�ក់ា�ងប�ាបស់្មាៃ ត ់�ិងឯក់ជី�ផ្លូងដែដ៏រ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�
ស្មាចំ ់គ្រោះរឿងរបស់្តុ�ស្តុ���� គ្រោះ�ទពំ័រ័ ៩៥)

ភាព័ពាក់ព់័�័ធនៃ��បតិបតិុការស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះ”ភាព័ពាក់ព់័�័ធនៃ��បតិបតិុការស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះ”

មា��បវ័តិុនៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ការដែថទាំកំ់�មារតាម្ពុម្ពុណិ៍� ស្តុ�មាប់
បញ្ញាា ក់ចិំចការពារជាគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ អភ�ិក់ម្ពុគ្រោះ�ះ ទទួ�បា� ការ
��ំទ ព័�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះហិើយអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�ជាគ្រោះ�ចំើ� ផី្លូ�់
គ្រោះស្តុវាដែបបគ្រោះ�ះ រមួ្ពុទាំងំ គ្រោះដ៏ើម្ពុី � "ស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះ �ងិសី្មារ��តសិ្តុម្ពុីទាំ"  
ក់�មារព័� អគំ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�។

ភស្តុុ�តាងដែដ៏�ម្ពុ�ិដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើការព័តិ បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា 
ការរគំ្រោះ�ភបំពា� �ិងការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  គ្រោះ�ដែតជាម្ពុ��គ្រោះហិត� ទ�គ្រោះ�
ម្ពុយួ ស្តុ�មាប ់ការទ�ក់�ក់ក់់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុណិ៍�ដែថទាំកំ់�មារ �ងិ
ថ្នា ក់ចិំចខតិខំ�បឹងដែ�បងតិចំតួចំ  �តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ស្តុមាហិរណ៍ក់មុ្ពុ ក់�មារ �ងិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ប�ងួបប�ងួម្ពុ�គួស្មារ រមួ្ពុទាំងំ  
ក់ា�ងក់រណ៍� ដែដ៏� ស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ ម្ពុ�ិពាក់ព់័�័ធគ្រោះ�យផ្ទាា �់ គ្រោះ�ក់ា�ង
ការរគំ្រោះ�ភបំពា� របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ ដែដ៏��តវូ័បា�
គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ បងាា ញថ្នា ក់�មារចំំ��ួ�ា ងគ្រោះ�ចំើ� រស់្តុគ្រោះ� 

ក់ា�ងម្ពុណិ៍�ដែថទាំកំ់�មារ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ បដែ�មិ្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ម្ពុណិ៍�ចំំ�ួ�
ជីតិ ម្ពុយួភាគប� ដែដ៏�ក់�មាររស់្តុគ្រោះ� ម្ពុ�ិមា� អ��ស្តុារណ៍ៈនៃ�
ការគ្រោះ�គយ�់ ជាម្ពុយួអាជំាធិររាជីរ�ឋ ភបិា�ពាក់ព់័�័ធ �ក់សួ្តុង
ស្តុងាម្ពុកិ់ចំច អត�តយ�ទធជី� �ិងយ�វ័��តសិ្តុម្ពុីទាំគ្រោះ�ើយ។

ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�បា�នុ្ទា�ឆ្នាំា មំ្ពុ�� ការយ�់ដ៏ងឹអំព័� គ្រោះ��ះថ្នាា ក់់
ស្តុកីា��ព័� �ងិគ្រោះស្តុចំកី់��តវូ័ការ ការគ្រោះជីៀស្តុវាង ការទ�ក់�ក់ ់ក់�មារ
ក់ា�ងម្ពុណិ៍�គ្រោះ�គ្រោះព័�អាចំគ្រោះធិែើបា� បា�គ្រោះក់ើ�គ្រោះ�ើង រមួ្ពុជាម្ពុយួ�ងឹ
ការគ្រោះបីជំាចំតុិ កា�ដ់ែតខូាងំចំំគ្រោះពាះ ការដែថទាំកំ់�មារគ្រោះ�តាម្ពុ
ស្តុហិគម្ពុ� ៍�ិង�គួស្មារ ក់គំ្រោះណ៍ើ � ការទ�ក់�ក់ក់់�មារក់ា�ងការដែថទាំំ
គ្រោះ�យឪព័�ក់មីាយធិម្ពុ ៌�ិងការវ័�ិគិ្រោះ�គ កា�គ់្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ើគ�ំតិ
ផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ ការព័�ងងឹ�គួស្មារ។ គ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុទាំងំគ្រោះ�ះ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ក់ចិំចស្តុហិការ�ា ងជិីតស្តុាិទធជាម្ពុយួ រ�ឋ ភបិា� �ងិកំ់ព័�ង
រមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ ចំំគ្រោះពាះ ការផូ្ទាស់្តុបី�រ គ្រោះ�ក់ា�ង "វ័បីធិម្ពុន៌ៃ�ការដែថទាំ"ំ  
ស្តុ�មាប ់ក់�មារទាំងំអស់្តុ។ ការផូ្ទាស់្តុបី�រគ្រោះ�ះ �តវូ័បា�បងាា ញ�ា ង
ចំាស់្តុ គ្រោះ�យគ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុនៃ�គគ្រោះ�មាងការដែថទាំកំ់�មារក់ា�ង�គួស្មារ
ជាអាទភិាព័ចំម្ពុីង គ្រោះ�កាម្ពុការដ៏កឹ់ន្ទា ំរបស់្តុ�ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច  

៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់

* អ���កឹ់តយគ្រោះ�ខ ១១៩ ស្តុុ�ព័� ‘ការ�គប�់គងការដែថទាំគំ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុណិ៍�’ កំ់ណ៍តថ់្នា ក់�មារម្ពុយួចំំ�ួ�អាចំ�ឹង�តូវ័ការគ្រោះម្ពុើ�ដែថទាំគំ្រោះ�ក់ា�ងបរកិាខ រម្ពុណិ៍�។ សិ្មា�ភាព័ដែដ៏�ទទួ�យក់បា�ដ៏�ចំពិ័ព័ណ៌៍ន្ទា
គ្រោះ�ក់ា�ងមា�តា ១១  ទាំងំគ្រោះ�ះ រមួ្ពុមា�ក់�មារក់�ំពា ឬក់�មារដែដ៏�ម្ពុ�ិមា��គួស្មាររស់្តុគ្រោះ�ជាម្ពុយួ ឬ�តូវ័បា�បដំែបក់គ្រោះចំញព័�ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�យគ្រោះហិត�ផ្លូ�គ្រោះផ្លូំងៗ រមួ្ពុទាំងំការគ្រោះធិែើចំំណាក់�ស្តុកុ់ �ិងការជាបព់័�ធន្ទា�រ 
�ងិក់�មារដែដ៏�គ្រោះ�រស់្តុរា�មា�ជី�វ័តិព័�ការជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ អគំ្រោះព័ើហិងិា ឬការរគំ្រោះ�ភបពំា� ឬការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់ា�ង ចំំគ្រោះណាម្ពុ បញ្ញាា  ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។  (រាជីរ�ឋ ភបិា� ក់មុ្ពុ�ជា  ឆ្នាំា 2ំ0១៥) ។ 

* ទនំ្ទាក់ទ់�ំងផ្ទាា �់ខួូ�ជាម្ពុយួទ��បកឹ់ាបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុនៃ��ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច អត�តយ�ទធជី� �ិងយ�វ័��តសិ្តុម្ពុីទាំ (ដែខធិា� 2020)។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ88

អត�តយ�ទធជី� �ិងយ�វ័��តសិ្តុម្ពុីទាំ ដែដ៏�បចំច�បី�ា មា�ស្តុក់មុ្ពុភាព័
គ្រោះ�ក់ា�ង�បារំាជីធា��គ្រោះខតុ។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាមា�ជីហំា�វ័ជិីជមា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះជីៀស្តុវាង ការទ�ក់�ក់ក់់�មារ
គ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុណិ៍�ដែថទាំកំ់�មារ  គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏�អាចំមា�ត�ម្ពុវូ័ការ
ដែស្តុែងរក់ការដែថទាំជំី�សួ្តុ កី់� ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ ក់�មារ ជាដែផ្លូាក់នៃ�
គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បងាា ញថ្នា ការយក់ក់�មារឱ្យយ
ស្តុិិតគ្រោះ�កាម្ពុការដែថទាំជំី�ំសួ្តុ ស្តុ�ម្ពុី �ដែតជាបគ្រោះណីាះអាស្តុ�ាក់ី� គ្រោះ�ដែត 
ជាការអ��វ័តុម្ពុយួ ដែដ៏�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ �តូវ័បា�បងាា ញ
គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� ម្ពុយួពាក់ព់័�័ធ�ងឹជី�រងគ្រោះ��ះ OCSEA ម្ពុយួចំំ�ួ�  

ដែដ៏� ក់�មារ �តវូ័ បា� ទ�ក់�ក់គ់្រោះ�ក់ា�ងម្ពុណិ៍�ជី�ម្ពុក់រយៈគ្រោះព័�
បា�នុ្ទា�នៃថៃ គ្រោះ�យ�ុ�ឱ្យកាស្តុគ្រោះធិែើការគ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ �ងិចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះធិែើគ្រោះស្តុចំក់ី�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចំតុិគ្រោះ�ើយ៖ 

"គ្រោះ�យស្មារ�ុ��រណាមាា ក់សួ់្តុរគ្រោះស្មាះ គ្រោះយើងម្ពុ�ិស្តុបាយ ចំតុិ
ទាំ�់ដែតគ្រោះស្មាះ គ្រោះយើងទាំងំអស់្តុ�ា បា�យរំមួ្ពុ�ា ។ គ្រោះយើង�ឹក់ផ្លូាះ។"  
(RA៤-CA-៧A)។ ក់ងែះ ជីគ្រោះ�ម្ពុើស្តុ ស្តុ�មាប ់ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ដែដ៏�
ជាបព់ាក់ព់័�័ធ�ា ងជាក់�់ក់ ់ជាម្ពុយួ�ងឹ ការទ�ក់�ក់ព់័កួ់គ្រោះគ
គ្រោះ�ក់ា�ងម្ពុណិ៍�ដែថទាំកំ់�មារ មា��ក់ខណ៍ៈគរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់។

៣.២ ការដោ�ូើយតិ�រ��ទ់�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតចា�់



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 89

៣.៣.១ ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការត��ការ៣.៣.១ ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការត��ការ

ត��ការក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�ត��ការក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�
 
គ្រោះ�ឆ្នាំា  ំ20១៨ �ក់សួ្តុងយ�តិុធិម្ពុ ៌បា�គ្រោះចំញ �បកាស្តុម្ពុយួ ស្តុី�ព័� ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
របាងំគ្រោះ�ត��ការ �ងិប�ាបត់��ការ ដែដ៏�មា�ការភាជ បទ់�រទស្តុំ�៍
ស្តុ�មាប ់ការផី្លូ�់ស្តុក់ី�ក់មុ្ពុ ព័� ក់�មាររងគ្រោះ��ះ/ ជី�រងគ្រោះ��ះដែដ៏�ងាយរងគ្រោះ��ះ    
ឬស្មាក់ំ �ន្ទាន្ទា។ គ្រោះ��បណំ៍ងនៃ��បកាស្តុគ្រោះ�ះ  គឺគ្រោះដ៏ើម្ពុី � ផី្លូ�់ បរ�ិកាស្តុ�វ័តិិ
ភាព័ �ងិ�បក់បគ្រោះ�យ ការ��ំទ  ដែដ៏�ក់�មារដែចំក់ ចាយព័ត័ម៌ា�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យអ��គ្រោះ�ម្ពុគ្រោះ�តាម្ពុ ក់�ម្ពុតិនៃ�ការអភវិ័ឌ្ឍឍ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�កាតប់�ិយការបាះទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិ �ិងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង
ចំំគ្រោះពាះ ស្តុ�វ័តិភិាព័របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។ �បកាស្តុគ្រោះ�ះ កំ់ណ៍តអ់ពំ័� របាងំគ្រោះ�ត��ការ
ថ្នា ជាវ័ធិា�ការការពារបឋម្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង�គបក់់រណ៍� ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់�មារ 
�ងិការផី្លូ�់ស្តុក់ខ�ក់មុ្ពុតាម្ពុទ�រទស្តុំ� ៍ក់ា�ងក់រណ៍�  ដែដ៏��តវូ័ការក់ចិំចការពារ
ព័គិ្រោះស្តុស្តុ។ គ្រោះ�ងតាម្ពុ �ិខតិបទ�ឋ �គតិយ�តិុគ្រោះ�ះ ស្តុក់ខ�ក់មុ្ពុ របស់្តុ ក់�មារ
គបី ��តវូ័ផី្លូ�់ តាម្ពុរយៈកាគំ្រោះម្ពុរាា  ក់�មារអាចំ �តវូ័អម្ពុគ្រោះ�យ ប�គា�ផី្លូ�់ការ
��ំទ ដែដ៏�ត��ការអ��ញ្ញាា ត គ្រោះហិើយត��ការ �តវូ័ធាន្ទាថ្នា មា�
បរ�ិកាស្តុ�បក់បគ្រោះ�យផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ស្តុ�មាប ់ក់�មារ ។

គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� វ័ធិា�ការផូ្លូ�វ័ចំាប ់ដែដ៏��តវូ័ផី្លូ�់ គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុ  �បកាស្តុ
គ្រោះ�ះម្ពុ�ិ�តូវ័បា�អ��វ័តុជាស្តុែ័យ�បវ័តុគិ្រោះ�ើយ បា�ដែ�គុ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ការអ��វ័តុ 
ដែដ៏��តូវ័បា�ដែណ៍ន្ទាគំ្រោះ�យ �ព័ះរាជីអាជំា ឬគ្រោះម្ពុធាវ័ �តណំាងឱ្យយក់�មារ   គ្រោះ�
គ្រោះព័� ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុ ការជី�ំ�ជំី�ម្ពុះ។  គ្រោះចំញព័�ការស្តុមាា ស្តុ ជាម្ពុយួអាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ
យ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ មា�ការគ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នា គ្រោះ�គ្រោះព័�ការអ��វ័តុ វ័ធិា�ការ
ការពារ �តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង ជាទ�គ្រោះ�  វ័ធិា�ការទាំងំគ្រោះ�ះ �តូវ័បា�គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ�ើង
ចំំគ្រោះពាះ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ។ អាក់ឯក់គ្រោះទស្តុ ដែផ្លូាក់កិ់ចំចការពារ ក់�មារ ជាម្ពុយួ�ងឹ 
APLE បា�ព័�យ�់ថ្នា៖

គ្រោះម្ពុធាវ័ �របស់្តុគ្រោះយើងដែតងដែតគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំម្ពុស្រ្ត�ុ�ត��ការឱ្យយគ្រោះ�បើ�បាស់្តុរបាងំស្តុ�មាប់
ការពារឯក់ជី�ភាព័ ឬគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ការស្តុមាា ស្តុតាម្ពុតណំ៍រភាជ បទ់�រទស្តុំ� ៍
ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�ស្តុវ័ន្ទាការជី�ំ�ជំី�ម្ពុះកី់� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នា 
ក់�មារ ម្ពុ�ិរងការបាះទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិ  តាម្ពុរយៈ ការចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការជី�ំ�ជំី�ម្ពុះកី់� 
�ងិប�ាបត់��ការដ៏�ចំ�ា ជាម្ពុយួ�ងឹជី�គ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ើយ។ បញ្ញាា គ្រោះ�ះ �តវូ័បា�
អ��វ័តុពិ័តជា�ា ង� ិគ្រោះ�ក់ា�ងត��ការម្ពុយួចំំ�ួ� ដែដ៏�គ្រោះយើងបា� �ិង
ក់ពំ័�ងគ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួ។ បា�ដែ�កុារគ្រោះរៀបចំំដែបបគ្រោះន្ទាះ បា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងភាគគ្រោះ�ចំើ�
គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� ដែដ៏�គ្រោះយើងបា�ទាំម្ពុទាំរ [តាម្ពុរយៈ �ព័ះរាជីអាជំា ឬគ្រោះម្ពុធាវ័ �
ដែដ៏�តំណាងឱ្យយក់�មាររងគ្រោះ��ះ] បា�គ្រោះណាះ ះ។ (RA៤-CA-0១-A-justice) 

ផ្លូា�យគ្រោះ�វ័ញិ ក់ម៏ា�ការបងាា ញព័� អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ ដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ផ្លូង
ដែដ៏រថ្នា ជី�រងគ្រោះ��ះជាគ្រោះ�ចំើ� �ិង�គួស្មាររបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ម្ពុ�ិដឹ៏ងអំព័� វ័ធិា�ការ
ការពារទាំងំគ្រោះ�ះ �ងិម្ពុ�ិគ្រោះ�បើ�បាស់្តុវ័ធិា�ការទាំងំគ្រោះន្ទាះគ្រោះ�ើយ។ (RA៤-CA-
02-A&B). 

អាក់ឯក់គ្រោះទស្តុដែផ្លូាក់កិ់ចំចការពារ ក់�មារម្ពុក់ព័� APLE ក់ប៏ា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា 
ម្ពុ�ិដែម្ពុ��គបត់��ការទាំងំអស់្តុ ស្តុ�ទធដែត ពិ័តជា មា�របាងំស្តុ�មាបឯ់ក់ជី�
ភាព័គ្រោះ�ើយ។  (RA៤-CA-0១-A-justice) 

អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុម៌ាា ក់គ់្រោះទៀត បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ក់�មាររងគ្រោះ��ះរដែម្ពុង
ដែតង រងការបាះទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ក់ា�ង
ប�ាបត់��ការ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ  �បសិ្តុ�គ្រោះបើ  ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ  គជឺាស្តុមាជីកិ់មាា ក់រ់បស់្តុ
�គសួ្មារ។ (RA៤-CA-0៤-A&B-justice) ជាការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ
សិ្មា�ភាព័គ្រោះ�ះ អាក់គ្រោះ�ូើយតបមាា ក់ដ់ែដ៏�ជា�ព័ះរាជីអាជំា បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ 
"រហិ�តម្ពុក់ដ៏�់គ្រោះព័�គ្រោះ�ះ ត��ការបា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ វាងំ�� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រម្ពុ�ិ
ឱ្យយជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ងិជី�រងគ្រោះ��ះព័�ការគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញគ្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុក់។"  (RA៤-
CA-១0-A-justice)

វ័ធិា�ការក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�ម្ពុយួ ដែដ៏��តវូ័បា�ទទួ�ស្មាា �់�ា ងមា�
ស្តុងាតភាព័ គ្រោះ�យក់�មាររងគ្រោះ��ះ �ងិអាក់ដែថទាំ ំគឺវ័តុមា� របស់្តុប�គា�ិក់
អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� (គ្រោះម្ពុធាវ័ � ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ អាក់ផី្លូ�់�បកឹ់ា។�។) 
គ្រោះ�ទ�ទាំងំជំីហា���ម្ពុយួៗ នៃ�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការយ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍។ ព័កួ់គ្រោះគបា�
បញ្ញាជ ក់ថ់្នា ប�គា�ិក់ផី្លូ�់ ការ��ំទផូ្លូ�វ័ចំតុិ �ិងការ��ំទជាក់ដ់ែស្តុងី 
(ឧទាំហិរណ៍៍ ជាម្ពុយួ�ងឹការដ៏កឹ់ជីញ្ឈច� � គ្រោះ�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ត��ការ) រមួ្ពុទាំងំ
ការគ្រោះ�តៀម្ពុ�ក់ខណ៍ៈក់�មារ �ងិឪព័�ក់មីាយ ស្តុ�មាប ់ការចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងអងា
ជី�ំ�ជំី�ម្ពុះត��ការ �ិងការដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ �ិខតិស្មាា ម្ពុដែដ៏�ចាបំាចំ ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីយួ
ព័កួ់គ្រោះគ �ក់ព់ាក់យបណឹី៍ងទាំម្ពុទាំរសំ្តុណ៍ង។ ក់�មារមាា ក់ប់ា�ដែថូងថ្នា៖ 
ព័កួ់គ្រោះគបា�ព័�យ�់�ា ងចំាស់្តុ ពិ័តជាផី្លូ�់ការគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុដ៏�់ខំ�ឱំ្យយមា�
ភាព័កូាហា�ក់ា�ងការ��ិយ... គ្រោះហិើយខំ�មំា�ទ�ំ�ក់ចិំតុ ក់ា�ងការ��ិយ។ 
ព័កួ់គ្រោះគបា��បាបខ់ំ�ថំ្នា ស្មាចំគ់្រោះរឿងអែ�ក់គ៏្រោះ�យ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគសួ្តុរខំ�ឱំ្យយព័�យ�់ 
ដ៏�ចំជា ស្មាចំគ់្រោះរឿងនៃ�ការរគំ្រោះ�ភគ្រោះស្តុព័ស្តុ�ធវ័ៈ ខំ��ំតវូ័ដែត��ិយ អពំ័� អែ�ដែដ៏�
ព័តិជាបា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង។ គ្រោះហិើយខំ�អំាចំមា�ភាព័កូាហា� គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគ
គ្រោះ�គ្រោះ�កាយខំ�។ំ (RA៤-CA-2-A-Child)។

ម្ពុស្រ្ត�ុ�មាា ក់ម់្ពុក់ព័��បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ ៌បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា �ុ�
គ្រោះ��ក់ម្ពុឯក់គ្រោះទស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ះ�ស្មាយគ្រោះ�យផ្ទាា �់ជាម្ពុយួក់រណ៍�  ដែដ៏�

៣.៣ ការទទួ��នយ�តិតិធិម្ភ៌ និងការទទួ��ន ឧ�ក្រុ�យ័៣.៣ ការទទួ��នយ�តិតិធិម្ភ៌ និងការទទួ��ន ឧ�ក្រុ�យ័

* �បកាស្តុគឺជាគ្រោះស្តុចំកុ់�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំរបស់្តុ�ក់សួ្តុង ឬអ�ុរ�ក់សួ្តុងដែដ៏�ចំ�ះហិតិគ្រោះ�ខាគ្រោះ�យរដ៏ឋម្ពុស្រ្ត�ុ�ពាក់ព់័�័ធ។ គ្រោះស្តុចំកុ់��បកាស្តុ�តូវ័ដែតអ��គ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុរដ៏ឋធិមុ្ពុ��ញ្ឈា  �ងិចំាប ់ឬអ���កឹ់តយដែដ៏�គ្រោះ�ង។ ទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ផ្ទាា �់ខួូ�ជាម្ពុយួទ��បឹក់ាបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុនៃ��ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច អត�តយ�ទធជី� �ិងយ�វ័��តសិ្តុម្ពុីទាំ (ដែខធិា� 2020)។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ90

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់�មារគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ��ក់ម្ពុអាចំ ជាគ្រោះ��ក់ម្ពុណាមាា ក់ ់ដែដ៏�ធូាប់
បា� ជី�ំ�ជំី�ម្ពុះក់រណ៍�  បូ�។់ គ្រោះ��ក់ម្ពុទាំងំគ្រោះន្ទាះ ក់អ៏ាចំទទួ�ប�ា�ក់ គ្រោះ�ើ ក់�មារ
ផ្លូងដែដ៏រ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ បញ្ញាា គ្រោះ�ះ គឺជាអែ�ម្ពុាាងដែដ៏�ពិ័បាក់ 
ស្តុ�មាប ់ក់�មារ ដែដ៏��តវូ័�ូងកាត�់បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុផូ៌្លូ�វ័ចំាប។់ (RA៤-CA-
0១-A)

ការបាះទងាិចំស្មារជាថុ�ការបាះទងាិចំស្មារជាថុ�

ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ� ការជំី��ជំី�ម្ពុះរបស់្តុត��ការ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ក់�៏តវូ័
គ្រោះ�ូើយតបសំ្តុណួ៍រ ព័� អាក់�បក់បវ័ជិាជ ជី�វ័ៈខ�ស្តុៗ�ា  ផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះ�គ្រោះព័� ក់ពំ័�ងផី្លូ�់
ស្តុក់ខ�ក់មុ្ពុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ព័ម្ពុទាំងំ គ្រោះ�ក់ា�ងការសួ្តុរស្មាក់ំ �របស់្តុភាគ�បដិ៏បក់ខ។ 
អាក់ឯក់គ្រោះទស្តុដែផ្លូាក់កិ់ចំចការពារ ក់�មារ ម្ពុក់ព័� អងាការ APLE បា�ក់តស់្តុមាា �់ 
ថ្នា "សំ្តុណួ៍រន្ទាន្ទា �តវូ័បា�សួ្តុរ គ្រោះ�យ ភាគ�ខ�ស្តុៗ�ា គ្រោះ�ក់ា�ងប�ាបស់្តុវ័ន្ទាការ 
គ្រោះ�យ�ព័ះរាជីអាជំា គ្រោះ��ក់ម្ពុ �ងិជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�យ គ្រោះម្ពុធាវ័ �ការពារ
ចំ�ងគ្រោះចាទ។ "  អាក់គ្រោះ�ូើយតប បា�ប�ុ ព័�យ�់ថ្នា គ្រោះម្ពុធាវ័ �ការពារចំ�ងគ្រោះចាទ៖

[…] សួ្តុរសំ្តុណួ៍រពិ័បាក់ៗ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគអាចំសួ្តុរបា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយមា�ការទមូាក់់
ការគ្រោះចាទ�បកា� ់ ឬគ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើឱ្យយ អតិថជិី�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ទទួ�ទណិ៍ក់មុ្ពុ
កា�ដ់ែតតិចំ...។ ក់�មាររងការបាះទងាចិំខូាងំណាស់្តុ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�ូើយ សំ្តុណួ៍រ
�បគ្រោះភទគ្រោះន្ទាះ ព័�គ្រោះម្ពុធាវ័ �ការពារចំ�ងគ្រោះចាទ។ (RA៤-CA-0១-A-justice)

រយៈគ្រោះព័� នៃ�ដ៏ំគ្រោះណ៍ើ រការ �ិងការជំី��ំជី�ម្ពុះកី់�រយៈគ្រោះព័� នៃ�ដ៏ំគ្រោះណ៍ើ រការ �ិងការជំី��ំជី�ម្ពុះកី់�

អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ ន្ទាន្ទា បា�បងាា ញថ្នា ជាទ�គ្រោះ� 
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការត��ការ យតឺ។ អាក់គ្រោះ�ូើយតបមាា ក់ ់ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ អាក់គ្រោះ�ូើយតប
ន្ទាន្ទា បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការទាំងំគ្រោះ�ះអាចំចំំណាយគ្រោះព័�ជាគ្រោះ�ចំើ�
ឆ្នាំា ។ំ គ្រោះហិើយ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប� ជា គ្រោះយើងបា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ ការដែក់�មិ្ពុចំំគ្រោះពាះ គ្រោះ�ី��នៃ�
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការជី�ំ�ជំី�ម្ពុះកី់� ក់ី� ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�ះអាចំ គ្រោះ�ដែត �តវូ័ការ ការ ដែក់�មិ្ពុ 
ជាគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះទៀត។ រយៈគ្រោះព័�ដ៏ដ៏ែវ័ងគ្រោះ�ះ�ក់ស់្តុមុាធិបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើ ក់�មារ ដែដ៏��តវូ័
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�ះ រយៈ  ជាគ្រោះ�ចំើ�ឆ្នាំា ។ំ (RA៤-CA-02-A&B-
justice)

ការគ្រោះ�ះ�ស្មាយគ្រោះ��ផូ្លូ�វ័ការ គ្រោះ�គ្រោះ���បព័�័ធត��ការ ការគ្រោះ�ះ�ស្មាយគ្រោះ��ផូ្លូ�វ័ការ គ្រោះ�គ្រោះ���បព័�័ធត��ការ 

គ្រោះ�ងតាម្ពុការ�ស្មាវ័�ជាវ័ព័�ម្ពុ��ម្ពុក់ ឧបស្តុគាសំ្តុខា�ម់្ពុយួ ក់ា�ងការទទួ� បា�ភាព័យ�តិុធិម្ពុ ៌ស្តុ�មាបជ់ី�រងគ្រោះ��ះ OCSEA គឺ ការគ្រោះ�ះ�ស្មាយ គ្រោះ��ផូ្លូ�វ័ការ គ្រោះ�
គ្រោះ���បព័�័ធត��ការ ដែដ៏� ជាការអ��វ័តុជាទ�គ្រោះ� គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ 

ការស្តុមាា ស្តុ ដែដ៏��តវូ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�យ គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�បញ្ញាជ ក់ថ់្នា វ័បីធិម្ពុន៌ៃ�ការគ្រោះ�ះ�ស្មាយគ្រោះ���បព័�័ធត��ការ គ្រោះ�ដែតមា�គ្រោះ�ចំើ� គ្រោះ�ក់ា�ង
�បគ្រោះទស្តុគ្រោះ�ះ។ អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ មាា ក់ ់បា�ដែចំក់ចាយថ្នា៖   គ�ណ៍តនៃមូ្ពុនៃ� គ្រោះស្តុចំកី់�នៃថូថា�រពាក់ព់័�័ធ�ឹងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �តូវ័បា�ចាតទ់�ក់�ា ងខុស់្តុថ្នា 
�តវូ័ទទួ�បា� ការគ្រោះ�រព័ �ងិការស្តុរគ្រោះស្តុើរ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ  �គសួ្មារ ជាគ្រោះ�ចំើ� �ឹងចំងរ់ក់ា ការរគំ្រោះ�ភបពំា� ជាគ្រោះរឿងឯក់ជី� �ិងរក់ាភាព័គ្រោះស្តុៃៀម្ពុស្មាៃ ត ់ជាជាង ការ
�ូងកាត ់�បព័�័ធត��ការស្មាធារណ៍ៈ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះន្ទាះ គ្រោះ�ចំើ� ផី្លូ�់�ទធផ្លូ�ជាការគ្រោះរៀបអាពាហ៍ិ ពិ័ពាហ៍ិ ជាម្ពុយួ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ឬការគ្រោះ�ះ�ស្មាយ គ្រោះ�
គ្រោះ���បព័�័ធត��ការ។   (RA៤-CA-02-A&B-justice) 

អាក់គ្រោះ�ូើយតបរ�បគ្រោះ�ះ ក់ប៏ា�បដែ�ិម្ពុថ្នា៖ "ម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ិងម្ពុស្រ្ត�ុ�ត��ការម្ពុយួចំំ�ួ� ទទួ�ផ្លូ��បគ្រោះ�ជី� ៍ព័� ការ�ព័ម្ពុ គ្រោះ�ព័ៀងទាំងំគ្រោះ�ះ។ ពួ័ក់គ្រោះគ ទទួ�បា�
�បគ្រោះ�ជី� ៍ផ្ទាា �់ខួូ� ជាម្ពុយួគ�ំតិនៃ�ការគ្រោះធិែើ ឱ្យយមា�ភាព័យ�តិុធិម្ពុ ៌ដែដ៏� �តវូ័បា�ព័�ងងឹបដែ�ិម្ពុ គ្រោះ�យការយ�់គ្រោះ�ើញជាវ័បីធិម្ពុ ៌ចំំគ្រោះពាះ ក់រណ៍� ដែបបគ្រោះ�ះ។"  
(RA៤-CA-02-A&B-justice)។ 

អាក់ឯក់គ្រោះទស្តុដែផ្លូាក់ទទួ�ក់រណ៍�  ម្ពុក់ព័� Hagar បា�បដែ�ិម្ពុការព័�យ�់ម្ពុយួគ្រោះទៀត ចំំគ្រោះពាះ ការអ��វ័តុគ្រោះ�ះ គ្រោះ�យដែថូងថ្នា៖ "គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �គសួ្មារ ដែដ៏�មា�ការ
អបរ់ទំាំប  ម្ពុ�ិចំង ់គ្រោះ�កា�ត់��ការគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�ការរគំ្រោះ�ភ បពំា�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើង អាក់រគំ្រោះ�ភបពំា� �ងិ�គួស្មារ�ឹង ព័ា�ម្ពុគ្រោះ�ះ�ស្មាយ  �ងិ
គ្រោះជីៀស្តុវាង ការគ្រោះ�កា�ត់��ការ។"  (RA៤-CA-0៨-A-justice)។  
 
គ្រោះ�គ្រោះព័� គ្រោះធិែើការគ្រោះ�ះ�ស្មាយ គ្រោះ��ផូ្លូ�វ័ការគ្រោះហិើយ �ិងគ្រោះ�គ្រោះព័� ក់រណ៍� �តវូ័បា�រាយការណ៍៍ជី��ដ៏�់ �បព័�័ធយ�តិុធិម្ពុ ៌ផូ្លូ�វ័ការរចួំគ្រោះហិើយ អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ ដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ៌
�ព័ហិទុណិ៍ មាា ក់ប់ា�ព័�យ�់ថ្នា ក់�មាររងគ្រោះ��ះ រដែម្ពុងដែតងទនំ្ទាក់ទ់�ំងអងាការ ស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ ជំី�យួ គ្រោះ�ក់ា�ងការដ៏ក់ក់រណ៍� វ័ញិ គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគ
ភយ័ខូាចំចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះ�កា� ់បា�ស្តុ ុ�គរបា� បន្ទាា បព់័�ទទួ�បា���យកាក់។់ (RA៤-CA-02-A&B-justice)

៣.៣ ការទទួ��នយ�តិតិធិម្ភ៌ និងការទទួ��ន ឧ�ក្រុ�យ័



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 91

ជីំ�ួយដែផ្លូាក់ចំាប់ជីំ�ួយដែផ្លូាក់ចំាប់

�ព័ះរាជីអាជំារងមាា ក់ ់គ្រោះ�ត��ការរាជីធា��ភាគំ្រោះព័ញ បា�បងាា ញថ្នា ការមា�
តណំាងផូ្លូ�វ័ចំាប ់ស្តុ�មាប ់ក់�មាររងគ្រោះ��ះ នៃ� OCSEA ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជា�ក់ខខណិ៍
ចាបំាចំ ់គ្រោះ�គ្រោះ�កាម្ពុចំាបគ់្រោះ�ើយ។ (RA៤-CA-១0-A-justice)។  គ្រោះ��ក់ម្ពុ
មាា ក់ម់្ពុក់ព័�ស្មា�ដ៏បំ�ងរាជីធា��ភាគំ្រោះព័ញ បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ "គ្រោះ�ង
តាម្ពុចំាប ់ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ម្ពុ�ិ�តូវ័បា�

ផុ្លូ�់គ្រោះម្ពុធាវ័ �គ្រោះ�ើយ ព័កួ់គ្រោះគមា�ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ  ឪព័�ក់ ឬមីាយ/អាក់ដែថទាំ ំ
ដែដ៏�អាចំតំណាងឱ្យយព័កួ់គ្រោះគបា�។"  (RA៤-CA-0៩-A-justice) 

គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� អាក់�បក់បវ័ជិាជ ជី�វ័ៈ ដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ន្ទាន្ទា
ព័តិជាបា�បងាា ញថ្នា ក់�មារម្ពុក់ព័��គសួ្មារ�ក់��ក់ មា� �ទធភាព័ទទួ�បា�
ការ��ំទដែផ្លូាក់ចំាប ់ព័�ន្ទាយក់�ឋ �ជំី�យួដែផ្លូាក់ចំាប ់នៃ�គណ៍ៈគ្រោះម្ពុធាវ័ � ក់មុ្ពុ�ជា
 �ងិអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ� រ�ឋ ភបិា� ជាក់�់ក់។់ អាក់ឯក់គ្រោះទស្តុដែផ្លូាក់ទទួ�
ក់រណ៍�  ម្ពុក់ព័� Hagar ក់មុ្ពុ�ជា បា�ដែថូងថ្នា ជី�ំយួ ដែផ្លូាក់ចំាប ់ភាគគ្រោះ�ចំើ� បា�
ម្ពុក់ព័� អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� រមួ្ពុទាំងំ អងាការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ 
(APLE) ដែដ៏� ផី្លូ�់ការព័គិ្រោះ��ះគ្រោះ�ប�់ �ិងការតណំាងផូ្លូ�វ័ចំាប ់គ្រោះ�យ
ម្ពុ�ិគិតកំ់នៃរ ដ៏�់ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ  ក់�មារងាយរងគ្រោះ��ះ ស្មាក់ំ � �ងិស្តុមាជីកិ់
�គួស្មារ (RA៤-CA-0៨-A-justice) អងាការ Terre des Hommes 
�បគ្រោះទស្តុហិ��ង ់ដែដ៏� ផី្លូ�់ការ��ំទដែផ្លូាក់ចំាប ់តាម្ពុរយៈ ការអម្ពុដ៏គំ្រោះណ៍ើ រ
ក់�មាររងគ្រោះ��ះ គ្រោះ�កា�ប់ា�ស្តុុ��គរបា� �ងិ ត��ការ (RA៤-CA-0៥-A-
justice) �ិងស្តុមុ្ពុ�័ធដែខុរជីគំ្រោះរឿ� �ងិការពារសិ្តុទធមិ្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�ផី្លូ�់
គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែណ៍ន្ទាដំែផ្លូាក់ចំាប ់អពំ័� រគ្រោះបៀប�ក់ព់ាក់យបណឹី៍ង �បសិ្តុ�គ្រោះបើ 
ជី�រងគ្រោះ��ះព័� OCSEA មា�បំណ៍ងគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ (RA៤-CA-02-A&B-
justice)។ 

