ស

ៀវសៅកិច្ចការពិធីការកុមារ
៦៖ ការការពារកុមារ

ការការពារកុមារ

និពនធដោយ៖ ប៊ីល ហ្វប
អ្នកដផទៀងផ្ទទត់ចំបង៖ ដឃើសសទ៊ីន បូសឺ

និង ដគលន

មា៉ា យ

អ្នកដផទៀងផ្ទទត់បន្ទទប់បនសំ៖ ដជន រាវ ៊ីស
សូមថ្ថលងអ្ំណរគុណផងថ្ដរចំដពាោះ ដជន៊ីដហ្វើ អ្ូរណា
ូ ៉ា
សំរាប់កិចចខិតខំរបឹងថ្របងជួយឲ្យគំដរាង
បានមានជ៊ីវ ិតដ

ើ ង។

សសៀវសៅកិច្ចការទាំងសនេះ ររូវបានសរសសរសឡើងសោយអនកនិពនធជាសរច្ើន ដដលបានលេះបង់សពល
សវលា និងជាំនាញរបស់ពួកសេ។ អងគការ

Viva មានកតីសោមនសសខ្លាំងណាស់ កនុងការឲ្យអនកសរបើ

សសៀវសៅកិ ច្ចការសនេះ សដើ មីបបណុត េះបណា
ត លមនុ សសដដលស្វើការដែទាំកុមារដដលងាយរងសររេះ។
សូមទទួលោគល់ និងឲ្យរាំលលដល់ោនដដអនកនិពនធទាំងសនាេះ និងអងគការ

Viva ផងដដររបសិនសបើ

អនកសរបើសសៀវសៅកិច្ចការទាំងសនេះសដើ មីបស្វើការបណុត េះបណា
ត ល។ ការដដលអនកដឹ ងពី ការសបាេះពុមភ
ផាយរបស់អងគការ Viva នឹងជួយឲ្យសយើងបសងកើនេុណភាពលន្នធានរបស់សយើង សៅលែៃអនាេរ
ដែមសទៀរ។ សូមផតល់មរិយល់ស

ើញរបស់សលាកអនកតាមរយៈដបបបទច្ុេះស្មេះ និងវាយរាំលល។
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ស

ច្កតីណែន ាំ

សមសរៀនទាំង ១៥កនុងសសៀវសៅសនេះនឹងជួ យសិសសឲ្យដឹ ងពី ពរ៌ មានសាំខ្ន់ ចាំបាច្់ សដើ មីបឲ្យអងគការ
បាំសពញរួនាទីរបស់ពួកសេកនុងការការពារកុ មារ។ សមសរៀនទាំងអស់និយាយពី សរលការណ៍ និង
ដាំសណើការបឋម បុដនតសាំរាប់ការដសវងពីសមសរៀនកាន់ដរសុីជាំសៅសទៀរសនាេះ អនកអានររូវបានសលើក
ទឹកច្ិរតឲ្យសិកានូវ្នធានទាំងបុ នាមនដដលមានកនុងបញ្ជីេនថនិសទស ជាពិ សសស្នធានសាំរាប់
ការបណុត េះបណា
ត លដដលមានកនុងសេហទាំ ព័រអងគការ Keeping Children Safe:
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
ដតើដសៀវដៅកិចចការដនោះសំរាប់នរណា?
ដសៀវដៅកិ ចចការដនោះរតូវបានបដងកើតដ

ើងជាចំ បងសំរាប់ បុគគលិក អ្នកសម័រគចិ តត និ ងរបធានកនុង អ្ងគ

ការ ឬ ព័នធកិចចរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ ថ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងផ្ទទល់ណាមួយជាមួយកុមារ ឬ ថ្ដលមាន ឥទិធ
ពលដលើជ៊ីវ ិតកុមារ។ ដមដរៀនខលោះនិ យយអ្ំ ព៊ីដរលការណ៍មូ លោាន និ ងអាចអ្នុ វតតបាន ដោយ

បុគគលិក អ្នកសម័រគចិ តត និងរបធានកនុងអ្ងគការ។ ដមដរៀនដផសងៗដទៀតនិ យយអ្ំ ព៊ីរបព័ នធ និ ងដរល
នដយបាយថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរតូវមានដដើម៊ីបរកាកុមារឲ្យមានសុវតថិភាព។ ដមដរៀនខលោះដផ្ទតត

