សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជាប្រកាសផ្សព្វ
ផ្ាយរបាយការណ៍នៃការអង្កេតអំង្ព្ើ
ុ
ហិកាង្លើកមា
ុ រ ៃិកង្រេជាាអៃុវតេសកម្មភាព្គៃ្លឹះសំខាៃ់ៗ

តំណាងពិសេេននអគ្គសេខាធិការេហប្រជាជាតិទទួេរនទក្
ុ អំសពើហិងាសេើក្ុមារ ចូេរួមក្នុងពិធីប្រកាេ
ផ្សពវផ្ាយការអសងេតដំរូងសគ្សៅតំរន់អាេុីរូព៌ និងប៉ា េុីហិច
វ
រាជធានីភ្សំ ន ពញ ប្រសទេក្មពជា
ុ នងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នំ២០១៤ - សៅនងៃសនេះ រាជរដ្ឋាភ្ិបេក្មពជា
ុ បន
ប្រកាេរង្ហាញេទធផ្េននការអសងេតសេើអំសពើហិងាសេើក្ុមារសៅក្មពជា
ុ
ខដេជាការអសងេតដំរូងសគ្ សៅតំរន់
អាេុីរូព៌និងប៉ាេុីហិច
វ ។ ចារ់ពីសពេសនេះ ប្រសទេក្មពជា
ុ មានទិនន
ន ័យដំរូងខដេអាចសជឿទុក្ចិតដបន និងតួសេែ
ប៉ាន់ប្រមាណសៅថ្ននក្់ជាតិ ខដេរង្ហាញពី វិសាេភាពនិងេក្ខណៈននអំសពើហិងាសេើក្ុមារទូទង
ំ ប្រសទេ។
ការអសងេតសនេះប្តូវបនសធវើស ើងសៅក្នុងឆ្នំ២០១៣ សដ្ឋយវិទាសាានជាតិេិត
ា ិននប្ក្េួងខផ្នការ សប្កាមការ
ដឹក្នំររេ់ប្ក្េួងក្ិចចការនរី និងប្ក្េួងេងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិេមបទ។ ការអសងេតមានការ
េប្មរេប្មួេពីអងគការយូនីសេហវ និងមជឈមណឌេប្តួតពិនិតយនិងរង្ហេរជមៃឺឆ្លងេហរដាអាសមរិច (CDC) ។
ក្ុមារនិងមនុេសវ័យសក្េង ខដេមានអាយុពី១៣ ដេ់២៤ឆ្នំ ចំនួន ២៣៧៦នក្់ មក្ពីទូទង
ំ ប្រសទេ ប្តូវបន
សាក្េួរពីរទពិសសាធអំពីអំសពើហិងាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិតដ និងផ្លូវសភ្ទខដេពួក្សគ្ធាលរ់ជួរប្រទេះមុនអាយុ១៨ឆ្នំ។
ខងលងសៅក្នុងពិធីប្រកាេផ្សពវផ្ាយរបយការណ៍សនេះ សលាក្ជំទវ ខម៉ាន េំអន ឧរនយក្រដាមន្ដនដី
រដាមន្ដនតីប្ក្េួងទំនក្់ទំនងជាមួយរដាេភា-ប្ពឹទធេភា

និងអធិការក្ិចច

និងជាតំណាងដ៏ែពង់ែពេ់េមតចនយក្

រដាមន្ដនតី ហុន ខេន បនមានប្រសាេន៍ថ្ន “ សៅក្នុងរយៈសពេ១០ឆ្នំចុងសប្កាយសនេះ សាានភាពក្ុមារសៅក្នុង
ប្រសទេមានការ រីក្ចសប្មើនគ្ួរយយក្ត់េមាគេ់ទនទឹមគ្នននឹងការអភ្ិវឌ្ឍេងគមនិងសេដាក្ិចច។ រាជរដ្ឋាភ្ិបេក្មពជា
ុ
សរដជាាចិតដយ៉ាងមុតមាំ សដើមបីរញ្ឈរ់អំសពើហិងាសេើក្ុមារ។ សយើងប្រឆ្ំងជាដ្ឋច់ខាតចំសពេះអំសពើហិងាសេើក្ុមារ។
ប្គ្រ់ប្ក្េួង សាារ័នរដា នដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ អងគការេងគមេុី វិេ វិេ័យឯក្ជន ប្រជាពេរដា និងក្ុមារែលួនឯង គ្ួររួម
គ្ននេុររំបត់ការរំសលាភ្រំពន និងការសក្ងប្រវ័ញ្ចសេើក្ុមារ។ ែាំសុ ជឿជាក្់ថ្ន េទធ ផ្េននការអសងេតសនេះនឹងប្តូវ
យក្សៅសប្រើប្បេ់ សដើមបីសរៀរចំខផ្នការេក្មេភាពជាតិេីព
ដ ីការទរ់សាេត់អំសពើហិងាសេើក្ុមារ េំសៅធានឱ្យ
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មានយុទធសាន្ដេដទរ់សាេត់ប្រក្រសដ្ឋយប្រេិទធភាព ក្ិចចការពរតាមផ្លូវចារ់ និងសេវាសឆ្លើយតរចំសពេះក្ុមារខដេ
ជាជនរងសប្គ្នេះ”។
ការប្សាវប្ជាវបនរក្ស