ជី�រងគ្រោះ��ះ OCSEA �ិងអាក់ដែថទាំ ំដែដ៏��តូវ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�
បងាា ញថ្នា ព័កួ់គ្រោះគបា�ទទួ� ការ��ំទដែផ្លូាក់ចំាប ់ព័� គ្រោះម្ពុធាវ័ � របស់្តុអងាការ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�។ ការ��ំទគ្រោះ�ះ បា�ទទួ�ការគ្រោះ�រព័ �ងិការ
ទទួ�ស្មាា �់�ា ងវ័ជិីជមា�ជាខូាងំ។ ក់�មារបា���ិយអពំ័� អារមុ្ពុណ៍៍
ភយ័ខូាចំ �ិងបា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា វ័តុមា�នៃ�គ្រោះម្ពុធាវ័ � �ងិប�គា�ិក់របស់្តុ
អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ� រ�ឋ ភបិា� ព័តិជាមា�ស្មារសំ្តុខា�ណ់ាស់្តុ ក់ា�ងការផី្លូ�់ ការ
��ំទ �ិងភាព័ចំាស់្តុ�ស់្តុអពំ័� ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការទាំងំគ្រោះ�ះ។ ក់�មារមាា ក់ប់ា�
បងាា ញថ្នា គ្រោះម្ពុធាវ័ �បា�ព័�យ�់ អំព័� ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការផូ្លូ�វ័ចំាប ់គ្រោះហិើយគ្រោះ�គ្រោះព័�ន្ទាង
ម្ពុ�ិយ�់ ឪព័�ក់របស់្តុន្ទាងបា�សួ្តុរសំ្តុណួ៍រជំី�សួ្តុន្ទាង (RA៤-CA-៧-A-
Child)

គ្រោះទាំះប�ជាការ��ំទរបស់្តុ គ្រោះម្ពុធាវ័ � �តូវ័បា�ចាតទ់�ក់ជារមួ្ពុថ្នាមា��ក់ខណ៍ៈ
វ័ជិីជមា� �ិងស្តុម្ពុ�ស្តុបកី់� ក់�មាររងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�ព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័� អារមុ្ពុណ៍៍
ភយ័ខូាចំ  គ្រោះ�គ្រោះព័�ជួីបជាម្ពុយួគ្រោះម្ពុធាវ័ �របស់្តុ�ត ់គ្រោះ�យស្មារគ្រោះម្ពុធាវ័ �របស់្តុ
�ត ់គជឺាស្រ្តស្តុុ�។ �តប់ា�ដែថូងថ្នា �តច់ំងប់ា�គ្រោះម្ពុធាវ័ � �បុស្តុគ្រោះ�ចំើ�ជាង 

គ្រោះ�យស្មារ �តគ់្រោះអៀ� ចំំគ្រោះពាះការព័ភិាក់ា ក់រណ៍� របស់្តុ�តជ់ាម្ពុយួស្រ្តស្តុុ�។ 
ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ក់ប៏ា�បងាា ញថ្នា ភាស្មា ដែដ៏�គ្រោះម្ពុធាវ័ �បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ  ព័បិាក់
យ�់ផ្លូងដែដ៏រ។ (RA៤-CA-៣-A-Child)។

អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ បា�ស្តុគ្រោះងើតគ្រោះ�ើញថ្នា ជី�ំយួដែផ្លូាក់
ចំាបស់្តុ�មាបក់់�មាររងគ្រោះ��ះ ព័�គណ៍ៈគ្រោះម្ពុធាវ័ � ក់មុ្ពុ�ជាម្ពុ�ិ�គប�់��គ់្រោះ�ើយ 
គ្រោះ�យស្មារ គ្រោះស្តុចំក់ី��តវូ័ការគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ើស្តុ��បគ្រោះព័ក់ គ្រោះហិើយ�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះដែដ៏រ 
ស្តុម្ពុតិភាព័អងាការ  ម្ពុ�ិដែម្ពុ� រ�ឋ ភបិា� គ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិ គ្រោះ�យស្មារ ធិ�ធា�
ហិរិញ្ឈា វ័តិ�ដែដ៏�មា�។ អាក់គ្រោះ�ូើយតបមាា ក់ប់ា�បងាា ញ��វ័ ក់ងែះគ្រោះម្ពុធាវ័ �
ស្តុ�មាប ់ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ចំំគ្រោះពាះ�គបទ់�ម្ពុងន់ៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា រមួ្ពុ
ទាំងំ OCSEA (RA៤-CA-0៦-A&B-justice)។ �បធា�ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ក់ចិំចការពារ ក់�មារនៃ�អងាការមូ្ពុបត់ាបាា ង បា�ស្តុងើតធ់ិៃ�អ់ពំ័�ស្មារសំ្តុខា� ់នៃ�
ជី�ំយួ ដែផ្លូាក់ ចំាប ់គ្រោះ�យដែថូងថ្នា គ្រោះ�គ្រោះព័��ុ�វ័តុមា�របស់្តុគ្រោះម្ពុធាវ័ � គ្រោះ��ក់ម្ពុ
ម្ពុ�ិយក់ចិំតុទ�ក់�ក់ចំ់ំគ្រោះពាះ ក់�មាររងគ្រោះ��ះគ្រោះ�ើយ។ (RA៤-CA-0៧-A-
justice)។

៣.៣.2 សំ្តុណ៍ង៣.៣.2 សំ្តុណ៍ង

ក់�មាររងគ្រោះ��ះ នៃ� OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា បា�ដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ង គ្រោះ�ក់ា�ង
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ រដ៏ឋបីគ្រោះវ័ណ៍�  ឬ�ព័ហិទុណិ៍ ដ៏�ចំមា�ដែចំង គ្រោះ�ក់ា�ងមាតកិាទ� ៣ នៃ�
�ក់ម្ពុ��តវិ័ធិិ��ព័ហិទុណិ៍ គ្រោះ�យម្ពុ�ិគិតថ្នា គ្រោះតើព័យស្តុ�ក់មុ្ពុ អាចំជាព័យស្តុ�ក់មុ្ពុ
ខាង រ�បកាយ ឬខាងផូ្លូ�វ័ចំតុិគ្រោះ�ើយ។  គ្រោះទាំះប�ជា ក់�មាររងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA 
អាចំដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ង តាម្ពុរយៈ ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ រដ៏ឋបីគ្រោះវ័ណ៍�  ឬ�ព័ហិទុណិ៍កី់� 
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុអាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ដែដ៏��តវូ័បា�
ស្តុមាា ស្តុ ពាក់ព់័�័ធបណឹី៍ងទាំម្ពុទាំរសំ្តុណ៍ងទាំងំអស់្តុព័� ជី�រងគ្រោះ��ះ 
OCSEA ស្តុ�ទធដែតទំ�ងជាពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ រដ៏ឋបីគ្រោះវ័ណ៍� ។ 
 
ការយ�់ដ៏ឹង �ិងការអ��វ័តុ របស់្តុ ក់�មាររងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA ក់ា�ងការយ�់ដ៏ឹង �ិងការអ��វ័តុ របស់្តុ ក់�មាររងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA ក់ា�ង
ការដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ងការដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ង

ព័� ការស្តុមាា ស្តុនៃ�គគ្រោះ�មាងការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ជ់ាម្ពុយួ ក់�មាររងគ្រោះ��ះនៃ� 
OCSEA ចំំ�ួ��បាមំ្ពុយួន្ទាក់ ់ព័កួ់គ្រោះគភាគគ្រោះ�ចំើ� បា�ដ៏ងឹ អំព័�ជីគ្រោះ�ម្ពុើស្តុក់ា�ង
ការដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ង គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា� ព័� អងាការ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� ដែដ៏���ំទពួ័ក់គ្រោះគ គ្រោះហិើយគ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ គ្រោះ��ក់ម្ពុ �ងិ
ម្ពុស្រ្ត�ុ�ត��ការបា�ព័ភិាក់ាអពំ័�បញ្ញាា សំ្តុណ៍ង គ្រោះ�ក់ា�ង ត��ការ ។ យ�វ័ជី�
មាា ក់ ់បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ "ខំ�បំា�ដ៏ងឹ... គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះ�ត��ការ គ្រោះ�ចំំគ្រោះពាះម្ពុ�ខ
ឪព័�ក់មីាយរបស់្តុខំ� ំគ្រោះ�គ្រោះព័�ដ៏បំ�ងដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគបា�សួ្តុរថ្នា គ្រោះតើអាក់ ចំង់
ទាំម្ពុទាំរបា�នុ្ទា�? (RA៤-CA-0៧-A-Child) ការស្តុមាា ស្តុ ជាម្ពុយួ អាក់
វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ ក់ប៏ា�បញ្ញាជ ក់ថ់្នា ជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� CSEA 
រមួ្ពុទាំងំ OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ចំាប�់ា ងស្តុក់មុ្ពុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ង គ្រោះ�យមា�ការ��ំទព័�អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�។  

៣.៣ ការទទួ��នយ�តិតិធិម្ភ៌ និងការទទួ��ន ឧ�ក្រុ�យ័



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ92

ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុក់�មាររងគ្រោះ��ះ នៃ� OCSEA ទាំងំ�បាមំ្ពុយួន្ទាក់ ់ដែដ៏��តវូ័បា�
ស្តុមាា ស្តុ ពួ័ក់គ្រោះគចំំ�ួ�ប�ន្ទាក់ប់ា�បញ្ញាជ ក់ថ់្នា ព័កួ់គ្រោះគទទួ�បា� សំ្តុណ៍ង។

ឧបស្តុគាចំំគ្រោះពាះការដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ងឧបស្តុគាចំំគ្រោះពាះការដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ង

គ្រោះទាំះប�ជាមា�ការយ�់ដ៏ងឹ �ិងការអ��វ័តុ ការដែស្តុែងរក់សំ្តុណ៍ង គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា
ក់ី� អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ន្ទាន្ទា បា�បងាា ញថ្នា ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ
គ្រោះ�ះមា��តូវ័ការការចំំណាយគ្រោះ�ចំើ� �ិងវាពិ័បាក់ទទួ�បា�ជី�ំយួដែផ្លូាក់
ចំាបក់់ា�ង ការ បណឹី៍ងទាំម្ពុទាំរសំ្តុណ៍ង។ បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់
យ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ បា�បងាា ញថ្នា "ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការទាំម្ពុទាំរសំ្តុណ៍ង ម្ពុ�ិ
ងាយ�ស្តុ�ួគ្រោះ�ើយ គ្រោះហិើយវារតិដែតពិ័បាក់ដែថម្ពុគ្រោះទៀត  គ្រោះ�គ្រោះព័�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ជី�បរគ្រោះទស្តុ។"  (RA៤-CA-0៥-A-justice) ក់�មាររងគ្រោះ��ះ �ងិអាក់ដែថទាំំ
ដែដ៏��តូវ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�ដែចំក់ចាយថ្នា ជាទ�គ្រោះ�ការដែស្តុែងរក់�ិងទទួ�
បា� សំ្តុណ៍ង ជាដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការដ៏ដ៏ែវ័ងឆ្នាំៃ យ �ងិមា�ការជីរំ�ញទកឹ់ចិំតុ �ិង
គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុប�ិុចំប�ួុចំ

បញ្ញាា �បឈម្ពុបដែ�ិម្ពុម្ពុយួគ្រោះទៀត  គឺ ការគ្រោះ�ះ�ស្មាយ គ្រោះ�គ្រោះ���បព័�័ធត��ការ
ដែដ៏�គ្រោះ�ដែតប�ុគ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ដែដ៏�អាចំន្ទាគំ្រោះ�ដ៏�់ការ�ទិណិ៍ភាព័
របស់្តុជី�គ្រោះ�ុើស្តុ សំ្តុណ៍ងហិរិញ្ឈា វ័តិ�មា�ចំំ�ួ�តិចំជាងទ�ម្ពុងន់ៃ�
ការខ�ចំខាតរបស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ   �ិងគ្រោះស្តុវា��ំទដ៏�់ជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�មា�ការ
ខែះខាត។ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�៖ ការគ្រោះ�ះ�ស្មាយគ្រោះ��ផូ្លូ�វ័ការគ្រោះ�គ្រោះ���បព័�័ធត��ការ
គ្រោះ�ទពំ័រ័ ៩2)

ស្តុ�ម្ពុី �ដែតគ្រោះ�ទ�បផំ្លូ�ត ត��ការបា�គ្រោះចំញដ៏�កាបងាា បឱ់្យយផី្លូ�់សំ្តុណ៍ងកី់� អាក់
វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់ យ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ការអ��វ័តុដ៏�កាគ្រោះ�ះ
គជឺាការ�ំបាក់ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុភាគគ្រោះ�ចំើ� ម្ពុ�ិផី្លូ�់សំ្តុណ៍ង។ 
ម្ពុ��គ្រោះហិត�ម្ពុយួ ដែដ៏��តវូ័បា�ផី្លូ�់ស្តុ�មាបចំ់ំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ គឺថ្នា គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ 
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ ម្ពុ�ិមា�ម្ពុគ្រោះធិាបាយដែផ្លូាក់ហិរិញ្ឈា វ័តិ�។

៣.៣.៣ គ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ ៣.៣.៣ គ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ 

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា��ំទ ស្តុងាម្ពុដ៏�់ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ នៃ�  OCSEA 
គ្រោះ�ងតាម្ពុអាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ ដែដ៏��តវូ័បា�
ស្តុមាា ស្តុ ទាំងំទ�ភាា ក់ង់ាររ�ឋ ភបិា� �ងិអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះដ៏ើរតួ
ន្ទាទ��ា ងសំ្តុខា�។់ មាា ក់ក់់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍
ដែដ៏��តូវ័បា�ស្តុមាា ស្តុ  បា�ព័�យ�់ថ្នា “�បសិ្តុ�គ្រោះបើមា�ការ
រាយការណ៍៍ �គរបា��ឹងស្តុហិការជាម្ពុយួភាគ�ពាក់ព់័�័ធ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុនៃដ៏គ�
ស្តុហិការដ៏�ចំជា �ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច  អត�តយ�ទធជី� �ិងយ�វ័
��តសិ្តុម្ពុីទាំ �ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � ។�។  (RA៤-CA-១0-A-
justice).  បដែ�ិម្ពុព័�គ្រោះ�ះ គ្រោះស្តុវាដែដ៏�ផុ្លូ�់គ្រោះ�យ�ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � រមួ្ពុមា� 

ការ�បកឹ់ាគ្រោះ�ប�់ផូ្លូ�វ័ចំាប ់ការ��ំទផូ្លូ�វ័ចំតុិ �ិងការបញ្ឈជ� �ជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�
អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�នៃដ៏គ�ស្តុ�មាបជ់ី�ម្ពុក់ស្តុ�វ័តិិភាព័។ គ្រោះស្តុវាទាំងំគ្រោះ�ះ
�តវូ័បា�ផុ្លូ�់តាម្ពុរយៈន្ទាយក់�ខ �ការពារផូ្លូ�វ័ចំាប�់ 
�ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � ដែដ៏�ជីយួ��ំទដ៏�់ជី�រងគ្រោះ��ះតាម្ពុរយៈការផុ្លូ�់
គ្រោះម្ពុធាវ័ �ការពារគ្រោះ�យឥតគតិកំ់នៃរ ការស្តុរគ្រោះស្តុរពាក់យបណឹុ៍ង �ិង��ំទក់ា�ង
ការដែស្តុែងរក់យ�តិុធិម្ពុស៌្តុ�មាបស់្រ្តស្តុុ� �ងិគ្រោះកុ់ង�ស្តុ�ដែដ៏�រងផ្លូ�បាះពា�់គ្រោះ�យ
អគំ្រោះព័ើហិងិាទាំក់ទ់ង�ឹងគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័ គ្រោះ��គបដ់៏ណំាក់ក់ា�នៃ���តវិ័ធិិ�
ត��ការ។

ទាំក់ទ់ង�ឹងការផុ្លូ�់ការដែថទាំដំែផ្លូាក់ស្តុ�ខាភបិា�ដ៏�់ជី�រងគ្រោះ��ះនៃ� 
OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា�បា��ក់គ់្រោះចំញក់មុ្ពុវ័ធិិ�ផុ្លូ�់ការបណ្៍
ត�ះបណុា�ដ៏�់ប�គើ�ិក់ដែថទាំសំ្តុ�ខភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ស្មាងចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ងអំព័�
ហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារ �ងិការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ គ្រោះទាំះប�ជាម្ពុ�ិគ្រោះផុ្ទាត
គ្រោះ�ើ OCSEA កុ់�។ ដ៏�ចំដែដ៏�អ���បធា��កុ់ម្ពុការងារបងាើ រទបស់្មាើ តន់ៃ�
គណ៍ៈ ក់មុាធិកិារជាត�ិបយ�ទធ�បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំបា�នៃថូងថ្នា “ការ
បណុ៍� ះបណុា�ជាទ�គ្រោះ�គ្រោះផុ្ទាគ្រោះ�ើរគ្រោះបៀបផុ្លូ�់ការដែថទាំ ំ�ងិព័ាបា�
ជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�យគ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះស្តុៀវ័គ្រោះ�ដែដ៏�គ្រោះយើងបា�បគ្រោះងើើតមា�
ចំំណ៍ងគ្រោះជីើងថ្នា ‘គ្រោះស្តុៀវ័គ្រោះ�ស្តុុ�ព័�ការដែថទាំសំ្តុ�ខភាព័ក់�មាររងគ្រោះ��ះគ្រោះ�យស្មារ
អគំ្រោះព័ើហិងិា  ឬការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ’។” (RA១-CA 02-A).  
អាក់គ្រោះ�ូើយតបគ្រោះ�ះបា�ព័�យ�់ថ្នា គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៩ �ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា�បា�
បណុ៍� ះបណុា��គបូគ្រោះងាា �គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះខតុចំំ�ួ�៨ �គបដ៏ណុ៍ប់
ម្ពុណិ៍�ស្តុ�ខភាព័១៥0 គ្រោះហិើយគ្រោះ�យស្មារដែតជីងំកឺ់�វ័ �ដ៏១៩ ការ
បណុ៍� ះបណុា�ម្ពុ�ិបា�ព័�ង�ក់គ្រោះ�ដ៏�់គ្រោះខតុចំំ�ួ�១៥ដែដ៏�គ្រោះ�ស្តុ�់គ្រោះន្ទាះ
គ្រោះទ។ (RA១-CA-02 A).  ការដែថទាំសំ្តុ�ខភាព័ជាគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា 
�តវូ័បា�ផុ្លូ�់គ្រោះ�យឯក់ជី� គ្រោះហិើយអាក់គ្រោះ�ូើយតបរ�បគ្រោះ�ះក់ប៏ា�គ�ស្តុបញ្ញាជ ក់់
ថ្នា �ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា�យតឺ�ា វ័ក់ា�ងការផ្លូាភាជ បជ់ាម្ពុយួវ័ស័ិ្តុយឯក់ជី�
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា  OCSEA �ិងបទគ្រោះ�ុើស្តុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារគ្រោះផ្លូំង
គ្រោះទៀត។ គ្រោះទាំះជា�ា ងណាក់គ៏្រោះ�យ តណំាងព័��ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា�បា�
គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នា “គ្រោះយើង�ឹងគ្រោះធិែើការវាយតនៃមូ្ពុព័��ទធភាព័ដែដ៏�វ័ស័ិ្តុយឯក់ជី�
អាចំចំ��រមួ្ពុបា�” (RA១-CA-02-A)។

ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�ការរ �ក់រា���ជីងំកឺ់�វ័ �ដ៏១៩ �ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � ក់ា�ង
ក់ចិំចស្តុហិការជាម្ពុយួអងាការនៃដ៏គ� ក់ប៏ា�គ្រោះធិែើយ�ទធន្ទាការឌ្ឍ�ជី�ថ�គ្រោះ�គ្រោះ�ើ
បណុាញ Facebook របស់្តុ�ក់សួ្តុងដែដ៏�មា�អាក់តាម្ពុ��
គ្រោះ�ចំើ�ជាង១៥ម្ពុ��ឺន្ទាក់ ់ផ្លូ�ិតគ្រោះរឿងអបរ់ខូំ� �ងិស្តុមាា រៈផ្លូំព័ែផ្លូាយម្ពុយួចំំ�ួ� 
ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងជាក់�់ក់គ់្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹអំព័�ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុគ្រោះ�ើក់�មារ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ 

៣.៣ ការទទួ��នយ�តិតិធិម្ភ៌ និងការទទួ��ន ឧ�ក្រុ�យ័

* ព័ត័ម៌ា�ទទួ�បា�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�ពិ័គ្រោះ��ះគ្រោះ�ប�់ជាម្ពុយួ�ក់មុ្ពុការងារបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុនៃ��ក់មុ្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ ក់ា�ងដែខឧស្តុភា ឆ្នាំា 2ំ022 ។
* ព័ត័ម៌ា�ទទួ�បា�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�ពិ័គ្រោះ��ះគ្រោះ�ប�់ជាម្ពុយួ�ក់មុ្ពុការងារបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុនៃ��ក់មុ្ពុ�បឹក់ាជាតកិ់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ ក់ា�ងដែខឧស្តុភា ឆ្នាំា 2ំ022 ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 93

ពាក់ព់័�័ធ�ឹងការគ្រោះស្តុវា��ំទគ្រោះ�យអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� �ព័ះរាជីអាជំា
រងនៃ� ត��ការរាជីធា��ភាគំ្រោះព័ញបា�ដែថូងថ្នា "អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�
ផុ្លូ�់ការ��ំទគ្រោះ�ដ៏�់ក់�មារ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ផី្លូ�់ការ��ំទផូ្លូ�វ័ចំតុិ �ិងការ
��ំទដែផ្លូាក់ចំាប ់ដ៏�់ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ" ។    (RA៤-CA-១0-A-justice)

ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការទទួ�បា�ការ��ំទស្តុ�មាបក់់រណ៍�  OCSEA ទាំងំព័�
អងាការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ  (APLE) មា�ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុផី្លូ�់ គ្រោះស្តុវា
ជាគ្រោះ�ចំើ�ដែដ៏���ំទដ៏�់ក់�មាររងគ្រោះ��ះដែដ៏�បា�ទទ�ួរង ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
�ងិរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ រមួ្ពុទាំងំ OCSEA ដែដ៏�រមួ្ពុមា�ទាំងំគ្រោះស្តុវាគ្រោះផ្លូំង
ៗដ៏�ចំជា ការដែថទាំសំ្តុ�ខភាព័ ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួជី�ម្ពុក់ស្តុ�វ័តិិភាព័
បគ្រោះណុាះអាស្តុ�ា ការ��ំទដែផ្លូាក់ស្តុងាម្ពុ �ិងការផី្លូ�់�បកឹ់ាគ្រោះ�ប�់ព័� ផ្លូ�
បាះទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិ ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុ។ អងាការ Terre des Hommes �បគ្រោះទស្តុហិ�
�ង ់ ផី្លូ�់ការ��ំទផូ្លូ�វ័ចំតុិ �ិងការ��ំទដែផ្លូាក់ចំាប ់ដ៏�់ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ។ 
(RA៤-CA-0៥-A-justice)។

ប�គា�ិក់ផុ្លូ�់គ្រោះស្តុវាស្តុងាម្ពុជីរួម្ពុ�ខ ក់�៏តវូ័បា�ស្តុ�ំឱ្យយកំ់ណ៍ត ់��វ័ក់តុាន្ទាន្ទា 
ដែដ៏�មា�ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ ការផុ្លូ�់ គ្រោះស្តុវា ��ំទ ស្តុ�មាប ់ក់�មាររងគ្រោះ��ះនៃ� 
OCSEA ផ្លូងដែដ៏រ។ ទ�តាងំគឺ�តវូ័បា�ក់ណំ៍តជ់ាទ�គ្រោះ�បផំ្លូ�ត (៩2%) ថ្នា
ជា ក់តុាម្ពុយួ ដែដ៏�មា�ផ្លូ�បាះពា�់ គ្រោះ�ើ ការផុ្លូ�់គ្រោះស្តុវា��ំទ ដ៏�ចំជា  ការ
�បម្ពុ��ផី្លូ� ំនៃ� គ្រោះស្តុវា��ំទ គ្រោះ�តបំ� ់ទ��ក់ងុ។ គ្រោះ�យមា�ភាព័ចាបំាចំ់
�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា  ចំំគ្រោះពាះ ការមា�គ្រោះស្តុវា��ំទ គឺ ការយ�់គ្រោះ�ើញថ្នា គ្រោះស្តុវាន្ទាន្ទា
មា�គ�ណ៍ភាព័ទាំប (៨2%) ដែដ៏�អាចំមា�ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ ការទទ�ួយក់
គ្រោះស្តុវាផ្លូងដែដ៏រ។ តនៃមូ្ពុ �តូវ័បា�ក់ណំ៍តគ់្រោះ�យអាក់គ្រោះ�ូើយតបចំំ�ួ� ៦៨% ថ្នា 
ជាឧបស្តុគា ចំំគ្រោះពាះ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ក់ា�ងការទទួ� បា� គ្រោះស្តុវា  រមួ្ពុទាំងំ
ការគ្រោះរ ើស្តុគ្រោះអើងដែដ៏��តវូ័បា�យ�់គ្រោះ�ើញ  គ្រោះ�គ្រោះ�ើ អតិថជិី�  (៥៨%)។

ស្មាចំគ់្រោះរឿងរបស់្តុ�ស្តុ����* – បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�វ៍័ជិីជមា� នៃ� �បព័�័ធ យ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍  ព័�ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុ ជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ� OCSEA មាា ក់់ស្មាចំគ់្រោះរឿងរបស់្តុ�ស្តុ����* – បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�វ៍័ជិីជមា� នៃ� �បព័�័ធ យ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍  ព័�ការយ�់គ្រោះ�ើញរបស់្តុ ជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ� OCSEA មាា ក់់

គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�ទទ�ួ�បគ្រោះ�ជី� ៍ព័�
ការយ�់គ្រោះ�ើញ �ងិការយ�់ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ�� របស់្តុឧតុរ ជី�វ័ � នៃ� OCSEA 
�ងិអាក់ដែថទាំ ំរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏� បា�ដែចំក់ចាយ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ង�ក់ ការយ�់ដ៏ងឹ អំព័� បាត�ភ�តកំ់ព័�ងគ្រោះ�ចំគ្រោះ�ើងគ្រោះ�ះ �ិង
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ចំំគ្រោះពាះ ការផូ្ទាស់្តុបី�រវ័ជិីជមា�។ ការស្តុមាា ស្តុទាំងំគ្រោះ�ះ បា�
គ្រោះផី្ទាត�ា ងជាក់�់ក់ ់គ្រោះ�គ្រោះ�ើបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍គ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការយ�តុធិិម្ពុ៌
�ព័ហិទុណិ៍។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា មា�គ្រោះរឿងជាគ្រោះ�ចំើ� ដែដ៏��តវូ័គ្រោះរៀ�ស្តុ��ត  ព័�បញ្ញាា
�បឈម្ពុ �ិងការ�ំបាក់ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ឧតុរជី�វ័ � �ងិ អាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ
ព័ណ៌៍ន្ទាក់ី� ការគ្រោះរៀ�ស្តុ��តន្ទាន្ទា ក់ទ៏ទួ�បា� ព័� បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�វ៍័ជិីជមា� 
�ងិ ព័�ការយ�់អពំ័� "អែ�ដែដ៏�ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�បា��"ិ ផ្លូងដែដ៏រ។" 

គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� �ស្តុ����  ជាទ�គ្រោះ� បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុន្ទាង គ្រោះ�ទ�ទាំងំ
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ បន្ទាា បព់័�ការរាយការណ៍៍ អំព័� ក់រណ៍�  
OCSEA មា��ក់ខណ៍ៈវ័ជិីជមា�។ ឪព័�ក់របស់្តុន្ទាង ក់�៏តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ 
�ងិបា�ដែចំក់ចាយ ការយ�់គ្រោះ�ើញ�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះផ្លូងដែដ៏រ។ ជារមួ្ពុ 
ទាំងំក់���ស្តុ� �ងិឪព័�ក់ ព័ណ៌៍ន្ទាថ្នា ក់រណ៍� គ្រោះ�ះទទ�ួបា�ការចាត ់ដែចំង
�ា ង�ពិ័�សំ្តុណាក់អ់ាជំាធិរ ដែដ៏�បងាា ញ��វ័ភាព័មា�វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ �ងិ 
"ការអ��វ័តុ�"ិ  គ្រោះ�ទ�ទាំងំដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ យ�តុ ិធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍។

គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះធិែើរបាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ ឪព័�ក់ បា�ព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័� រគ្រោះបៀបដែដ៏��ត់
បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុ ម្ពុ�ិបងើការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ �គរបា�ម្ពុ���ឋ � ជី�ំសួ្តុវ័ញិ
�តប់ា�រាយការណ៍៍ គ្រោះ�យផ្ទាា �់គ្រោះ�កា� ់ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំ
បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��ក់ព់ាក់យបណឹី៍ង ជំី�សួ្តុក់���ស្តុ�របស់្តុ
�ត។់ �តព់័ណ៌៍ន្ទា អពំ័� ការទទ�ួបា�ការគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុ ព័�ការ

 

គ្រោះ�ូើយតបរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ  ដែដ៏��តព់័ណ៌៍ន្ទាថ្នា ទាំងំមា��ក់ខណ៍ៈផី្លូ�់
ព័ត័ម៌ា� �ិងរក់ាការស្តុមាៃ ត ់គ្រោះ�យ�តប់ា��ិ�យថ្នា៖ "ព័កួ់គ្រោះគ  
[�គរបា�គ្រោះ�ក់ា�ងន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា] បា�
ស្មាែ គម្ពុ� ៍�ិងស្តុហិការជាម្ពុយួគ្រោះយើង�ា ង�.ិ.. �គរបា� បា�ព័�យ�់
អពំ័� សិ្តុទធរិបស់្តុឪព័�ក់ �ិងសិ្តុទធ ិរបស់្តុក់��... ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការរបស់្តុ�គរបា�
មា��ក់ខណ៍ៈ�បងុ�បយត័ា �ិងស្តុ�វ័តិិភាព័។"   (RA៤-CA-៩-A-
Parent). 

គបី �ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ឪព័�ក់របស់្តុ�ស្តុ���� គឺជាអាក់មា�ការអបរ់ ំ�ិងម្ពុក់
ព័��គសួ្មារមា�ជី�វ័ភាព័ក់�ម្ពុតិម្ពុធិយម្ពុ ដែដ៏�អាចំមា�ឥទធពិ័�វ័ជិីជមា� គ្រោះ�ើ
ការគ្រោះ�ូើយតប របស់្តុ អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ខ�ស្តុៗ�ា  ដែដ៏�
ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍�  គ្រោះ�ះ។ ឪព័�ក់ ក់ប៏ា�បងាា ញ ថ្នា �តព់័តិជាមា�
ជីគំ្រោះ�ឿចំតុិ ក់ា�ងការធាន្ទាថ្នា ក់���ស្តុ�របស់្តុ�ត ់ទទួ�បា� ការគ្រោះ�ូើយតប
�ា ងស្តុម្ពុ �ស្តុប៖ "�បសិ្តុ�គ្រោះបើ គ្រោះយើង ម្ពុ�ិតឹងដែតងជាម្ពុយួ�គរបា�គ្រោះទ 
ព័កួ់គ្រោះគ�ឹងម្ពុ�ិ [គ្រោះធិែើស្តុក់មុ្ពុភាព័] �ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី � អាចំ ចាបខួូ់�
ជី�គ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មារ �តប់ា�បាតខួូ់�ទាំងំ�សុ្តុងព័� គណ៍��
របស់្តុ�ត ់គ្រោះ�គ្រោះ�ើទ�រស័្តុព័ារបស់្តុ�ត។់" 

ការព័�យ�់របស់្តុ�តអ់ពំ័� ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�ះ បងាា ញថ្នា ជាទ�គ្រោះ� 
គ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទា ំ ស្តុ�មាបក់ារគ្រោះធិែើការស្តុមាា ស្តុ ក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈ ក់�មារ
គ្រោះម្ពុ�ត� �ងិរក់ាការស្តុមាៃ ត ់�តូវ័បា�អ��វ័តុតាម្ពុ ផ្លូា�យព័� បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�៍
របស់្តុអាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ដែដ៏��តូវ័បា�បងាា ញផ្លូងដែដ៏រ គ្រោះ�ក់ា�ងរបាយការណ៍៍
គ្រោះ�ះ។ គ្រោះ�បា�ស្តុ�ុគរបា�ដែដ៏�ពាក់យបណឹី៍ង�តូវ័បា��ក់ ់ក់�មារ �ងិ
ឪព័�ក់របស់្តុន្ទាង �តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងប�ាប ់ស្មាៃ ត ់�ិងមា�ការរក់ា

៣.៣ ការទទួ��នយ�តិតិធិម្ភ៌ និងការទទួ��ន ឧ�ក្រុ�យ័



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ94

ការស្តុមាៃ តគ់្រោះ�យ�ុ�ការរខំា� �គរបា� បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុភាស្មា
ស្តុម្ពុ�ស្តុប ដែដ៏� ក់�មារអាចំយ�់បា� គ្រោះហិើយឪព័�ក់បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង
ការស្តុមាា ស្តុគ្រោះន្ទាះដែដ៏រ ដែដ៏� ជីយួឱ្យយ�តផី់្លូ�់ ការ��ំទ �ិង ការ
គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុដ៏�់ ក់���ស្តុ�របស់្តុ�ត។់ ស្រ្តស្តុុ�គ្រោះម្ពុធាវ័ �របស់្តុអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�
រ�ឋ ភបិា� ផី្លូ�់ការ��ំទ �ិងការគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុ គ្រោះហិើយ ក់�មារបា�
ក់ណំ៍តអ់ពំ័�គ្រោះម្ពុធាវ័ �គ្រោះន្ទាះថ្នា  �ជិាទ�ចំងប់ា� គ្រោះ�យស្មារន្ទាង
ចាតទ់�ក់ថ្នា ការព័ភិាក់ាជាម្ពុយួ ស្រ្តស្តុុ�ងាយ�ស្តុ�ួជាង។ ក់�មារក់៏
មា��ទធភាព័ទទួ�បា� ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ/អាក់ ផី្លូ�់�បកឹ់ា ដែដ៏�ផី្លូ�់
ការ��ំទ �ិងដែស្តុែងរក់ម្ពុតិ��ំទស្តុ�មាបន់្ទាង គ្រោះ�ទ�ទាំងំដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ
គ្រោះ�ះ។

�ស្តុ���� ក់ប៏ា�ព័ណ៌៍ន្ទាថ្នា ការជីបួជាម្ពុយួ �ងឹគ្រោះ��ក់ម្ពុគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតជា
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�យរ��� �ងិរក់ាការស្តុមាៃ ត៖់ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះន្ទាះ ខំ�បំា�
ជីបួជាម្ពុយួ គ្រោះ��ក់ម្ពុគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត �ុ�អែ�ដែដ៏��តវូ័ព័�យ�់មី្ពុងគ្រោះទៀត
គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�យស្មារ �ត ់មា�ឯក់ស្មារទាំងំអស់្តុរបស់្តុខំ�រំចួំគ្រោះហិើយ 
គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ�តម់ា�សំ្តុណួ៍រដែដ៏��តប់ា�សួ្តុរ �ងិអាចំ�ឺអពំ័� អែ�ដែដ៏�
ជី�ស្តុងំយ័ បា���ិយ គ្រោះហិើយ�តប់ា�សួ្តុរសំ្តុណួ៍រ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ញាជ ក់ ់ថ្នា 
គ្រោះតើគ្រោះន្ទាះជាការព័តិ ឬម្ពុ�ិពិ័ត។ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះន្ទាះ �ុ�អែ�ដែដ៏�ព័បិាក់
គ្រោះ�ើយ គ្រោះហិើយ �ុ�ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�ើយ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះយើងជួីប�ា  មា�ដែត
ខាង�ត ់�ិងខាងគ្រោះយើង បា�គ្រោះណាះ ះ។"   (RA៤-CA-៩-A)
 
បន្ទាា បម់្ពុក់ ន្ទាងបា�ព័ណ៌៍ន្ទាអពំ័� ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការត��ការ ដែដ៏�ទ�ំងជា
បគំ្រោះព័ញគ្រោះ�តាម្ពុ�ក់ខខណិ៍ នៃ� គ្រោះ��ការណ៍៍ ដែណ៍ន្ទា ំដែដ៏��ក់ក់់�ម្ពុតិ 

អាក់ចំ��រមួ្ពុ ចំំគ្រោះពាះដែតអាក់ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធគ្រោះ�យផ្ទាា �់គ្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍� គ្រោះ�ះ 
បា�គ្រោះណាះ ះ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ �ុ�វ័តុមា�របស់្តុស្តុមាជីកិ់នៃ�ស្មាធារណ៍ជី�
គ្រោះ�ើយ៖ គ្រោះ�ត��ការ មា�ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះ�ចំើ�គ្រោះ�រមួ្ពុ�ា  �ិងគ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះន្ទាះ 
មា�ដែតម្ពុស្រ្ត�ុ�គ្រោះ�ត��ការ �ងិអាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀតម្ពុយួចំំ�ួ� គ្រោះហិើយស្តុ�មាប់
ម្ពុ��ស្តុំម្ពុក់ព័�ខាងគ្រោះ�� ត��ការម្ពុ�ិមា�គ្រោះចំតន្ទាឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ ចំ��គ្រោះម្ពុើ�
គ្រោះ�ើយ។ស្តុ�មាបខួូ់�ខំ�ផំ្ទាា �់មា�ប�ាបម់្ពុយួគ្រោះ�ខាងគ្រោះ��គ្រោះហិើយខំ�អំាចំ
អងា�យ គ្រោះ�ទ�គ្រោះន្ទាះ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រងចា ំ�ិងសី្មាប ់គ្រោះហិើយគ្រោះ�គ្រោះព័�ព័កួ់គ្រោះគ�តូវ័ការ
គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែថូងការណ៍៍របស់្តុខំ� ំខំ�បំា�ចំ��គ្រោះ� គ្រោះហិើយព័កួ់គ្រោះគបា��ក់់
របាងំ គ្រោះ�ព័�ម្ពុ�ខខំ� ំគ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ �ុ��រណាមាា ក់ ់អាចំគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ ម្ពុ�ខ
របស់្តុខំ�គំ្រោះ�ើយ។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ វាព័តិជា ងាយ�ស្តុ�ួស្តុ�មាបខ់ំ�។ំ 