ដលើទំនួលខុសរតូវរបស់របធាន វាជាការមានរបដយជន៍ថ្ដលបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតយល់ព៊ីដម
ដរៀនទំងអ្ស់ ដដើ ម៊ីបឲ្យពួ កដគអាចការពារកុ មារកនុងទំ នួលខុ សរតូវការងាររបស់ពួកដគ ដហ្ើយក៏ រំ
រទដល់អ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចទំងមូ លកនុងកិ ចចការពារកុ មាររបស់ពួកដគ។
រចន្ទសមព័នធដសៀវដៅ
ដមដរៀនទំងដនោះរតូវបានចាត់ជារកុមមាន ៦ជំហាន ថ្ដលរតួតព៊ីដលើរន៖
ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥)
ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ូច លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤)
ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ

ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩)

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥)
ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣)
ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណន្ទំព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១)

5

ការការពារកុមារ

បនាទប់ពីបញ្ចប់សសៀវសៅកិច្ចការសនេះសហើយ សិកាាកាមេួរដរអាច្អនុវរតសរលការណ៍ការពារ កុមារ
កនុងការងារផ្ទទល់ខ្ួនរបស់
ល
ពួកសេ។ សិកាាកាមនឹ ងសររៀមខ្លួនសិកា និ ងអនុ វរតសមសរៀនឲ្យសុី ជាំ សៅ
ដែមសទៀរ ដូ ច្ជា វេគបណុត េះបណា
ត លរបស់អងគការ

Keeping Children Safe ដដលមានឯកោរ

សយាងកនុងសសៀវសៅសនេះសដើ មីបផសពវផាយ និ ងជួ យឲ្យការការពារកុ មារបានរបសសើរសឡើងកនុងអងគការ
ឬ ព័នធកិច្ចរបស់ពួកសេ1។

1

Keeping Children Safe គឺជាសមព័នធអ្ងគការអ្នតរជាតិ ថ្ដលដបតជាញបដងកើនការការពារដល់កុមារ ាមរយៈដរលនដយបាយការពារកុមារ និង ការ

របតិប័រតការងារកនុងស្ថថប័ន និងអាជាញធរ ថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ។ អ្នកអានទំងឡាយណាថ្ដលចង់បដងកើនចំដណោះដឹង និងជំន្ទញននការ ការពារ
កុមារ រតូវបានដលើកទឹកចិតតឲ្ដរបើធនធានបណុត ោះបណា
ត លននអ្ងគការ Keeping Children Safe បន្ទទប់ព៊ីដរៀនដសៀវដៅដនោះចប់។ ធនធាន ទំងដនោះ
មានដលើដគហ្ទំព័រ http://www.keepingchildrensafe.org.uk/resources.htm
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ជាំហានទី ១៖ ការណែន ាំពីការការពារកុមារ
ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥)
ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ូច លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤)
ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ

ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩)

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥)
ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣)
ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណន្ទំព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១)

ដៅកនុងជំហានដនោះ អ្នកនឹងទទួ លនូ វការថ្ណន្ទំអ្ំព៊ីការការពារកុ មារ ដផ្ទតតដលើការកំ ណត់ និយម
ន័យអ្ំព៊ីការការពារកុមារ និងបងាាញព៊ីស្ថរៈសំខាន់។

7

ការការពារកុមារ

សមសរៀនទី ១៖ សហតុអែីបានជាការការពារកុមារ

ខា
ាំ ន់?

សដងខប៖
 មូ លោានរពោះគមព៊ីរសំរាប់ ការពារកុ មារ

 ការថ្សវងយល់ព៊ីការការពារកុមារ
 ដតើអ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទមានទំនួលខុសរតូវអ្វ៊ីខលោះ?
 ដរលការណ៍មូលោានននការការពារកុមារ

ការការពារកុមារគឺជាទំនួលខុសរតូវរបស់មនុសសរគប់រន។ វាគឺជាដរឿងថ្ដលមិនអាចទទួលយក
បានដទ ថ្ដលកុមាររតូវទទួលរងនូវការរ ំដោភបំពានណាមួយដន្ទោះ2។

អ្ងគការ និងព័នធកិចចដផ្ទតតដលើកុមាររតូវបានបដងកើតដ

ើង ដដើម៊ីបជួយកុមារលូតោស់ រ ៊ីករាយនឹង

ជិវ ិតដពញដលញ និងសំដរចនូ វសកាតនុ ពលថ្ដលរពោះរបទនឲ្យកនុងរគួស្ថរ និ ងសហ្គមថ្ដល
ចិញ្ចឹម និងការពារកុមារ។