ើញថ្ន មានក្ុមារក្មពជា
ុ ជាងពក្់ក្ណា
ដ េធាលរ់ទទួេរងយ៉ាងសោចណាេ់ ១

ទប្មង់ននអំសពើហិងាសៅមុនអាយុ១៨ឆ្នំ។ មានក្ុមារក្មពជា
ុ ប្រមាណជាមួយភាគ្រួន ទទួេរងការរំសលាភ្រំពន
ផ្លូវចិតដ និង៥ភាគ្រយ ទទួេរងការរំសលាភ្រំពនផ្លូវសភ្ទមុនអាយុ១៨ឆ្នំ។
សលាក្ជំទវ សវជផ. អុឹង ក្នាផាវី រដាមន្ដនដីប្ក្េួងក្ិចចការនរីននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពជា
ុ
បនមាន
ប្រសាេន៍ថ្ន “ប្ក្េួងពក្់ព័នប
ធ នរួមក្មាលំងនិងរួមចំខណក្យ៉ាងមានប្រេិទធភាពក្នុងការសធវើការអសងេតសនេះ។ ការ
សរដជាាចិតដគ្នលឹេះររេ់ប្ក្េួងសាារ័នរដា ប្តូវបនសរៀរចំស ើង និងខប្រកាលយេក្មេភាពជាក្់ខេដង។
សនេះបនរង្ហាញថ្ន

របយការណ៍

មានក្ុមារជាសប្ចើនមិនខដេនិយយប្បរ់អក្
ន ណាទេ់ខតសសាេះអំពីការទទួេរងអំសពើហិងា

ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិតដ និងផ្លូវសភ្ទររេ់ពួក្សគ្។ ែាំសុ ជឿជាក្់ថ្ន ការអសងេតខដេមានេក្ខណៈពិសេេខតមួយសនេះ នឹងរួម
ចំខណក្សធវើឱ្យកាន់ខតប្រសេើរនូវអនដរាគ្មន៍នន សដើមបីសធវើឱ្យជនសេេើេទទួេែុេប្តូវចំសពេះក្ំហុេពួក្សគ្។”
ការអសងេតសេើអំសពើហិងាសេើក្ុមារសៅក្មពជា
ុ បនរង្ហាញថ្ន ជាធមេតា ក្ុមារទទួេរងការរំសលាភ្រំពន
សេើផ្ូវល កាយពីមនុេសខដេពួក្សគ្សាគេ់និងសជឿទុក្ចិតដ

សពេគ្ឺឪពុក្មាដយ (ជាពិសេេមាដយ) និងប្គ្ូរសប្ងៀន

(ជាពិសេេប្គ្ូប្រុេ) ខតមដង។ អនក្ជិតខាង មិតដភ្ក្ដិ គ្ូក្ំណាន់ និងេមាជិក្ប្គ្ួសារ ប្តូវបនរក្ស

ើញថ្នជាអនក្

ខដេប្រប្ពឹតដការរំសលាភ្រំពនផ្លូវសភ្ទញឹក្ញារ់ជាងសគ្សេើក្ុមារ - សពេគ្ឺមិនខមនជាជនចខមលក្ខដេក្ុមារមិន
សាគេ់សនេះសទ។
ចំសពេះក្ុមារខដេទទួេរងអំសពើហិងា