 (RA៤-CA-៩-A) 

�ទធផ្លូ�នៃ�ក់រណ៍� គ្រោះ�ះ គឺថ្នា ជី�ស្តុងំយ័ �តវូ័បា�គ្រោះចាទ�បកា�គ់្រោះ�
គ្រោះ�កាម្ពុមា�តា ៤១ "អគំ្រោះព័ើអាស្តុអាភាស្តុគ្រោះ�ើក់�មារ"  នៃ�ចំាប ់ស្តុី�ព័�ការ
បស្រ្តងាើ ប អំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិអាជី�វ័ក់មុ្ពុផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងមា�តា 2៣2 
"បទគំរាម្ពុកំ់ដែហិង គ្រោះ�យការមា�បញ្ញាជ ឱ្យយបំគ្រោះព័ញ�ក់ខខណិ៍អែ�ម្ពុយួ"  
នៃ��ក់ម្ពុ�ព័ហិទុណិ៍ នៃ� �ព័ះរាជាណាចំ�ក់ក់មុ្ពុ�ជា។ ជី�ស្តុងំយ័ �តវូ័បា�
កាតគ់្រោះទាំស្តុឱ្យយជាបព់័�ធន្ទា�ររយៈគ្រោះព័�ប�ឆ្នាំា ។ំ �ុ�ការដែស្តុែងរក់
សំ្តុណ៍ងគ្រោះ�ើយ។

គ្រោះទាំះប�ជា ការស្តុមាា ស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀតបងាា ញ�ទធផ្លូ�ផ្លូា�យព័�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�៍
គ្រោះ�ះ�ា ងចំាស់្តុក់ី� វ័ឌ្ឍឍ�ភាព័�តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង �ា ងចំាស់្តុ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

* គ្រោះឈុាះ�តូវ័បា�ផូ្ទាស់្តុបី�រ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ការពារ អតុស្តុញ្ញាា ណ៍របស់្តុជី�រងគ្រោះ��ះ

៣.៣ ការទទួ��នយ�តិតិធិម្ភ៌ និងការទទួ��ន ឧ�ក្រុ�យ័
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៣.៤.១ គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិរ�ឋ ភបិា� ៣.៤.១ គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិរ�ឋ ភបិា� 

 ទ�ភាា ក់ង់ាររ�ឋ ភបិា�ចំម្ពុីងៗ ដែដ៏�គ្រោះធិែើការងារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ះ�ស្មាយ OCSEA 
គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជាគ៖ឺ �ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា �ក់សួ្តុងនៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិងទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍
�ងិ�កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតិក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ។ ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រ-
ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយ តបចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ  ឆ្នាំា 2ំ02១-202៥ �តវូ័បា�គ្រោះរៀបចំំ �ងិដឹ៏ក់ន្ទា ំគ្រោះ�យ �ក់មុ្ពុ�បឹក់ា
ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ ក់អ៏ពំាវ័ន្ទាវ័ឱ្យយ �ក់សួ្តុងដ៏�ចំរាយន្ទាម្ពុខាងគ្រោះ�កាម្ពុ 
ចំ��រមួ្ពុ �ា ងស្តុក់មុ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ការគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ   OCSEA ផ្លូងដែដ៏រ៖ 
�ក់សួ្តុង កិ់ចំចការន្ទារ � �ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច អត�តយ�ទធជី� �ិងយ�វ័��តសិ្តុម្ពុីទាំ 
�ក់សួ្តុងអបរ់ ំយ�វ័ ជី� �ងិក់�ឡា �ក់សួ្តុងយ�តិុធិម្ពុ ៌�ិង�ក់សួ្តុងវ័បីធិម្ពុ។៌ 
�កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាតិក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ   ក់ក៏់ពំ័�ងដឹ៏ក់ន្ទា ំការអ��វ័តុ ដែផ្លូ�ការ
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ ស្តុ�មាប ់ការទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះអំគ្រោះព័ើហិងិា គ្រោះ�ើក់�មារ  
(ឆ្នាំា 2ំ0១៧-02១) ផ្លូងដែដ៏រ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�ទដិ៏ឋភាព័ទ�គ្រោះ� នៃ�ចំាប ់�ិង
គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ)។

ការអភវិ័ឌ្ឍឍ �ិងគំ�ិតផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ ដែដ៏�អាចំ�ឹងមា�ស្តុកីា��ព័�ការអភវិ័ឌ្ឍឍ �ិងគំ�ិតផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ ដែដ៏�អាចំ�ឹងមា�ស្តុកីា��ព័�

ចំំណាតក់ារន្ទាន្ទា របស់្តុ �ក់ុម្ពុការងារ�ក់ុម្ពុ�បឹក់ាជាតិក់ម្ពុុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ ចំំណាតក់ារន្ទាន្ទា របស់្តុ �ក់ុម្ពុការងារ�ក់ុម្ពុ�បឹក់ាជាតិក់ម្ពុុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ 
គ្រោះ��ព័� ការគ្រោះរៀបចំំដែផ្លូ�ការរយៈគ្រោះព័��បា ំឆ្នាំា  ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះគ្រោះ��ព័� ការគ្រោះរៀបចំំដែផ្លូ�ការរយៈគ្រោះព័��បា ំឆ្នាំា  ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ 
OCSEA �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាគ្រោះ�ះស្តុ�ម្ពុបស្តុ�មួ្ពុ� ក់ចិំចខតិខំ�បងឹដែ�បង �ិងការ
គ្រោះ�ូើយតបន្ទាន្ទា របស់្តុ �ក់សួ្តុងទាំងំអស់្តុ គ្រោះរៀបចំំ ការបណី៍� ះបណីា� អាក់
ពាក់ព់័�័ធ �ិង អ��វ័តុ កិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បងគ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹ (RA១-
CA-១0-A)។ រមួ្ពុ�ា ជាម្ពុយួ Terre des Hommes �បគ្រោះទស្តុហិ��ង ់�ិង 
APLE �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាគ្រោះ�ះ បា�ផី្លូ�់ការអ��ញ្ញាា តឱ្យយដឹ៏ក់ន្ទាសំ្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ
គ្រោះធិែើការវ័ភិាគសិ្មា�ភាព័ដំ៏ប�ង នៃ� ការគ្រោះក់ង�បគ្រោះវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៩ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �វាយតនៃមូ្ពុការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងបចំច�បី�ានៃ�  
OCSEA �ិងគ្រោះដ៏ើម្ពុី �យ�់កា�ដ់ែតចំាស់្តុ អំព័� ភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ របស់្តុ ក់�មារ  
រមួ្ពុជាម្ពុយួ�ងឹ ភាព័ខែះចំគ្រោះនូ្ទាះ ដែដ៏�មា� គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះ���គ្រោះ�បាយ ជាតិ 
បទ�ឋ �ចំាប ់ដែផ្លូាក់យ�តិុធិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ គ្រោះស្តុវាស្តុងាម្ពុ �ិងវ័ស័ិ្តុយឯក់ជី�។ 
(RA១-CA-១0-A)។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា គ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុទាំងំគ្រោះ�ះ អាចំ�ឹងមា�ស្តុកីា��ព័�ក់ី� 
�បសិ្តុទធភាព័អាចំ�តូវ័បា�វាយតនៃមូ្ពុ ដែតតាម្ពុរយៈ ការវាយតនៃមូ្ពុ �ងិភស្តុុ�តាង
�ា ងគតហ់ិតុ ់ដែដ៏�កំ់ព័�ងខែះខាត ម្ពុក់ដ៏�់គ្រោះព័�បចំច�បី�ាគ្រោះ�ះ បា�គ្រោះណាះ ះ។ 
អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុង កិ់ចំចការន្ទារ �បា�ផី្លូ�់គ្រោះ�ប�់ថ្នា៖ 
�បសិ្តុ�គ្រោះបើ គ្រោះយើងចំងវ់ាស់្តុដែវ័ង ផ្លូ�បាះពា�់ ឧទាំ.អំគ្រោះព័ើហិងិាបា�ថយចំ�ះ វា
ជាការព័បិាក់គ្រោះ�យស្មារវា�តវូ័ការគ្រោះព័�ដែវ័ង។ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�គ្រោះយើង
គ្រោះរៀបចំំ សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ថវ័កិា វាព័តិជាបញ្ញាា �បឈម្ពុ។"  (RA១-CA-0៥-A)

ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ ក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះរៀបចំំគ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ិងដែផ្លូ�ការ ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ ក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះរៀបចំំគ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ិងដែផ្លូ�ការ 
ដ៏�ចំការបងាា ញរបស់្តុការ�ស្មាវ័�ជាវ័ ក់�មារបងាា ញ ��វ័ ការយ�់ដ៏ឹងគ្រោះផ្លូំងៗដ៏�ចំការបងាា ញរបស់្តុការ�ស្មាវ័�ជាវ័ ក់�មារបងាា ញ ��វ័ ការយ�់ដ៏ឹងគ្រោះផ្លូំងៗ
�ា អំព័� ភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ�ា អំព័� ភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគ�បឈម្ពុ ម្ពុ�ខជាម្ពុយួ គ្រោះ�ក់ា�ង
បរ�ិកាស្តុអ�ឡាញ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិងវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា ដែដ៏�អាចំគ្រោះធិែើឱ្យយ
បរ�ិកាស្តុទាំងំគ្រោះ�ះ កា�ដ់ែតមា� ស្តុ�វ័តិិភាព័ គ្រោះ�ក់ា�ងបរបិទក់មុ្ពុ�ជា។ ព័កួ់គ្រោះគ
គជឺាធិ�ធា�ដ៏ធ៏ិ ំនៃ� ចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ងអ��វ័តុជាក់ដ់ែស្តុងី អំព័� បរ�ិកាស្តុអ�
ឡាញ �ងិ គបី � ទទួ�បា�ឱ្យកាស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �មា�ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ ការគ្រោះរៀបចំំ
គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ងិការអ��វ័តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  OCSE ។ គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៤ 
រ�ឋ ភបិា� ក់មុ្ពុ�ជា បា�គ្រោះចំញ "គ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទា ំស្តុ�មាប ់ការអ��វ័តុ
ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ ក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុ ក់ចិំចការពារ ក់�មារ�បក់បគ្រោះ�យ
គ�ណ៍ភាព័ គ្រោះ�ថ្នាា ក់គ់្រោះ�កាម្ពុជាត ិថ្នាា ក់ជ់ាត ិ�ងិថ្នាា ក់អ់�ុរជាតិ  គ្រោះ�ើបញ្ញាា
ពាក់ព់័�័ធ ឬក់ងែ�់ន្ទាន្ទា  ដែដ៏�មា�ឥទធពិ័�គ្រោះ�ើ ក់�មារ។"  គ្រោះ��ការណ៍៍
ដែណ៍ន្ទាគំ្រោះ�ះ មា�បំណ៍ង ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ ក់�មារ  តាម្ពុ
រយៈ ការដែចំងអពំ័� គ្រោះ��ការណ៍៍សំ្តុខា�់ៗ  ដែដ៏�គបី � �តវូ័អ��វ័តុ �ិងជំីហា�
ន្ទាន្ទាដែដ៏��តវូ័អ��វ័តុតាម្ពុ គ្រោះ�ដំ៏ណាក់ក់ា���ម្ពុយួៗ នៃ�ដំ៏ណាក់ក់ា�
ន្ទាន្ទា របស់្តុដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�ះ។

អាក់តំណាង ម្ពុក់ព័��ក់សួ្តុង ម្ពុហានៃផ្លូា បា�ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ក់�មារបា�ចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះរៀបចំំ ចំាបស់្តុី�ព័� ក់ចិំចការពារ ក់�មារ។ (RA១-CA-0៣-A) 

ការបគ្រោះងើើតគណ៍ៈក់មុាធិកិារទទ�ួប�ា�ក់កិ់ចំចការន្ទារ � �ងិក់�មារ��សំ្តុងាើ ត ់
គ្រោះ�ទ�គ្រោះ� �បគ្រោះទស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា��វ័ ក់ចិំចការពារក់�មារ គ្រោះ��គបក់់�ម្ពុតិ។ គ្រោះបើ
គ្រោះទាំះប�ជា មា�គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ថ្នា គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូស្តុមាជីកិ់ន្ទាន្ទា នៃ�
គណ៍ៈក់មុាធិកិារគ្រោះ�ះ ខែះស្តុម្ពុតិភាព័ មា�ម្ពុ���ធិិមិ្ពុ�ិ�គប�់��គ់្រោះដ៏ើម្ពុី �
បគំ្រោះព័ញអាណ៍តុរិបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិងម្ពុ�ិយ�់ចំាស់្តុអពំ័�ការទទ�ួខ�ស្តុ�តវូ័
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ កី់� គណ៍ៈក់មុាធិកិារទាំងំគ្រោះ�ះ មា�បំណ៍ងផី្លូ�់ ការ��ំទចាបំាចំ់
ដ៏�់ ជី�រងគ្រោះ��ះ រមួ្ពុទាំងំ  ការ��ំទផូ្លូ�វ័ ចំតុិ។ គណ៍ៈក់មុាធិកិារទទ�ួប�ា�ក់
ក់ចិំចការន្ទារ � �ងិក់�មារ��សំ្តុងាើ ត ់តំណាងឱ្យយការគ្រោះ�ូើយតបក់ា�ងម្ពុ���ឋ �
ដែតម្ពុយួគត ់ចំំគ្រោះពាះកិ់ចំចការពារ ក់�មារ រមួ្ពុទាំងំ ក់�មារទាំងំឡាយ ដែដ៏�រងផ្លូ�
បាះពា�់ព័� OCSEA ។

បញ្ញាា �បឈម្ពុបញ្ញាា �បឈម្ពុ

ការយ�់ដ៏ងឹទាំបអំព័� OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ម្ពុស្រ្ត�ុ�រ�ឋ ភបិា� 
អាក់តំណាងរ�ឋ ភបិា�ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ បា�បងាា ញ��វ័ការយ�់
ដ៏ងឹគ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិ អំព័�បញ្ញាា  OCSEA ។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ព័�ម្ពុ�� គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា
ក់ប៏ា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា ម្ពុស្រ្ត�ុ� ម្ពុយួចំំ�ួ�ក់ា�ង ជួីរ�គរបា�ជាត ិម្ពុ�ិទាំ�ប់ងាា ញ
ការយ�់ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ�� អពំ័� OCSEA �ិងតួន្ទាទ�សំ្តុខា� ់នៃ��បព័�័ធ
អ���ធឺិណិ៍តក់ា�ង ការជីយួស្តុ�ម្ពុ�ួដ៏�់ការរគំ្រោះ�ភបពំា� �ងិការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច

៣.៤ ការ�ក្រុម្ភ��ក្រុម្ភួ� និងកិចច�ហិការ៣.៤ ការ�ក្រុម្ភ��ក្រុម្ភួ� និងកិចច�ហិការ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ96

ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុហិគម្ពុ� ៍ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។ ទ�ភាា ក់ង់ារ
រ�ឋ ភបិា� ក់គ៏្រោះ�មា�ក់ងែះខាត ជំីន្ទាញបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុផ្លូងដែដ៏រ។ គ្រោះ�យស្មារដែត
ក់មុ្ពុ វ័ធិិ�គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុ ការយ�់ដ៏ងឹ  អំព័� OCSEA គ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិ   ការយ�់
ដ៏ងឹ �ិងចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ងគ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ ភាគ�ពាក់ព់័�័ធទាំងំអស់្តុដែដ៏�រមួ្ពុមា�
ម្ពុស្រ្ត�ុ�រ�ឋ ភបិា� �គបូគ្រោះ�ងៀ� ឪព័�ក់មីាយ �ងិស្តុហិគម្ពុ� ៍ក់គ៏្រោះ�មា�
ក់ងែះខាតដែដ៏រ។ គ្រោះ�ឆ្នាំា  ំ20១៥ គណ៍ៈក់មុាធិកិារសិ្តុទធកិ់�មារ បា�
ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា �បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា  ម្ពុ�ិបា�គ្រោះ�ះ�ស្មាយ ប�ព័ែគ្រោះហិត�ឬស្តុគ�់ 
�ងិ ក់តុារមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ ដែដ៏�ន្ទាឱំ្យយក់�មារងាយរងគ្រោះ��ះចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើយ។ ថែ�គ្រោះបើមា�ក់គំ្រោះណ៍ើ � ចំំ�ួ� នៃ�គំ�តិ ផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុកី់� វ័ធិា�ការ
ទបស់្មាើ តដ់ែដ៏�គ្រោះ�ូើយតប�ា ងជាក់�់ក់ ់ចំំគ្រោះពាះ ស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបពំា�
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ/ ស្តុមាា រ គ្រោះក់ង �បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ  �តូវ័បា�ព័ណ៌៍ន្ទាថ្នា គ្រោះ�
រាយបាា យ ម្ពុ�ិ�គប�់�� ់�ិងខូ�ៗ ។ 

ទ�ភាា ក់ង់ារដែដ៏�មា�អាណ៍តុ ិគ្រោះធិែើការងារ ដែតឯង  ភស្តុុ�តាងបងាា ញឱ្យយ
គ្រោះ�ើញថ្នា គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា មា�ក់ចិំចស្តុហិការ�ា  ម្ពុយួចំំ�ួ� រវាង ទ�ភាា ក់ង់ារន្ទាន្ទា
គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ក់ី� ទ�ភាា ក់ង់ារ �ងិអងាការជាគ្រោះ�ចំើ� គ្រោះធិែើការងារគ្រោះ�យឯក់រាជីយព័��ា
គ្រោះ�វ័ញិ គ្រោះ�ម្ពុក់ �ិងសិិ្តុតគ្រោះ�កាម្ពុការដឹ៏ក់ន្ទារំបស់្តុ គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ បទ�ឋ � 
�ងិអាណ៍តុខិ�ស្តុៗ�ា ។ អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �គរបា�ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា បា�
ក់តស់្តុមាា �់ថ្នា ក់ចិំចស្តុហិ�បតបិតិុការជាប�ុបន្ទាា ប ់គ្រោះ�ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ
ទ�ភាា ក់ង់ារន្ទាន្ទារបស់្តុ  រ�ឋ ភបិា� គជឺាការចាបំាចំ ់អាក់តំណាងរ�បគ្រោះ�ះ បា�
ដែថូងថ្នា៖ "គ្រោះយើងម្ពុ�ិអាចំ គ្រោះធិែើក់ចិំចការគ្រោះ�ះ �បក់បគ្រោះ�យ�បសិ្តុទធភាព័
ដែតមាា ក់ឯ់ងបា�គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះយើងម្ពុ�ិអាចំអ��វ័តុយ�ទធស្មាស្រ្តស្តុរុបស់្តុ គ្រោះយើង
គ្រោះ�យម្ពុ�ិរមួ្ពុ�ា គ្រោះ�ើយ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា បញ្ញាា  �បឈម្ពុ គឺថ្នា  គ្រោះយើងម្ពុ�ិ
អាចំ គ្រោះធិែើស្តុ�ខដ៏�ម្ពុ��យក់មុ្ពុ ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ របស់្តុគ្រោះយើង គ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។ 
គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ការស្តុគ្រោះងើតរបស់្តុខំ� ំការអ��វ័តុ គ្រោះ�ដែតមា��ក់ខណ៍ៈ
គ្រោះ�យដែ�ក់ព័��ា  ខូាងំ គ្រោះ�គ្រោះ�ើយ។" (RA១-CA-0៣-A)។

�បធា�ន្ទាយក់�ឋ � ស្តុ�ិុស្តុ�ខព័ត័ម៌ា� គ្រោះ�ក់ា�ង�ក់សួ្តុង នៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិង
ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍បា�បដែ�ិម្ពុថ្នា "ការមា�ការ��ំទ �ិង��ាៈ�គ្រោះ�បាយ  គឺ
មា�ស្មារសំ្តុខា�។់ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ម្ពុ��ស្តុំ�គប�់ា គ្រោះធិែើ វារមួ្ពុ�ា គ្រោះន្ទាះវា�ងឹ�តូវ័
បញ្ឈចប។់"  (RA១-CA-0៤-A)។ 

ក់ងែះ ការអបរ់ពំាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ងស្មា�គ្រោះរៀ� ការស្តុមាា ស្តុ
ជាម្ពុយួអាក់តំណាងរ�ឋ ភបិា� បា�បងាា ញថ្នា គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា មា�ក់មុ្ពុ
វ័ធិិ�គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA តិចំតួចំ ស្តុ�មាប់
សិ្តុស្តុំស្មា� គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ដែដ៏�មា��ស្មាប ់ភាគគ្រោះ�ចំើ� �គបដ៏ណី៍ប់
គ្រោះ�ើ  ស្តុ�វ័តិិភាព័តាម្ពុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍តទ�គ្រោះ�។ (RA១-CA-0៤-A)។ 
អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័��ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា បា�គ្រោះរៀបរាបថ់្នា គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា 
គណ៍ៈក់មុាធិកិារ ជាត ិ�បយ�ទធ�បឆ្នាំងំ �ឹង អំគ្រោះព័ើជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិ�ក់សួ្តុង
អបរ់ ំយ�វ័ជី� �ិងក់�ឡា  ក់ពំ័�ងគ្រោះរៀបចំំ ធិ�ធា� ស្តុ�មាបស់្មា�គ្រោះរៀ�
បឋម្ពុសិ្តុក់ា �ិងស្មា�គ្រោះរៀ�ម្ពុធិយម្ពុសិ្តុក់ា ដែដ៏��ឹង៖ "ផី្លូ�់ទស្តុំ�ទាំ�
អពំ័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ក់�មារ  រមួ្ពុទាំងំ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ឬអំគ្រោះព័ើហិងិា
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើ ក់�មារ […] �ព័ម្ពុទាំងំដែផ្លូាក់ន្ទាន្ទានៃ�ចំាប ់�ិង��តវិ័ធិិ�

បណឹី៍ង។ ធិ�ធា�គ្រោះ�ះ �ឹង�តូវ័ចំង�ក់ងបញ្ឈចប ់គ្រោះ�គ្រោះព័�ឆ្នាំប់ៗ គ្រោះ�ះ 
�ព័ម្ពុទាំងំ�ឹង �តូវ័បា�បញ្ឈច� � គ្រោះ�ក់ា�ងក់មុ្ពុវ័ធិិ�សិ្តុក់ា គ្រោះ�ស្មា�គ្រោះរៀ�។"  
(RA១-CA-0៦-A) គ្រោះ�គ្រោះព័�ស្តុរគ្រោះស្តុររបាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ គ្រោះស្តុៀវ័គ្រោះ�ដែណ៍ន្ទាំ
គ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិទាំ�ប់ា�គ្រោះបាះព័�មុ្ពុគ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ។

ការវ័�ិគិ្រោះ�គម្ពុ�ិ�គប�់��ព់័�រ�ឋ ភបិា�។ អាក់ផី្លូ�់ការស្តុមាា ស្តុ ម្ពុយួចំំ�ួ� 
ដែដ៏�ម្ពុក់ព័� ជីរួរ�ឋ ភបិា� បា�គ្រោះរៀបរាបថ់្នា �បព័�័ធក់ចិំចការពារ ក់�មាររបស់្តុ
ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�ដែត ទ�គ់្រោះខាយ �ងិម្ពុ�ិស្តុ�វ័មា�ធិ�ធា�គួរឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ 
គ្រោះ�យស្មារ ការវ័ភិាជី ថវ័កិាម្ពុ�ិ�គប�់�� ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �វ័�ិគិ្រោះ�គគ្រោះ�ើ ធិ�ធា�ម្ពុ��ស្តុំ 
�ងិធិ�ធា�ហិិរញ្ឈា វ័តិ� ដែដ៏�ចាបំាចំ ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី � គ្រោះ�ះ�ស្មាយក់ងែ�់ ដែផ្លូាក់
ក់ចិំចការពារ ក់�មារគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា រមួ្ពុទាំងំ OCSEA ។  (RA១-CA-0៥-A) 
(RA១-CA-0៧-A).  

៣.៤.2  ស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ៣.៤.2  ស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ

អងាការស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ គ្រោះដ៏ើរតនួ្ទាទ�សំ្តុខា�ម់្ពុយួគ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ 
OCSEA ។ ពួ័ក់គ្រោះគបា�ស្តុហិ�បតបិតិុការ ជាម្ពុយួ តអួងាអ��វ័តុចំាប ់�ិង
តអួងាត��ការ គ្រោះ�ក់ា�ងការផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាន្ទាន្ទា ដ៏�ចំជា ជី�ម្ពុក់ ការផី្លូ�់�បកឹ់ា
គ្រោះ�ប�់ �ិងជំី�យួដែផ្លូាក់ចំាប។់ ពួ័ក់គ្រោះគ បា�ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័
គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹ �ិងគ្រោះ�ក់ា�ងការផី្លូ�់ ការបណី៍� ះ បណីា� ស្តុ�មាប់

 

ក់មូាងំការងារក់ចិំចការពារ ក់�មារ។ មា�បទបីញ្ឈា តិុចំាប ់គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ធាន្ទាថ្នា អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ  ភបិា� អាចំជីយួ ឬ��ំទជី�រងគ្រោះ��ះគ្រោះ�តាម្ពុ
ការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ� ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត �ិង
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការផូ្លូ�វ័ចំាប ់គ្រោះហិើយអងាការជី�ំយួដែផ្លូាក់ចំាប ់គ្រោះដ៏ើរតនួ្ទាទ�គរួឱ្យយ
ក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះ�ក់ា�ងការ��ំទ ក់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការទាំងំគ្រោះ�ះ។ ដ៏�ចំការ
គ្រោះរៀបរាប ់របស់្តុអាក់ដែថទាំមំ្ពុយួចំំ�ួ�ដែដ៏��តវូ័បា�ស្តុមាា ស្តុ ការ��ំទរបស់្តុ
អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការយ�តុធិិម្ពុ ៌ គឺ
ចាបំាចំចំ់ំគ្រោះពាះក់រណ៍� របស់្តុក់��ពួ័ក់គ្រោះគ។ (RA៤-CA-2-A-Parent) បដែ�ិម្ពុ
គ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ ប�គា�ិក់អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� រដែម្ពុងដែតង ជាអាក់គ្រោះ�ូើយតប

 

 វាសំ្តុខា�ណ់ាស់្តុ�តវូ័មា�ការ��ំទ �ិង��ាៈ
�គ្រោះ�បាយ ។ �បសិ្តុ� គ្រោះបើ អាក់ រា�់ �ា  គ្រោះធិែើ វា ជាម្ពុយួ
�ា  គ្រោះន្ទាះ វា �ងឹ ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំ បា�។ (RA១-CA-0៤-A) 

៣.៤ ការ�ក្រុម្ភ��ក្រុម្ភួ� និងកិចច�ហិការ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 97

ដ៏បំ�ង ចំំគ្រោះពាះ ក់រណ៍�  OCSEA  ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់រណ៍� ម្ពុយួ�តវូ័បា�រាយការណ៍៍
ដ៏�់អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�ម្ពុយួ ក់ា�ងក់រណ៍� ជាគ្រោះ�ចំើ� អាក់តំណាង
របស់្តុអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� �ងឹអម្ពុដំ៏គ្រោះណ៍ើ រក់�មារ គ្រោះ�កា�ប់ា�ស្តុ�ុគរ
បា�រមួ្ពុ�ា  ជាម្ពុយួ�ងឹស្តុមាជីកិ់�គួស្មារ របស់្តុ ក់�មារ  គ្រោះ�គ្រោះព័�ណាដែដ៏�
អាចំគ្រោះធិែើបា�។

អងាការម្ពុយួចំំ�ួ� ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុអងាការន្ទាន្ទា ដែដ៏�ទទួ�បា�
គ្រោះស្តុចំក់ី�រាយការណ៍៍ អពំ័� OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា រមួ្ពុមា�៖ អងាការស្តុក់មុ្ពុភាព័
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ (APLE) ដែដ៏�មា�ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ �បព័�័ធរាយការណ៍៍អពំ័� CSAM 
ផ្លូងដែដ៏រ (ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�អ��ជំីព័�ក់ ៣.១.៣) អងាការ  Terre Des Hommes-
�បគ្រោះទស្តុហិ��ង ់(TDH), Friends International, �ិងអងាការមូ្ពុបត់ា
បាា ង ដែដ៏�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ �បព័�័ធទ�រស័្តុព័ា ទាំ�គ់្រោះហិត�ការណ៍៍  ស្តុ�វ័តិិភាព័ ក់�មារ
រយៈគ្រោះព័�2៤គ្រោះមាា ង ស្តុ�មាប ់ក់�មារដែដ៏�ជីបួ�បទះ�ឹងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�គ្រោះខតុ
�ព័ះស្តុ�ហិ��។

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជាអងាការ ដែដ៏�ទទ�ួ បា�ការបញ្ឈជ� �ក់រណ៍� ព័� ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុ
ចំាប�់ងឹផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា �ិងការ��ំទដ៏�់ក់�មារក់ី� គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ ព័កួ់គ្រោះគ ខែះ ការ
បណី៍� ះបណីា�ឯក់គ្រោះទស្តុ ដែដ៏�អាចំ�ក់ក់់�ម្ពុតិចំំគ្រោះពាះ �បសិ្តុទធភាព័របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគផ្លូងដែដ៏រ។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័របស់្តុគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ក់៏
បងាា ញថ្នា ប�គា�ិក់ ��ំទស្តុងាម្ពុជួីរម្ពុ�ខជាគ្រោះ�ចំើ� ដឹ៏ងតិចំតួចំអំព័� OCSEA ។

គ្រោះ�គ្រោះព័� ប�គា�ិក់��ំទស្តុងាម្ពុជួីរម្ពុ�ខ �តូវ័បា�គ្រោះស្តុាើស្តុ�ំឱ្យយវាយតនៃមូ្ពុ
ក់ចិំចស្តុហិការរបស់្តុអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះ�ើ OCSEA ៦0% នៃ�
អាក់គ្រោះ�ូើយតប បា�វាយតនៃមូ្ពុ កិ់ចំចស្តុហិការបចំច�បី�ាថ្នា � ិឬ�ណិាស់្តុ 
គ្រោះ�យចំំ��ួ ៤0% បដែ�ិម្ពុគ្រោះទៀត បា�វាយតនៃមូ្ពុកិ់ចំចស្តុហិការរបស់្តុអងាការ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រដ៏ឋភបិា� ថ្នា ម្ពុធិយម្ពុ។ អាក់គ្រោះ�ូើយតបចំំ�ួ�ដែត ៤% បា�គ្រោះណាះ ះ ដែដ៏�
បងាា ញថ្នា ក់ចិំចស្តុហិការដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះខាយ។

៣.៤.៣ �កុ់ម្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  �ិងទ�រស័្តុព័ាចំ�័ត �ិងក់មុ្ពុវ័ធិិ�៣.៤.៣ �កុ់ម្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  �ិងទ�រស័្តុព័ាចំ�័ត �ិងក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ន្ទាន្ទា (platforms)ន្ទាន្ទា (platforms)

ក់ចិំចស្តុហិការជាម្ពុយួ �ក់មុ្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុអ���ធឺិណិ៍ត  �ិង
ទ�រស័្តុព័ាចំ�័ត �ិងក់មុ្ពុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា គចឺាបំាចំចំ់ំគ្រោះពាះ ការគ្រោះស្តុ�ើប អគ្រោះងើត បទគ្រោះ�ុើស្តុ 
OCSEA �ិងការទបស់្មាើ ត ់ការផ្លូំព័ែផ្លូាយ CSAM ។ �ក់ខខណិ៍ចំាប ់
�ងិ��តវិ័ធិិ�អ��វ័តុជាក់ដ់ែស្តុងី មា��ក់ខណ៍ៈខ�ស្តុ�ា  អា�ស័្តុយគ្រោះ�ើថ្នា គ្រោះតើ
�បតិបតិុក់រជាព័�រដ៏ឋក់មុ្ពុ�ជា ឬជាស្តុក់�។ 

�កុ់ម្ពុហុិ�� ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុ អ���ធឺិណិ៍ត ក់ា�ង�សុ្តុក់�កុ់ម្ពុហុិ�� ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុ អ���ធឺិណិ៍ត ក់ា�ង�សុ្តុក់

ការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង៖ការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង៖ គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា ក់មុ្ពុ�ជាម្ពុ�ិមា�ចំាបដ់ែដ៏�ត�មូ្ពុវ័
ឱ្យយ�ក់មុ្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត រក់ាទ�ក់ ទិ�ា�យ័ ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើមាតកិា ឬម្ពុ�ិ
ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើមាតកិា ឬផី្លូ�់ ទ�ិា�យ័ដែបបគ្រោះ�ះ  គ្រោះ�ដ៏�់ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប់

គ្រោះ�ើយ។ ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ក់មុ្ពុ�ជា �ុ�សិ្តុទធអិណំាចំ ក់ា�ងការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ  ឬ
ត�មូ្ពុវ័ឱ្យយភាគ�ឯក់ជី� ដ៏�ចំជាថ្នាា �ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា រក់ាទ�ក់ភស្តុុ�តាងនៃ�
បទគ្រោះ�ុើស្តុ គ្រោះ�ើយ។ (RA១-CA-0៤-A) សំ្តុគ្រោះ�ចំ�ងគ្រោះ�កាយដែដ៏�មា�ជា
ស្មាធារណ៍ៈ នៃ� គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងចំាបស់្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា មា�
បទបីញ្ឈា តិុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការរក់ា ទ�ិា�យ័ ក់�ពំ័យ�ទរ័ �ិងទិ�ា�យ័ចំរាចំរណ៍៍
អ���ធឺិណិ៍ត។ គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងបទបីញ្ឈា តិុគ្រោះ�ះ ដែចំងថ្នា �ព័ះរាជីអាជំា ឬ
ត��ការ អាចំបញ្ញាជ ឱ្យយ មា�ការរក់ាទ�ក់�ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុ��វ័ ទិ�ា�យ័ក់�ពំ័យ�ទរ័ 
�ងិទិ�ា�យ័ចំរាចំរណ៍៍អ���ធឺិណិ៍ត �បសិ្តុ�គ្រោះបើ មា�ស្តុញ្ញាា ថ្នា ទ�ិា�យ័
ដែបបគ្រោះ�ះ មា�ទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់ វ័ទិា រមួ្ពុទាំងំ បទគ្រោះ�ុើស្តុ
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ CSAM ។ 

រយៈគ្រោះព័�នៃ�ការរក់ាទ�ក់ទិ�ា�យ័�ា ងរហ័ិស្តុគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិអាចំមា�រយៈ គ្រោះព័�
ដែវ័ងជាង១20នៃថៃគ្រោះ�ើយ។  �ព័ះរាជីអាជំា �ងិត��ការ ក់អ៏ាចំបញ្ញាជ  ឱ្យយ
មា�ការថតចំមូ្ពុង ទិ�ា�យ័ដែបបគ្រោះ�ះ ទ�ក់ គ្រោះ�គ្រោះព័�ចាបំាចំ ់ស្តុ�មាប់
គ្រោះ��បណំ៍ងជាភស្តុុ�តាង �ព័ម្ពុទាំងំការ�ស្មាវ័�ជាវ័ �ងិការចាបយ់ក់
ទ�ិា�យ័ក់�ពំ័យ�ទរ័។

គ្រោះ�យស្មារគ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងចំាប ់គ្រោះ�ះ កំ់ព័�ងស្តុិិតគ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏ណាក់ក់ា�
ព័�ិតិយគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ាការទទួ� បា� ទ�ិា�យ័ ពាក់ព់័�័ធ 
ដែដ៏�ចាបំាចំ ់ស្តុ�មាបក់ារគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត របស់្តុ ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់  គឺជា
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ�ា ងដែវ័ង �ិងពិ័បាក់។ អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុងយ�តិុធិម្ពុ៌
បា�ព័�យ�់ថ្នា៖ គ្រោះ�គ្រោះព័�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការរក់ាទ�ក់ ទិ�ា�យ័  អតុស្តុញ្ញាា ណ៍
របស់្តុអាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ដែដ៏��តូវ័រក់ាទ�ក់គ្រោះ�យ �ក់មុ្ពុហុិ��ទ�រស័្តុព័ា ដែដ៏�
រក់ាទ�ក់ ទិ�ា�យ័ទាំងំអស់្តុ គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះ�ើម្ពុ���ឋ �ទ�ិា�យ័ ឬServer របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគចំងឱ់្យយ�បាក់ដ៏ថ្នា ពួ័ក់គ្រោះគមា�អែ�ៗ �គប�់ា ង 
គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�មា�បញ្ញាា ន្ទាន្ទា ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់អាចំគ្រោះ�កា�ទ់�គ្រោះន្ទាះ 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា� អំព័� ជី�ស្តុងំយ័ គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� ម្ពុ�ិដែម្ពុ�
អាក់�គប�់ា ទទួ�បា�ការផី្លូ�់សិ្តុទធឱិ្យយគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះន្ទាះ