រពោះគមព៊ីរផតល់នូវរូបភាពដរចើ នអ្ំ ព៊ីកុមារ ថ្ដលធំ ដឹងកត៊ីដ

ើងកនុងបរ ិោានសុវតិ ថភាព និ ងមានការ

ប៊ីបាច់៖ ឧទហ្រណ៍ “នឹងថ្លងមានកូនតូចថ្ដលរស់ដៅបានថ្តប៉ាុន្ទមននថង

… និងមិនខំដធវើជាឥត

របដយជន៍ ឬ បដងកើតកូនមកឲ្យថ្តបានរតូវវ ិន្ទសដន្ទោះដ

ើយ” (ដអ្ស្ថយ ៦៥៖២០, ២៣)។ រគ៊ីសត

បរ ិស័ទមាននិមិតតដមើលដឃើញកុ មាររស់ដៅ និ ងធំ ដឹងកត៊ីដ

ើងកនុងរគួស្ថរ និ ងសហ្គមថ្ដលមាន

សុវតិថភាព ដោយមិនភ័យខាលចព៊ីអ្សនតិសុខ ឬ ការដរ ើទ៊ីលំដៅ។

ដទោះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ ដូចថ្ដលមនុសសថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារដឹងស្រស្ថប់ ដហ្ើយមាន កុមារ
ដរចើនណាស់ថ្ដលមិនបានធំ ដឹងកត៊ីដ

ើងកនុងទ៊ី កថ្នលលថ្ដលមានសុវតិ ថភាព។ កុ មារគឺ ជាមនុ សស

ដំបូងថ្ដលទទួលរងទុកខ ឬ ស្ថលប់ដោយស្ថរសង្រ្ងាគម ដររោះទុរភិកស ការដបាករបាស់ ឬ អ្ំដពើបាប។
ជាអ្កុសលនរកថ្លង មានរូបភាពកុ មារថ្ដលរងទុ កខដវទន្ទជាដរចើ នកនុងដសៀវដៅ

សមព័នធដមរត៊ីចាស់ (សូមដមើល ទំនុកតំដកើង ១០៦, ដយរ ៊ីមា ៣១, សំដណាក ១, ២ និង ៤, យូថ្អ្ល
៣, ដអ្ម៉ាូស ៣, ដសផ្ទន៊ី ១)។ កុមារកនុងរគប់ សហ្គមទំងអ្ស់ទទួ លរងនូ វអ្ំ ដពើ ហ្ិងា និ ងការ

រ ំដោភបំពាន។ ការរពដងើ យកដនតើយ និ ងការរ ំដោភបំ ពានកនុងរគួស្ថរ ការដរ ើសដអ្ើ ងកនុងសហ្គម

និងអ្ំដពើអ្យុតិធ
ត ម៌កុងរបព័
ន
នធរោាភិ បាល សុទធថ្តបងករបួ សស្ថនមដល់កុមារ។ ការរ ំដោភបំ ពានដនោះ
រារាំងកុមារមិនឲ្យសំដរចសកាតនុពលរបស់ពួកដគ និងប៉ាោះពាល់ដល់ការលូតោស់ថ្ផនកស៊ីលធម៌
2

Viva www.viva.org
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និងរពលឹងវ ិញ្ញដណរបស់ពួកដគ។ រពោះដយសូបានមានរពោះបនទូលថ្ន “ដបើអ្នកណាដធវើឲ្យកូនតូចមួយ
ដនោះថ្ដលដជឿដល់ខំុញ រវាតចិ តតដចញ ដន្ទោះសមឲ្យដគយកថមតាល់កិនយ៉ា ងធំ ចងកអ្នកដន្ទោះ ដហ្ើយ
ពនលង់ដៅកនុងសមុ រទទ៊ី ដរៅវ ិញ” (មា៉ា ថ្នយ ១៨៖៦)

អ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទមានទំនួលខុសរតូវកនុងការខិតខំ សំដរចឲ្យបាននូវកំរ ិតខពស់ននការ

ការពារកុមារថ្ដលពួកដគដធវើការដោយផ្ទទល់ ឬ របដយល។ ថ្តយ៉ា ងណាមិញអ្ងគការ និងព័នធកិចច
ជាដរចើនមិនមានចំដណោះដឹងរគប់ររន់អ្ំព៊ីកាតដររោះថ្ននក់ និងការគំរាមកំថ្ហ្ងដល់កុមារទំងដនោះ
ដទ ដហ្ើយក៏មិនបានដឹងព៊ីជំហានដផសងៗថ្ដលរតូវដធវើ ដដើម៊ីបការពារពួកដគព៊ីដររោះថ្ននក់ថ្ដរ។