ការអសងេតសនេះគ្ូេរញ្ផផក្់យ៉ាងចាេ់លាេ់ពីទំនក្់ទំនងរវាង

អំសពើហិងានិងផ្េវិបក្េុែភាពរយៈសពេែលី និងឥរិយរងប្រងុយប្រថ្ននេំខាន់ៗជាសប្ចើន សដ្ឋយអនក្ខដេ
ទទួេរងអំសពើហិងាសប្ចើននិយយថ្ន ពួក្សគ្មានរញ្ផាផ្លូវចិតដក្ប្មិតមធយម ជំងឺកាមសរាគ្ ការរងេសប្គ្នេះថ្ននក្់
ចំសពេះែលួនឯង និងការគ្ិតចង់សធវើអតដឃាត។ ផ្េរ៉ាេះពេ់ផ្ូវល កាយ និងផ្លូវចិតដ អាចអូេរនលយសពេយូរ សប្កាយ
សពេខដេអំសពើហិងាបនរញ្ច រ់។
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រនទរ់ពីមានការអសងេតសនេះ ប្ក្េួង និងសាារ័នរដាចំនួន ១៣1 បនឯក្ភាពគ្ននសេើការសរដជាាចិតដគ្នលឹេះ ខដេ
នឹងរសងេើតនូវមូេដ្ឋានេប្មារ់សរៀរចំខផ្នការេក្មេភាពជាតិពហុ វិេ័យ សដើមបីទរ់សាេត់និងសឆ្លើយតរចំសពេះអំសពើ
ហិងាសេើក្ុមារសៅក្មពជា
ុ ។

ការសរដជាាចិតដររេ់រដ្ឋាភ្ិបេ

ក្៏នឹងកាលយជាេក្មេភាពជាអាទិភាពេប្មារ់ឆ្នំ

២០១៥ ក្នុងសគ្នេសៅសរៀរចំនិងអនុវតដយុទធសាន្ដេដទរ់សាេត់សដ្ឋយយក្ចិតទ
ត ុក្ដ្ឋក្់សេើក្ុមារប្រក្រសដ្ឋយប្រេិទធ
ភាព

ក្៏ដូចជាសេើក្ក្មពេ់ការផ្ដេ់សេវាដេ់ប្រជាពេរដាក្មពជា
ុ ប្គ្រ់រូរ

ជាពិសេេក្ុមារខដេទទួេរងអំសពើ

ហិងា។
តំណាងពិសេេររេ់អគ្គសេខាធិការអងគការេហប្រជាជាតិ ទទួេរនទក្
ុ អំសពើហិងាសេើក្ុមារ សលាក្
ប្េី មា៉ាតា សានតូសរ៉ាេ បនវាយតនមលែពេ់ដេ់រដ្ឋាភ្ិបេ ខដេបនសរៀរចំនូវការអសងេតមិនធាលរ់មានសនេះ និងបន
សេើក្ទឹក្ចិតដឱ្យរដ្ឋាភ្ិបេ ដ្ឋក្់រញ្ចូ េររក្គ្ំសហើញទំងសនេះ សៅក្នុងរសរៀរវារៈសគ្នេនសយបយរួមររេ់ែួ ន
ល ។
“ការេុររំបត់រាេ់ទប្មង់ននអំសពើហិងាសេើក្ុមារ ប្តូវខតជាេូចនក្រេនូេមួយននការសេើក្ក្មពេ់សេវាេងគម
ររេ់ជាតិ។ េូចនក្រសនេះគ្ួរខតជាព័ត៌មានសយង េប្មារ់ប្គ្រ់ វិេ័យទំងអេ់ររេ់រដ្ឋាភ្ិបេ េប្មារ់ការ
សរៀរចំង វិកាផ្ង និងយនដការេប្មរេប្មួេខដេពក្់ព័នធ សដ្ឋយមានការដ្ឋក្់សចញនូវខផ្នការ

ពិនិតយតាមដ្ឋន

និងវាយតនមលចាេ់លាេ់ សដើមបីវាយតនមលវឌ្ឍនភាព និងរក្ានូវសជាគ្ជ័យខដេេសប្មចបនក្នលងមក្។”
សលាក្ប្េី សានតូសរ៉ាេ បនមានប្រសាេន៍ថ្ន មានជំោនចំនួន ៦ ខដេមានសារៈេំខាន់ េប្មារ់
រដ្ឋាភ្ិបេសធវើការេុររំបត់អំសពើហិងាសេើក្ុមារដូចជា សរៀរចំយុទធសាន្ដេដជាតិសឆ្លើយតរចំសពេះអំសពើហិងាសេើ
ក្ុមារសដ្ឋយសផាដតការយក្ចិតដទុក្ដ្ឋក្់សេើក្ុមារ ខដេមានេក្ខណៈេមាហរណក្មេ ពហុ វិេ័យ និងសពេសវលា
ក្ំណត់ចាេ់លាេ់