គ្រោះ�ើយ។ ឧទាំហិរណ៍៍ គ្រោះ�គ្រោះព័� មា�ការ�ប�ព័តុឹបទគ្រោះ�ុើស្តុម្ពុយួ �ងិ
មា�ការគ្រោះបើក់ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់�តវូ័ដែតបងាា ញដ៏�កាត��ការ 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា�ដែបបគ្រោះ�ះ។  (RA១-CA-0៨-A)

ការដ៏ក់គ្រោះចំញ/ការជី��ដំ៏ណឹ៍ងអំព័� CSAM៖ការដ៏ក់គ្រោះចំញ/ការជី��ដំ៏ណឹ៍ងអំព័� CSAM៖ ក់មុ្ពុ�ជា �ុ�ចំាបដ់ែដ៏�ត�មូ្ពុវ័
ឱ្យយអាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ចាះ បទិ �ិង/ឬដ៏ក់ហិ�ត CSAM គ្រោះចំញ �ិង
រាយការណ៍៍អពំ័�ប�គា� ឬ�កុ់ម្ពុហុិ��ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ផ្លូំព័ែផ្លូាយ ជួីញដ៏�រ ឬ
ដែចំក់ចាយ ស្តុមាា រដែបបគ្រោះ�ះគ្រោះ�ើយ។ ក់ងែះ ចំាបគ់្រោះ�ះ គ្រោះ�ដែតមា� ថែ�គ្រោះបើ ការ
បងាា ញនៃ� ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ អំគ្រោះព័ើ
ហិងិាគ្រោះ�ើក់�មារ ឆ្នាំា 2ំ0១៧-202១ ដែដ៏�ក់ណំ៍តភ់ារក់ចិំចឱ្យយ�ក់សួ្តុង
យ�តិុធិម្ពុ ៌បដែ�ិម្ពុ មា�តាថុ�ម្ពុយួ ចំំគ្រោះពាះគ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងចំាបស់្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នាទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់មា�សិ្តុទធអិណំាចំ ក់ា�ងការ

 

៣.៤ ការ�ក្រុម្ភ��ក្រុម្ភួ� និងកិចច�ហិការ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ98

បទិ មាតកិា នៃ�ក់មុ្ពុវ័ធិិ�អ�ឡាញណាម្ពុយួ ដែដ៏�រមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ផ្លូំព័ែផ្លូាយ ឬ
ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួការ�ប�ព័តុឹក់រណ៍�  OCSEA កី់�។ គ្រោះ�ងតាម្ពុសំ្តុគ្រោះ�
ចំ�ងគ្រោះ�កាយដែដ៏�មា�ស្មាធារណ៍ៈ នៃ� គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងចំាបស់្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិា បទបីញ្ឈា តិុគ្រោះ�ះ ម្ពុ�ិទាំ��់តវូ័បា�បញ្ឈច� � គ្រោះ�គ្រោះ�ើយ។
គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏��ុ�ចំាប ់ត�មូ្ពុវ័ឱ្យយ អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ចាះ �ងិដ៏ក់
មាតកិា CSAM គ្រោះចំញ ព័� ក់មុ្ពុវ័ធិិ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ការ�ក់គ់្រោះចំញចំំណាតក់ារគ្រោះ�ះ
គជឺាការ�។ិ ឧទាំហិរណ៍៍ ទ�ិា�យ័ នៃ��បព័�័ធរាយការណ៍៍អពំ័� CSAM 
របស់្តុ APLE បងាា ញថ្នា មាច ស់្តុនៃ�គ្រោះស្តុវាបគ្រោះងាា ះ/ដ៏�គ្រោះម្ពុ�  បា���បគ្រោះចា�
មាតកិាន្ទាន្ទាក់ា�ងចំំ�ួ��ា ងគ្រោះ�ើស្តុ��ប គ្រោះ�គ្រោះព័�មា�ការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំ។ គ្រោះ�
រវាងឆ្នាំា 2ំ0១៧ �ងិ 20១៩ �បមាណ៍៨៥% នៃ�គ្រោះស្តុចំកី់�រាយការណ៍៍ ដែដ៏�
�តូវ័បា�បញ្ឈជ� �គ្រោះ�កា�ម់ាច ស់្តុដ៏�គ្រោះម្ពុ� �តូវ័បា�ចាតក់ារឱ្យយ��បមាតកិាគ្រោះចា� 
(ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�តារាង 2៤)

 �កុ់ម្ពុហុិ��ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ស្តុក់� (Global Platforms) �កុ់ម្ពុហុិ��ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ស្តុក់� (Global Platforms)

 ការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង៖ ការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង៖  សំ្តុគ្រោះ�ចំ�ងគ្រោះ�កាយដែដ៏�មា�ស្មាធារណ៍ៈ នៃ�
គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាងចំាបស់្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា មា�បទបីញ្ឈា តិុម្ពុយួ ពាក់ព់័�័ធ
�ងឹ ជំី�យួដែផ្លូាក់ចំាបគ់្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុក់ ទាំក់ទ់ង�ឹង បទគ្រោះ�ុើស្តុ បគ្រោះចំចក់វ័ទិារមួ្ពុ 
ទាំងំ បទគ្រោះ�ុើស្តុ   ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  CSAM  ។ បទបីញ្ឈា តិុ ដែបបគ្រោះ�ះសំ្តុគ្រោះ��ា ង
�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយ គ្រោះ�ដ៏�់ ��តវិ័ធិិ�ខ�ស្តុៗ�ា នៃ� ក់រណ៍�  �ព័ហិទុណិ៍ ដ៏�ចំជា ការ
�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ ការដ៏ក់ហិ�ត ការរបឹអ�ស្តុ �ិង ការ
ចាបខួូ់�។ 

បដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�ើគ្រោះ�ះ គ្រោះ�ដែខវ័ចិំិកិា ឆ្នាំា 2ំ0១៩  រ�ឋ ភបិា� បា�អ��ម្ពុត័ ចំាប ់ស្តុី�ព័�
ពាណិ៍ជីជក់មុ្ពុ គ្រោះអ�ិចំ�តូ�កិ់។ ជំីព័�ក់ទ��បា ំនៃ�ចំាបគ់្រោះ�ះ �គបដ៏ណី៍បគ់្រោះ�ើ
ទ�ំ�ួខ�ស្តុ�តវូ័ជាស្តុកីា��ព័�របស់្តុអាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា ក់មុ្ពុពាណិ៍ជីជក់មុ្ពុ
គ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ �ិងអ�ុរ ការ �ន្ទាន្ទា ដែដ៏�អាចំរមួ្ពុទាំងំ អងាភាព័អ�ុរជាតិ

ចំំគ្រោះពាះ មាតកិាបរគ្រោះទស្តុ �ងិសំ្តុគ្រោះណ៍ើ  ឱ្យយដ៏ក់ខូឹម្ពុស្មារគ្រោះចំញ។ ចំំណ៍� ចំគ្រោះ�ះ អាចំ
អ��វ័តុបា�ចំំគ្រោះពាះ មាតកិាពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA ។

ការដ៏ក់គ្រោះចំញ/ការជី��ដំ៏ណឹ៍ងអំព័�ការដ៏ក់គ្រោះចំញ/ការជី��ដំ៏ណឹ៍ងអំព័� CSAM៖ CSAM៖ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការដ៏ក់គ្រោះចំញ/ ការ
ជី��ដំ៏ណឹ៍ង អំព័� CSAM ក់�ម្ពុមា� កិ់ចំច�ព័ម្ពុគ្រោះ�ព័ៀងផូ្លូ�វ័ការ រវាង ទ�ភាា ក់ង់ារ
អ��វ័តុចំាបជ់ាត ិ�ងិ�កុ់ម្ពុហុិ�� ក់មុ្ពុវ័ធិិ� ស្តុក់�ណាស់្តុ។ �កុ់ម្ពុហុិ��ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ន្ទាន្ទា �ងឹចំងគ់្រោះ�ើញសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ន្ទាន្ទា ព័�នៃដ៏គ�រ�ឋ ភបិា�  ទាំក់ទ់ង�ងឹការ
ជី��ដំ៏ណឹ៍ងអំព័� ការបពំា�ជាស្តុកីា��ព័� គ្រោះ�ើ �ក់ខ ខណិ៍នៃ�ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
គ្រោះស្តុវា របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ចំើ�ជាង។ គ្រោះ�យស្មារ  CSAM ផ្លូា�យព័� �ក់ខខណិ៍គ្រោះស្តុវា
របស់្តុ �ក់មុ្ពុហុិ��ក់មុ្ពុវ័ធិិ� �ងិចំាប ់ស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់ គ្រោះហិើយ �ក់មុ្ពុហុិ���ឹងមា�
ចំំណាបអ់ារមុ្ពុណ៍៍ ក់ា�ងការដ៏ក់ហិ�តមាតកិាដែបបគ្រោះ�ះ
គ្រោះចំញ។

គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ គ្រោះ�គ្រោះព័�ខូះ អាក់តំណាងមាា ក់ម់្ពុក់ព័� �ក់សួ្តុងនៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិង
ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍បា�ព័�យ�់ថ្នា "ក់ា�ងក់រណ៍� ដែដ៏�  វា [CSAM] �តូវ័បា�
បគ្រោះងាា ះ គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុម្ពុយួគ្រោះទៀត បា�ដែ� ុវាពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ក់�មារក់មុ្ពុ�ជា ឬ ព័�រដ៏ឋ
ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះយើងអាចំបិទ ការចំ��គ្រោះម្ពុើ� គ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ គ្រោះន្ទាះ គ្រោះ�ទ�គ្រោះ�ះ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�ឱំ្យយ
�បជាជី�ក់មុ្ពុ�ជា អាចំគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញវា។ ឬគ្រោះយើងអាចំ មា�យ�ុការដែដ៏� អាចំ
មា�ម្ពុយួគ្រោះទៀត តាម្ពុរយៈ �ក់មុ្ពុគ្រោះ�ូើយតប�ឹង ឧបីតិុគ្រោះហិត�របស់្តុគ្រោះយើង ដែដ៏�
គ្រោះយើងគ្រោះ�ថ្នា CamCert ក់មុ្ពុ�ជា។ �ក់មុ្ពុគ្រោះ�ះ អាចំគ្រោះផំ្លូើអ��គ្រោះម្ពុា� គ្រោះ�កា�់
�ក់មុ្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ��បគ្រោះទស្តុដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�យគ្រោះស្តុាើឱ្យយ
��បគ្រោះចា��ទធភាព័ចំ��គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះគហ៍ិទពំ័រ័ អាស្តុអាភាស្តុក់�មារ។ គ្រោះយើង�ឹង
���ដ់ែត�តវូ័ ដែណ៍ន្ទាពំ័កួ់គ្រោះគថ្នា "គ្រោះយើង បា�គ្រោះ�ើញ ឧបីតិុគ្រោះហិត� ម្ពុយួ ដែដ៏�
រ�បភាព័/វ័ �គ្រោះដ៏អ�អាស្តុអាភាស្តុ ក់�មារ �តវូ័បា�បគ្រោះងាា ះ គ្រោះ�ក់ា�ង Server របស់្តុ
អាក់ គ្រោះតើអាក់អាចំគ្រោះស្តុ�ើប អគ្រោះងើត  �ិងដ៏ក់វាគ្រោះចំញបា�ដែដ៏រឬគ្រោះទ?"  គ្រោះ�ះគឺជាអែ� 
ដែដ៏�គ្រោះយើងអាចំគ្រោះធិែើបា�។ (RA១-CA-0៤-A)

៣.៤ ការ�ក្រុម្ភ��ក្រុម្ភួ� និងកិចច�ហិការ
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ទ�ិា�យ័ តមូាភាព័ទ�ិា�យ័ តមូាភាព័

គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៧ 20១៨ �ងិ20១៩ របាយការណ៍៍តមូាភាព័ នៃ�
�ក់មុ្ពុហុិ��បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុធំិៗ បងាា ញថ្នា  អាជំាធិរគ្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជា បា�គ្រោះធិែើ៖

• សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ចំំ�ួ�ម្ពុយួ គ្រោះ�កា� ់Facebook ស្តុ�មាបក់ាររតិតីតិ
ចំំគ្រោះពាះមាតកិា �ងិសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ចំំ�ួ�ព័�រ ស្តុ�មាប ់ទិ�ា �យ័  អាក់គ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ

• សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ចំំ�ួ�ម្ពុយួ ស្តុ�មាបទ់�ិា�យ័អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ Google

៣.៤ ការ�ក្រុម្ភ��ក្រុម្ភួ� និងកិចច�ហិការ

• �ុ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដ៏នៃទគ្រោះទៀត គ្រោះ�កា��់ក់មុ្ពុហុិ�� ឬថ្នាា �បគ្រោះចំចក់វ័ទិាន្ទាន្ទា
ដែដ៏�គ្រោះព័ញ�យិម្ពុជាស្តុក់�គ្រោះ�ើយ

តគួ្រោះ�ខទាំងំគ្រោះ�ះ បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ក់មុ្ពុ�ជា ម្ពុ�ិ
ចំ��រមួ្ពុ ជា�បចា ំគ្រោះ�ក់ា�ង ការ�បម្ពុ�� ភស្តុុ�តាង �ងិការ�បម្ពុ��ព័ត័ម៌ា�
គ្រោះអ�ចិំ�តូ�កិ់ �ូងកាត�់ព័ដំែដ៏� គ្រោះ�ឆ្នាំា 2ំ0១៧-20១៩ គ្រោះ�ើយ។

*  របាយការណ៍៍តមូាភាព័�បចាឆំ្នាំា នំៃ�គ្រោះវ័ទកិា�បព័�័ធផ្លូំព័ែផ្លូាយស្តុងាម្ពុសំ្តុខា�់ៗ ផុ្លូ�់ស្តុិិតអិពំ័�ចំំ�ួ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំទិ�ា�យ័អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �ិងការដ៏ក់មាតិកាគ្រោះចំញ  ព័�អាជំាធិររ�ឋ ភបិា�របស់្តុ�បគ្រោះទស្តុ��ម្ពុយួៗ។ 
គ្រោះ�យ�ុ�គ្រោះវ័ទកិាណាម្ពុយួបងាា ញព័�ចំំ�ួ�សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុទាំក់ទ់ង�ងឹ OCSEA ទិ�ា�យ័តមូាភាព័ផុ្លូ�់ការចំងិ��បងាា ញព័�វ័សិ្មា�ភាព័ដែដ៏�ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាបន់ៃ��បគ្រោះទស្តុគ្រោះផ្លូំងៗចំ��រមួ្ពុក់ា�ង
ក់ចិំចស្តុហិ�បតបិតិុការគ្រោះ�យផ្ទាា �់ជាម្ពុយួថ្នាា �ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ព័ភិព័គ្រោះ�ក់ធំិៗ ។

*  ថ្នាា �ក់មុ្ពុវ័ធិិ��តូវ័បា�គ្រោះ�ជីើស្តុគ្រោះរ ើស្តុគ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើបរមិាណ៍ខុស់្តុនៃ�របាយការណ៍៍គ្រោះ�កា� ់NCMEC (១0,000+) វ័តុមា�នៃ�របាយការណ៍៍តមូាភាព័ �ងិ�បជា�បយិភាព័គ្រោះគបា�ដ៏ងឹគ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុដែដ៏�
ការសិ្តុក់ា�ស្មាវ័�ជាវ័ស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ប់ា�គ្រោះផុ្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់។់ គ្រោះ��ព័��ក់មុ្ពុហុិ��ដែដ៏�មា�ម្ពុ���ឋ �គ្រោះ�ស្តុហិរដ៏ឋអាគ្រោះម្ពុរកិ់ របាយការណ៍៍តមូាភាព័ស្តុ�មាប ់Line �ិង TikTok ក់�៏តវូ័បា�
ព័�ិតិយផ្លូងដែដ៏រ។
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៤. រដោ�ៀ�កា�ងការ�ញ្ចឈ�ដ់ោក្រុ�ះថាា ក់៤. រដោ�ៀ�កា�ងការ�ញ្ចឈ�ដ់ោក្រុ�ះថាា ក់
ដោ�កម្ភុ�ជាដោ�កម្ភុ�ជា

ការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់ព� ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាផ្លូូូវិដោភទក�មារ ទាំម្ភទាំរការ�ញ្ចឈ�់ដោក្រុ�ះថាា ក់ព� ការដោកងក្រុ�វិ័ញ្ចច  និងការរដំោ�ភ�ំពាផ្លូូូវិដោភទក�មារ ទាំម្ភទាំរ
នូវិ ចំណាតិ់ការក្រុគ្គ�់ក្រុជុងដោក្រុជាយ និង ដែ��មានការក្រុទក្រុទង់ �ក្រុមា�់ដោយើងទាំងំអ��់ា  នូវិ ចំណាតិ់ការក្រុគ្គ�់ក្រុជុងដោក្រុជាយ និង ដែ��មានការក្រុទក្រុទង់ �ក្រុមា�់ដោយើងទាំងំអ��់ា  
ដោពា�គ្គឺ ក្រុគ្គួសារ �ហិគ្គម្ភន៍ អាកមានភារកិចច  ម្ភកព�ជួររ�ា ភិ��  ទ�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិតដោពា�គ្គឺ ក្រុគ្គួសារ �ហិគ្គម្ភន៍ អាកមានភារកិចច  ម្ភកព�ជួររ�ា ភិ��  ទ�ភាា ក់ង្ហារអន�វិតិត
ចា�់ អាកក្រុ�ក�វិិជាា ជ�វិៈ ដោ�វា�កំ្រុទយ�តិតិធិម្ភ៌ និង�ងគម្ភ និងឧ�ាហិកម្ភើចា�់ អាកក្រុ�ក�វិិជាា ជ�វិៈ ដោ�វា�កំ្រុទយ�តិតិធិម្ភ៌ និង�ងគម្ភ និងឧ�ាហិកម្ភើ
�ដោចចកវិិទា និងទំន្ទាក់ទំនង ។ ដោ�ើដោទាំះ��ជា ក�មារគ្គឺជាដែផ្លូាកម្ភួយដៃន�ំដោណាះក្រុសាយកី� �ដោចចកវិិទា និងទំន្ទាក់ទំនង ។ ដោ�ើដោទាំះ��ជា ក�មារគ្គឺជាដែផ្លូាកម្ភួយដៃន�ំដោណាះក្រុសាយកី� 
ដោក្រុ�ះថាា ក់ដែ���ងេដោ�ើងដោ�យ OCSEA កំណិតិ់ឱ្យយម្ភន��ស ដោពញវិ័យ ក្រុតិូវិដោក្រុ�ះថាា ក់ដែ���ងេដោ�ើងដោ�យ OCSEA កំណិតិ់ឱ្យយម្ភន��ស ដោពញវិ័យ ក្រុតិូវិ
ដោធិើើ�កម្ភើភាព ដោ�ើម្ភី �ការពារក�មារ ដោហិើយដោយើងក្រុតិូវិដែតិក្រុ�ុងក្រុ�យត័ិា  ដោ�យម្ភិនក្រុតិូវិដោធិើើ�កម្ភើភាព ដោ�ើម្ភី �ការពារក�មារ ដោហិើយដោយើងក្រុតិូវិដែតិក្រុ�ុងក្រុ�យត័ិា  ដោ�យម្ភិនក្រុតិូវិ
�ក់ការទទួ�ខ��ក្រុតិូវិ ដោក្រុចើនដោពក ដោ�ើក�មារដោ�ើយ។�ក់ការទទួ�ខ��ក្រុតិូវិ ដោក្រុចើនដោពក ដោ�ើក�មារដោ�ើយ។

អន�សា�ន៍�ម្ភិិតិ �ក្រុមា�់ការដោធិើើចំណាតិ់ការដោ�កម្ភុ�ជា  ក្រុតិូវិ�នដោរៀ�ចំជា ក្រុកុម្ភ ដោ�អន�សា�ន៍�ម្ភិិតិ �ក្រុមា�់ការដោធិើើចំណាតិ់ការដោ�កម្ភុ�ជា  ក្រុតិូវិ�នដោរៀ�ចំជា ក្រុកុម្ភ ដោ�
ដោក្រុកាម្ភ ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ� �ខំាន់ៗ ចំនួន ក្រុ�ពំ� ទិនាន័យដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ដោក្រុកាម្ភ ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ� �ខំាន់ៗ ចំនួន ក្រុ�ពំ� ទិនាន័យដៃនគ្គដោក្រុមាង�ត�ព�ការ�ញ្ចឈ�់ការ�ញ្ចឈ�់
ដោក្រុ�ះថាា ក់ ដោក្រុ�ះថាា ក់ និងផ្លូី�ជ់ា�ញ្ចាំា   �ក្រុមា�់អាកពាក់ព័នធខ��ៗ�ា ។ ដោទាំះ�� ជា �ា ងណាកី� និងផ្លូី�ជ់ា�ញ្ចាំា   �ក្រុមា�់អាកពាក់ព័នធខ��ៗ�ា ។ ដោទាំះ�� ជា �ា ងណាកី� 
ចំណាតិ់ការជាអន�សា�ន៍ ទាំងំអ�ដ់ោនះ មានអនតរទំន្ទាក់ទំនង�ា  និងមានក្រុ��ទិធភាពចំណាតិ់ការជាអន�សា�ន៍ ទាំងំអ�ដ់ោនះ មានអនតរទំន្ទាក់ទំនង�ា  និងមានក្រុ��ទិធភាព
�ំផ្លូ�តិ ក្រុ��និ ដោ�ើ  ក្រុតិូវិ�នអន�វិតិតរមួ្ភ�ា ។�ំផ្លូ�តិ ក្រុ��និ ដោ�ើ  ក្រុតិូវិ�នអន�វិតិតរមួ្ភ�ា ។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 101

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់
ដោធិើើ�កម្ភើភាព 

ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ១៖ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ១៖

គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��  គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ១១% នៃ�ក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះ�ឆ្នាំា មំ្ពុ��  គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ១១% នៃ�ក់�មារក់ំព័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ �បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត 
អាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំគឺជាជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភអាយ� ១2-១៧ឆ្នាំា  ំគឺជាជី�រងគ្រោះ��ះ នៃ� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភ
បំពា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏�រមួ្ពុមា� ការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ក់�មារបំពា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏�រមួ្ពុមា� ការគ្រោះបាក់�បាស់្តុ ក់�មារ
ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ការដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទឱ្យយចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ង ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ការដែចំក់ចាយ រ�បភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ
គ្រោះ�យ�ុ� ការអ��ញ្ញាា ត ឬ ការបងខិតបងខំក់�មារ ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�យ�ុ� ការអ��ញ្ញាា ត ឬ ការបងខិតបងខំក់�មារ ឱ្យយចំ��រមួ្ពុ ក់ា�ងស្តុក់មុ្ពុភាព័
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុរយៈ ការស្តុ�ា ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយគ្រោះផ្លូំងៗ។ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុរយៈ ការស្តុ�ា ផី្លូ�់��យកាក់ ់ឬអំគ្រោះណាយគ្រោះផ្លូំងៗ។ 
�បសិ្តុ�គ្រោះបើព័�ង�ក់គ្រោះ�ដ៏�់ចំំ�ួ��បជាជី�ទាំងំអស់្តុ ចំំ�ួ�គ្រោះ�ះតំណាងឱ្យយ�បសិ្តុ�គ្រោះបើព័�ង�ក់គ្រោះ�ដ៏�់ចំំ�ួ��បជាជី�ទាំងំអស់្តុ ចំំ�ួ�គ្រោះ�ះតំណាងឱ្យយ
ក់�មា�បមាណ៍ ១៦0.000ន្ទាក់។់ ក់�មារា បា�រាយការណ៍៍ ព័�ក់�មា�បមាណ៍ ១៦0.000ន្ទាក់។់ ក់�មារា បា�រាយការណ៍៍ ព័�
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�ដ៍ែបបគ្រោះ�ះ ញឹក់ញាបជ់ាងក់�មារ �គ្រោះស្តុាើរដែតព័�រដ៏ង។បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�ដ៍ែបបគ្រោះ�ះ ញឹក់ញាបជ់ាងក់�មារ �គ្រោះស្តុាើរដែតព័�រដ៏ង។

រ�ឋ ភបិា� រ�ឋ ភបិា� 
 
១.១ ដែក់ស្តុ�ម្ពុួ� ក់ម្ពុុវ័ធិិ�គ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹង �ិងការអបរ់ ំថ្នាា ក់ជ់ាតិ១.១ ដែក់ស្តុ�ម្ពុួ� ក់ម្ពុុវ័ធិិ�គ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹង �ិងការអបរ់ ំថ្នាា ក់ជ់ាតិ
អំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារអំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើឱ្យ
មា�ការយ�់ដ៏ងឹអំព័�តនួ្ទាទ�ដែដ៏�បគ្រោះចំចក់វ័ទិា អាចំ គ្រោះដ៏ើរត ួក់ា�ងការស្តុ�ម្ពុប
ស្តុ�ម្ពុ�ួស្តុក់មុ្ពុភាព័រគំ្រោះ�ភបពំា��បគ្រោះភទគ្រោះ�ះ។ ការដែក់ ស្តុ�ម្ពុ�ួ �ងិ
ការគ្រោះរៀបចំំ គ្រោះ�តាម្ពុបរបិទចំំគ្រោះពាះ ក់មុ្ពុវ័ធិិ� ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ភស្តុុ�តាងដែដ៏�មា��ស្មាប់
ដែដ៏�បងាា ញថ្នា មា� �បសិ្តុទធភាព័  គបី ��តវូ័បា�ចាតជ់ាអាទភិាព័ �ងិ
ទទួ�បា�ការ��ំទ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�មា�ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ដែបបគ្រោះ�ះ ការអ��វ័តុក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ទាំងំគ្រោះ�ះ�ា ងស្តុម្ពុ�ស្តុប   គបី � �តូវ័បា�ធាន្ទា រមួ្ពុជាម្ពុយួវ័ធិា� ការតាម្ពុ��  
�តួតពិ័�តិយ �ិងវាយតនៃមូ្ពុ។ ការវាយតនៃមូ្ពុកិ់ចំច អ�ុរាគម្ពុ� ៍�ិងក់មុ្ពុវ័ធិិ� គបី �
ទាំញ�បគ្រោះ�ជី� ៍ព័�ឧបក់រណ៍៍�វា��វ័តុ� ៍ដ៏�ចំជា គំរ�វាយតនៃមូ្ពុ នៃ�ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ស្តុ�វ័តិិភាព័អ�ឡាញ ដែដ៏��តូវ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�គ្រោះព័�ថុ�ៗ គ្រោះ�ះ
គ្រោះ�យ�ក់មុ្ពុអាក់ជំីន្ទាញ ស្តុក់�ស្តុី�ព័�ស្តុ�វ័តិិភាព័អ�ឡាញ។ �ក់បខណិ៍
ស្តុ�ចំន្ទាក់រ �តូវ័បា�រចំន្ទាគ្រោះ�ើងគ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា �បឈម្ពុជាក់�់ក់ ់នៃ�
តបំ�អ់ាស្តុ��ប�ព៌ា �ិងបាា ស្តុ��ហិែកិ់ �ិង�តូវ័បា�ស្មាក់�ីងគ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

វាជាការចាបំាចំ�់តវូ័ ដែក់ស្តុ�មួ្ពុ� �ងិស្មាក់�ីងក់មុ្ពុវ័ធិិ�ទាំងំគ្រោះ�ះ តាម្ពុរយៈ
ការព័គិ្រោះ��ះគ្រោះ�ប�់ ជាម្ពុយួក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំ ំ�ងិ�គូបគ្រោះ�ងៀ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
�ូ�ះបញ្ញាច ងំ ការយ�់គ្រោះ�ើញគ្រោះរៀងៗខួូ�របស់្តុ�ក់មុ្ពុ��ម្ពុយួៗអំព័�ហា�ភិយ័តាម្ពុ
�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ  ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើឱ្យយ
ព័កួ់គ្រោះគ/ក់��ៗ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគមា�ស្តុ�វ័តិិភាព័។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ �ឹងជួីយ បគ្រោះងើើត
ស្មារស្តុ�មាបយ់�ទធន្ទាការ ដែដ៏� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍ជី�វ័តិរបស់្តុក់�មារ 
គ្រោះហិើយគ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ  វាកា�ដ់ែតទំ�ងជាផី្លូ�់ការរ�ឹំក់ ដ៏�់ក់�មារបដែ�មិ្ពុគ្រោះទៀត។

គ្រោះ��បណំ៍ងសំ្តុខា�់ៗ  នៃ� ស្មារទាំងំគ្រោះ�ះ គបី �រមួ្ពុមា�៖

• ការផី្លូ�់ចំំគ្រោះណ៍ះដ៏ងឹ �ិងជំីន្ទាញ ដ៏�់អាក់ដែថទាំ ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ
គ្រោះ�បើ�បាស់្តុទនំ្ទាក់ទ់�ំងគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិិភាព័ �ងិជាប�ុបន្ទាា បជ់ាម្ពុយួ
ក់�មារអពំ័�  ស្តុក់មុ្ពុភាព័គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះពា�គ ឺគ្រោះ�គ្រោះព័� 

អាចំគ្រោះធិែើបា�  គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ក់មុ្ពុវ័ធិិ� ការចំញិ្ឈច ឹម្ពុក់��ដែបបវ័ជិីជមា�ដែដ៏�
មា��ស្មាប ់គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។

• ជីយួ��ំទដ៏�់អាក់ដែថទាំ ំជាព័គិ្រោះស្តុស្តុអាក់ដែដ៏�ម្ពុ�ិគ្រោះចំះ ឬម្ពុ�ិ
មា�ទ�ំ�ក់ចិំតុក់ា�ងការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តគ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា ឱ្យយ
គ្រោះចំះគ្រោះ�បើ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងកា�ដ់ែតស្មា� ំជាម្ពុយួក់មុ្ពុវ័ធិិ�ដែដ៏�ក់�មារ
ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ។ ផុ្លូ�់ការអបរ់ ំ�ងិព័ត័ម៌ា�ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើភស្តុុ�តាង
ដ៏�់អាក់ដែថទាំគំ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគគ្រោះចំះកំ់ណ៍តស់្តុមាា �់ព័�អាក់បីកិ់រ�ិ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ឬរគំ្រោះ�ភបពំា�ព័�សំ្តុណាក់ស់្តុមាជីកិ់នៃ�ស្តុហិគម្ពុ�៍
ទាំងំតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងគ្រោះ��អ�ឡាញ។ ដែបបគ្រោះ�ះ�ឹងជួីយ
ព័កួ់គ្រោះគក់ា�ងការបគ្រោះ�ងៀ�ដ៏�់ក់�មារអពំ័�ការក់ណំ៍តអ់ាក់បីកិ់រ�ិ �ងិ
ការរក់ាស្តុ�វ័តិភិាព័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

• ជីយួម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័ដែដ៏�មា�ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួក់�មារឱ្យយ
យក់ឈាះគ្រោះ�ើអារមុ្ពុណ៍៍ដែដ៏�ម្ពុ�ិមា�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័គ្រោះ�គ្រោះព័�
��ិយអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទជាម្ពុយួក់�មារ �ងិគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុឱ្យយ
មា�ការព័ភិាក់ាគ្រោះ�យគ្រោះបើក់ចំំហិអំព័�ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង
ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច គ្រោះ�ើ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ឬគ្រោះ�យផ្ទាា �់។ គ្រោះ�ក់ា�ង
រយៈគ្រោះព័�ដែវ័ង ក់ចិំចការគ្រោះ�ះ �ងឹគ្រោះធិែើឱ្យយអាក់ដែថទាំកំា�ដ់ែតមា� ភាព័
ងាយ�ស្តុ�ួ ក់ា�ងការ��ិយជាម្ពុយួ ក់��ៗ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិង��ំទ
ក់��ៗ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ព័ម្ពុទាំងំ គ្រោះធិែើឱ្យយ ក់�មារ កា�ដ់ែតគ្រោះ�រក់អាក់ដែថទាំំ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�ជី�ំយួ គ្រោះ�គ្រោះព័�ព័កួ់គ្រោះគ�តូវ័ការ។ ជា
ការព័តិ ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ�អាក់ដែថទាំរំបស់្តុក់�មារដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ក់ច៏ំ��គ្រោះ�ងអ���ធឺិណិ៍តជាញឹក់ញាប ់�ងិ
ភាគគ្រោះ�ចំើ�ក់�មារចំ��គ្រោះ�ងអ���ធឺិណិ៍តព័�ផ្លូាះ ដ៏�គ្រោះចំាះវាជាឱ្យកាស្តុ
សំ្តុខា�ស់្តុ�មាបអ់ាក់ដែថទាំកំ់ា�ងការបគ្រោះ�ងៀ�ក់��ៗរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគអំព័�
ស្តុ�វ័តិិភាព័ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។

ស្មារទាំងំគ្រោះ�ះ  អាចំ�តូវ័ផ្លូំព័ែផ្លូាយ គ្រោះ�ដ៏�់ក់�មារ  តាម្ពុរយៈ�បភព័ដែដ៏�
ព័កួ់គ្រោះគចំងប់ា�។ ទិ�ា�យ័នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប ់ គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បងាា ញថ្នា 
�គបូគ្រោះ�ងៀ�  គ្រោះ�ស្មា� គជឺា�បភព័បឋម្ពុ (៨៨%) �ិងជា�បភព័ជាទ�
ចំងប់ា� (៥0%) នៃ�ការអបរ់ ំ�ិងព័ត័ម៌ា�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹបញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។ 
ស្តុ�មាបក់់�មារម្ពុយួចំំ�ួ� �គូបគ្រោះ�ងៀ�ក់ ៏ជាតអួងាសំ្តុខា�ស់្តុ�មាបក់់�មារ
��ិយ�បាប ់ម្ពុយួក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ តួអងាន្ទាន្ទាគ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតផ្លូងដែដ៏រ។ ការបងើ
ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ�គបូគ្រោះ�ងៀ� គ្រោះ�ក់ា�ងយ�ទធន្ទាការ ន្ទាន្ទា គជឺាម្ពុគ្រោះធិាបាយដ៏៏
ចាបំាចំម់្ពុយួ ក់ា�ងការផ្លូំព័ែផ្លូាយ ស្មារគ�ឹូះ បា�ដែ� ុក់�៏តវូ័ ក់ស្មាងទំ��ក់ចិំតុ �ិង
អារមុ្ពុណ៍៍ស្តុ�វ័តិិភាព័ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹងឱ្យកាស្តុ ស្តុ�មាបក់ារស្តុ�ាន្ទា គ្រោះ�យគ្រោះបើក់
ចំំហិរ �ងិការ��ិយគ្រោះចំញអពំ័�បញ្ញាា ផ្លូងដែដ៏រ។

១.2 វ័�ិិគ្រោះ�គ គ្រោះ�ើ ក់ម្ពុុវ័ធិិ�អក់ខរក់ម្ពុុឌ្ឍ�ជី�ថ�ស្តុ�មាបទ់ាំងំក់�មារ  �ិង១.2 វ័�ិិគ្រោះ�គ គ្រោះ�ើ ក់ម្ពុុវ័ធិិ�អក់ខរក់ម្ពុុឌ្ឍ�ជី�ថ�ស្តុ�មាបទ់ាំងំក់�មារ  �ិង
អាក់ដែថទាំ ំអាក់ដែថទាំ ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នា ក់�មារ �ងិអាក់ដែថទាំ ំម្ពុ�ិ�តឹម្ពុដែតយ�់ដ៏ងឹ អំព័�
ហា�ភិយ័ដែដ៏�អាចំមា�បា�គ្រោះណាះ ះគ្រោះទ បា�ដែ�ធុាន្ទាព័កួ់គ្រោះគដឹ៏ងអំព័�អែ�ដែដ៏��តូវ័
គ្រោះធិែើ ចំំគ្រោះពាះ



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ102

ហា�ភិយ័ ទាំងំគ្រោះន្ទាះ ផ្លូងដែដ៏រ។ មា�គ្រោះស្តុចំកី់��តវូ័ការ ចាបំាចំម់្ពុយួស្តុ�មាបក់ារ
បណី៍� ះបណីា� អំព័�អក់ខរក់មុ្ពុឌ្ឍ�ជី�ថ��គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយ �ងិស្តុ�វ័តិិភាព័។ 
ក់ចិំចការគ្រោះ�ះ គបី �រមួ្ពុបញ្ឈច� ���វ័ព័ត័ម៌ា� អំព័�អែ�ដែដ៏�ក់�មារអាចំគ្រោះធិែើបា� 
�បសិ្តុ�គ្រោះបើព័កួ់គ្រោះគ រងការរខំា�គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �បគ្រោះភទ�ិងមាតកិា
ដែដ៏�ស្តុម្ពុ�ស្តុប ស្តុ�មាបក់ារដែចំក់ចាយ គ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ
ជាម្ពុយួ�ងឹអាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត �ិងជំីន្ទាញម្ពុ���ឋ �ន្ទាន្ទា រគ្រោះបៀបផូ្ទាស់្តុបី�រ
ការក់ណំ៍តឯ់ក់ជី�ភាព័ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិងការបូ�ក់ ម្ពុ��ស្តុំទាំងំឡាយព័�ការ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងម្ពុក់កា�ព់័កួ់គ្រោះគ។ ព័ត័ម៌ា�គ្រោះ�ះអាចំ�តូវ័បញ្ឈច� � គ្រោះ�ក់ា�ងក់មុ្ពុវ័ធិិ�
ការចំញិ្ឈច ឹម្ពុ ក់��ដែបបវ័ជិីជមា�។ គ្រោះ�យស្មារក់�មារចំំ��ួម្ពុយួភាគប� គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  គ្រោះ�ស្មា�គ្រោះរៀ� មា�គ្រោះស្តុចំក់ី��តវូ័ការ ក់ា�ងការឱ្យយ
ព័ចិារណា គ្រោះ�ើ ការ�ក់ប់ញ្ឈច� � ការអបរ់អំពំ័�  ស្តុ�វ័តិិភាព័នៃ��បព័�័ធបគ្រោះចំចក់វ័ទិា 
គ្រោះ�ក់ា�ង ក់មុ្ពុវ័ធិិ�សិ្តុក់ា របស់្តុ ស្មា�គ្រោះរៀ�។ ទិ�ា�យ័ នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈប ់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បងាា ញ ថ្នា ក់�មារ