“ការរ ំដោភបំពានកុមារដកើតដ

ើងដរៀងរាល់ន្ទទ៊ី ដរៀងរាល់នថង ដហ្ើយវាដកើតដ

ទំងអ្ស់។ ការរ ំដោភបំពានកុមារដកើតដ

ើងកនុងរគប់សហ្គម

ើងកនុងរគប់ដសដាកិចច ពូជស្ថសន៍ ជនជាតិ ស្ថសន្ទ ឬ

រគប់មនុសសទំងអ្ស់។ រមនថ្ផនកណាមួយននសងគមរបស់ដយើង ថ្ដលរមនការ រ ំដោភបំពានកុមារ
ដទ។ ដូដចនោះកនុងន្ទមជារគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ ដយើងរតូវបានរាស់ដៅឲ្យមានការ របយ័តនរបថ្យងបថ្នថម
ដទៀត កនុងការការពារកុមារកនុងចំដណាមដយើង3”

ដតើការការពារកុមារគឺជាអ្វ៊ី?
អងគការ និងព័នធកិច្ចជាសរច្ើននិយាយអាំពីការការពារកុមារ ដរមានរិច្ណាស់ដដលច្ាំណាយ សពល
ផតល់និយមន័យដល់ “ការការពារកុមារ”។ អងគការ Keeping Children Safe ផតល់និយម ន័យដល់ការ
ការពារកុមារថា “សកមមភាពដដលបុេគល អងគការ របសទស និងសហេមស្វើ សដើមីប ការពារកុមារពី
សររេះថានក់ដដលមានការបុនបង និងរមនការបុនបង”។ សកមមភាពសនេះរួមមាន ការការពារកុមារពី
អាំសពើហិងា និ ងការសរ ើសសអើ ងកនុងរេួោរ និ ងសហេម បុ ដនតវាក៏ រម
ួ ទាំងការ ការពារពី ការេាំ រាម
កាំដហងពីបុេគលិកលនអងគការ និងព័នធកិច្ចដដរ។

“ការការពារកុមារគឺជាការចាត់វ ិធានការរគប់យ៉ាង ដដើម៊ីបទប់ស្ថកត់ និងដឆលើយតបចំដពាោះ
ការដកងរបវ ័ញ្ច ការរពដងើយកដនតើយ ការរ ំដោភបំពាន និងរគប់ទំរង់ននអ្ំដពើហ្ិងា
ថ្ដលប៉ាោះពាល់ដលើកុមារ។4”

3

Thomburg Melton ររូវបានដកស្សង់សមតីកុងសសៀវសៅមួ
ន
យដដលមានច្ាំណងសជើងថា “ដផនការការពារ៖ ដផនការការពារកុមារ និង យុវវ ័យ,

ដផនការការពារសាំរាប់រកុមជាំនុាំ” Carol Wiebe, Melodie Bissell, និង Jane Cates សមព័នធរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ និងដបសកជនកនុងរបដទស កាណាោ
២០០៧ ទំព័រ ១៤

អ្ងគការទសសនៈពិភពដោកអ្នតរជាតិ

4
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ដតើអ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទរតូវដធវើអ្៊ីវខលោះ?


ទ៊ីមួយ អ្ងគការរតូវធាន្ទថ្ន ខលួននឹ ង ផតល់បរ ិោានសុវតិថភាព និងមិនទុកឲ្យកុមាររបឈមមុខ
នឹងដររោះថ្ននក់ដោយអ្ដចតន្ទ ាមរយៈកិចចរបតិបតិតការថ្ដលមិនលអដទ



ទ៊ីព៊ីរ អ្ងគការ និ ងព័ នធកិចចន្ទន្ទថ្ដលដធវើការជាមួ យកុ មារមានទំ នួលខុ សរតូវខពស់កុងការ
ន