អនុម័តចារ់ខដេដ្ឋក្់ការោមឃាត់យ៉ាងចាេ់លាេ់មិនឱ្យមានការប្រប្ពឹតដអំសពើហិងា

សេើក្ុមារសដ្ឋយតប្មូវយយមានការពប្ងឹងការអនុវតដប្រក្រសដ្ឋយប្រេិទធភាព រសងេើនក្ិចចែិតែំប្រឹងខប្រង សដើមបីឱ្យ
េងគមមិនអាចទទួេយក្អំសពើហិងាសេើក្ុមារ ធានថ្នសក្េងប្េីនិងសក្េងប្រុេខដេង្ហយរងសប្គ្នេះខាលង
ំ អាចចូេ
រួមក្នុងេក្មេភាពេងគមសដើមបីទរ់សាេត់និងសឆ្លើយតរចំសពេះអំសពើហិងាសេើក្ុមារ ក្សាងឬអភ្ិវឌ្ឍប្រព័នទ
ធ ិនន
ន ័យ

1

ប្ក្េួងក្ិចចការនរី ប្ក្េួងេងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិេមបទ វិទាសាានជាតិេិត
ា ិននប្ក្េួងខផ្នការ ប្ក្េួងអរ់រំ យុវជន និងក្ីឡា

ប្ក្េួងេុខាភ្ិបេ ប្ក្េួងសទេចរណ៍ ប្ក្េួងមោនផ្ទ ប្ក្េួងយុតិធ
ដ ម៌ ប្ក្ុមប្រឹក្ាជាតិក្មពជា
ុ សដើមបីក្ុមារ អាជាាធរជាតិប្រយុទធនឹងជំងឺសអដេ៍
ប្ក្េួងធមេការ និងសាេន ប្ក្េួងការង្ហរ និងរណដុេះរណា
ដ េវិជាផជីវៈ ប្ក្េួងព័ត៌មាន។

3

រងងមាំ និងភ្េដតា
ុ ងចាេ់លាេ់េប្មារ់ទរ់សាេត់និងសឆ្លើយតរចំសពេះអំសពើហិងាសេើក្ុមារ និងចូេរួមជាមួយនឹង
រដ្ឋាភ្ិបេដនទសទៀត

សដើមបីធានថ្នក្ិចចគ្នំពរក្ុមារពីអំសពើហិងា

គ្ឺជាចំណច
ុ េនូេននរសរៀរវារៈអភ្ិវឌ្ឍន៍

អនដរជាតិសប្កាយឆ្នំ២០១៥។
ជាមួយនឹងការក្ត់េមាគេ់ថ្នឆ្នំ២០១៤ គ្ឺជាែួរសេើក្ទី២៥ ននអនុេញ្ផាេដីពីេិទធិក្ុមារ ខដេប្រសទេ
ក្មពជា
ុ បនអនុម័តក្នុងឆ្នំ១៩៩២ សលាក្ប្េី សានតូសរ៉ាេ បនគ្ូេរញ្ផផក្់ថ្នអំសពើហិងាសេើក្ុមារមិនប្តឹមខតមាន
ផ្េរ៉ាេះពេ់សេើក្ុមារជនរងសប្គ្នេះនិងប្ក្ុមប្គ្ួសារររេ់ពួក្សគ្រ៉ាុសណា
ណ េះសទ
សេើេេុរដេ់េងគមសទៀតផ្ង។

រ៉ាុខនដខងមទំងសធវើឱ្យខាតរង់ដ៏សប្ចើន

“អំសពើហិងាសេើក្ុមារក្ំពុងរខងវរប្បក្់រារ់ពន់លានដុលាលរពីការចំណាយសេើ

រុពសវ ហតុេងគមសហើយក្តាតសនេះសធវើឱ្យសេបឿនននការអភ្ិវឌ្ឍសេដាក្ិចចងយចុេះ

សធវើយយបត់រង់ធនធានមនុេសនិង

េងគម។ ផ្េចំសណញខផ្នក្សេដាក្ិចចខដេទទួេបនពីការវិនិសយគ្សេើការអភ្ិវឌ្ឍក្ុមារតូចរចចរ
ុ បននសនេះប្តូវបន
សគ្ដឹងយ៉ាងចាេ់ រ៉ាុខនដអំសពើហិងាបនរង្ហាក្់យ៉ាងធៃន់ធរៃ ដេ់ក្ុមារក្នុងការេសប្មចេកាដនុពេសពញសេញររេ់
ពួក្សគ្