វ័យ័គ្រោះកុ់ងអាយ� ១2-១៤ ឆ្នាំា  ំ ម្ពុ�ិស្តុ�វ័ជា ទទួ�ស្មាា �់ ហា�ិភយ័ តាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញដ៏�ចំក់�មារមា�អាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា គំ្រោះ�ើយ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ យ�ទធន្ទាការ
គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹ គបី �គ្រោះផី្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់ ់ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ចំំគ្រោះពាះ
�ក់មុ្ពុអាយ�គ្រោះ�ះ។

អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ងិគ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ងិគ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ 
 
១.៣ ចំ��រមួ្ពុជាម្ពុយួ ក់�មារគ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុឱ្យយមា�ការស្តុ�ាន្ទា គ្រោះ�យ១.៣ ចំ��រមួ្ពុជាម្ពុយួ ក់�មារគ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុឱ្យយមា�ការស្តុ�ាន្ទា គ្រោះ�យ
គ្រោះបើក់ចំំហិរគ្រោះបើក់ចំំហិរ  �ិងផី្លូ�់ ការយ�់ដ៏ងឹស្តុ��ជីគ្រោះ��  អំព័� ទំន្ទាក់ទ់�ំង �ិងអាក់បី
ក់រិ�ិ ស្តុម្ពុ�ស្តុបទាំងំគ្រោះ�ក់ា�ង �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ។ ទទួ�បា�
ព័ត័ម៌ា� អំព័� ហា�ភិយ័ បចំច�បី�ា �ិងហា�ិភយ័ដែដ៏�ក់ពំ័�ងគ្រោះ�ចំគ្រោះ�ើង
ចំំគ្រោះពាះក់�មារ។ ស្តុ�ម្ពុដឹ៏ងថ្នា គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ភស្តុុ�តាង បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា 
ក់�មារា ទំ�ងជារាយការណ៍៍អពំ័�ការជីបួ�បទះ�ឹង OCSEA គ្រោះ�ចំើ�ជាង
ក់�មារ �ចំំ�ួ�ព័�រដ៏ង។ 

ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ�� 2៖ ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ�� 2៖ 

គ្រោះ�យគ្រោះ�ងតាម្ពុ ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ជាញឹក់ញាបប់ំផ្លូ�ត ជី�គ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�យគ្រោះ�ងតាម្ពុ ការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ ជាញឹក់ញាបប់ំផ្លូ�ត ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ
នៃ� OCSEA គឺជាម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�បា�ស្មាា �់ក់�មាររចួំគ្រោះហិើយ។ អាក់នៃ� OCSEA គឺជាម្ពុ��ស្តុំ ដែដ៏�បា�ស្មាា �់ក់�មាររចួំគ្រោះហិើយ។ អាក់
ទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ចំើ�ដែតជាស្តុមាជីិក់�គួស្មារ ម្ពុតុិភកិុ់គ្រោះព័ញវ័យ័ �ិងម្ពុតុិភកិុ់ ឬទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ចំើ�ដែតជាស្តុមាជីិក់�គួស្មារ ម្ពុតុិភកិុ់គ្រោះព័ញវ័យ័ �ិងម្ពុតុិភកិុ់ ឬ
នៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហា។ ក់រណ៍� ១ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៥ ទាំក់ទ់ង�ឹង OCSEA ដែដ៏�នៃដ៏គ�គ្រោះស្តុាហា។ ក់រណ៍� ១ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ៥ ទាំក់ទ់ង�ឹង OCSEA ដែដ៏�
�តូវ័បា�ក់ំណ៍តគ់្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ គឺព័�ដ៏ំប�ងម្ពុ�ិស្មាា �់ក់�មារ�តូវ័បា�ក់ំណ៍តគ់្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើតតាម្ពុខាងផ្លូាះ គឺព័�ដ៏ំប�ងម្ពុ�ិស្មាា �់ក់�មារ
គ្រោះទ។  គ្រោះទ។  

រ�ឋ ភបិា� រ�ឋ ភបិា� 

2.១ ក់ិចំចខិតខំគ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការអបរ់ ំ�ិងការយ�់ដ៏ឹងម្ពុ�ិគួរគ្រោះផុ្ទាតដែតគ្រោះ�ើ2.១ ក់ិចំចខិតខំគ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការអបរ់ ំ�ិងការយ�់ដ៏ឹងម្ពុ�ិគួរគ្រោះផុ្ទាតដែតគ្រោះ�ើ
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ន់ៃ�ជី�ចំដែម្ពុូក់ម្ពុ�ខគ្រោះ�យម្ពុ�ិស្តុម្ពុគ្រោះហិត�ផ្លូ�គ្រោះន្ទាះគ្រោះទគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ន់ៃ�ជី�ចំដែម្ពុូក់ម្ពុ�ខគ្រោះ�យម្ពុ�ិស្តុម្ពុគ្រោះហិត�ផ្លូ�គ្រោះន្ទាះគ្រោះទ។ គគ្រោះ�មាង 

ស្តុុ�ព័�ការរបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា�បងាា ញថ្នា ក់�មារទ�ំងជា�តូវ័បា�គ្រោះស្តុាើឱ្យយ
��ិយអពំ័�ការរមួ្ពុគ្រោះភទ ឬដែចំក់រដំែ�ក់��វ័ស្តុមាា រផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�យម្ពុ��ស្តុំដែដ៏�
ក់�មារបា�ស្មាា �់ ជាជាងម្ពុ��ស្តុំដែដ៏�ក់�មារម្ពុ�ិធូាបស់្មាា �់តាម្ពុ
អ���ធឺិណិ៍ត។ កិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បងគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើ�ការយ�់ដ៏ងឹដ៏�់
ក់�មារ អាក់ដែថទាំ ំ�ងិ�គូបគ្រោះ�ងៀ�ឱ្យយយ�់ដ៏ងឹអំព័�ហា�ភិយ័នៃ�ការដែចំក់ចាយ
រ�បភាព័តាម្ពុអ�ឡាញ គួរគ្រោះចំៀស្តុវាងការគ្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើក់�ម្ពុតិម្ពុ�ិគ្រោះស្តុុើ�ា គ្រោះ�គ្រោះ�ើ  
"គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ព់័�ម្ពុ��ស្តុំចំដែមូ្ពុក់ម្ពុ�ខ"  គ្រោះន្ទាះគ្រោះ�ើយ។ គ្រោះរៀបចំំស្មារអបរ់ ំ�ងិស្តុមាា រ
គ្រោះ�យមា�ជី�ំយួព័�អាក់ជំីន្ទាញ �ងិរមួ្ពុបញ្ឈច� ���វ័ចំំណ៍� ចំសំ្តុខា�គ់្រោះផ្លូំងៗនៃ� 
OCSEA រមួ្ពុមា� ព័ត័ម៌ា�អំព័�ទ�ក់ដែ�ូងដែដ៏�ស្តុ�មាបដ់ែស្តុែងរក់ជំី�យួ �ប
សិ្តុ�គ្រោះបើក់�មារស្តុិិតក់ា�ងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ឬ�តូវ័ការការ��ំទ �ិងរគ្រោះបៀបដែដ៏�
អាក់ដែថទាំ ំ�ងិស្តុហិគម្ពុ�អ៍ាចំជី�មុ្ពុញឱ្យយមា�បណុាញទនំ្ទាក់ទ់�ំង
�បក់បគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិិភាព័ស្តុ�មាបក់់�មារ។
 
2.2 អភ�ិក់ម្ពុ អបរ់ ំ �ិងគ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹងស្តុម្ពុ�ស្តុបគ្រោះ�តាម្ពុ2.2 អភ�ិក់ម្ពុ អបរ់ ំ �ិងគ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹងស្តុម្ពុ�ស្តុបគ្រោះ�តាម្ពុ
អាយ�ចាបំាចំ ់�តូវ័�គបដ៏ណី៍បដ់៏�់ ក់�មារ ទាំងំអស់្តុ។អាយ�ចាបំាចំ ់�តូវ័�គបដ៏ណី៍បដ់៏�់ ក់�មារ ទាំងំអស់្តុ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់�មារម្ពុ�ិ
មា�ព័ត័ម៌ា�ទាំងំអស់្តុ វាជួីយឱ្យយជី�គ្រោះ�ុើស្តុងាយទាំញ�បគ្រោះ�ជី�ប៍ា�។ 
បរ�ិប�័ា គឺចាបំាចំ ់គ្រោះ�ក់ា�ងការផ្លូំព័ែផ្លូាយ ស្មារទាំងំគ្រោះ�ះ។ គ្រោះយើង�តូវ័ដែត
ធាន្ទាថ្នា ចំំគ្រោះណ៍ះដ៏ងឹ �តូវ័បា�ផី្លូ�់គ្រោះ�ដ៏�់ ក់�មារទាំងំអស់្តុ �ិងរមួ្ពុបញ្ឈច� �
ព័ត័ម៌ា�អំព័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ការយ�់�ព័ម្ពុ �ពំ័ដែដ៏�ផ្ទាា �់ខួូ� អែ�ដែដ៏�ម្ពុ��ស្តុំ
គ្រោះព័ញវ័យ័ ឬអាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀតគ្រោះ�ជី�វំ័ញិក់�មារ អាចំ ឬម្ពុ�ិអាចំគ្រោះធិែើចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ។ 
ក់�មារវ័យ័គ្រោះកុ់ងអាយ� ១2-១៤ ឆ្នាំា  ំ  ម្ពុ�ិស្តុ�វ័គ្រោះចំះស្តុមាា �់ ហា�ិភយ័  ចំំគ្រោះពាះ
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ស់្តុកីា��ព័�នៃ�ស្តុក់មុ្ពុភាព័តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញគ្រោះ�ើយ គ្រោះបើគ្រោះធិៀប
�ងឹក់�មារធិំៗ អាយ� ១៦-១៧ឆ្នាំា ។ំ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ការព័ភិាក់ា អពំ័�បញ្ញាា
ទាំងំគ្រោះ�ះ ជាម្ពុយួ ក់�មារ អាចំម្ពុ�ិងាយ�ស្តុ�ួ ក់ី� ក់�មារត�ចំៗ ក់គ៏បី �ជាគ្រោះ��
គ្រោះ� គ្រោះ�ក់ា�ងកិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បង គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹផ្លូងដែដ៏រ។ 
ភាគគ្រោះ�ចំើ�បំផ្លូ�តនៃ�ក់�មារ ដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�ក់ា�ងការអគ្រោះងើត  បា�
គ្រោះ�ើក់គ្រោះ�ើងថ្នា �គបូគ្រោះ�ងៀ� គឺជា�បភព័ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគចំងប់ា� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ការអបរ់ ំអពំ័�បញ្ញាា ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះយ�ុការដែដ៏�មា��ស្មាបរ់បស់្តុ�ក់សួ្តុង
អបរ់ ំយ�វ័ជី�  �ងិក់�ឡា គបី ��តវូ័បា�ព័�ង�ក់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈច� � ការអបរ់អំពំ័� បញ្ញាា
ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ គ្រោះ�ក់ា�ងទាំងំស្មា�គ្រោះរៀ�បឋម្ពុសិ្តុក់ា �ិងស្មា�គ្រោះរៀ�
ម្ពុធិយម្ពុសិ្តុក់ា។

គបី �យក់ចំតុិទ�ក់�ក់ជ់ាព័គិ្រោះស្តុស្តុ ផ្លូងដែដ៏រ ក់ា�ងការធាន្ទាថ្នា ព័ត័ម៌ា�គ្រោះ�ះ�តូវ័
បា� ផី្លូ�់ដ៏�់ ក់�មារ ដែដ៏�សិ្មា�ភាព័គ្រោះន្ទាះ អាចំបគ្រោះងើើ� ភាព័ងាយរងគ្រោះ��ះ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគចំំគ្រោះពាះ   OCSEA រមួ្ពុមា�  ក់�មារដែដ៏�មា�ព័កិារភាព័ ក់�មារ
គ្រោះទស្តុ�ុរ�បគ្រោះវ័ស្តុ� ៍ក់�មាររស់្តុគ្រោះ�តាម្ពុដ៏ងផូ្លូ�វ័ �ងិក់�មារដែដ៏�ម្ពុ�ិបា�
គ្រោះ�គ្រោះរៀ�។ អងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា�  អាចំមា�តនួ្ទាទ��ា ង� ិ ក់ា�ងការផី្លូ�់
ព័ត័ម៌ា� គ្រោះ�ដ៏�់�ក់មុ្ពុងាយរងគ្រោះ��ះទាំងំគ្រោះ�ះ។ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ចំ�ះដ៏�់
ម្ពុ���ឋ � �ងិ ស្តុក់មុ្ពុភាព័អបរ់គំ្រោះ�� �បព័�័ធដែដ៏�មា��ស្មាប ់ដ៏�ចំជា 
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ន្ទាន្ទា ដែដ៏�អ��វ័តុគ្រោះ�យ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ភាព័ជានៃដ៏គ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ការពារ ក់�មារ 
អាចំ�តវូ័បា�ព័�ង�ក់ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �មា�ឥទធពិ័�ដែបបគ្រោះន្ទាះ។ 

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 
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បដែ�ិម្ពុព័�គ្រោះ�ើអែ�ដែដ៏�មា�រចួំគ្រោះហិើយគ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា មា�
របាយការណ៍៍ �ងិគំ�តិផួុ្លូចំគ្រោះផុ្លូើម្ពុគ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀត ដែដ៏��តវូ័បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងជា
អ�ុរជាតិ ដែដ៏�អាចំយក់គ្រោះធិែើជាឯក់ស្មារគ្រោះ�ងដ៏ម៏ា��បគ្រោះ�ជី� ៍�ិង
ជាឧទាំហិរណ៍៍ព័�ឧតុមុា��វ័តុទាំក់ទ់ង�ឹងការបគ្រោះងើើតធិ�ធា�ស្តុម្ពុ�ស្តុប
តាម្ពុអាយ�។

2.៣ ជីួយដ៏�់អាក់ដែថទាំដំែដ៏�មា�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងជាម្ពុយួ ក់�មារក់ា�ងការ2.៣ ជីួយដ៏�់អាក់ដែថទាំដំែដ៏�មា�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងជាម្ពុយួ ក់�មារក់ា�ងការ
ជីម្ពុាះភាព័�ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ គ្រោះ�ក់ា�ងការពិ័ភាក់ា អំព័�បញ្ញាា ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ិងជីម្ពុាះភាព័�ុ�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ គ្រោះ�ក់ា�ងការពិ័ភាក់ា អំព័�បញ្ញាា ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ិង
អតុស្តុញ្ញាា ណ៍គ្រោះភទ ជាម្ពុយួ ក់�មារ។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះអាចំគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុ ឱ្យយអតុស្តុញ្ញាា ណ៍គ្រោះភទ ជាម្ពុយួ ក់�មារ។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះអាចំគ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុ ឱ្យយ
មា�ការស្តុ�ាន្ទា គ្រោះ�យ គ្រោះបើក់ចំំហិរអំព័�ការរគំ្រោះ�ភបំពា� �ិងការមា�ការស្តុ�ាន្ទា គ្រោះ�យ គ្រោះបើក់ចំំហិរអំព័�ការរគំ្រោះ�ភបំពា� �ិងការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ឬ គ្រោះ�យជីួប�ា ផ្ទាា �់។គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ឬ គ្រោះ�យជីួប�ា ផ្ទាា �់។ គ្រោះស្តុចំកី់�
ដែណ៍ន្ទា ំ�ិងការក់ស្មាងជំីន្ទាញ  ស្តុ�មាបអ់ាក់ដែថទាំ ំអាចំ�តូវ័ផី្លូ�់តាម្ពុរយៈ
អ�ុរាគម្ពុ� ៍�ិងក់មុ្ពុវ័ធិិ�គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុ ការចំញិ្ឈច ឹម្ពុក់��ដែបបវ័ជិីជមា�ដែដ៏�
មា��ស្មាបរ់បស់្តុរ�ឋ ភបិា�។ គ្រោះ�ក់ា�ងរយៈគ្រោះព័�ដែវ័ង ក់ចិំចការគ្រោះ�ះ �ងឹគ្រោះធិែើឱ្យយ
អាក់ដែថទាំកំា�ដ់ែតមា� ភាព័ងាយ�ស្តុ�ួ ក់ា�ងការ��ិយជាម្ពុយួ ក់��ៗ របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ �ិង��ំទក់��ៗ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ព័ម្ពុទាំងំ គ្រោះធិែើឱ្យយ ក់�មារ កា�ដ់ែតគ្រោះ�រក់
អាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រក់ជំី�យួ គ្រោះ�គ្រោះព័�ព័កួ់គ្រោះគ�តូវ័ការ។ ផី្លូ�់
ការអបរ់ ំ�ិងព័ត័ម៌ា�ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ភស្តុុ�តាង គ្រោះ�ដ៏�់អាក់ដែថទាំ ំគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគ 
អាចំដ៏ងឹអំព័� អាក់បីកិ់រ�ិគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  ឬរគំ្រោះ�ភបពំា�ព័�សំ្តុណាក់់
ស្តុមាជីកិ់ ស្តុហិគម្ពុ� ៍គ្រោះ�ក់ា�ង �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះក់៏
�ងឹជួីយ ព័កួ់គ្រោះគ ក់ា�ងការបគ្រោះ�ងៀ�ក់�មារ អំព័� រគ្រោះបៀបកំ់ណ៍ត ់អាក់បីកិ់រ�ិ
ដែបបគ្រោះ�ះ �ិងរគ្រោះបៀបរក់ាឱ្យយមា�ស្តុ�វ័តិិភាព័ផ្លូងដែដ៏រ។ ការអ��វ័តុ�ិៗ  មា�
រចួំគ្រោះហិើយ �ិងអាចំ�តូវ័បា�ដែក់ស្តុ�ម្ពុ�ួ ស្តុ�មាបក់ារគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងបរបិទ
ម្ពុ���ឋ �។

អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ងិគ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុអាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ងិគ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ

2.៤ បំគ្រោះព័ញតួន្ទាទ��ា ងស្តុក់ម្ពុុក់ា�ងការបគ្រោះ�ងៀ�ក់�មារអំព័�ការ2.៤ បំគ្រោះព័ញតួន្ទាទ��ា ងស្តុក់ម្ពុុក់ា�ងការបគ្រោះ�ងៀ�ក់�មារអំព័�ការ
រមួ្ពុគ្រោះភទ ការយ�់�ព័ម្ពុ �ិងការក់ំណ៍ត�់ព័ំដែដ៏� �ិងអែ�ដែដ៏�ម្ពុ��ស្តុ�ំរមួ្ពុគ្រោះភទ ការយ�់�ព័ម្ពុ �ិងការក់ំណ៍ត�់ព័ំដែដ៏� �ិងអែ�ដែដ៏�ម្ពុ��ស្តុ�ំ
គ្រោះព័ញវ័យ័ ឬអាក់គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតគ្រោះ�ជី�ំវ័ញិព័ួក់គ្រោះគអាចំ ឬម្ពុ�ិអាចំគ្រោះធិែើចំំគ្រោះពាះគ្រោះព័ញវ័យ័ ឬអាក់គ្រោះផ្លូំងគ្រោះទៀតគ្រោះ�ជី�ំវ័ញិព័ួក់គ្រោះគអាចំ ឬម្ពុ�ិអាចំគ្រោះធិែើចំំគ្រោះពាះ
ព័ួក់គ្រោះគ �ិងរគ្រោះបៀប�ិ�យថ្នា គ្រោះទ ចំំគ្រោះពាះអាក់ដ៏នៃទ។ព័ួក់គ្រោះគ �ិងរគ្រោះបៀប�ិ�យថ្នា គ្រោះទ ចំំគ្រោះពាះអាក់ដ៏នៃទ។ ទាំងំគ្រោះ�ះអាចំ
គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុឱ្យយមា�ការជីដែជីក់ពិ័ភាក់ាគ្រោះ�យគ្រោះបើក់ចំំហិអំព័�ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ងិការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទតាម្ពុ�បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត ឬគ្រោះ�យ
ផុ្ទា�់។ ចំំណ៍� ចំទាំងំគ្រោះ�ះមា�ស្មារៈសំ្តុខា�ណ់ាស់្តុ ព័គិ្រោះស្តុស្តុចាបត់ាងំព័�
ទ�ិា�យ័បងាា ញ ថ្នា ជី�គ្រោះ�ុើស្តុអាចំជាម្ពុ��ស្តុំជីតិស្តុាិទធ�ងឹក់�មារ។
 រយៈគ្រោះព័�ដែវ័ង ក់ចិំចការគ្រោះ�ះ �ឹងគ្រោះធិែើឱ្យយអាក់ដែថទាំកំា�ដ់ែតមា� ភាព័ងាយ�ស្តុ�ួ
ក់ា�ងការ��ិយជាម្ពុយួ ក់��ៗ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ�ិង��ំទក់��ៗ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ 
�ព័ម្ពុទាំងំ គ្រោះធិែើឱ្យយ ក់�មារ កា�ដ់ែតគ្រោះ�រក់អាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រក់ជំី�យួ 
គ្រោះ�គ្រោះព័�ពួ័ក់គ្រោះគ�តូវ័ការ។ 

2.៥ ជីួយ ក់�មារ អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ិងអាក់ទាំងំឡាយ  ដែដ៏�2.៥ ជីួយ ក់�មារ អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ិងអាក់ទាំងំឡាយ  ដែដ៏�
គ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួក់�មារ ឱ្យយយ�់ អំព័� ក់�ម្ពុតិគ្រោះព័ញ គ្រោះ�ញ នៃ�ហា�ិភយ័ នៃ�គ្រោះធិែើការងារជាម្ពុយួក់�មារ ឱ្យយយ�់ អំព័� ក់�ម្ពុតិគ្រោះព័ញ គ្រោះ�ញ នៃ�ហា�ិភយ័ នៃ�
ការដែចំក់ចាយមាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទការដែចំក់ចាយមាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ិងរគ្រោះបៀបចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការកាតប់�ិយ
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��ក់ ់ក់�ម្ពុតិគ្រោះ�គ្រោះ�ើផ្លូ�វ័បិាក់អវ័ជិីជមា�។ ស្តុមាមា�តខុស់្តុ
បផំ្លូ�ត នៃ�ក់�មារដែដ៏� បា�ដែចំក់ចាយមាតកិាដែបប ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  ដំ៏ប�ងគ្រោះ�ើយព័កួ់គ្រោះគ
គ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះគ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគធូាក់ក់់ា�ងគ្រោះស្តុចំកី់��ស្តុឡាញ់(2៩%)ឬពួ័ក់គ្រោះគ
បា�ទ�ក់ចិំតុ ជី�ដ៏នៃទគ្រោះទៀត (20%) បា�ដែ�អុាក់បីកិ់រ�ិ គ្រោះ�ះ អាចំន្ទាគំ្រោះ�រក់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់ធិៃ�ធ់ិៃរ ដ៏�ចំជា ការដែចំក់ចាយមាតកិាគ្រោះ�ះគ្រោះ�យ�ុ�
ការយ�់�ព័ម្ពុ ជាម្ពុយួ�ងឹ ម្ពុ��ស្តុំដ៏នៃទគ្រោះទៀត �ិងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិង ក់ា�ង
គ្រោះ��បណំ៍ងពាក់ព់័�័ធ�ងឹផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។

ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៣៖ ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៣៖ 

ក់�មារទទួ�រងគ្រោះ��ះព័� OCSEA ជាចំម្ពុីង តាម្ពុរយៈបណីាញក់�មារទទួ�រងគ្រោះ��ះព័� OCSEA ជាចំម្ពុីង តាម្ពុរយៈបណីាញ
ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុទ�គ្រោះ� ដ៏�ចំជា តាម្ពុរយៈ Facebook / Facebook ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុទ�គ្រោះ� ដ៏�ចំជា តាម្ពុរយៈ Facebook / Facebook 
Messenger �ិង  WhatsApp ។Messenger �ិង  WhatsApp ។ 

រ�ឋ ភបិា� រ�ឋ ភបិា� 
 
៣.១ �ក់ក់ាតព័ែកិ់ចំចផ្លូូ�វ័ចំាបគ់្រោះ�ើ �ក់ុម្ពុហុិ�� ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍តក់ា�ង៣.១ �ក់ក់ាតព័ែកិ់ចំចផ្លូូ�វ័ចំាបគ់្រោះ�ើ �ក់ុម្ពុហុិ�� ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍តក់ា�ង
�ស្តុុក់ �ស្តុុក់ ឱ្យយ�បតិបតិុជាបន្ទាា �ត់ាម្ពុ សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំព័ត័ម៌ា�របស់្តុទ�ភាា ក់ង់ារ អ��វ័តុ
ចំាប ់ រក់ា ទិ�ា�យ័ ស្តុ�មាបរ់យៈគ្រោះព័�នៃ�បទគ្រោះ�ុើស្តុ �ងិចំគ្រោះ�មាះ បូ�ក់ �ិង/ឬ
��ប ស្តុមាា រ រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ (CSAM)  គ្រោះចំញ។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ
�ងឹជួីយ ដ៏�់ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត    បទគ្រោះ�ុើស្តុ  �ព័ម្ពុទាំងំ�គប�់គង ការដែចំក់ចាយ 
CSAM  �ា ងទ��ំទ��យ ផ្លូងដែដ៏រ។ https://www.msn.com/th-th/
feed

៣.2 គ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹង អំព័� OCSEA៣.2 គ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹង អំព័� OCSEA ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ វ័ស័ិ្តុយ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ វ័ស័ិ្តុយ
ឯក់ជី� រមួ្ពុទាំងំ �ក់ុម្ពុហុិ�� ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  �ិង�ក់ុម្ពុហុិ�� ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវាឯក់ជី� រមួ្ពុទាំងំ �ក់ុម្ពុហុិ�� ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  �ិង�ក់ុម្ពុហុិ�� ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវា
ទ�រស័្តុព័ាចំ�័តទ�រស័្តុព័ាចំ�័ត គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹង  ការយ�់ដ៏ងឹអំព័�ហា�ភិយ័ ចំំគ្រោះពាះ ក់�មារ �ងិអែ�
ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគអាចំគ្រោះធិែើបា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��បយ�ទធ�បឆ្នាំងំ�ឹង OCSEA ។ 
គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុគ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ ព័ហិ�វ័ស័ិ្តុយ ដ៏�ចំជាក់មុ្ពុវ័ធិិ�របស់្តុ UNICEF �ិង
�ក់សួ្តុងនៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិងទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះរៀបចំំ ឬព័�ងឹង
គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ ក់ចិំចការពារក់�មារនៃផ្លូាក់ា�ងរបស់្តុតអួងា  ICT គ្រោះ�យធាន្ទាថ្នា 
គ្រោះ���គ្រោះ�បាយទាំងំគ្រោះ�ះ �ស្តុបជាម្ពុយួ�ងឹ បទ�ឋ �អ�ុរជាត។ិ
 

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 

* ក់មុ្ពុវ័ធិិ� eSafety Commissioner   របស់្តុអ�ស្រ្តសុ្មា�� ’Start the Chat’ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុអាក់ដែថទាំឱំ្យយ�ិ�យជាម្ពុយួក់��អំព័�ជី�វ័តិរបស់្តុខួូ�គ្រោះគគ្រោះ�គ្រោះ�ើអ���ធឺិណិ៍ត គ្រោះហិើយក់មុ្ពុវ័ធិិ� eSafety 
Commissioner‘s  ស្តុ�មាបម់្ពុ��ស្តុំវ័យ័ចំំណាស់្តុដែដ៏�គ្រោះ�គ្រោះ�ើអ���ធឺិណិ៍តជាគ្រោះ�ើក់ដំ៏ប�ង ‘Be Connected’.

*  រ�ឋ ភបិា� ទ�ភាា ក់ង់ារអ�ុររ�ឋ ភបិា� �ងិស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិចាបំាចំ�់តវូ័បក់ដែ�ប �ិងបញ្ឈជ� �ស្មារទាំងំគ្រោះ�ះគ្រោះ�ដ៏�់អាក់ដែថទាំ ំស្តុហិគម្ពុ� ៍ប�គា�ិក់គ្រោះព័ទយ �ិង�គូបគ្រោះ�ងៀ�។.
* ចំំណ៍� ចំចាបគ់្រោះផុ្លូើម្ពុដ៏�៏សិ្តុ�មាបក់ាររ�ក់រក់គឺជា  ឧបក់រណ៍៍ឥតគិតនៃថូដែដ៏�អាចំរក់បា�គ្រោះ�យ  eSafety Commissioner របស់្តុអ�ស្រ្តសុ្មា�� ក់ដ៏៏�ចំជា  �ក់បខណិ៍គ្រោះ�ះដែដ៏�បា�បគ្រោះងើើតគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យអងាការ   

UNICEF ។.

https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2019-09/Start the Chat and Stay Safe Online - Booklet.pdf
https://www.esafety.gov.au/seniors/how-help-seniors-get-online


ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ104

ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់
 
៣.៣ ព័�ងឹង �ិងព័�ង�ក់ យ�ុការស្តុហិការដែដ៏�មា��ស្មាប ់ជាម្ពុយួ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ ស្តុក់� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា ��វ័ ការ�បម្ពុ��ភស្តុុ�តាង
ឌ្ឍ�ជី�ថ� ដែដ៏�ផី្លូ�់គ្រោះ�យក់មុ្ពុវ័ធិិ�ទាំងំគ្រោះ�ះ �ា ងទាំ�គ់្រោះព័�គ្រោះវ័� �ងិ
មា��បសិ្តុទធភាព័  ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�ក់ា�ងទ�ម្ពុងជ់ាសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំទិ�ា�យ័ �ងិ
��តវិ័ធិិ���បមាតកិាគ្រោះចំញ។ 
 
ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ 
 
៣.៤ គ្រោះធិែើឱ្យយយ�ុការនៃ�ការជី��ដំ៏ណឹ៍ង បូ�ក់ �ិងរាយការណ៍៍ គ្រោះ�ក់ា�ងក់ម្ពុុវ័ធិិ�៣.៤ គ្រោះធិែើឱ្យយយ�ុការនៃ�ការជី��ដំ៏ណឹ៍ង បូ�ក់ �ិងរាយការណ៍៍ គ្រោះ�ក់ា�ងក់ម្ពុុវ័ធិិ�
អ�ឡាញ មា��ក់ខណ៍ចំាស់្តុ �ស់្តុ  �ិងងាយគ្រោះ�បើ�បាស់្តុស្តុ�មាប់អ�ឡាញ មា��ក់ខណ៍ចំាស់្តុ �ស់្តុ  �ិងងាយគ្រោះ�បើ�បាស់្តុស្តុ�មាប់
ក់�មារ។ ក់�មារ។ យ�ុការទាំងំគ្រោះ�ះ គបី �មា��ក់ខណ៍ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត� �ងិ បងាា ញ�ា ង
ចំាស់្តុអពំ័�អែ�ដែដ៏�ក់�មារអាចំរពំ័ងឹទ�ក់បា�  បន្ទាា បព់័�រាយការណ៍៍ ។ បណុា
ក់មុ្ពុវ័ធិិ� �ងិ�កុ់ម្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវាន្ទាន្ទា �តវូ័ដែតបងាា ញព័�តមូាភាព័ �ងិ
គណ៍គ្រោះ�យយភាព័ ចំំគ្រោះពាះរគ្រោះបៀបដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះធិែើការគ្រោះ�ូើយតប �ា ងទាំ�គ់្រោះព័�
គ្រោះវ័�ចំំគ្រោះពាះ គ្រោះស្តុចំ ក់ី� រាយការណ៍៍ របស់្តុ ក់�មារ។ ចំ��រមួ្ពុជាម្ពុយួ ទ�ភាា ក់ង់ារចំ��រមួ្ពុជាម្ពុយួ ទ�ភាា ក់ង់ារ
រ�ឋ ភបិា� ពាក់ព់័�័ធរ�ឋ ភបិា� ពាក់ព់័�័ធ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹងការបណី៍� ះបណីា�ប�គា�ិក់ស្តុី�ព័�
ក់ចិំចការពារ ក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ងិការរាយការណ៍៍ អំព័� OCSEA ។

៣.៥ ព័�ងឹង កិ់ចំចស្តុហិការជាម្ពុយួ ទ�ភាា ក់ង់ាររ�ឋ ភបិា� �ិងទ�ភាា ក់ង់ារ៣.៥ ព័�ងឹង កិ់ចំចស្តុហិការជាម្ពុយួ ទ�ភាា ក់ង់ាររ�ឋ ភបិា� �ិងទ�ភាា ក់ង់ារ
ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះរៀបចំំវ័ធិា�ការ ទបស់្មាើ ត់ម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះរៀបចំំវ័ធិា�ការ ទបស់្មាើ ត ់គ្រោះ�យមា�
ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ ស្មាធារណ៍ជី� �ងិ ព័�ងឹង ការគ្រោះរៀបចំំដ៏គំ្រោះណាះ�ស្មាយ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិា �បក់បគ្រោះ�យ �វា��វ័តុ� ៍គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា  OCSEA ។

៣.៦ អ��វ័តុបទ�ឋ �ន្ទាន្ទាគ្រោះដ៏ើម្ពុី ���បគ្រោះចា��ា ងស្តុក់ម្ពុុ��វ័មាតិកាម្ពុ�ិ៣.៦ អ��វ័តុបទ�ឋ �ន្ទាន្ទាគ្រោះដ៏ើម្ពុី ���បគ្រោះចា��ា ងស្តុក់ម្ពុុ��វ័មាតិកាម្ពុ�ិ
ស្តុម្ពុរម្ពុយដែដ៏� ក់�មារអាចំគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញគ្រោះ�តាម្ពុ �បព័�័ធអ�ឡាញ ស្តុម្ពុរម្ពុយដែដ៏� ក់�មារអាចំគ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញគ្រោះ�តាម្ពុ �បព័�័ធអ�ឡាញ 
ជាព័ិគ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�តាម្ពុបណុាក់ម្ពុុវ័ធិិ�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុ។ជាព័ិគ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�តាម្ពុបណុាក់ម្ពុុវ័ធិិ�ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងស្តុងាម្ពុ។ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ក់�មារ
ចំំ�ួ�ពាក់ក់់ណីា� បា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញ មាតកិាដែបបផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ  គ្រោះ�យនៃចំដ៏�យ គ្រោះ�
ឆ្នាំា មំ្ពុ��គ្រោះ�គ្រោះ�ើបណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុ (ការបគ្រោះងាា ះគ្រោះ�ើបណីាញ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុចំំ�ួ� ៣៥% ការគ្រោះផំ្លូើស្មារគ្រោះ�យផ្ទាា �់តាម្ពុរយៈ
បណីាញទនំ្ទាក់ទ់�ំងស្តុងាម្ពុចំំ�ួ� ១៥%)។ 

៣.៧ ផ្លូុ�់អាទិភាព័ដ៏�់ត�ម្ពុូវ័ការរបស់្តុក់�មារក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការរចំន្ទា៣.៧ ផ្លូុ�់អាទិភាព័ដ៏�់ត�ម្ពុូវ័ការរបស់្តុក់�មារក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការរចំន្ទា
ផ្លូ�ិតផ្លូ�។ផ្លូ�ិតផ្លូ�។ ការរចំន្ទាដែបបគ្រោះ�ះ�តវូ័ដែតព័ងឹដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើភស្តុុ�តាងស្តុុ�ព័�ការអ��វ័តុ
ឌ្ឍ�ជី�ថ�របស់្តុក់�មារ �ងិបទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុព័កួ់គ្រោះគ អំព័�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច�ងិ

 

រគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ រមួ្ពុទាំងំការសិ្តុក់ាស្តុុ�ព័� 
‘ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់’់ គ្រោះ�ះ។

ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៤៖ ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៤៖ 

ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�រងគ្រោះ��ះព័� បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ឹង OCSEA ក់�មារដែដ៏�បា�ទទួ�រងគ្រោះ��ះព័� បទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ឹង OCSEA 
ទំ�ងជាទ�ក់ចិំតុ ម្ពុ��ស្តុំ គ្រោះ�ក់ា�ងបណុាញអ�ុរប�គា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ ទំ�ងជាទ�ក់ចិំតុ ម្ពុ��ស្តុំ គ្រោះ�ក់ា�ងបណុាញអ�ុរប�គា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ 
ជាព័ិគ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុតុិភកិុ់ អាក់ដែថទាំជំាម្ពុ��ស្តុំ�បុស្តុ �ិងបងបិ��បគ្រោះងើើត របស់្តុជាព័ិគ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុតុិភកិុ់ អាក់ដែថទាំជំាម្ពុ��ស្តុំ�បុស្តុ �ិងបងបិ��បគ្រោះងើើត របស់្តុ
ព័ួក់គ្រោះគ។ ក់�មារចំំ�ួ�តិចំតួចំណាស់្តុដែដ៏�ងាក់គ្រោះ�រក់ យ�ុការព័ួក់គ្រោះគ។ ក់�មារចំំ�ួ�តិចំតួចំណាស់្តុដែដ៏�ងាក់គ្រោះ�រក់ យ�ុការ
រាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការ ដ៏�ចំជា បណីាញទ�រស័្តុព័ារាយការណ៍៍ បណីាញរាយការណ៍៍ ផូ្លូ�វ័ការ ដ៏�ចំជា បណីាញទ�រស័្តុព័ារាយការណ៍៍ បណីាញ
ទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ ឬ�គរបា�។ទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ ឬ�គរបា�។
 
រ�ឋ ភបិា� រ�ឋ ភបិា� 

៤.៤.១ បគ្រោះងើើតយ�ុការក់�ម្ពុតិស្តុហិគម្ពុ�ស៍្តុ�មាបក់ារ �ត�ត�ង�បាប ់១ បគ្រោះងើើតយ�ុការក់�ម្ពុតិស្តុហិគម្ពុ�ស៍្តុ�មាបក់ារ �ត�ត�ង�បាប ់
�ិងការរាយការណ៍៍។ �ិងការរាយការណ៍៍។ គ្រោះ�យទទ�ួស្មាា �់ថ្នា ក់�មារទ�ំងជាចំង់
�ត�ត�ងអំព័� ការរគំ្រោះ�ភបពំា� ចំំគ្រោះពាះអាក់ទាំងំឡាយ គ្រោះ�ក់ា�ងបណីាញ
អ�ុរប�គា� ដែដ៏�មា��ស្មាបរ់បស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�ចំើ�ជាង (ជាញឹក់ញាបប់ផំ្លូ�ត 
ម្ពុតុិភកិុ់ �ងិអាក់ដែថទាំ)ំ ការផី្លូ�់ យ�ុការចំ�មុ្ពុះ�ា   ដែដ៏��ងឹ ផី្លូ�់ការ��ំទ
�បំិផ្លូ�តដ៏�់ក់�មារ រងផ្លូ�បាះពា�់  ក់ា�ងការដែចំក់រដំែ�ក់ ស្មាចំគ់្រោះរឿងរបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ ក់ា�ង�ក់ខណ៍មា�ស្តុ�វ័តិិភាព័ គជឺាការចាបំាចំ។់ ឧទាំហិរណ៍៍ បគ្រោះងើើត
ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ស្តុមាជីកិ់ស្តុហិគម្ពុ�ទ៍ទួ�បា�ការបណី៍� ះបណីា� 
អាចំជីយួក់�មារ �ងិ�គួស្មាររបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ អំព័�ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ រាយការណ៍៍ �ងិ
ការដែស្តុែងរក់ជំី�យួ។ យ�ុន្ទាការ ផូ្ទាស់្តុបី�រអាក់បីក់រិ�ិ Cambodia 
PROTECT/�គួស្មាររងឹមា ំអាចំ�តវូ័បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផ្លូំព័ែផ្លូាយ
ព័ត័ម៌ា� អំព័� យ�ុការរាយការណ៍៍ គ្រោះហិើយទដិ៏ឋ ភាព័ស្តុហិគម្ពុ� ៍អាចំ�តូវ័បា�
បញ្ឈច� � ជាដែផ្លូាក់ម្ពុយួ នៃ� ក់មុ្ពុវ័ធិិ�ការចំ��រមួ្ពុរបស់្តុស្តុហិគម្ពុ� ៍នៃ�យ�ទធន្ទាការ 
Cambodia PROTECT ។

៤.2 គ្រោះ�យស្មារថ្នាក់�មារព័ឹងដែផ្លូិក់�ា ងខូាងំគ្រោះ�ើបណីាញអ�ុរប�គា�៤.2 គ្រោះ�យស្មារថ្នាក់�មារព័ឹងដែផ្លូិក់�ា ងខូាងំគ្រោះ�ើបណីាញអ�ុរប�គា�
របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�ការ��ំទ ជាព័ិគ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុតិុភក់ុិ ព័ិចារណារបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា�ការ��ំទ ជាព័ិគ្រោះស្តុស្តុ ម្ពុតិុភក់ុិ ព័ិចារណា
បគ្រោះងើើតក់ម្ពុុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ព័ឹងដែផ្លូិក់ជាដែផ្លូាក់គ្រោះ�ើ ការផ្លូី�់ភាព័អងអ់ាចំដ៏�់បគ្រោះងើើតក់ម្ពុុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទា ដែដ៏�ព័ឹងដែផ្លូិក់ជាដែផ្លូាក់គ្រោះ�ើ ការផ្លូី�់ភាព័អងអ់ាចំដ៏�់
ក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុ ម្ពុតិុភក់ុិរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ ក់ា�ងការរាយការណ៍៍ អំព័�ក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ើក់ទឹក់ចិំតុ ម្ពុតិុភក់ុិរបស់្តុព័ួក់គ្រោះគ ក់ា�ងការរាយការណ៍៍ អំព័�
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបំពា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបំពា�របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។  សំ្តុគ្រោះណ៍រដែដ៏�
មា��ស្មាប ់បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា គ�ំតិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុន្ទាន្ទា គ្រោះ�ក់ា�ងតំប�គ់្រោះ�ះ 
មា��បសិ្តុទធភាព័ គ្រោះ�ក់ា�ងការព័�ងងឹការយ�់ដ៏ងឹ របស់្តុក់�មារអពំ័� OCSEA 
�ងិគ្រោះ�ក់ា�ងការបគ្រោះងើើ�អ�តា នៃ�ការ�ត�ត�ងអពំ័�បញ្ញាា គ្រោះ�ះ។

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 

* គរំ�នៃ�ការគ្រោះ�ូើយតបជាតិគ្រោះ�ខ ៣។
* គរំ�នៃ�ការគ្រោះ�ូើយតបជាតិគ្រោះ�ខ ៤។



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 105

៤.៣ បគ្រោះងើើ�កិ់ចំចខិតខំ�បឹងដែ�បងគ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹងអំព័�បណីាញ៤.៣ បគ្រោះងើើ�កិ់ចំចខិតខំ�បឹងដែ�បងគ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹងអំព័�បណីាញ
រាយការណ៍៍បន្ទាា � ់�ិងបណីាញរាយការណ៍៍បន្ទាា � ់�ិងបណីាញ ទ�រ ស័្តុព័ា  ជំី�យួ ដែដ៏�បណីាញទាំងំព័�រ
គ្រោះ�ះ ជាយ�ុការរាយការណ៍៍ �ងិដែស្តុែងរក់ជំី�យួស្តុ�មាបក់់រណ៍�  OCSEA។ 
ទ�ិា�យ័ របស់្តុគ្រោះយើងបងាា ញថ្នា ក់�មារគ្រោះព័ញចំតុិ�បាបម់្ពុ��ស្តុំដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគ
ស្មាា �់ �ិងទ�ក់ចិំតុអំព័� OCSEA។ កិ់ចំចខតិខំគ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹអា
ចំទំន្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ�ក់មុ្ពុម្ពុតុិអបរ់មំ្ពុតុិ បងបិ�� អាក់ដែថទាំ ំ�ងិ�គូបគ្រោះ�ងៀ�
ដែដ៏�   ព័កួ់គ្រោះគអាចំដែស្តុែងរក់ព័ត័ម៌ា� គ្រោះស្តុវា��ំទ �ិងជំី�យួជាម្ពុយួបណុាញ
ទ�រស័្តុព័ាជំី�យួ។ អែ�ដែដ៏�ជាត�ម្ពុវូ័ការសំ្តុខា�គ់្រោះន្ទាះគ ឺបណុាញទ�រស័្តុព័ា
ជី�ំយួទាំងំគ្រោះន្ទាះ�តវូ័ដែតមា�ធិ�ធា� �ិងទទួ�បា�ការព័�ងងឹស្តុម្ពុតិភាព័
�គប�់��អ់ពំ័� OCSEA ដ៏�គ្រោះចំាះពួ័ក់គ្រោះគអាចំផុ្លូ�់��វ័ព័ត័ម៌ា� �ិងផុ្លូ�់�បកឹ់ា
�បក់បគ្រោះ�យគ�ណ៍ភាព័�។ិ

៤.៤ ព័�ងឹងគ�ណ៍ភាព័  �ិង�បសិ្តុទធភាព័ នៃ�បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ �ិង៤.៤ ព័�ងឹងគ�ណ៍ភាព័  �ិង�បសិ្តុទធភាព័ នៃ�បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយ �ិង
បណីាញរាយការណ៍៍បន្ទាា �់បណីាញរាយការណ៍៍បន្ទាា � ់តាម្ពុរយៈ ការផី្លូ�់ដ៏�់ព័កួ់គ្រោះគ��វ័ ធិ�ធា�
�គប�់�� ់ការគ្រោះរៀបចំំគ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទា�ំបតិបតិុ �ងិយ�ុការ
ស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ។ គ្រោះទាំះប�ជាក់�មារ បា�ដ៏ងឹអំព័�បណីាញទ�រស័្តុព័ាជំី�យួគ្រោះ�ះ
ក់ី� �បសិ្តុ�គ្រោះបើ មា�ការគ្រោះ�ូើយតបដំ៏ប�ងគ្រោះខាយ ចំំគ្រោះពាះការបងាា ញ �ងិ
ការដែស្តុែងរក់ជំី�យួ ក់�មារ �ងិអាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀតដែដ៏�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញក់រណ៍� គ្រោះ�ះ 
�ងឹម្ពុ�ិទំ�ងជាដែស្តុែង រក់ជំី�យួ មី្ពុងគ្រោះទៀតគ្រោះ�ើយ។

៤.៥ ការវ័�ិិគ្រោះ�គគ្រោះ�ើ ការព័�ងឹង ចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ង �ិងជំីន្ទាញ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង ៤.៥ ការវ័�ិិគ្រោះ�គគ្រោះ�ើ ការព័�ងឹង ចំំគ្រោះណ៍ះដឹ៏ង �ិងជំីន្ទាញ ពាក់ព់័�័ធ�ឹង 
OCSEA របស់្តុ ក់មូាងំOCSEA របស់្តុ ក់មូាងំការងារ គ្រោះស្តុវា ស្តុងាម្ពុ។ការងារ គ្រោះស្តុវា ស្តុងាម្ពុ។  ព័�ងឹងស្តុម្ពុតិភាព័ របស់្តុ
ប�គា�ិក់ជួីរម្ពុ�ខក់ា�ងការកំ់ណ៍តហ់ា�ិភយ័របស់្តុក់�មារ ឬក់�មារដែដ៏� បា�ជីបួ
�បទះ �ឹង បញ្ញាា   OCSEA ឱ្យយកា�ដ់ែត�បគ្រោះស្តុើរ។ ក់មូាងំការងារទាំងំគ្រោះ�ះ
រមួ្ពុមា� �គូបគ្រោះ�ងៀ� ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុ ប�គា�ិក់ស្តុ�ខាភបិា� �ងិអាក់
ទាំងំឡាយ ដែដ៏�ផី្លូ�់ការ��ំទចិំតុស្តុងាម្ពុ។

៤.៦ ផ្លូុ�់ធិ�ធា�ដ៏�់បណុាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយក់�មារ �ិងបណុាញ៤.៦ ផ្លូុ�់ធិ�ធា�ដ៏�់បណុាញទ�រស័្តុព័ាជំី�ួយក់�មារ �ិងបណុាញ
រាយការណ៍៍បន្ទាា �អ់ំព័� CSAM គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើឱ្យយ�បគ្រោះស្តុើរគ្រោះ�ើង��វ័ការរក់ារាយការណ៍៍បន្ទាា �អ់ំព័� CSAM គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើឱ្យយ�បគ្រោះស្តុើរគ្រោះ�ើង��វ័ការរក់ា
ក់ំណ៍ត�់តា ដ៏�គ្រោះចំាះព័ួក់គ្រោះគអាចំបគ្រោះងើើតស្តុិិតិ�ម្ពុិតិអំព័� OCSEA ដែដ៏�បា�ក់ំណ៍ត�់តា ដ៏�គ្រោះចំាះព័ួក់គ្រោះគអាចំបគ្រោះងើើតស្តុិិតិ�ម្ពុិតិអំព័� OCSEA ដែដ៏�បា�
រាយការណ៍៍។ រាយការណ៍៍។ ការបគ្រោះងើើ�ស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុអងាការទាំងំគ្រោះ�ះក់ា�ងការ�បម្ពុ�� 
�ងិវ័ភិាគទ�ិា�យ័�ងឹផុ្លូ�់��វ័ការយ�់ដ៏ងឹកា�ដ់ែត�បគ្រោះស្តុើរគ្រោះ�ើងអំព័�
បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុក់�មារអពំ័� OCSEA រមួ្ពុទាំងំរគ្រោះបៀបដែដ៏�វាផូ្ទាស់្តុបុ�រក់ា�ង
គ្រោះព័�គ្រោះវ័�ណាម្ពុយួ ដែដ៏�អាចំជីយួបគ្រោះងើើតក់មុ្ពុវ័ធិិ�បងាើ រ �ងិ
គ្រោះ���គ្រោះ�បាយចាបំាចំន់្ទាន្ទា �ងិការគ្រោះធិែើវ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់មុ្ពុចំាប។់

អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ិងគ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុអាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ិងគ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ
  
៤.៧ ជីំរ�ញ បរ�ិកាស្តុ�បក់បគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិិភាព័ �ិងមា�ភាព័៤.៧ ជីំរ�ញ បរ�ិកាស្តុ�បក់បគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិិភាព័ �ិងមា�ភាព័
ងាយ�ស្តុួ�ស្តុ�មាបក់់�មារ ក់ា�ងការដែស្តុែងរក់ព័ត័ម៌ា� ការ��ំទ�បឹក់ាងាយ�ស្តុួ�ស្តុ�មាបក់់�មារ ក់ា�ងការដែស្តុែងរក់ព័ត័ម៌ា� ការ��ំទ�បឹក់ា
គ្រោះ�ប�់អំព័�ស្តុ�ខភាព័ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ិងស្តុ�ខភាព័ប�ុព័�ជី។គ្រោះ�ប�់អំព័�ស្តុ�ខភាព័ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ិងស្តុ�ខភាព័ប�ុព័�ជី។  �ិ�ម្ពុដែដ៏� 

រតឹតីតិការជីដែជីក់ពិ័ភាក់ាអពំ័�ការរមួ្ពុគ្រោះភទ ឬដែដ៏�អាចំគ្រោះធិែើឱ្យយក់�មារមា�
អារមុ្ពុណ៍៍អាមាា ស់្តុ �ងិគ្រោះអៀ�ខុាស់្តុគ្រោះ�គ្រោះព័�ព័កួ់គ្រោះគទទួ�រងការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ងិរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងមា�ការ�ក់ប់ាងំក់ា�ង
ការដែស្តុែងរក់ជំី�យួគ្រោះផ្លូំងៗ។

៤.៨ ការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះការ�ត�ត�ងព័�បញ្ញាា  OCSEA គបី �៤.៨ ការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះការ�ត�ត�ងព័�បញ្ញាា  OCSEA គបី �
ដែតងដែត បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាក់ំហិ�ស្តុរបស់្តុដែតងដែត បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញថ្នា ការរគំ្រោះ�ភបំពា� ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាក់ំហិ�ស្តុរបស់្តុ
ក់�មារគ្រោះ�ើយ។ក់�មារគ្រោះ�ើយ។ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័នៃ�គគ្រោះ�មាងការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បងាា ញថ្នា 
ជាញឹក់ញាប ់ក់�មារដែដ៏�បា�រងគ្រោះ��ះនៃ� OCSEA  ដែតងដែតបគ្រោះន្ទាា ស្តុ
ខួូ�ឯង  �ិងមា�អារមុ្ពុណ៍៍ថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ បា�គ្រោះធិែើឱ្យយអាក់ដែថទាំរំបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិង
អាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត  អស់្តុស្តុងឹមឹ្ពុ។ ក់�មារក់រ៏ាយការណ៍៍អពំ័� អារមុ្ពុណ៍៍នៃ�
ការវាយតនៃមូ្ពុព័�សំ្តុណាក់�់គរបា�ផ្លូងដែដ៏រ។ ការគ្រោះ�ូើយតបទាំងំអស់្តុ ការ
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ ក់�មារ ដែដ៏�រងផ្លូ�បាះពា�់ព័�បញ្ញាា   OCSEA គបី �
�តវូ័គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង គ្រោះ�យ �ុ� ការវាយតនៃមូ្ពុ ឬទណិ៍ក់មុ្ពុ។ ឧទាំហិរណ៍៍ ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�
គ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទា ំ អពំ័�ការគ្រោះ�ូើយតបជួីរទ�ម្ពុយួ ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះធិែើបាបក់�មារ។

៤.៩ គ្រោះជីៀស្តុវាងការរតិតីតិចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តរបស់្តុក់�មារ ៤.៩ គ្រោះជីៀស្តុវាងការរតិតីតិចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុអ���ធឺិណិ៍តរបស់្តុក់�មារ 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជាការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ដ់ែដ៏�អាចំគ្រោះក់ើតមា�។គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជាការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ដ់ែដ៏�អាចំគ្រោះក់ើតមា�។ ម្ពុយួភាគប�
នៃ�អាក់ដែថទាំ ំបា��ិ�យថ្នា ព័កួ់គ្រោះគ�ឹង�ក់ក់ាររតិតីតិចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះ�បើ
�បាស់្តុ�បព័�័ធអ��� គ្រោះធិើ ណិ៍តរបស់្តុ ក់��ពួ័ក់គ្រោះគ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ ក់��របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ បា�
រងការរខំា� ព័�អែ�ម្ពុយួគ្រោះ�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ។ ការ�ក់ ់ការរតិតីតិចំំគ្រោះពាះ
ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា�តូវ័បា�គ្រោះម្ពុើ�គ្រោះ�ើញថ្នា ជាទណិ៍ក់មុ្ពុ។ វាការពារ
ក់�មារ ជាបគ្រោះណីាះអាស្តុ�ា បា�គ្រោះណាះ ះ �ងិម្ពុ�ិបគ្រោះ�ងៀ�ពួ័ក់គ្រោះគ អំព័� រគ្រោះបៀប
ចាតវ់័ធិា�ការចំំគ្រោះពាះសិ្មា�ភាព័�ស្តុគ្រោះដ៏ៀង�ា គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�អន្ទាគតគ្រោះ�ើយ ។ 
ការគ្រោះ�ូើយតបគ្រោះ�ះ ក់ទ៏�ំងជា រារាងំក់�មារ ព័�ការ ទ�ក់ចិំតុគ្រោះ�ើ ម្ពុ��ស្តុំគ្រោះព័ញវ័យ័
ចំំគ្រោះពាះ បញ្ញាា   ដែដ៏�ពួ័ក់គ្រោះគបា�ជួីប�បទះ ផ្លូងដែដ៏រ។

៤.១0 ជីួយក់�មារឱ្យយយ�់ដ៏ឹងគ្រោះព័ញគ្រោះ�ញអំព័� ហា�ិភយ័ នៃ�៤.១0 ជីួយក់�មារឱ្យយយ�់ដ៏ឹងគ្រោះព័ញគ្រោះ�ញអំព័� ហា�ិភយ័ នៃ�
ការដែចំក់ចាយ មាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទការដែចំក់ចាយ មាតិកាផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ិង រគ្រោះបៀបចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងការកាតប់�ិយ
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��ក់ ់ក់ហំិតិគ្រោះ�ើផ្លូ�បាះពា�់អវ័ជិីជមា�ដែដ៏�អាចំមា�។ 
ស្តុមាមា�តខុស់្តុបផំ្លូ�ត នៃ�ក់�មារ ដែដ៏�បា�ដែចំក់ចាយមាតកិាផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ដំ៏ប�ង
គ្រោះ�ើយ  ព័កួ់គ្រោះគគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ គ្រោះ�យស្មារព័កួ់គ្រោះគធូាក់ក់់ា�ងគ្រោះស្តុចំកី់��ស្តុឡាញ់ 
(2៩%) ឬទ�ក់ចិំតុ ជី�ដ៏នៃទគ្រោះទៀត (20%) បា�ដែ�អុាក់បីកិ់រ�ិគ្រោះ�ះ អាចំ
ន្ទាគំ្រោះ�រក់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ធ់ិៃ�ធ់ិៃរ ដ៏�ចំជា ការដែចំក់ចាយ មាតកិាគ្រោះ�ះគ្រោះ�យ�ុ�
ការយ�់�ព័ម្ពុជាម្ពុយួ អាក់ដ៏នៃទគ្រោះទៀត �ិងការគរំាម្ពុកំ់ដែហិងក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ង
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ។
 
ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប់ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់
 
៤.១១ បគ្រោះងើើតគ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទាចំំាស់្តុ�ស់្តុ អំ៤.១១ បគ្រោះងើើតគ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទាចំំាស់្តុ�ស់្តុ អំព័�ការបញ្ឈជ� �ក់រណ៍�
រវាង ទ�ភាា ក់ង់ារ ន្ទាន្ទា  ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធគ្រោះ�ក់ា�ង ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត។ គ្រោះធិែើឱ្យយ�បាក់ដ៏

 

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 

* គរំ�នៃ�ការគ្រោះ�ូើយតបជាតិគ្រោះ�ខ ៥។

https://www.who.int/publications/i/item/who-guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment
https://www.who.int/publications/i/item/who-guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment


ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ106

ថ្នា ការបញ្ឈជ� �ក់រណ៍�  OCSEA �ស្តុបជាម្ពុយួ�ងឹ ��តវិ័ធិិ��បតិបតិុបទ�ឋ �
ស្តុី�ព័�ក់ចិំចការពារ ក់�មារ ដែដ៏�កំ់ណ៍តត់នួ្ទាទ� �ងិទំ��ួខ�ស្តុ�តវូ័ របស់្តុតអួងា
ក់ចិំចការពារក់�មារ។ បគ្រោះងើើត �បព័�័ធតាម្ពុ���តតួពិ័�តិយ  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា��វ័
ការអ��វ័តុតាម្ពុ គ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទាគំ្រោះ�ះ។ ព័�ងឹងបដែ�ិម្ពុគ្រោះ�គ្រោះ�ើធិ�ធា�
ដែដ៏�មា��ស្មាប ់ដ៏�ចំជាក់មុ្ពុវ័ធិិ��គប�់គងក់រណ៍� តាម្ពុ�បព័�័ធ Primero។

៤.១2 ក់ំណ៍តអ់ាណ៍តុិ  �ិងការទទួ�ខ�ស្តុ�តូវ័ឱ្យយបា�ចំាស់្តុ�ស់្តុ៤.១2 ក់ំណ៍តអ់ាណ៍តុិ  �ិងការទទួ�ខ�ស្តុ�តូវ័ឱ្យយបា�ចំាស់្តុ�ស់្តុ
របស់្តុន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិងន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំរបស់្តុន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិងន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំ
ការជីួញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ិងការពារអ��តិជី� គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះ�ះ�ស្មាយក់រណ៍�  ការជីួញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ិងការពារអ��តិជី� គ្រោះ�ក់ា�ងការគ្រោះ�ះ�ស្មាយក់រណ៍�  
OCSEA ។OCSEA ។  គ្រោះ�គ្រោះព័�កំ់ណ៍ត ់គ្រោះហិើយ ព័�ងងឹស្តុម្ពុតិភាព័ �ិងកិ់ចំច
ស្តុហិ�បតិបតិុការរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ តាម្ពុរយៈការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុ�ួ ការ
បណី៍� ះបណីា� �ា ងទ��ំទ��យ  ស្តុ�មាប ់ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់(ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុ 
គ្រោះ�ថ្នាា ក់ម់្ពុ���ឋ �) �ិងអាក់មា� ភារក់ចិំចដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ ការបណី៍� ះបណីា�
គបី � ទទួ�បា�ការ��ំទជាម្ពុយួ�ងឹ ធិ�ធា� ទាំងំធិ�ធា�ម្ពុ��ស្តុំ �ិង
ហិរិញ្ឈា វ័តិ� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយក់�មារ �ងិ�គួស្មារ មា�ផ្ទាស្តុ�ក់ភាព័ក់ា�ងការរាយការណ៍៍
អពំ័�ការរគំ្រោះ�ភបំពា�។ ព័�ងងឹ ��តវិ័ធិិ�ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�ដែដ៏�មា��ស្មាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ធាន្ទា ��វ័ឧតុម្ពុ�បគ្រោះ�ជី� ៍របស់្តុក់�មារ �ងិកិ់ចំចការពារ សិ្តុទធ ិរបស់្តុ ពួ័ក់គ្រោះគ ការ
សី្មាប�ឺ់ �ងិការទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា� គ្រោះ�គ្រោះព័�ពាក់ព់័�័ធគ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ
�ព័ហិទុណិ៍។

ដែផ្លូាក់ឧស្តុាហិក់មុ្ពុដែផ្លូាក់ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ

៤.១៣ បគ្រោះងើើតយ�ុការរាយការណ៍៍ជាផូ្លូ�វ័ការគ្រោះ�ក់ា�ងបាះុ ញទនំ្ទាក់ទ់�ំង
ស្តុងាម្ពុ �ិងថ្នាា �ក់មុ្ពុវ័ធិិ�គ្រោះផំ្លូើស្មារភូាម្ពុៗឱ្យយចំាស់្តុ�ស់្តុ �ិងអាចំចំ��
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការបា�ស្តុ�មាបក់់�មារ �ងិ�ម្ពុិតិអំព័�អែ�ដែដ៏�គ្រោះក់ើតគ្រោះ�ើងបន្ទាា បព់័�
ក់�មារបា�រាយការណ៍៍ ក់ា�ងពាក់យគ្រោះព័ចំ�ដ៍ែបបក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�។ ថ្នាា �ក់មុ្ពុវ័ធិិ� �ងិ
អាក់ផុ្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត�តូវ័ដែតគ្រោះ�ូើយតប�ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុចំំគ្រោះពាះ
របាយការណ៍៍ដែដ៏�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យក់�មារ �ងិបងាា ញព័�តមូាភាព័ �ងិ
គណ៍គ្រោះ�យយភាព័។

៤.១៤ គ្រោះធិែើឱ្យយ�បគ្រោះស្តុើរគ្រោះ�ើង��វ័កិ់ចំចស្តុហិ�បតិបតុិការរវាងអាក់ផ្លូុ�់គ្រោះស្តុវា៤.១៤ គ្រោះធិែើឱ្យយ�បគ្រោះស្តុើរគ្រោះ�ើង��វ័កិ់ចំចស្តុហិ�បតិបតុិការរវាងអាក់ផ្លូុ�់គ្រោះស្តុវា
អ���ធឺិណិ៍ត �ិងទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាបគ់្រោះ�យ៖អ���ធឺិណិ៍ត �ិងទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាបគ់្រោះ�យ៖
• បគ្រោះងើើតផូ្លូ�វ័ស្តុ�មាបដ់៏គំ្រោះណ៍ើ រការសំ្តុគ្រោះណ៍ើ  �ងិការស្តុហិការ។
• បណុ៍� ះបណុា�ប�គា�ិក់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះ�ូើយតបគ្រោះ��ងឹសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំទិ�ា�យ័

ស្តុ�មាបក់់រណ៍� ដែដ៏�ក់ពំ័�ងប�ុ �ិងកាតប់�ិយគ្រោះព័�គ្រោះវ័�ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ។
• ផុ្លូ�់ឱ្យយអាជំាធិរអ��វ័តុចំាប�់�វ័ព័ត័ម៌ា�ពាក់ព់័�័ធណាម្ពុយួដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគ

មា� គ្រោះហិើយអាចំជីយួក់ណំ៍តអ់តុស្តុញ្ញាា ណ៍ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ �ងិ
ជី�រងគ្រោះ��ះបា�ទាំ�គ់្រោះព័�គ្រោះវ័�។

• តាម្ពុរក់ �ិង��បមាតកិាដែដ៏�ទាំក់ទ់ង�ឹង OCSEA គ្រោះ�គ្រោះ�ើមាា ស្តុ���
គ្រោះម្ពុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។

គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ផ់្លូារភាជ បជ់ាម្ពុយួ�ឹង គំរ�នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ផ់្លូារភាជ បជ់ាម្ពុយួ�ឹង គំរ�នៃ�
ការគ្រោះ�ូើយតបជាតិ �ិងដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ថ្នាា ក់ត់ំប�ក់់ា�ងការគ្រោះ�ូើយតបជាតិ �ិងដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ថ្នាា ក់ត់ំប�ក់់ា�ង
ក់ិចំចការពារក់�មារព័��គបទ់�ម្ពុងន់ៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងក់ិចំចការពារក់�មារព័��គបទ់�ម្ពុងន់ៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិង
រគំ្រោះ�ភបំពា�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ក់ា�ងតំប�អ់ាសុ្មា�រគំ្រោះ�ភបំពា�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ក់ា�ងតំប�អ់ាសុ្មា�

�បគ្រោះទស្តុ �ក់មុ្ពុហុិ�� �ិងអងាការជាគ្រោះ�ចំើ� បា�ចំ��រមួ្ពុ ជាម្ពុយួស្តុមុ្ពុ�័ធ
ស្តុក់� WePROTECT គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ ការ
គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�
ឡាញ។ ក់ា�ងន្ទាម្ពុជាស្តុមាជីកិ់ នៃ� ស្តុមុ្ពុ�័ធភាព័ស្តុក់�គ្រោះ�ះ ក់មុ្ពុ�ជា
អាចំគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គំរ�នៃ�គ្រោះ�ូើយតបជាតចំិំគ្រោះពាះការទបស់្មាើ ត ់�ិងការ
គ្រោះ�ះ�ស្មាយ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ ក់�មារ 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីយួគ្រោះរៀបចំំ ការគ្រោះ�ូើយតបរបស់្តុខួូ�  ចំំគ្រោះពាះ OCSEA។ គរំ�គ្រោះ�ះ  
គជឺាឧបក់រណ៍៍ �ា ងមា�តនៃមូ្ពុ ស្តុ�មាបរ់�ឋ ភបិា� ក់ា�ងការព័�ងឹង
ក់�ម្ពុតិនៃ�ការគ្រោះ�ូើយតបរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ។

គ្រោះ�គ្រោះព័�ថុ�ៗ គ្រោះ�ះ អាសុ្មា� បា�អ��ម្ពុត័ ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័តំប� ់
ស្តុ�មាបក់់ចិំចការពារ ក់�មារព័� �គបទ់�ម្ពុង ់នៃ� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិង
ការរគំ្រោះ�ភបពំា�តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ ដែដ៏�រមួ្ពុមា� ការគ្រោះបុជំាចំតុិ 
ស្តុ�មាបរ់ដ៏ឋស្តុមាជីកិ់ ក់ា�ងការព័�ងងឹកិ់ចំចការពារក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធ
អ�ឡាញ គ្រោះ�ក់ា�ងតំប�គ់្រោះ�ះ។ ដែផ្លូ�ការគ្រោះ�ះ រមួ្ពុមា� វ័ស័ិ្តុយនៃ�ការ
គ្រោះផុ្ទាតការយក់ចំតុិទ��ក់ ់ចំំ�ួ��បាពំ័�រ ដែដ៏�មា�ចាបព់័�ការ
គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុការយ�់ដ៏ងឹ ការព័�ងងឹ ការ�បម្ពុ�� ទ�ិា�យ័  
រហិ�តដ៏�់ ក់ដំែណ៍ទ�ម្ពុងច់ំាប។់ ដ៏�ចំ�ា ជាម្ពុយួ�ងឹ គំរ�នៃ� ការ
គ្រោះ�ូើយតប ជាតដិែដ៏រ អ��ស្មាស្តុ� ៍នៃ�គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប់
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់�ស្តុបជាម្ពុយួវ័ស័ិ្តុយនៃ�ការគ្រោះផុ្ទាតការយក់ចំតុិទ�ក់�ក់់
ទាំងំគ្រោះ�ះ �ិងដែចំង�មិ្ពុតិអំព័� ការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ OCSEA  ដែដ៏�
មា�ការ��ំទ មា��ក់ខណ៍ៈអ��វ័តុជាក់ដ់ែស្តុងី  �ិងដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ
ភស្តុុ�តាង។

ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ� អ��ស្មាស្តុ� ៍ គ្រោះ�ក់ា�ងរបាយការណ៍៍ គ្រោះ�ះ �ស្តុប
ជាម្ពុយួ�ងឹ "ស្តុម្ពុតិភាព័"  ចំំ�ួ� 2១ ដែដ៏��តវូ័បា�ដែចំងគ្រោះ�ក់ា�ង
គរំ�នៃ�ការគ្រោះ�ូើយតបជាត ិគ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់បា� ក់ណំ៍ត ់វ័ស័ិ្តុយអាទភិាព័  ស្តុ�មាប់
អ�ុរាគម្ពុ�ន៍្ទាន្ទា គ្រោះ�យដែផិ្លូក់�ា ងជាក់�់ក់គ់្រោះ�ើ ទ�ិា�យ័អពំ័�
សិ្មា�ភាព័ ក់មុ្ពុ�ជា។ អ��ស្មាស្តុ� ៍ភាគគ្រោះ�ចំើ�នៃ� គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�
ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់គ្រោះ�ះ�ស្មាយគ្រោះ�ើក់មុ្ពុវ័ធិិ�ចំាប ់ការអ��វ័តុចំាប់
គ្រោះ�យ មា�អងាភាព័ឯក់គ្រោះទស្តុទទួ�ប�ា�ក់ជាក់�់ក់ ់ត��ការ 
�ងិ�ព័ះរាជីអាជំា �ងិក់មុ្ពុវ័ធិិ�ការអបរ់។ំ

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 

* គ្រោះស្តុចំកុ់�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំដែដ៏�បា�អ��ម្ពុត័គ្រោះ�យម្ពុហាស្តុ�ាបិាត [គ្រោះ�គ្រោះ�ើរបាយការណ៍៍របស់្តុគណ៍ៈក់មុាធិកិារទ�៣(A/៦៤/៤៣៤)] ៦៤/១៤2. Guidelines for the Alternative Care of Children.