ការពារសុវតិ ថភាពកុ មារ ដៅដពលពួ កដគចូ លកនុងសកមមភាពដផសងៗកនុងអ្ងគការដរពាោះអ្ងគការ
ជាអ្នកទទួលខុសរតូវ ចំដពាោះអាកបបកិរ ិយរបស់បុគគលិករបស់ពួកដគ។ ឪពុកមាតយ និង
កុមារោក់ការទុកចិតតដលើបុគគលិករបស់អ្ងគការថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ។
េួរឲ្យសោកោតយ មានសហរុ ការណ៍ជាសរច្ើ នដដលបុ េគលិកកនុងអងគការ ដដលដផែកសលើសសច្កតីជាំសនឿ
និងអងគការមនុសស្ម៌ រកុមជាំនុាំ និងព័នធកិច្ចោសនាសផសងសទៀរ បានរបរពឹរិតអាំសពើហិងាសលើកុមា
រ។ កនុងការសិកាែមីរបស់អងគការ

Save the Children UK មានអនកទទួលរបសយាជន៍ ពីកមមវ ិ្ីជាង

៣០០នាក់ (ភាេសរច្ើនជាកុមារ) ដដលមកពីអងគការសផសងៗ ររូវបានសាំភាសន៍ទក់ទងនឹងការ
រ ាំសលាភបាំពានពីបុេគលិកអងគការ។ អនកច្ូ លរួមកនុងការសិកាស្ោវរជាវសនេះជាងពាក់ កណា
ត លបាន
អេះអាងពីសហរុការណ៍លនការបេះពាល់ដផនកផលូវសភទ និ ងការរួមសភទសោយបងាាំ។ កនុងច្ាំ សណាមអនក
ច្ូលរួមទាំងសនេះ មាន ១៨% និង ២៣% ដដលបាននឹកចាំពីសហរុការណ៍ដបបសនេះដដលបានសកើរ
សឡើងច្ាំនួន ១០ ឬ សលើស១០ករណី5។
ដរលការណ៍មូលោាន
សមព័នធ Keeping Children Safe បានកាំណរ់នូវសរលការណ៍ច្ាំនួន ៥ ដដលេូសបញ្ជ
ជ ក់នូវកិច្ច
ខ្នេះដខ្នងសលើកកាំពស់នូវការការពារកុមារ៖
1. រគប់ កុមារទំងអ្ស់មានសិទិធដសមើរន កនុងការទទួ លការការពារព៊ី ការរ ំដោភបំ ពាន និ ង ការ
ដកងរបវ ័ញ្ច

2. រគប់កុមារទំងអ្ស់គួរថ្តទទួលការដលើកទឹកចិតត ឲ្យបំដពញនូវសកាតនុពលរបស់ពួកដគ
ដហ្ើយជុំ រញ
ុ ឲ្យផ្ទលស់បូរគំ
ត និតអ្ំ ព៊ីអ្សមភាព

3. រគប់ រនមានទំនួលខុសរតូវកនុងការថ្ថទំ និ ងការពារកុ មារ

4. អ្ងគការដរៅរោាភិបាលមានភារកិចចផតល់ការថ្ថទំដល់កុមារ ថ្ដលពួកដគ និងអ្នក តំណាង
របស់ពួកដគដធវើការជាមួយ

5

“មិនដឹងរកជាំនួយពីនរណា៖ ការខ្វេះការរាយការណ៍ពីការរ ាំសលាភបាំពាន និងការសកងរបវ ័ញ្ចផលូវសភទសលើកុមារ សោយបុេគលិកមនុសស្ម៌ និង

បុេគលិករកាសនតិភាព” Corinna Csaky, Save the Children, 2008
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5. របសិនដបើស្ថថប័នដធវើការជាមួយនដគូ ពួកដគមានទំនួលខុសរតូវបំដពញកំរ ិតបទោានននការ
ការពារជាអ្តិបរ ិមាសំរាប់ កុមារកនុងកមមវ ិធ៊ី នដគូ របស់ពួកដគ6

ដមដរៀនដផសងៗដទៀតកនុងដសៀវដៅដនោះ នឹ ងជួ យឲ្យអ្នកអានយល់ព៊ីដរលការណ៍ទំងដនោះ និ ង
ចាប់ដផតើមសិកាដមើលថ្នដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់ពួកដគអាចអ្នុវតតដរលការណ៍ទំងដន្ទោះ
ដោយរដបៀបណា

ស្ថរសនូលននការសិកាជាស្ថកល និងពិស្ថតដលើកដំបូងអ្ំព៊ីអ្ំដពើហ្ិងាដលើកុមារដនោះគឺថ្ន

មិនមានការដោោះស្ថរណាមួយចំដពាោះអ្ំដពើហ្ិងាដលើកុមារដន្ទោះដទ ដហ្ើយរគប់អ្ំដពើហ្ិងាដលើ
កុមារទំងអ្ស់អាចទប់ស្ថកត់បាន7។