ខដេនំឱ្យមានការខាតរង់យ៉ាងេសមបើមដេ់េងគមជាតិ។

ការរញ្ឈរ់អំសពើហិងាសេើក្ុមារគ្ឺជា

េក្ខែណឌប្ក្មេីេធម៌ចាប
ំ ច់ សហើយក្៏ផ្េ
ដ ់ប្រសយជន៍សេដាក្ិចចផ្ងខដរ ដូចខដេតួសេែបនរង្ហាញ។”
ការប្រកាេផ្សពវផ្ាយេទធផ្េននការអសងេតសេើអំសពើហិងាសេើក្ុមារសៅក្មពជា
ុ ផ្ដេ់នូវកាលានុវតដភាព
ដេ់រដ្ឋាភ្ិបេក្មពជា
ុ រុគ្គេឯក្ជន អងគការេងគមេុី វិេនិងនដគ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ក្នុងការរួមក្មាលំងគ្នន សដើមបីផ្េ
ដ ់ការ
ការពរដេ់ក្ុមារនិងសឆ្លើយតរចំសពេះអំសពើហិងាសេើក្ុមារ។

ការគ្នំប្ទនិងការសរដជាាចិតដររេ់អក្
ន ពក្់ព័នទ
ធ ង
ំ

អេ់គ្ឺមានការចាំបច់រំផ្ុត សដើមបីជប្មុញឱ្យមានការផាលេ់រូរដ ការយេ់ស

ើញ អាក្របក្ិ រិយ និងការអនុវតដនន

និងសដើមបីអនុវតដ និងពិនិតយតាមដ្ឋនេក្មេភាព សដើមបីេុររំបត់អំសពើហិងាសេើក្ុមារសៅក្មពជា
ុ ។
***

ក្ំណត់េមាគេ់េប្មារ់នព
ិ នធនយក្
សដើមបីរំសពញរខនាមសេើរបយការណ៍ននការអសងេតសេើអំសពើហិងាសេើក្ុមារសៅក្មពជា
ុ សនេះ អងគការ
យូនីសេហវប្រចាំប្រសទេក្មពជា
ុ បនចារ់សផ្តើមសធវើយុទធនការរសងេើនការយេ់ដឹងអំពីការរញ្ឈរ់អំសពើហិងា តាម
រណា
ត ញេងគម។ េូមចូេរួមនិងតាមដ្ឋនយុទធនការសនេះតាមរយៈ
https://www.facebook.com/unicefcambodia
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សលាក្អនក្ក្៏អាចទទួេព័ត៌មានពីប្ក្េួងក្ិចចការនរី តាមរយៈរណា
ត ញេងគម
https://www.facebook.com/mowa.gov.kh ផ្ងខដរ។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នរខនាម េូមទក្់ទង ៖


សលាក្ជំទវ សែៀវ េិ រីវឌ្
ុ ា អនុប្រធានអចិនន្ដនដយន៍ នគ្ណៈក្មាេធិការដឹក្នំការអសងេត អគ្គនយក្អភ្ិវឌ្ឍន៍េងគម
ននប្ក្េួងក្ិចចការនរី អុីសម៉ាេ ៖ ksvuthea@gmail.com ទូរេ័ពទ ៖ (+855) 12 836 031



សលាក្ជំទវ ហងស េីណា អគ្គនយក្វិទាសាានជាតិេិត
ា ិ ប្ក្េួងខផ្នការ
អុីសម៉ាេ ៖ linahang2002@gmail.com ទូរេ័ពទ ៖ (+855) 12 723 107



Denise Shepherd-Johnson ប្រធានខផ្នក្ប្បប្េ័យទក្់ទងររេ់អងគការយូនីសេហវ ប្រចាំប្រសទេក្មពជា
ុ

អុីសម៉ាេ ៖ dshepherdjohnson@unicef.org ទូរេ័ពទ ៖ (+855) 92 555 294
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