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf
https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/673583/?ln=en
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ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៥៖ ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៥៖ 

ក់�ម្ពុងនៃ�គំ�ិតផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុដែដ៏�អាចំ�ឹងមា�ស្តុកីា��ព័�  ដែដ៏�ដ៏ឹក់ន្ទាំក់�ម្ពុងនៃ�គំ�ិតផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុដែដ៏�អាចំ�ឹងមា�ស្តុកីា��ព័�  ដែដ៏�ដ៏ឹក់ន្ទាំ
គ្រោះ�យទាំងំរ�ឋ ភបិា� �ិងស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ ក់ំព័�ងស្តុិិតក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�យទាំងំរ�ឋ ភបិា� �ិងស្តុងាម្ពុស្តុ��វ័�ិ ក់ំព័�ងស្តុិិតក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ
អ��វ័តុរចួំគ្រោះហិើយ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� បញ្ញាា �បឈម្ពុគួរឱ្យយអ��វ័តុរចួំគ្រោះហិើយ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះទាំះប�ជា�ា ងណាកី់� បញ្ញាា �បឈម្ពុគួរឱ្យយ
ក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះ�ដែត មា�។ ស្តុ�ា�ះ �ិងការគ្រោះបុជំាចំិតុកា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ� ក់ា�ងក់តស់្តុមាា �់ គ្រោះ�ដែត មា�។ ស្តុ�ា�ះ �ិងការគ្រោះបុជំាចំិតុកា�ដ់ែតគ្រោះ�ចំើ� ក់ា�ង
ការធាន្ទាថ្នា ក់�មារក់មុ្ពុ�ជាទទួ�បា�កិ់ចំចការពារព័� OCSEA គបី � �តូវ័ការធាន្ទាថ្នា ក់�មារក់មុ្ពុ�ជាទទួ�បា�កិ់ចំចការពារព័� OCSEA គបី � �តូវ័
បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើ� ការយ�់ដ៏ឹង ជំីន្ទាញ �ិងធិ�ធា� ស្តុ�មាប់បា�គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើ� ការយ�់ដ៏ឹង ជំីន្ទាញ �ិងធិ�ធា� ស្តុ�មាប់
ការអ��វ័តុចំាប ់យ�តុិធិម្ពុ ៌�ិងប�គា�ិក់ ��ំទ ស្តុងាម្ពុ ក់ា�ងការគ្រោះ�ូើយតប។ការអ��វ័តុចំាប ់យ�តុិធិម្ពុ ៌�ិងប�គា�ិក់ ��ំទ ស្តុងាម្ពុ ក់ា�ងការគ្រោះ�ូើយតប។   
 
រ�ឋ ភបិា� រ�ឋ ភបិា� 
  
៥.១ ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ម្ពុស្រ្ត�ុ�ស្តុ�ខ�មា�ភាព័ស្តុងាម្ពុរបស់្តុរ�ឋ ភបិា� �ិង៥.១ ម្ពុស្រ្ត�ុ�អ��វ័តុចំាប ់ម្ពុស្រ្ត�ុ�ស្តុ�ខ�មា�ភាព័ស្តុងាម្ពុរបស់្តុរ�ឋ ភបិា� �ិង
ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុរបស់្តុអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គបី �គ្រោះជីៀស្តុវាង ការដ៏ក់ប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុរបស់្តុអងាការម្ពុ�ិដែម្ពុ�រ�ឋ ភបិា� គបី �គ្រោះជីៀស្តុវាង ការដ៏ក់
ក់�មារគ្រោះ�យម្ពុ�ិចាបំាចំគ់្រោះចំញព័� �គួស្មារ �ិងស្តុហិគម្ពុ� ៍របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។ ក់�មារគ្រោះ�យម្ពុ�ិចាបំាចំគ់្រោះចំញព័� �គួស្មារ �ិងស្តុហិគម្ពុ� ៍របស់្តុព័ួក់គ្រោះគ។ 
�បសិ្តុ�គ្រោះបើក់�មារមាា ក់�់តវូ័បា�គ្រោះគដ៏ក់គ្រោះចំញព័��គសួ្មារ ឬស្តុហិគម្ពុ�រ៍បស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ �ិងការបាា ��់បមាណ៍គរួ�តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់ណំ៍តថ់្នាគ្រោះ�ះជា
ឧតុម្ពុ�បគ្រោះ�ជី�រ៍បស់្តុក់�មារ។  �ស្តុបគ្រោះព័�ដែដ៏�ក់�មារជាគ្រោះ�ចំើ��តូវ័បា�ការ
ពារក់ា�ងបរ�ិកាស្តុផ្លូាះ គ្រោះស្តុវាស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះ ឬក់ដែ�ងូស្មាា ក់គ់្រោះ�បគ្រោះណុាះអាស្តុ�ា
អាចំគ្រោះជីៀស្តុម្ពុ�ិរចួំ �បសិ្តុ�គ្រោះបើសិ្មា�ភាព័គ្រោះ�ផ្លូាះម្ពុ�ិមា�ស្តុ�វ័តិិភាព័ ឬ
ការដែថទាំតំាម្ពុ�គសូ្មារជី�ំសួ្តុម្ពុ�ិអាចំរក់បា�ភូាម្ពុៗបា�។ �បសិ្តុ�ជា
គ្រោះស្តុវាក់មុ្ពុផុ្លូ�់ទ�ជី�ម្ពុក់វាគួរដែតមា�រយៈគ្រោះព័�ខូ�បផំ្លូ�តដែដ៏�អាចំគ្រោះធិែើបា� �ងិ
អ��គ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុស្តុងុ�់រអ�ុរជាត។ិ

អភ�ិក់ម្ពុម្ពុយួ ដែដ៏� ពាក់ព់័�័ធ�ងឹការអ��វ័តុចំាប ់�ិងប�គា�ិក់ ��ំទស្តុងាម្ពុ
ដែដ៏�ចំ��រមួ្ពុគ្រោះ�យការគ្រោះ�រព័ �ងិស្តុហិ�បតបិតិុការជាម្ពុយួ ក់�មារ �គសួ្មារ 
�ងិស្តុហិគម្ពុ� ៍ក់ា�ងការគ្រោះរៀបចំំដ៏គំ្រោះណាះ�ស្មាយគ្រោះ�តាម្ពុត�ម្ពុវូ័ការ  គបី �ជា
គ្រោះ��គ្រោះ�។ ស្តុ�ម្ពុបជាម្ពុយួ ក់មុ្ពុវ័ធិិ�សំ្តុខា�់ៗ  គ្រោះ�ក់ា�ងវ័ស័ិ្តុយគ្រោះ�ះ ដ៏�ចំជា  
គគ្រោះ�មាងការដែថទាំកំ់�មារ គ្រោះ�ក់ា�ង�គួស្មារជាអាទភិាព័ចំម្ពុីង �ិងអ��គ្រោះ�ម្ពុ
គ្រោះ�តាម្ពុបទ�ឋ �អ�ុរជាតិ។ គំ�តិផួី្លូម្ពុគ្រោះផី្លូើម្ពុទាំងំគ្រោះ�ះ ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
ក់ចិំចស្តុហិការ�ា ងជិីតស្តុាិទធជិាម្ពុយួរ�ឋ ភបិា� ក់ពំ័�ងរមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ចំំគ្រោះពាះ
ការផូ្ទាស់្តុបី�រ គ្រោះ�ក់ា�ង "វ័បីធិម្ពុន៌ៃ�ការដែថទាំ"ំ  ស្តុ�មាប ់ក់�មារទាំងំអស់្តុ។

៥.2  បគ្រោះងើើត �ក់ុម្ពុគ្រោះ�ូើយតបព័ហិ�ទ�ភាា ក់ង់ារ ៥.2  បគ្រោះងើើត �ក់ុម្ពុគ្រោះ�ូើយតបព័ហិ�ទ�ភាា ក់ង់ារ �ងិចាតត់ាងំ ទ�ភាា ក់ង់ារដ៏កឹ់ន្ទាំ
ព័�រ�ឋ ភបិា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �កាតប់�ិយ ការគ្រោះធិែើឱ្យយ ក់�មាររងបាះ ទងាចិំផូ្លូ�វ័ចំតុិគ្រោះ�ើងវ័ញិ

 

គ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការផូ្លូ�វ័ចំាបគ់្រោះផ្លូំងៗ�ា ។ ការមា��ក់មុ្ពុគ្រោះ�ូើយតប ជាម្ពុជីឈ
 ម្ពុណិ៍�  �ចំក់គ្រោះចំញចំ��ដែតម្ពុយួ គ្រោះ�ទ�ទាំងំ�បគ្រោះទស្តុ �ឹងជួីយ អាជំាធិរ ក់ា�ងការ

ទាំញយក់ ព័ត័ម៌ា�ព័�ក់�មារ ក់ា�ងគ្រោះព័�ដែតមី្ពុង បា�គ្រោះណាះ ះ។ ក់ដែ�ងូន្ទាន្ទាដែដ៏�
ក់�មារអាចំទទ�ួបា�គ្រោះស្តុវា គ្រោះ�ក់ា�ងការការគ្រោះរៀបចំំដែបបក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�គ្រោះ�ដែតម្ពុយួ
ក់ដែ�ូង អាចំមា�ស្តុកីា��ព័� ក់ា�ងការព័�ងងឹ កិ់ចំចស្តុហិការ �ងិការស្តុ�ម្ពុប
ស្តុ�ម្ពុ�ួ រវាង អាក់ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា។ ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍�ទាំងំគ្រោះ�ះ ក់ធ៏ាន្ទា��វ័ អភ�ិក់ម្ពុ
គ្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើ ជី�រងគ្រោះ��ះ�គប�់ជីងុគ្រោះ�ជាយ ក់ា�ងការគ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុ �ទធភាព័ទទួ�
បា� យ�តិុធិម្ពុ ៌�ិង ការ��ំទចិំតុស្តុងាម្ពុ កា�ដ់ែត��ិបគ្រោះស្តុើរ។ គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា
ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ព័�ម្ពុ�� បងាា ញឱ្យយគ្រោះ�ើញ ថ្នា គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា ស្តុម្ពុតិភាព័សិ្មាប�័ 
បចំច�បី�ា ស្តុ�មាប ់ការបគ្រោះងើើត ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍��ចំក់គ្រោះចំញចំ��ដែតម្ពុយួ គ្រោះ�
មា�ក់�ម្ពុតិកី់� មា�ជីហំា�ន្ទាន្ទាដែដ៏�អាចំ�តវូ័បា�គ្រោះធិែើ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័�ងឹង
ស្តុម្ពុតិភាព័របស់្តុ�បព័�័ធដែដ៏�អាចំគ្រោះរៀបចំំឱ្យយមា�ម្ពុ���ឋ ��គះឹ�ា ងចាបំាចំ ់
�ងិដែដ៏�អាចំឈា� គ្រោះ�រក់ ការបគ្រោះងើើតម្ពុជីឈម្ពុណិ៍��ចំក់គ្រោះចំញចំ��ដែតម្ពុយួ
ន្ទាគ្រោះព័�អន្ទាគត។

៥.៣ ជំីរ�ញ កិ់ចំចស្តុហិការឱ្យយកា�ដ់ែត�ិរវាង អាក់ពាក់ព់័�័ធខ�ស្តុៗ�ា ។៥.៣ ជំីរ�ញ កិ់ចំចស្តុហិការឱ្យយកា�ដ់ែត�ិរវាង អាក់ពាក់ព់័�័ធខ�ស្តុៗ�ា ។ ការ
ព័�ងឹងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការន្ទាន្ទា ការដែចំក់ចាយ ព័ត័ម៌ា� �ិងធិ�ធា�ដែដ៏��បម្ពុ��
បា� �ងិការកាតប់�ិយ កិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បងជា��់ា  �ឹងព័�ងឹង ស្តុម្ពុតិភាព័
របស់្តុភាគ� ទាំងំអស់្តុ ក់ា�ងការគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ OCSEA ។ គ្រោះធិែើការងារ
ជាម្ពុយួ �ក់សួ្តុង �ិងអងាភាព័រដ៏ឋបា�ដែដ៏�មា�ការចាតត់ាងំ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �រចំន្ទា
អភ�ិក់ម្ពុជាគ្រោះ��គ្រោះ�។ ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុឧបក់រណ៍៍ ដ៏នៃទគ្រោះទៀត ចំ�ះហិតិគ្រោះ�ខា
គ្រោះ�ើ អ��ស្តុារណ៍ៈនៃ�ការគ្រោះ�គយ�់�ា  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីរំ�ញ ក់ចិំចស្តុហិ�បតបិតិុការ 
�ងិភាព័ជានៃដ៏គ�។

៥.៤ វ័�ិិគ្រោះ�គ គ្រោះ�ើការក់ស្មាងចំំគ្រោះណ៍ះដ៏ឹងបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ អំព័� OCSEA ៥.៤ វ័�ិិគ្រោះ�គ គ្រោះ�ើការក់ស្មាងចំំគ្រោះណ៍ះដ៏ឹងបគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ អំព័� OCSEA 
របស់្តុម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ព័ះរាជីអាជំា ត��ការ គ្រោះម្ពុធាវ័ � ម្ពុស្រ្ត�ុ�គ្រោះ�ក់ា�ងប�ាប់របស់្តុម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ព័ះរាជីអាជំា ត��ការ គ្រោះម្ពុធាវ័ � ម្ពុស្រ្ត�ុ�គ្រោះ�ក់ា�ងប�ាប់
ស្តុវ័ន្ទាការ ម្ពុស្រ្ត�ុ�ក់ិចំចការពារក់�មារ �ិងប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុជីួរម្ពុ�ខស្តុវ័ន្ទាការ ម្ពុស្រ្ត�ុ�ក់ិចំចការពារក់�មារ �ិងប�គា�ិក់ស្តុងាម្ពុជីួរម្ពុ�ខ �ងិ  ការ
បងាា ញខ�ស្តុៗ�ា នៃ� OCSEA ។ គ្រោះ�យព័ចិារណាគ្រោះ�ើ ឧបក់រណ៍៍អ�
ឡាញ �ងិឱ្យកាស្តុដែដ៏�វ័វិ័ឌ្ឍឍ�ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុ  អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ ចាបំាចំ ់�តវូ័
ដែស្តុែងយ�់ �ិងដឹ៏ងអំព័� រគ្រោះបៀប គ្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា  OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ងវ័ជិាជ ជី�វ័ៈ
គ្រោះ�យដែ�ក់របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ង �ក់ខណ៍ៈ ផ្ទាា �់ខួូ� �ិងក់ា�ង�ក់ខណ៍ៈជា
ស្តុហិគម្ពុ�។៍ គំ�តិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុក់ស្មាងស្តុម្ពុតិភាព័ �តូវ័ទទួ�បា� ម្ពុ���ធិិិ 
�ងិ បញ្ឈច� � គ្រោះ� ក់ា�ង ក់មុ្ពុវ័ធិិ�បណី៍� ះបណីា� របស់្តុរ�ឋ ភបិា� ក់មុ្ពុ�ជា។ ការ
គ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ�ឹងជួីយ ក់ា�ងការរក់ាធិ� ធា� �ងិការវ័ភិាជី ថវ័កិា ជាប�ុបន្ទាា ប ់
ជី�ំសួ្តុឱ្យយ ការព័ងឹដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ក់ចិំចស្តុហិការ /ការផី្លូ�់ម្ពុ���ធិិ ិបរគ្រោះទស្តុដែដ៏�
ម្ពុ�ិគ្រោះទៀងទាំត។់ 

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ108

៥.៥ បញ្ឈច� �ការបណី៍� ះបណីា�អំព័�៥.៥ បញ្ឈច� �ការបណី៍� ះបណីា�អំព័�  OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ងគំ�តិផួី្លូចំគ្រោះផី្លូើម្ពុ ការ
បណី៍� ះបណីា�ជាប�ុបន្ទាា ប ់អំព័� អគំ្រោះព័ើហិងិា គ្រោះ�ើក់�មារ �ងិការរគំ្រោះ�ភ
បពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ដែដ៏�គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ �ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា� �ងិ
បញ្ឈច� � OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ងគ្រោះ��ការណ៍៍ដែណ៍ន្ទា ំស្តុ�មាប ់ម្ពុស្រ្ត�ុ�ដែថទាំំ
ស្តុ�ខភាព័គ្រោះរៀបចំំគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ�ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា�។

៥.៦ អ��វ័តុ ��តិវ័ធិិ��ព័ហិុទណិ៍រហ័ិ៥.៦ អ��វ័តុ ��តិវ័ធិិ��ព័ហិុទណិ៍រហ័ិស្តុ គ្រោះ�គ្រោះព័�ដែដ៏� ក់�មាររងគ្រោះ��ះ ស្តុិិត
គ្រោះ�កាម្ពុការដែថទាំ ំរបស់្តុទ�ភាា ក់ង់ាររ�ឋ ភបិា�គ្រោះ�ក់ា�ង អំ��ងគ្រោះព័�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ
��តវិ័ធិិ�ត��ការ។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះអាចំ �តូវ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើង តាម្ពុរយៈ
ការក់ណំ៍តឱ់្យយ�កុ់ម្ពុហុិ��ផី្លូ�់គ្រោះស្តុវា  ក់មុ្ពុអ���ធឺិណិ៍តចាតត់ាងំ ម្ពុស្រ្ត�ុ�
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័ ចំំគ្រោះពាះ
ការចាតដ់ែចំងគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះការគ្រោះស្តុាើស្តុ�ំទិ�ា�យ័ ព័� ទ�ភាា ក់ង់ារការអ��វ័តុ
ចំាប ់សំ្តុគ្រោះ�ព័គ្រោះ�ូ�� ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត �ងិការផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុក់រណ៍�  OCSEA ។

៥.៧ តាម្ពុ�� �ិង�តួតពិ័�ិតយ ការអ��វ័តុ៥.៧ តាម្ពុ�� �ិង�តួតពិ័�ិតយ ការអ��វ័តុគ្រោះស្តុចំកី់�ដែណ៍ន្ទាឆំ្នាំា 2ំ0១៨ 
របស់្តុ�ក់សួ្តុង នៃ�បស្តុណ៍� យ ៍�ិងទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍�ិង �គរបា�ជាត ិដែដ៏�
ក់ណំ៍តថ់្នា�ក់មុ្ពុហុិ��ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ទាំងំអស់្តុ គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា �តូវ័ដែតធាន្ទាថ្នាធាន្ទាថ្នា
អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ស្តុ��ម្ពុកាតទាំងំអស់្តុ�តូវ័ចំ�ះបញ្ឈជ �។អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ស្តុ��ម្ពុកាតទាំងំអស់្តុ�តូវ័ចំ�ះបញ្ឈជ �។  �ិយត័ក់រទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ�៍
បាា ��់បមាណ៍ថ្នា �បមាណ៍ដ៏បភ់ាគរយ នៃ� ស្តុ��ម្ពុកាតគ្រោះ� គ្រោះព័� បចំច�បី�ា
គ្រោះ�ដែតម្ពុ�ិទាំ�ច់ំ�ះបញ្ឈជ �គ្រោះ�គ្រោះ�ើយ ដែដ៏�ជាឧបស្តុគាម្ពុយួ គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់ណំ៍ត់
អាស្តុយ�ឋ � IP �ងិការភាជ បទ់នំ្ទាក់ទ់�ំង អាស្តុយ�ឋ �ទាំងំគ្រោះ�ះ
ជាម្ពុយួ�ងឹមាច ស់្តុទ�រស័្តុព័ា។

៥.៨ បគ្រោះងើើ�ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុួ�គ្រោះ�ើ�គបក់់ម្ពុុវ័ធិិ�ដែដ៏�គ្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើអំគ្រោះព័ើហិិងា៥.៨ បគ្រោះងើើ�ការស្តុ�ម្ពុបស្តុ�ម្ពុួ�គ្រោះ�ើ�គបក់់ម្ពុុវ័ធិិ�ដែដ៏�គ្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើអំគ្រោះព័ើហិិងា
តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ �ិងគ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះហិើយក់ា�ងក់�ម្ពុតិដែដ៏�
ស្តុម្ពុគ្រោះហិត�ផ្លូ� ទ�ទាំងំក់មុ្ពុវ័ធិិ�ដែដ៏�គ្រោះផុ្ទាតគ្រោះ�ើអគំ្រោះព័ើហិងិាចំំគ្រោះពាះស្រ្តស្តុុ� �ងិ
ក់�មារ។
 
អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ងិ គ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ អាក់ដែថទាំ ំ�គូបគ្រោះ�ងៀ� �ងិ គ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ 
 
៥.៩ បណី៍� ះបណីា� ប�គា�ិក់ទាំងំអស់្តុនៃ�គ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ (ម្ពុ�ិ៥.៩ បណី៍� ះបណីា� ប�គា�ិក់ទាំងំអស់្តុនៃ�គ្រោះស្តុវា��ំទស្តុងាម្ពុ (ម្ពុ�ិ
�តឹម្ពុដែតគ្រោះស្តុវាឯក់គ្រោះទស្តុបា�គ្រោះណាះ ះគ្រោះ�ើយ) ក់ា�ងការយ�់ដ៏ឹងអំព័� ហា�ិភយ័ �តឹម្ពុដែតគ្រោះស្តុវាឯក់គ្រោះទស្តុបា�គ្រោះណាះ ះគ្រោះ�ើយ) ក់ា�ងការយ�់ដ៏ឹងអំព័� ហា�ិភយ័ 
�ិងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ក់់ា�ង�ក់ខណ៍ៈគ្រោះ�យដែ�ក់ នៃ� OCSEA�ិងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ក់់ា�ង�ក់ខណ៍ៈគ្រោះ�យដែ�ក់ នៃ� OCSEA  �ិងផី្លូ�់ដ៏�់
ព័កួ់គ្រោះគ��វ័ ការអ��វ័តុ�ិៗ ដែដ៏� ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ភស្តុុ�តាងស្តុ�មាបក់ារគ្រោះ�ូើយតប។ 
ក់ចិំចការគ្រោះ�ះអាចំ�តូវ័គ្រោះធិែើតាម្ពុរយៈ ការបញ្ឈច� �ព័ត័ម៌ា� អំព័� OCSEA គ្រោះ�
ក់ា�ង ការបណី៍� ះបណី៍� ះបណីា� គ្រោះស្តុវាស្តុងាម្ពុ ស្តុី�ព័�ក់ចិំចការពារ ក់�មារ ដែដ៏�
មា��ស្មាប។់ គ្រោះ�គ្រោះព័�ក់�មារមា�ភាព័កូាហា��គប�់��ក់់ា�ងការដែស្តុែងរក់
ជី�ំយួ អាក់ទាំងំឡាយ ដែដ៏�ក់�មារគ្រោះ�ដែស្តុែងរក់ជំី�យួ �តវូ័ដែត មា�ការ
បពំាក់ប់បំា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផី្លូ�់ជី�ំយួគ្រោះន្ទាះ។
  

ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ Resolution adopted by the General ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់ Resolution adopted by the General 
Assembly [on the report of the Third Committee (A/៦៤/៤៣៤)] Assembly [on the report of the Third Committee (A/៦៤/៤៣៤)] 
៦៤/១៤2. Guidelines for the Alternative Care of Children៦៤/១៤2. Guidelines for the Alternative Care of Children

៥.១0 បគ្រោះងើើត អងាភាព័ឯក់គ្រោះទស្តុទទួ�ប�ា�ក់ ឬម្ពុស្រ្ត�ុ�ឯក់គ្រោះទស្តុ៥.១0 បគ្រោះងើើត អងាភាព័ឯក់គ្រោះទស្តុទទួ�ប�ា�ក់ ឬម្ពុស្រ្ត�ុ�ឯក់គ្រោះទស្តុ
ទទួ�ប�ា�ក់គ្រោះ�ក់ា�ងអងាភាព័ម្ពុយួ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ក់រណ៍�  OCSEA ។ទទួ�ប�ា�ក់គ្រោះ�ក់ា�ងអងាភាព័ម្ពុយួ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ក់រណ៍�  OCSEA ។ 
អងាភាព័ដែបបគ្រោះ�ះ គបី �មា� ម្ពុស្រ្ត�ុ�ន្ទាន្ទា ដែដ៏�មា�បទព័គិ្រោះស្មាធិ� ៍ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ
បទគ្រោះ�ុើស្តុគ្រោះ�ើ ក់�មារទាំងំគ្រោះ�ក់ា�ង �ិងគ្រោះ�គ្រោះ���បព័�័ធអ�ឡាញ  ។ យក់�ិ
បផំ្លូ�ត អងាភាព័ឯក់គ្រោះទស្តុគ្រោះ�ះ មា�ក់ដែ�ូង រាយការណ៍៍ដែដ៏�អាចំគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ជា
ស្មាធារណ៍ៈ ទ�ក់ដែ�ូងដែបបក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត� ការភាជ ប�់បព័�័ធអ���ធឺិណិ៍ត  �ិង
ឧបក់រណ៍៍ �ិងស្តុម្ពុតិភាព័បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុ គ្រោះ��ឹងក់ដែ�ូង។ គ្រោះ�យស្មារក់ងែះ
អងាភាព័ឯក់គ្រោះទស្តុទទួ�ប�ា�ក់ �កុ់ម្ពុការងារម្ពុយួដែដ៏�ម្ពុស្រ្ត�ុ�ទទួ�ប�ា�ក់ ព័�
ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី� �ិង
ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា  អាចំមា�ភាព័�គប�់��។់

៥.១១ ព័�ងឹង ការ�បម្ពុ��ទិ�ា�យ័ �ិងការតាម្ពុ���តួតពិ័�ិតយ ក់រណ៍�  ៥.១១ ព័�ងឹង ការ�បម្ពុ��ទិ�ា�យ័ �ិងការតាម្ពុ���តួតពិ័�ិតយ ក់រណ៍�  
OCSEAOCSEA ទាំងំគ្រោះ�ថ្នាា ក់ជ់ាត ិ�ងិថ្នាា ក់ម់្ពុ�� �ឋ �។ ការក់ត�់តា �ងិចាត់
ចំំណាតថ់្នាា ក់ជ់ា�បព័�័ធនៃ�ក់រណ៍� ន្ទាន្ទា �ងឹស្តុ�ម្ពុ�ួ គ្រោះ�ក់ា�ងការ គ្រោះរៀបចំំ
យ�ុការគ្រោះដ៏ើម្ពុី � ទបស់្មាើ ត ់  �ិងគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ OCSEA គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ
ភស្តុុ�តាង។ ភាជ បទ់នំ្ទាក់ទ់�ំងទិ�ា�យ័ OCSEA ជាម្ពុយួ�ងឹ �បព័�័ធ
�គប�់គងព័ត័ម៌ា� កិ់ចំចការពារក់�មារដែដ៏�មា��ស្មាប។់

៥.១2 វ័�ិិគ្រោះ�គ គ្រោះ�ើ បរកិាខ របដែ�ិម្ពុ៥.១2 វ័�ិិគ្រោះ�គ គ្រោះ�ើ បរកិាខ របដែ�ិម្ពុ �ងិឧបក់រណ៍៍ន្ទាន្ទា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �តាម្ពុរក់ ចាត់
ចំំណាតថ់្នាា ក់ ់�ិងវ័ភិាគមាតកិា  CSAM ។  គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា ទ�ភាា ក់ង់ារ
អ��វ័តុចំាបរ់បស់្តុ ក់មុ្ពុ�ជា  ម្ពុ�ិទាំ�ម់ា�ឧបក់រណ៍៍ ចាបំាចំ ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��បម្ពុ�� �ិង
�តតួពិ័�តិយ ភស្តុុ�តាងឌ្ឍ�ជី�ថ� �ា ងរហ័ិស្តុគ្រោះ�គ្រោះ�ើយគ្រោះទ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយ
គ្រោះ�ះ�ស្មាយបា���វ័ ឧបស្តុគានៃ�គ្រោះព័�គ្រោះវ័� ក់ា�ង�ក់ខណ៍ដែដ៏� ន្ទាយក់�ឋ �
�បឆ្នាំងំ  បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា អាចំប�ុការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតបា� ។ 
បណី៍� ះបណីា�ម្ពុស្រ្ត�ុ�អពំ័� រគ្រោះបៀបគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ ឧបក់រណ៍៍  ទាំងំគ្រោះន្ទាះ ។ 

៥.១៣ បគ្រោះងើើត៥.១៣ បគ្រោះងើើត �បព័�័ធ�គប�់គងទិ�ា�យ័អំព័�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុនៃ� OCSEA �បព័�័ធ�គប�់គងទិ�ា�យ័អំព័�ជី�គ្រោះ�ុើស្តុនៃ� OCSEA �ិង
ក់ត�់តា រក់ាទ�ក់ឯក់ស្មារ �ិង តាម្ពុ �� ជា �បព័�័ធគ្រោះ�ើ ការប�ំស់្តុទ�របស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ង�បគ្រោះទស្តុ �ិងគ្រោះ�ើស្តុព័�គ្រោះ�ះ។

៥.១៤៥.១៤ ព័ិចារណា ភាជ បប់ណុាញជាម្ពុយួ�បព័�័ធផ្លូា�ក់ទិ�ា�យ័ ICSE របស់្តុ ព័ិចារណា ភាជ បប់ណុាញជាម្ពុយួ�បព័�័ធផ្លូា�ក់ទិ�ា�យ័ ICSE របស់្តុ
�គរបា�អ�ុរជាតិ  (INTERPOL)។�គរបា�អ�ុរជាតិ  (INTERPOL)។ បគ្រោះងើើតការតភាជ ប ់គ្រោះ� កា� ់�បព័�័ធ
ផ្លូា�ក់ទិ�ា�យ័រ�បភាព័�ិងវ័ �គ្រោះដ៏អ�ថ្នាា ក់អ់�ុរជាតិ ស្តុ�មាប ់ការក់ណំ៍តត់ាងំព័�
ដ៏បំ�ង នៃ�ការ�ប�ពឹ័តុបទគ្រោះ�ុើស្តុ/ក់តុាគំរាម្ពុកំ់ដែហិង គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះជីៀស្តុ វាង ភាព័
ជា��់ា នៃ� ការអ��វ័តុចំាប ់ �ិងគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទា ទាំងំ ការគ្រោះ�ូើយ តប�បក់បគ្រោះ�យ
�បសិ្តុទធភាព័ �ងិការឃូ្លាំងំគ្រោះម្ពុើ� ដែបប ប�គ្រោះរស្តុក់មុ្ពុ ។  

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ 109

៥.១៥ ផ្លូី�់យ�ុការ�បក់បគ្រោះ�យ�បសិ្តុទធភាព័ �ិងធិ�ធា��គប�់�� ់៥.១៥ ផ្លូី�់យ�ុការ�បក់បគ្រោះ�យ�បសិ្តុទធភាព័ �ិងធិ�ធា��គប�់�� ់
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នា ការបញ្ឈជ� �ក់រណ៍�  OCSEA ជា�ក់ខណ៍ អ�ុរជាតិ រមួ្ពុទាំងំ
របាយការណ៍៍ NCMEC �តូវ័បា�គ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត ក់ា�ងក់�ម្ពុតិស្តុម្ពុ�ស្តុប �ិង
ទាំ� ់គ្រោះព័�គ្រោះវ័�។

៥.១៦ ធាន្ទាថ្នាម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ព័ះរាជីអាជំា ត��ការមា�ក់ញ្ឈចប់៥.១៦ ធាន្ទាថ្នាម្ពុស្រ្ត�ុ��គរបា� �ព័ះរាជីអាជំា ត��ការមា�ក់ញ្ឈចប់
ព័ត័ម៌ា�ជាបទ�ឋ � ព័ត័ម៌ា�ជាបទ�ឋ � គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផី្លូ�់ ដ៏�់ ជី�រងគ្រោះ��ះ ទាំងំអស់្តុ �ិងអាក់ដែថទាំំ
របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ  អំព័� ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា� ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ (រមួ្ពុ
ទាំងំ OCSEA) គ្រោះហិត�គ្រោះ�ះ ការធាន្ទាថ្នា ��តវិ័ធិិ� �ងិសិ្តុទធ ិពាក់ព់័�័ធទាំងំអស់្តុ 
រមួ្ពុទាំងំ សិ្តុទធរិបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ក់ា�ងការទទួ�បា� សំ្តុណ៍ង �តូវ័បា�ព័�យ�់�ា ង
ចំាស់្តុ�ស់្តុ។ ការគ្រោះធិែើដែបបគ្រោះ�ះ �ឹងជួីយ ក់�មាររងគ្រោះ��ះ �ងិអាក់ដែថទាំរំបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ ក់ា�ងការ គ្រោះធិែើ គ្រោះស្តុចំកី់�ស្តុគ្រោះ�ម្ពុចំចំតុិ គ្រោះ�យដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើព័ត័ម៌ា��គប�់�� ់
�ព័ម្ពុទាំងំគ្រោះធិែើឱ្យយពួ័ក់គ្រោះគយ�់អពំ័���តវិ័ធិិ�ខាងម្ពុ�ខ។ គ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការអ��វ័តុគ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការអ��វ័តុ
��តិវ័ធិិ�ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត� ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត។��តិវ័ធិិ�ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត� ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត។  ការយ�់ដ៏ងឹ 
�ងិការអ��វ័តុ ��តវិ័ធិិ�ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�គ្រោះ�មា�ក់�ម្ពុតិ អាចំគ្រោះធិែើឱ្យយក់�មារងាយ
រងគ្រោះ��ះជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ គ្រោះ�ក់ា�ង ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការយ�តុធិិម្ពុ។៌ បញ្ឈច� �  �បធា�បទ 
OCSEA គ្រោះ�ក់ា�ងក់មុ្ពុវ័ធិិ�បណី៍� ះបណីា� នៃ�បណិិ៍តស្តុភា�គរបា�។

៥.១៧ វ័�ិិគ្រោះ�គគ្រោះ�ើ ធិ�ធា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតដែបបប�គ្រោះរស្តុក់ម្ពុុ គ្រោះ�ើ៥.១៧ វ័�ិិគ្រោះ�គគ្រោះ�ើ ធិ�ធា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �គ្រោះធិែើការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើតដែបបប�គ្រោះរស្តុក់ម្ពុុ គ្រោះ�ើ
ក់រណ៍�  OCSEAក់រណ៍�  OCSEA ។ ។ គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះ ថ្នាា ក់ ់ បា�រក់គ្រោះ�ើញថ្នា 
អងាភាព័អ��វ័តុចំាប ់ទ�ំង ជាបា�អ��វ័តុក់ា�ង�ក់ខណ៍�បតកិ់មុ្ពុតបតរ 
ជាជាង �ក់ខណ៍ប�គ្រោះរស្តុក់មុ្ពុ �ិងជាញឹក់ញាប ់ពឹ័ងដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ ទ�ភាា ក់ង់ារ
ដ៏នៃទគ្រោះទៀត របស់្តុរ�ឋ ភបិា�។

៥.១៨ ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងកា�ដ់ែតជិីតស្តុាិទធជាម្ពុយួថ្នាា �ក់ម្ពុុវ័ធិិ�បគ្រោះចំចក់វ័ជិាជ៥.១៨ ទំន្ទាក់ទ់ំ�ងកា�ដ់ែតជិីតស្តុាិទធជាម្ពុយួថ្នាា �ក់ម្ពុុវ័ធិិ�បគ្រោះចំចក់វ័ជិាជ
ស្តុក់� �ិងព័�ងឹងគ្រោះ�ើយ�ុការស្តុហិការមា��ស្មាប ់ស្តុក់� �ិងព័�ងឹងគ្រោះ�ើយ�ុការស្តុហិការមា��ស្មាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នា
ភស្តុុ�តាងឌ្ឍ�ជី�ថ�ដែដ៏�ចាបំាចំគ់្រោះ�ក់ា�ងក់រណ៍�  OCSEA អាចំ�តូវ័បា�
�បម្ពុ���ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុ �ងិ�បក់បគ្រោះ�យ�បសិ្តុទធភាព័ រមួ្ពុទាំងំការ
គ្រោះ�ូើយតប�ឹងសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំទិ�ា�យ័ គ្រោះហិើយមាតកិាខ�ស្តុចំាប�់តវូ័បា�ដ៏ក់
គ្រោះចំញភូាម្ពុៗ។
 
អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តិុធិម្ពុ ៌អាក់វ័ជិាជ ជី�វ័ៈដែផ្លូាក់យ�តិុធិម្ពុ ៌
  
៥.១៩ បណី៍� ះបណីា�តួអងាដែផ្លូាក់យ�តុិធិម្ពុទ៌ាំងំអស់្តុ រមួ្ពុទាំងំ៥.១៩ បណី៍� ះបណីា�តួអងាដែផ្លូាក់យ�តុិធិម្ពុទ៌ាំងំអស់្តុ រមួ្ពុទាំងំ
�ព័ះរាជីអាជំា �ិងគ្រោះ��ក់ម្ពុ�ព័ះរាជីអាជំា �ិងគ្រោះ��ក់ម្ពុ  អំព័�រគ្រោះបៀបគ្រោះ�ះ�ស្មាយ ក់រណ៍�  OCSEA �ិង
ផី្លូ�់ យ�តិុធិម្ពុដ៌ែបបក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�។ ក់�មារបា�បងាា ញថ្នា គ្រោះ�ទ�ទាំងំដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការ
គ្រោះ�ះ គ្រោះ�គ្រោះព័�អាចំគ្រោះធិែើបា� ជីគ្រោះ�ម្ពុើស្តុគ្រោះយ�ឌ្ឍរ័  គបី ��តវូ័បា�ផី្លូ�់ គ្រោះ�គ្រោះព័�
ក់�មារជួីបជាម្ពុយួ �គរបា� គ្រោះម្ពុធាវ័ � �ងិ ប�គា�សំ្តុខា�់ៗ  ដ៏នៃទ គ្រោះទៀត។ ចំំគ្រោះពាះ
ក់�មារជាគ្រោះ�ចំើ� បទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ដែដ៏�ន្ទាគំ្រោះ�រក់អារមុ្ពុណ៍៍ អាមាា ស្តុ
គរួឱ្យយក់តស់្តុមាា �់ �ិងការស្តុមាា ស្តុ អាចំជាដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ ដ៏ព៏័បិាក់ �ងិ
�បក់បគ្រោះ�យភាព័អាមាា ស្តុម្ពុយួ។ ក់�មារ ទាំងំក់�មារា �ងិក់�មារ � បា�
រាយការណ៍៍ ថ្នា ការមា�អាក់ផុ្លូ�់គ្រោះស្តុវាដែដ៏�មា�គ្រោះភទ ដ៏�ចំ�ា  គឺជាជីគ្រោះ�ម្ពុើស្តុ
ម្ពុយួជាទ�ចំងប់ា�។

៥.20 គ្រោះរៀបចំំ �ិងអ��វ័តុ ក់ម្ពុុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទាដែដ៏�គ្រោះ�តៀម្ពុ�ក់ខណ៍ស្តុ�មាបក់់�មារ៥.20 គ្រោះរៀបចំំ �ិងអ��វ័តុ ក់ម្ពុុវ័ធិិ�ន្ទាន្ទាដែដ៏�គ្រោះ�តៀម្ពុ�ក់ខណ៍ស្តុ�មាបក់់�មារ
រងគ្រោះ��ះរងគ្រោះ��ះ �ងិ ផី្លូ�់ដ៏�់ព័កួ់គ្រោះគ��វ័ ជំី�យួផូ្លូ�វ័ចំាប ់�គប�់�� ់ក់ា�ងការចំ��រមួ្ពុ
គ្រោះ�ក់ា�ង�បព័�័ធត��ការ �ងិតួអងាខាងដែផ្លូាក់យ�តិុធិម្ពុ។៌ ព័�ង�ក់ ការចំ��រមួ្ពុ
របស់្តុ �ក់មុ្ពុ ព័ហិ�វ័ស័ិ្តុយ គ្រោះ�ក់ា�ងអំ��ងគ្រោះព័�នៃ�ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះ�ះ។