6

ការបណុ ត េះបណា
ត លអាំពីការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006,

Powerpoint
7

របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារPaulo Sergio Pinheiro, United Nations (2006)
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ករែី

ក
ិ ា

សំដលងកុមារ

សំដលងកុមារអាចផតល់នូវការជំរញ
ុ ឲ្យអ្ងគការ និងបុគគលិករបស់ពួកដគទទួលខុសរតូវយ៉ា ង

របាកដរបជាដលើការការពារកុមារ។ ពាកយសមត៊ីរបស់កុមារខាងដរកាមអាចជួយឲ្យអ្ងគការរបស់ អ្នក
គិតពិចារណាព៊ីស្ថរៈសំខាន់ននការការពារកុមារ។ ពិភាកាព៊ីឃ្លលន៊ីមួយ ដដើម៊ីបរកដមើលនូវ គំនិត
និងដយបល់សំរាប់សហ្គម ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក។

“កុមារជំទង់យល់ចាស់អ្ំព៊ីបញ្ញ
ា ដផសងៗ ថ្ដលទក់ទងនឹងពួកដគ

- ដកមងៗយល់ព៊ីការឈឺចាប់

របស់ដកមងៗដនទដទៀត ដហ្ើយអាចជួយមនុសសធំឲ្យរកដំដណាោះស្រស្ថយបាន។” (យុវជនមានក់មកព៊ី
របដទសនថ)
“សូមរបរពឹតិតចំដពាោះកុមារទំងអ្ស់ដសមើភាពរន ដដើម៊ីបឲ្យដយើងទំងអ្ស់រនមានអារមមណ៍ននកត៊ី
ស្រសោញ់ និងមិនរងដររោះ” (យុវជនជនជាតិដវៀតណាម)
“ការពារកុមារកនុងពិភពដោកដនោះ តសូសំរាប់ សិទិធទទួ លបានជ៊ី វ ិតរបដសើរ។ ដធវើយ៉ាងណាឲ្យអា
ន្ទគតរបស់ពួកដគកាលយជាអ្វ៊ីមួយថ្ដលដយើងទំងអ្ស់រនមានដមាទនភាព។”
(យុវជនជនជាតិរមា
ូ ៉ា ន៊ី8)

“ការការពារកុមារទមទរឲ្យមានធនធានហ្ិរញ្ដ វតថុដរចើ ន ប៉ាុ ថ្នតជ៊ីវ ិត និ ងសុខមាលភាពកុ មាររាប់
ោនន្ទក់ពឹងថ្ផអកដលើរោាភិ បាល ថ្ដលមានចិ តតចាត់ វ ិធានការថ្ដលចាំបាច់ ។ ចំ ដពាោះទសសនៈ

របស់ដយើង អ្ំដពើហ្ិងាថ្ដលដធវើដលើកុមារ គឺជាឧទហ្រណ៍មួយននអ្ំដពើហ្ិងាដៅដលើកុមារជាដរចើ
ន។” (កុមារមកព៊ីទ៊ីវបអារហ្៊ីច
វ ខាងលិច និងកណា
ត ល9)

“ដដើម៊ីបដចៀសវាងអ្ំដពើហ្ិងា ដយើងរតូវទទួលបាននូវការស្ថតប់ ដយើងរតូវការឳកាសថ្ផនក ដសដាកិចច
ការងារ និងថ្ផនកអ្ប់ រ ំ។ ដយើងរតូវការឳកាសដដើ ម៊ីបពរងឹ ងគុ ណភាពននជ៊ី វ ិតរបស់ដយើង ដយើងមាន
សិទិធរស់ដៅកនុងបរ ិោានមួយថ្ដលរមនអ្ំ ដពើ ហ្ិងា។” (ដកមងរបុសជំទង់ , អាដមរ ិច ឡាទិន)
“ខញំុធាលប់ គិតថ្ន ការដធវើជាដកមងស្រស៊ីដធវើឲ្យខញំុរមនសិទិធតវា៉ា ដៅដពលដកមងរបុស និ ងមនុ សសរបុសមាន

អាកបបកិរ ិយមិនសមរមយចំ ដពាោះខញំុ។ ប៉ាុ ថ្នតបន្ទទប់ ព៊ីចូលរួមកលឹបកុ មាររួចមក ខញំុបានទទួ លស្ថគល់ ថ្ន
ខញំុមានសិទិធទទួលបានសុវតិ ថភាពរគប់ ដពលជានិ ចច។ ខញំុអាចការពារ និ ងតវា៉ា ដៅដពលថ្ដល នរណា
8

សមតីទាំងអស់ខ្ងសលើររូវបានដកស្សង់សច្ញពី “កុមារយល់ពីការឈឺចប់របស់កុមារដលទសទៀរ៖ កុមារ និងសកមងជាំទង់និយាយអាំពីការសកង របវ ័ញ្ច

ផលូវសភទ” អងគការទសសនៈពិភពសលាកអនតរជារិ (២០០៨)
9
សមតីសផសងសទៀរបានដកស្សង់សច្ញពីរបាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations (2006): pp.

268, p111, 320, 324, 335, 12, 23.
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មានក់ពាយមរ ំខាន ឬ រ ំដោភបំ ពានខញំុ។ រាងកាយរបស់ខំុគ
ញ ឺ ជារបស់ខំុញ ដហ្ើយខញំុមានសិទិធការពារ
ខលួនខញំុ។” (កុមារ ៊ី ១៣, អាសុ៊ីខាងតបូង)

“រដបៀបមួយដដើម៊ីបកាត់បនថយអ្ំ ដពើ ហ្ិងា គឺ ការដធវើការជាមួ យអ្នកដឹ កន្ទំរបស់ដយើងកនុងភូ មិរបស់
ដយើង។” (ដកមងរបុស, ដកាោះស្ថ

ូម៉ាូ ន)

“អ្នកមិនបានការពារខញំុដទដៅដពលខញំុដៅដកមង ដហ្ើយខញំុនឹងរស់ដៅដោយមានការឈឺចាប់ ថ្បបដនោះ

អ្ស់មួយជ៊ី វ ិតខញំុ។ ប៉ាុ ថ្នតកុងន្ទមជាយុ
ន
វជនមានក់ កុងសងគ
ន
មដនោះ ខញំុសនាថ្ន ដដើ ម៊ីបបញ្ឈប់ អ្ំដពើ ហ្ិងា
ដនោះសំរាប់ ជំន្ទន់ ដរកាយ។ អ្នកអាចឈររំរទខញំុ ឬ អ្នកអាចថ្បរខនងរបស់អ្នក។” (កុមារថ្ដលធាលប់
រងដររោះ និងរស់ដៅាមផលូវ, អាដមរ ិចខាងដជើង)

“ខញំុមិនចង់ដធវើជាដកមងដទ ខញំុមិនចូ លចិ តតដទដពលដគនវ ៉ាខញំុ ដហ្ើយមិ នយកចិ តតទុកោក់ ចំដពាោះខញំុ។ ខញំុ
មានអារមមណ៍។ ខញំុរតូវការដសចកត៊ីស្រសោញ់ ការថ្ថទំ ការការពារ និ ងការយកចិ តតទុកោក់។”
(ដកមងស្រស៊ី, ១៣ឆ្នំ, អាសុ៊ីខាងតបូង)

“ដហ្តុអ្៊ីវបានជាទវ៊ីបអាង្រ្ហ្ិច
វ ថ្ដលជាទវ៊ីបមួយសំបូរដៅដោយធនធាន វបបធម៌ និងគុណតំនលមិន
បានការពារដកមងៗ ធនធានបចចុបបនន និ ងអ្ន្ទគតរបស់ពួកដគ? (ដកមងដភៀសខលួន, ទវ៊ីបអាង្រ្ហ្៊ីក
វ ខាង
ដកើ ត និ ងខាងតបូង)
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖
អ្ងគការ និងព័ នធកិចចន្ទន្ទមានទំ នួលខុ សរតូវ កនុងការខិ តខំ សំដរចកឲ្យបាននូ វកំ រ ិតខពស់បំផុតនន

_____________ សំរាប់កុមារ ថ្ដលពួកដគដធវើការជាមួ យ។ ការការពារកុ មាររួមបញ្ូច លនូ វរាល់

សកមមភាព និ ងវ ិធានការទំងអ្ស់ ដដើ ម៊ីបការពារកុ មារព៊ី ____________ ដោយដចតន្ទ និងអ្ដចត
ន្ទ។ កុមាររបឈមនឹងការគំរាមកំថ្ហ្ងចំដពាោះសុវតិថភាពរបស់ពួកដគ ព៊ីរគួស្ថរ សហ្គម និង
ដពលខលោះព៊ី ______________។ អ្ំដពើហ្ិងាដលើកុមារគឺជាអ្វ៊ីមួយថ្ដល _______________ ដហ្ើយ
រាល់អ្ំដពើហ្ិងាដលើកុមារគឺជា _______________។
ន
ាំ ួរពិភាកា
1. ដតើកុមារកនុងសហ្គមរបស់អ្នកជួ បរបទោះអ្ំ ដពើ ហ្ិងារបដភទណាខលោះ?