៥.2១ ទបស់្មាើ ត ់ផ្លូ�បាះទងាិចំផ្លូូ�វ័ចំិតុស្មារជាថុ�ដែដ៏�បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ ស្មារ៥.2១ ទបស់្មាើ ត ់ផ្លូ�បាះទងាិចំផ្លូូ�វ័ចំិតុស្មារជាថុ�ដែដ៏�បងើគ្រោះ�ើងគ្រោះ�យ ស្មារ
ការស្មាក់សួ្តុរដ៏ដែដ៏�ៗគ្រោះ�ចំំគ្រោះពាះម្ពុ�ខ ត��ការ/ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ។ការស្មាក់សួ្តុរដ៏ដែដ៏�ៗគ្រោះ�ចំំគ្រោះពាះម្ពុ�ខ ត��ការ/ ជី�គ្រោះ�ុើស្តុ។ ក់ចិំចការគ្រោះ�ះ
អាចំ �តវូ័គ្រោះធិែើតាម្ពុរយៈ ការបគ្រោះងើើត ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍��ចំក់គ្រោះចំញចំ��ដែតម្ពុយួគ្រោះ�
ទ�ទាំងំ�បគ្រោះទស្តុ ជាក់ដែ�ូងដែដ៏� អាក់�បក់បវ័ជិាជ ជី�វ័ៈ ដែផ្លូាក់យ�តុធិិម្ពុព៌ាក់ព់័�័ធ
ទាំងំអស់្តុ អាចំស្តុមាា ស្តុ ក់�មារ �ងិទទួ�បា�ព័ត័ម៌ា� ពាក់ ់ព័�័ធ ន្ទាន្ទាព័�
ក់�មារក់ា�ងគ្រោះព័� ដែតមី្ពុងបា�គ្រោះណាះ ះ  ជី�ំសួ្តុឱ្យយ ការស្តុមាា ស្តុមី្ពុងគ្រោះហិើយមី្ពុងគ្រោះទៀត
ជាម្ពុយួ ក់�មារជាគ្រោះ�ចំើ�ដ៏ង ឬតាម្ពុរយៈ ការថតវ័ �គ្រោះដ៏អ�អំព័� ការស្តុមាា ស្តុជាម្ពុយួ
ក់�មាររងគ្រោះ��ះ។

៥.22 �ក់ឱ់្យយអ��វ័តុជាបទ�ឋ ���វ័ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ របាងំ ក់ា�ងប�ាប់៥.22 �ក់ឱ់្យយអ��វ័តុជាបទ�ឋ ���វ័ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ របាងំ ក់ា�ងប�ាប់
ស្តុវ័ន្ទាការ �ិងការផ្លូី�់ស្តុក់ខ�ក់ម្ពុុ តាម្ពុទ�រទស្តុំ�ព៍័�ជី�រងគ្រោះ��ះ ឬស្មាក់ំ �ស្តុវ័ន្ទាការ �ិងការផ្លូី�់ស្តុក់ខ�ក់ម្ពុុ តាម្ពុទ�រទស្តុំ�ព៍័�ជី�រងគ្រោះ��ះ ឬស្មាក់ំ �
គ្រោះ�កា�ប់�ាបស់្តុវ័ន្ទាការ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផ្លូី�់គ្រោះ�កា�ប់�ាបស់្តុវ័ន្ទាការ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ផ្លូី�់បរ�ិកាស្តុ�បក់បគ្រោះ�យស្តុ�វ័តិភិាព័ 
�ងិការ��ំទ ស្តុ�មាប ់ក់�មាររងគ្រោះ��ះ។ គ្រោះ�គ្រោះព័�បចំច�បី�ា វ័ធិា�ការផូ្លូ�វ័ចំាប់
ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ឧបក់រណ៍៍ ក់�មារគ្រោះម្ពុ�ត�ទាំងំគ្រោះ�ះម្ពុ�ិ�តូវ័បា� អ��វ័តុ ជាស្តុែ័យ�បវ័តិុ
គ្រោះ�ើយ បា�ដែ��ុតវូ័បា�ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើការអ��វ័តុ ដែដ៏��តវូ័បា��ព័ះរាជីអាជំា ឬ
គ្រោះម្ពុធាវ័ �ដែណ៍ន្ទា ំជី�ំសួ្តុម្ពុ�ខ ក់�មារ គ្រោះ� គ្រោះព័�ចាបគ់្រោះផី្លូើម្ពុ ការជី�ំ�ជំី�ម្ពុះ។

៥.2៣ ផ្លូី�់ព័ត័ម៌ា� ដ៏�់ជី�រងគ្រោះ��ះព័� OCSEA �ិងអាក់ដែថទាំ ំរបស់្តុ៥.2៣ ផ្លូី�់ព័ត័ម៌ា� ដ៏�់ជី�រងគ្រោះ��ះព័� OCSEA �ិងអាក់ដែថទាំ ំរបស់្តុ
ព័ួក់គ្រោះគ អំព័�សិ្តុទធិដែដ៏��តូវ័គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា� សំ្តុណ៍ព័ួក់គ្រោះគ អំព័�សិ្តុទធិដែដ៏��តូវ័គ្រោះ�បើ�បាស់្តុគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�បា� សំ្តុណ៍ង តាម្ពុរយៈ
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការ យ�តុធិិម្ពុ�៌ព័ហិទុណិ៍ �ងិម្ពុ�ិ�តឹម្ពុដែតជា ដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការរដ៏ឋបីគ្រោះវ័ណ៍�
គ្រោះ�យដែ�ក់គ្រោះ�ើយ ដែដ៏� ជាដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការមា�ចំំណាយខុស់្តុ �ិង
ស្តុុ�គសុ្មាញ។ គ្រោះរៀបចំំ �ងិអ��វ័តុ �បព័�័ធ��ំទផូ្លូ�វ័ចំាបស់្តុ�មាប ់ក់�មាររងគ្រោះ��ះ/
�គសួ្មាររបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ គ្រោះ�ក់ា�ងដំ៏គ្រោះណ៍ើ រការទាំម្ពុទាំរសំ្តុណ៍ង។
 
ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ ឧស្តុាហិក់មុ្ពុ 
 
៥.2៤ ចាតអ់ាទិភាព័គ្រោះ�ើ ការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំទិ�ា�យ័៥.2៤ ចាតអ់ាទិភាព័គ្រោះ�ើ ការគ្រោះ�ូើយតបចំំគ្រោះពាះ សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំទិ�ា�យ័ គ្រោះ�ក់ា�ង
ក់រណ៍�  ដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធ �ងឹក់�មារ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ជីយួ កាតប់�ិយ រយៈគ្រោះព័�នៃ�
ដ៏គំ្រោះណ៍ើ រការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត។ កិ់ចំចការគ្រោះ�ះ អាចំ�តវូ័គ្រោះធិែើតាម្ពុរយៈ ការក់ណំ៍តឱ់្យយ
�ក់មុ្ពុហុិ�� ផី្លូ�់ គ្រោះស្តុវា ក់មុ្ពុ អ���ធឺិណិ៍ត  ចាតត់ាងំ ម្ពុស្រ្ត�ុ�ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ
ទ�ភាា ក់ង់ារការអ��វ័តុចំាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ទទួ�ខ�ស្តុ�តវូ័ ចំំគ្រោះពាះការចាត ់ដែចំង  គ្រោះ�ើ
សំ្តុគ្រោះណ៍ើ ស្តុ�ំទិ�ា�យ័ ព័�ទ�ភាា ក់ង់ារអ��វ័តុចំាប ់គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ព័គ្រោះ�ូ�� ការគ្រោះស្តុ�ើបអគ្រោះងើត 
�ងិការផី្លូន្ទាា គ្រោះទាំស្តុ ក់រណ៍�  OCSEA ។ 

៥.2៥ ពិ័គ្រោះ��ះជាម្ពុយួអាក់ផ្លូុ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត អាក់អ��វ័តុចំាប ់៥.2៥ ពិ័គ្រោះ��ះជាម្ពុយួអាក់ផ្លូុ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត អាក់អ��វ័តុចំាប ់
អាក់ជំីន្ទាញខាងដែផ្លូាក់ឯក់ជី�ភាព័ �ិង�ក់ុម្ពុហុិ��បគ្រោះចំចក់វ័ទិាអាក់ជំីន្ទាញខាងដែផ្លូាក់ឯក់ជី�ភាព័ �ិង�ក់ុម្ពុហុិ��បគ្រោះចំចក់វ័ទិា គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើត
បទបីញ្ឈា តិុចាបំាចំ ់ស្តុ�មាបក់ារចំគ្រោះ�មាះ ដ៏ក់គ្រោះចំញ �ងិបិទខាបម់ាតកិា  

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 



ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់គ់្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា – ភស្តុុ�តាងនៃ�ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច  �ិងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទគ្រោះ�ើក់�មារតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ110

CSAM �ិងការគ្រោះ�ះ�ស្មាយអគំ្រោះព័ើ�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិង
អគំ្រោះព័ើផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់នៃ�ការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ព័ម្ពុទាំងំការអ��គ្រោះ�ម្ពុ
តាម្ពុសំ្តុគ្រោះណ៍ើ ដែដ៏�បា�អ��ម្ពុត័គ្រោះ�យចំាប ់ស្តុ�មាបផុ់្លូ�់ព័ត័ម៌ា�អំព័�
អាក់គ្រោះ�បើ�បាស់្តុដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធក់ា�ងក់រណ៍�  OCSEA ។ តាម្ពុ�� ការ
អ��គ្រោះ�ម្ពុ តាម្ពុឱ្យយទាំ� ់គ្រោះព័� គ្រោះវ័�  �ិង �ក់ផ់្លូ� វ័បិាក់ ចំំគ្រោះពាះ ការ ម្ពុ�ិ គ្រោះ�រព័
តាម្ពុ។

៥.2៦ �ក់ុម្ពុហុិ��បគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិងអាក់ផ្លូុ�់គ្រោះស្តុវាហិិរ៥.2៦ �ក់ុម្ពុហុិ��បគ្រោះចំចក់វ័ទិា �ិងអាក់ផ្លូុ�់គ្រោះស្តុវាហិិរញ្ឈា វ័តិ�តាម្ពុអ���ធឺិណិ៍ត
គរួដែតព័ចិារណាគ្រោះ�ើការតាម្ពុរក់គ្រោះ�យប�គ្រោះរស្តុក់មុ្ពុ �ងិកាតប់�ិយមាតិកា 
CSAM គ្រោះ�យក់ណំ៍តរ់ក់ការបា��បាង�ួងគ្រោះ�ម្ពុក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
�ងិការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទក់�មារដែដ៏�ផ្លូាយប�ុផ្ទាា �់ គ្រោះ�យគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
ឧបក់រណ៍៍បគ្រោះចំចក់វ័ទិាដ៏�ចំជា PhotoDNA  ឬ API Arachnid ។

៥.2៧ គ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹងអំព័� OCSEA ៥.2៧ គ្រោះ�ើក់ក់ម្ពុុស់្តុការយ�់ដ៏ឹងអំព័� OCSEA ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ�ក់ុម្ពុហុិ��ក់ា�ងចំំគ្រោះណាម្ពុ�ក់ុម្ពុហុិ��
ឯក់ជី�ពាក់ព់័�័ធឯក់ជី�ពាក់ព់័�័ធ រមួ្ពុទាំងំអាក់ផុ្លូ�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត ទ�រស័្តុព័ា �ិងហិរិញ្ឈា វ័តិ� 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �ធាន្ទាថ្នា�ក់មុ្ពុហុិ���គបទ់ហំិទំាំងំអស់្តុមា�ការយ�់ដ៏ងឹកា�ដ់ែតចំាស់្តុ
អពំ័�ហា�ភិយ័ដែដ៏�ក់�មារ�បឈម្ពុ �ងិអែ�ដែដ៏�ព័កួ់គ្រោះគអាចំគ្រោះធិែើបា� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
�បយ�ទធ�បឆ្នាំងំ�ឹង OCSEA ។ គ្រោះ�ើក់ក់មុ្ពុស់្តុគ�ំតិផួុ្លូចំគ្រោះផុ្លូើម្ពុព័ហិ�វ័ស័ិ្តុយ 
គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បគ្រោះងើើត �ិង/ឬព័�ងឹងគ្រោះ���គ្រោះ�បាយការពារក់�មារនៃផ្លូាក់ា�ង។

ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៦៖ ការយ�់ដ៏ឹងស្តុ��ជីគ្រោះ��ទ� ៦៖ 

គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ការ�បកាស្តុឱ្យយអ��វ័តុ �ិងការអ��វ័តុជាប�ុបន្ទាា ប ់��វ័គ្រោះបើគ្រោះទាំះប�ជា ការ�បកាស្តុឱ្យយអ��វ័តុ �ិងការអ��វ័តុជាប�ុបន្ទាា ប ់��វ័
ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ ស្តុី�ព័� OCSEA ដែដ៏�ជាជីំហា��ា ងសំ្តុខា�ក់់ី� ដែផ្លូ�ការស្តុក់មុ្ពុភាព័ ស្តុី�ព័� OCSEA ដែដ៏�ជាជីំហា��ា ងសំ្តុខា�ក់់ី� 
ចំាប ់គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ិងបទ�ឋ �ដ៏នៃទគ្រោះទៀតគ្រោះ�ចំាប ់គ្រោះ���គ្រោះ�បាយ �ិងបទ�ឋ �ដ៏នៃទគ្រោះទៀតគ្រោះ�
ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�ដែតចាបំាចំ ់�តូវ័ ដែតអ��ម្ពុត័។ ក់មុ្ពុ�ជា គ្រោះ�ដែតចាបំាចំ ់�តូវ័ ដែតអ��ម្ពុត័។ 
 
រ�ឋ ភបិា� រ�ឋ ភបិា� 
 
៦.១ ពិ័ចារណា គ្រោះធិែើវ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់ម្ពុុ ចំាបគ់្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយ�ស្តុបគ្រោះ�តាម្ពុ ដែផ្លូ�ការ៦.១ ពិ័ចារណា គ្រោះធិែើវ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់ម្ពុុ ចំាបគ់្រោះដ៏ើម្ពុី �ឱ្យយ�ស្តុបគ្រោះ�តាម្ពុ ដែផ្លូ�ការ
ស្តុក់ម្ពុុភាព័តំប� ់�ព័ម្ពុទាំងំ អ��ស្តុញ្ញាា  អ�ុរជាតិស្តុក់ម្ពុុភាព័តំប� ់�ព័ម្ពុទាំងំ អ��ស្តុញ្ញាា  អ�ុរជាតិ ដែដ៏�ផី្លូ�់ គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែណ៍ន្ទាំ
�ា ង� ិស្តុ�មាបគ់្រោះ�ះ�ស្មាយបញ្ញាា  OCSEA ដ៏�ចំជា អ��ស្តុញ្ញាា ស្តុី�ព័�
ក់ចិំចការពារ ក់�មារព័� ការ គ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ �ិងការរគំ្រោះ�ភបពំា�ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
(អ��ស្តុញ្ញាា  Lanzarote) �ិងអ��ស្តុញ្ញាា ស្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា 
(អ��ស្តុញ្ញាា  Budapest) នៃ��កុ់ម្ពុ�បឹក់ាអឺរ ា�ប។ អ��ស្តុញ្ញាា ទាំងំគ្រោះ�ះផី្លូ�់��វ័
វ័ធិា�ការ�ា ងមា�ស្មារ�បគ្រោះ�ជី� ៍នៃ� �ក់បខណិ៍ ចំាបជ់ាត ិពាក់ព់័�័ធ�ងឹ 
OCSEA �ិងគ្រោះបើក់ចំំហិរចំំគ្រោះពាះការចំ��រមួ្ពុ ព័�រដ៏ឋន្ទាន្ទា ដែដ៏� ម្ពុ�ិដែម្ពុ�ជាស្តុ
មាជីកិ់ របស់្តុ�ក់មុ្ពុ�បឹក់ាអឺរ ា�ប។ 

៦.2 ក់ំណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ�ព័ហិុទណិ៍ចំាស់្តុ�ស់្តុចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុ៦.2 ក់ំណ៍តជ់ាបទគ្រោះ�ុើស្តុ�ព័ហិុទណិ៍ចំាស់្តុ�ស់្តុចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុ
ជាក់�់ក់ព់ាក់ព់័�័ធ�ឹង OCSEA ដ៏�ចំជា ការផ្លូាយ ប�ុផ្ទាា �់ អំព័�ជាក់�់ក់ព់ាក់ព់័�័ធ�ឹង OCSEA ដ៏�ចំជា ការផ្លូាយ ប�ុផ្ទាា �់ អំព័�
ការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញក់ា�ងការរគំ្រោះ�ភបំពា�ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទក់�មារ ការ�ួងគ្រោះ�ម្ពុតាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញក់ា�ង
គ្រោះ��បំណ៍ងផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ  �ិងការគំរាម្ពុក់ំដែហិង ខាងផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ព័ម្ពុទាំងំគ្រោះធិែើគ្រោះ��បំណ៍ងផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ  �ិងការគំរាម្ពុក់ំដែហិង ខាងផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ �ព័ម្ពុទាំងំគ្រោះធិែើ
វ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់ម្ពុុវ័គិ្រោះស្មាធិ�ក់ម្ពុ ុចំាបស់្តុី�ព័� CSAM ចំាបស់្តុី�ព័� CSAM គ្រោះដ៏ើម្ពុី ��គបដ៏ណី៍ប�់ា ងចំាស់្តុ គ្រោះ�ើ
រ�បភាព័ព័ណ៌៍ន្ទារាងកាយអា�កាត របស់្តុក់�មារ ក់ា�ងគ្រោះ��បណំ៍ងផូ្លូ�វ័គ្រោះភទ 
�ងិស្តុមាា រដែដ៏�បងាា ញ��វ័ប�គា�ណាមាា ក់ដ់ែដ៏�ទំ�ងជា ក់�មារគ្រោះ�ក់ា�ង 
ស្តុក់មុ្ពុភាព័ផូ្លូ�វ័គ្រោះភទជាក់�់ក់។់ ក់ចិំចការគ្រោះ�ះអាចំ�តវូ័គ្រោះធិែើតាម្ពុរយៈ ការ
អ��ម្ពុត័ គ្រោះស្តុចំកី់��ពាង ចំាប ់ស្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា ដែដ៏��ឹងកំ់ណ៍តឱ់្យយ
កា�ដ់ែតទ��ំទ��យ អពំ័� CSAM �ិងកំ់ណ៍ត ់ជាបទ គ្រោះ�ុើស្តុ�ព័ហិទុណិ៍
ចំំគ្រោះពាះឧ�ក់ដិ៏ឋក់មុ្ពុ �ិងបទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ  CSAM ទ�ម្ពុងគ់្រោះផ្លូំងៗ�ា  
ដែដ៏��តវូ័�ប�ព័តុឹ គ្រោះ�គ្រោះ�ើ�បព័�័ធ អ�ឡាញ �ិង/ឬ តាម្ពុរយៈ ការគ្រោះ�បើ�បាស់្តុ
�បព័�័ធក់�ពំ័យ�ទរ័ ឬឧបក់រណ៍៍ ឌ្ឍ�ជី�ថ� ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ ក់ម៏ា� ឱ្យកាស្តុ គ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ក់ណំ៍ត ់ជាបទគ្រោះ�ុើស្តុ�ព័ហិទុណិ៍ ចំំគ្រោះពាះ បទគ្រោះ�ុើស្តុ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ OCSEA 
គ្រោះ�ក់ា�ង គ្រោះស្តុចំកី់� �ពាងចំាប ់ស្តុី�ព័�ក់ចិំច ការពារ ក់�មារដែដ៏�ក់ពំ័�ងស្តុិិតគ្រោះ�
ដ៏ណំាក់ក់ា�នៃ�ការអ��ម្ពុត័ គ្រោះហិើយក់ពំ័�ងមា�វ័ឌ្ឍឍ�ភាព័គ្រោះ�ឿ� ជាង
គ្រោះស្តុចំក់ី��ពាង ចំាបស់្តុី�ព័�បទ គ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា។

៦.៣ ៦.៣ តាម្ពុ�� �តួតពិ័�ិតយ �ិងវាយតនៃម្ពុូ ការអ��វ័តុ ដែផ្លូ�ការស្តុក់ម្ពុុភាព័តាម្ពុ�� �តួតពិ័�ិតយ �ិងវាយតនៃម្ពុូ ការអ��វ័តុ ដែផ្លូ�ការស្តុក់ម្ពុុភាព័
ជាតិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រ-ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទជាតិគ្រោះដ៏ើម្ពុី �បងាើ រ-ទបស់្មាើ ត ់�ិងគ្រោះ�ូើយតប ចំំគ្រោះពាះ ការគ្រោះក់ង�បវ័ញ័្ឈច ផ្លូូ�វ័គ្រោះភទ
ក់�មារ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា ឆ្នាំា 2ំ02១ក់�មារ តាម្ពុ�បព័�័ធអ�ឡាញ គ្រោះ�ក់ម្ពុុ�ជា ឆ្នាំា 2ំ02១-202៥-202៥ ថុ� �ងិ
ដែផ្លូ�ការ ស្តុក់មុ្ពុភាព័ដ៏នៃទគ្រោះទៀត។ ព័�ងឹង�បព័�័ធស្តុ�មាប ់ការផ្លូំព័ែផ្លូាយព័�
គគំ្រោះហិើញ �ងិគ្រោះម្ពុគ្រោះរៀ�ដែដ៏�ទទួ�បា�ន្ទាន្ទា។

៦.៤ ផ្លូី�់គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែណ៍ន្ទា ំដ៏�់ �ក់ុម្ពុហុិ��៦.៤ ផ្លូី�់គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែណ៍ន្ទា ំដ៏�់ �ក់ុម្ពុហុិ�� ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  ផ្លូី�់គ្រោះស្តុវាអ���ធឺិណិ៍ត  អំព័�
គ្រោះព័�គ្រោះវ័� �ងិរគ្រោះបៀបក់ត�់តា ទ�ិា�យ័  IP �ិងរក់ា ទិ�ា�យ័ ដែដ៏�ដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើ
មាតកិា ឬម្ពុ�ិដែផិ្លូក់គ្រោះ�ើមាតកិា។ ក់ចិំចការគ្រោះ�ះអាចំ�តវូ័បា�គ្រោះធិែើគ្រោះ�ើងតាម្ពុរយៈ
ការអ��ម្ពុត័ គ្រោះស្តុចំកី់��ពាងចំាបស់្តុី�ព័�បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា ដែដ៏�មា�
បទបីញ្ឈា តិុ ពាក់ព់័�័ធ�ងឹ ការរក់ាទ�ក់ទិ�ា�យ័ ក់�ពំ័យ�ទរ័ �ិង ចំរាចំរណ៍៍
អ���ធឺិណិ៍ត (ដែចំងថ្នា �ព័ះរាជីអាជំា ឬត��ការ អាចំ បញ្ញាជ ឱ្យយមា�ការ
រក់ាទ�ក់�ា ងឆ្នាំបរ់ហ័ិស្តុនៃ�ការរក់ាទ�ក់ទិ�ា�យ័ក់�ពំ័យ�ទរ័ �ិងចំរាចំរណ៍៍
អ���ធឺិណិ៍ត �បសិ្តុ�គ្រោះបើមា�ស្តុញ្ញាា បងាា ញថ្នាទ�ិា�យ័ដែបបគ្រោះ�ះ មា�
ទនំ្ទាក់ទ់�ំងជាម្ពុយួ បទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា រមួ្ពុទាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុពាក់ព់័�័ធ�ងឹ 
CSAM ដែដ៏��តូវ័បា��ប�ព័តុឹ)។

៦.៥ ដ៏ក់គ្រោះចំញ��វ័�ក់ខខណិ៍ផ្លូុន្ទាា គ្រោះទាំស្តុគ្រោះទែដ៏ង ៦.៥ ដ៏ក់គ្រោះចំញ��វ័�ក់ខខណិ៍ផ្លូុន្ទាា គ្រោះទាំស្តុគ្រោះទែដ៏ង គ្រោះ�គ្រោះព័�អ��វ័តុ
យ�តុាធិកិារបតាប�័ស្តុ�មាប ់បទគ្រោះ�ុើស្តុ ដែដ៏�មា�ដែចំងគ្រោះ�ក់ា�ង�ក់ម្ពុ
�ព័ហិទុណិ៍។

៤.១  ការយ��់ឹង���ជដោក្រុ�ជាគ្គនូឹះចំនួន៦ និងអន�សា�ន៍�ក្រុមា�់ដោធិើើ�កម្ភើភាព 

* API គឺជាអក់ំរកាតត់ណំាងឱ្យយ Application Programming Interface ដែដ៏�ជាអ�ុរការ �ក់មុ្ពុវ័ធិិ�អ��ញ្ញាា តឱ្យយក់មុ្ពុវ័ធិិ�ព័�រ��ិយ�ា គ្រោះ�វ័ញិគ្រោះ�ម្ពុក់។ ស្តុ�ម្ពុគ្រោះម្ពុើ�  See, Mulesoft, What is an API 
(Application Programming Interface)?

https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api
https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api
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�គរបា�អ�ុរជាត ិECPAT  អ�ុរជាតិ �ងិការ�ិ�័យ�ស្មាវ័�ជាវ័របស់្តុ 
UNICEF – Innocenti ស្តុ�ម្ពុដែថូងអំណ៍រគ�ណ៍ចំំគ្រោះពាះ ឱ្យកាស្តុក់ា�ងការ
គ្រោះធិែើការងារ គ្រោះក់ៀក់សុ្មា�ា  គ្រោះដ៏ើម្ពុី �វាយតនៃមូ្ពុ OCSEA គ្រោះ�ក់មុ្ពុ�ជា។ 
របាយការណ៍៍ �គប�់ជីងុ គ្រោះ�ជាយ គ្រោះ�ះ  គឺជា�ទធផ្លូ� នៃ� កិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បង
ស្តុហិការ�ា រយៈគ្រោះព័�ព័�រឆ្នាំា កំ់ា�ង ការរចំន្ទា ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ �បម្ពុ��ទ�ិា�យ័ 
�ងិបគ្រោះងើើតភស្តុុ�តាងវ័សិ្មាម្ពុញ្ឈា។ កិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បងទាំងំគ្រោះ�ះ �ឹង ម្ពុ�ិទទួ�
បា�គ្រោះជាគជីយ័គ្រោះ�ើយ �បសិ្តុ�គ្រោះបើ  �ុ�ការចំ��រមួ្ពុ របស់្តុ អាក់ពាក់ព់័�័ធ �ងិ
នៃដ៏គ� �ា ងគ្រោះ�ចំើ�។ ជាដំ៏ប�ង �ិងសំ្តុខ់ាបផំ្លូ�តស្តុ�ម្ពុនៃថូងអំណ៍រគ�ណ៍ដ៏ធ៏ិបំផំ្លូ�ត
ដ៏�់ក់�មារដែដ៏�បា�ចំ��រមួ្ពុចំំដែណ៍ក់ជាពិ័គ្រោះស្តុស្តុយ�វ័ជី�ដែដ៏�
មា�បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�ព៍័� OCSEA គ្រោះហិើយបា���ិយគ្រោះ�យកូាហា�
ជាម្ពុយួ�ក់មុ្ពុ�ស្មាវ័�ជាវ័។ បទពិ័គ្រោះស្មាធិ�រ៍បស់្តុក់�មារគជឺាគ�ូះឺក់ា�ងការយ�់
ដ៏ងឹ �ិងដឹ៏ក់ន្ទាផូំ្លូ�វ័របស់្តុគ្រោះយើងគ្រោះឆុ្នាំះគ្រោះ�ខាងម្ពុ�ខ។ នៃដ៏គ�គគ្រោះ�មាងគ្រោះ�ះ ស្តុ�ម្ពុ
ស្តុដែមី្ពុង��វ័ការដែថូងអណំ៍រគ�ណ៍ របស់្តុព័កួ់គ្រោះគ ចំំគ្រោះពាះ អាក់�គប�់ា  ដែដ៏�បា�
ចំ��រមួ្ពុ គ្រោះ�ក់ា�ងគគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈបគ់្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់តាម្ពុរយៈ៖

• ការគ្រោះរៀបចំំ គគំ្រោះហិើញ គ្រោះ�តាម្ពុបរបិទ៖ �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាត ិក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ក់�មារ �ក់សួ្តុងអបរ់យំ�វ័ជី� �ិងក់�ឡា �ក់សួ្តុងស្តុងាម្ពុកិ់ចំច អត�ត
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ទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍�ក់សួ្តុងយ�តិុធិម្ពុ ៌�ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា�  
�ក់សួ្តុងដែផ្លូ�ការ �ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � �ក់សួ្តុង ការបរគ្រោះទស្តុ �ងិ
ស្តុហិ�បតិបតិុការអ�ុរជាត ិ�ក់សួ្តុង�ក់សួ្តុងព័ត័ម៌ា� 
�ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា �ក់ស្តុ�ងការងារ�ងិបណុ៍� ះបណុា�
វ័ជិាជ ជី�វ័ៈ អគាន្ទាយក់�ឋ �ព័�ធន្ទា�រ គណ៍ៈក់មុ្ពុការ�បឆ្នាំងំការ
ជីញួដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ (NCCT) ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុ
បគ្រោះចំចក់វ័ទិា ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រ ម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារ
អ��តជិី� �ិយត័ក់រទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ� ៍ក់មុ្ពុ�ជា FBI ស្មា�ដំ៏ប�ង
រាជីធា��ភាគំ្រោះព័ញ អងាការ UNICEF �បចា�ំបគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា អងាការ 
APLE ក់មុ្ពុ�ជា អងាភាព័ កិ់ចំចការពារក់�មារ (CPU)  �ិងអងាការ 
Terre des Hommes �បគ្រោះទស្តុហិ��ង។់

• ការ��ំទដ៏�់ ការ�បម្ពុ��ទ�ិា�យ័៖ ការ�ិ�័យ ក់ណីា�ជាតិ
គ្រោះ�រាជីធា��ភាគំ្រោះព័ញ �បគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា �ក់សួ្តុងម្ពុហានៃផ្លូា �កុ់ម្ពុ�បឹក់ា
ជាត ិក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �ក់�មារ (CNCC)  អគាស្តុាងការ �ឋ ��គរបា�
ជាតកិ់មុ្ពុ�ជា ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារ
អ��តជិី� ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំ បទគ្រោះ�ុើស្តុ បគ្រោះចំចក់វ័ទិា អងាការ 
APLE ក់មុ្ពុ�ជា អងាការ UNICEF �បចា�ំបគ្រោះទស្តុក់មុ្ពុ�ជា, �ងិ 
UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, 
Indochina Research Ltd, Ipsos MORI ។ 

• ការដែចំក់រដំែ�ក់ឯក់គ្រោះទស្តុ �ិងបទពិ័គ្រោះស្មាធិ� ៍តាម្ពុរយៈការស្តុមាា ស្តុ 
�ងិការបគំ្រោះព័ញទ�ម្ពុង�់ស្តុងម់្ពុតិ៖ �កុ់ម្ពុ�បឹក់ាជាត ិក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ក់�មារ (CNCC) ន្ទាយក់�ឋ ��បឆ្នាំងំបទគ្រោះ�ុើស្តុបគ្រោះចំចក់វ័ទិា 
ន្ទាយក់�ឋ � �បឆ្នាំងំការជួីញដ៏�រ ម្ពុ��ស្តុំ �ងិការពារអ��តជិី� 
�ក់សួ្តុងអបរ់ ំយ�វ័ជី� �ិងក់�ឡា �ក់សួ្តុងព័ត័ម៌ា� �ក់សួ្តុងយ�តិុធិម្ពុ ៌
�ក់សួ្តុងកិ់ចំចការន្ទារ � �ក់សួ្តុងស្តុ�ខាភបិា� �យិត័ក់រទ�រគម្ពុន្ទាគម្ពុ�៍
ក់មុ្ពុ�ជា ស្មា�ដ៏បំ�ងរាជីធា��ភាគំ្រោះព័ញ អងាការ APLE ក់មុ្ពុ�ជា 
អងាការគ្រោះបស្តុក់ក់មុ្ពុ Agape អ�ុរជាតិ ម្ពុ�ា�រគ្រោះព័ទយ ក់�មារអងារ ស្តុមុ្ពុ�័ធ
ដែខុរជីគំ្រោះរឿ��ងិការពារសិ្តុទធមិ្ពុ��ស្តុំ (��កាដ៏�) អងាការក់មុ្ពុ�ជាគ្រោះដ៏ើម្ពុី �
ជីយួស្រ្តស្តុុ�មា�វ័បិតិុ   ម្ពុជីឈម្ពុណិ៍� ក់មុ្ពុ�ជាស្តុ�មាបក់់ចិំចការពារ សិ្តុទធិ
ក់�មារ អងាការចាបន់ៃដ៏ អងាការ Chai ក់មុ្ពុ�ជា អងាភាព័ កិ់ចំចការពារ
ក់�មារ (CPU)  អងាការក់�មារ ក់ា�ង�គួស្មារ អងាការស្តុគ្រោះស្រ្តងាា ះ
គ្រោះជាគវាស្តុន្ទាក់មុ្ពុ�ជា, អងាការ Free to Shine អងាការជំីហា�
ដ៏បំ�ង ក់មុ្ពុ�ជា អងាការ HAGAR �បចាកំ់មុ្ពុ�ជា អងាការ Hard 
Place Community អងាការកុ់�ស្តុងឹមឹ្ពុយ�តុធិម្ពុ ៌អងាការ
ក់�ាណ៍ម្ពុតុិ អងាការមូ្ពុបត់ាបាា ង អងាការ PSE ) អងាការ Terre 
des Hommes �បគ្រោះទស្តុហិ��ង។់

គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែថូងអំណ៍រគ�ណ៍
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�បសិ្តុ�គ្រោះបើ�ុ�កិ់ចំចខតិខំ�បងឹដែ�បងស្តុហិការព័�ប�គា�ិក់ អាក់�បឹក់ា 
អាក់បក់ដែ�ប �ិងអាក់ហាតក់ារទាំងំអស់្តុដែដ៏�ពាក់ព់័�័ធក់ា�ងរបាយការណ៍៍គ្រោះ�ះ
គ្រោះទ ការ�ស្មាវ័�ជាវ័ដ៏អ៏ស្មាច រយគ្រោះ�ះ�ងឹម្ពុ�ិអាចំរមួ្ពុ�ា បា�គ្រោះ�ើយ។ ជាព័គិ្រោះស្តុស្តុ 
គ្រោះយើងខំ�សំ្តុ�ម្ពុដែថូងអំណ៍រគ�ណ៍ចំំគ្រោះពាះ៖
 
ECPAT International៖ Tiago Afonso,  Victoria Baines,  
Alice Beaven, Will Beaven, Rebecca Boudreaux,  
Willy Buloso, Yermi Brenner, Dr Mark P. Capaldi,  
Narciso Cumbe, Dorothea Czarnecki, Jarrett Davis, 
Rangsima Deespallarka, Julia Durska , Anneka Farrington, 
Liam Foley, Beatrice Gacengo, Thiyagu Ganesan,  
Susanna Greijer, Zipporah Goetze, Josefin Hagstrom, 
Alastair Hilton, Maria Ibañez Beltran, Worrawan 
Jirathanapiwat, Supriya Kasaju, Mark Kavenagh,  
Bernard van Kenderreston, Guillaume Landry,  
Marie Laure Lemineur, Raphaelle Lecler, Katrina 
Mariswamy, John McGill, Mark McKillop, Stella Motsi, 
Florence Mueni, Thomas Müller, Manida Naebklang, 
Cathrine Napier, Rumbidzai Ngindi, Freddie Nickolds, , 
Nativity , Kirsten Pontalti, Marie Joy Pring, Ethel Quayle, 
Marita Rademeyer, Kieran Rumsby, Jennifer Schatz, Guncha 
Sharma, Nong Socheat, Chitrapon Vanaspong, Andrea 
Varrella, Kirsten Walkom, Timothy Williams ។

ការ�ិ�័យ�ស្មាវ័�ជាវ័ UNICEF - Innocenti៖ David Anthony,  
Dr Daniel Kardefelt-Winther, Marie Nodzenski,  
Marium Saeed, Rogers Twesigye ។

អងាភាព័ឧ�កិ់ដ៏ឋក់មុ្ពុ�បឆ្នាំងំ�ឹងក់�មារនៃ��គរបា�អ�ុរជាតិ

នៃដ៏គ�ន្ទាន្ទា ក់ស៏្តុ�ម្ពុដែថូងអំណ៍រគ�ណ៍ ចំំគ្រោះពាះ គ្រោះស្តុចំក់ី�ដែណ៍ន្ទា ំរបស់្តុ�ក់មុ្ពុទ��បកឹ់ា  
�ព័ម្ពុទាំងំ នៃដ៏គ�ស្តុក់� គ្រោះដ៏ើម្ពុី �បញ្ឈចបអ់គំ្រោះព័ើហិងិា  �ិងម្ពុ���ិធិ ិ(the Fund)។ 
គ្រោះយើងស្តុ�ម្ពុដែថូងអំណ៍រគ�ណ៍ចំំគ្រោះពាះ  the Fund ស្តុ�មាប ់ការវ័�ិគិ្រោះ�គ
ហិរិញ្ឈា វ័តិ�របស់្តុព័កួ់គ្រោះគគ្រោះ�ក់ា�ងគគ្រោះ�មាងគ្រោះ�ះ �ិងចំំគ្រោះពាះ �ក់មុ្ពុស្តុ�វ័តិិភាព័អ�
ឡាញ ស្តុ�មាប ់ការគ្រោះរៀបចំំទស្តុំ�ទាំ�នៃ� គគ្រោះ�មាងស្តុុ�ព័�ការបញ្ឈឈប ់គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ ់
ការរមួ្ពុវ័ភិាគទាំ�បគ្រោះចំចក់គ្រោះទស្តុរបស់្តុព័កួ់គ្រោះគ �ិងការ��ំទឥតងាក់គ្រោះររបស់្តុ
ព័កួ់គ្រោះគ។

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/34. DH Panel of Advisors Members.pdf
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