2. ដហ្តុ អ្៊ី បា
វ នជាអ្នកគិតថ្ន ការការពារកុ មារគួ រថ្តជាថ្ផនកមួ យដ៏ សំខាន់ កុងព័
ន
នធកិចចរបស់
អ្នក?

3. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកបានដធវើអ្៊ីវខលោះ ដដើម៊ីបជួយឲ្យអ្នកយល់ព៊ីការការពារកុមារ?
4. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកនឹងដរបើជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបផតល់កថ្នលងថ្ដលមានសុវតិថភាពរបដសើរសំរាប់
កុមារ?
ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន

5. ដតើការការពារកុមាររតូវនឹងដរលបំណង ឬ ដបសកកមមរបស់អ្ងគការរបស់អ្នកយ៉ា ងណា
ថ្ដរ?
6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកបានដរបើ ជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើ ម៊ីបបំ ដពញទំ នួលខុ សរតូវកនុងការការពារ
កុមារ?

7. ដតើអ្នកគិតថ្ន អ្ងគការរបស់អ្នកអាចដរបើជំហានអ្វ៊ីបថ្នថមដទៀត ដដើម៊ីបបំដពញទំនួលខុសរតូវ
របស់ខួនកន
ល
ុងការការពារកុមារ?

8. ដតើបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិ តតកុងអ្ងគ
ន
ការរបស់អ្នកមានចំ ដណោះដឹ ង និ ងមានាំងចិ តតទទួ ល
ខុសរតូវប៉ាុ ណាណកនុងការដោោះស្រស្ថយកាតដររោះថ្ននក់ ដៅដលើការការពារកុ មារ?

សាំរាប់ច្ាំសណេះដឹងបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណុត េះបណា
ត លការការពារកុ មារលនអងគការ Keeping
Children Safe, វេគ ៣ លាំហារ់ ៣.១ និង ៣.២
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e
nglish&Itemid=4
14

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

ជាំហានទី ២៖ ការណ

ង
ែ យល់ពីការរ ាំសោភបាំពានកុមារ
ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥)
ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ូច លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤)

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ

ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩)

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥)
ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣)
ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណន្ទំព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១)

ដៅកនុងជំហានដនោះ អ្នកនឹងសិកាអ្ំ ព៊ីនិយមន័ យននរ ំដោភបំ ពានកុ មារ កុ មាររបដភទណាថ្ដល
ងាយទទួលនូវការរ ំដោភបំពាន នរណាជាអ្នករ ំដោភបំពានកុមារ ដហ្ើយដតើការរ ំដោភបំពាន
កុមារមានន័យយ៉ា ងណាកនុងរបដទសរបស់អ្នក។
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សមសរៀនទី ២៖ សតើការរ ាំសោភបាំពានកុមារគឺជាអែី?
សដងខប៖
 ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំ ពានកុ មារ (និ យមន័ យ និ ងឧទហ្រណ៍)

 ការថ្សវងយល់ព៊ីរបដភទកុមារថ្ដលងាយទទួលនូវការរ ំដោភបំពាន
របធាន បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិ តតកុងអ្ងគ
ន
ការ និ ងព័ នធកិចចថ្ដលដធវើការជាមួ យកុ មារ រតូវថ្តយល់

អ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ ដូដចនោះពួកដគអាចនឹងដបាោះជំហានយ៉ា ងមានរបសិទិធភាព ដដើម៊ីប ការពារ
កុមារ។ ដយើងអាចគិតថ្ន ដយើងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារដហ្ើយ ប៉ាុថ្នតដយើងមិនបាន ដឹងព៊ីទំរង់
ននការរ ំដោភបំពានដផសងៗ ថ្ដលដកើតដ

ើងដលើកុមារ។

ដតើការរ ំដោភបំពានកុមារគឺជាអ្វ៊ី?
ជាទូដៅ ការរ ំដោភបំពានកុមារគឺជាសកមមភាពដធវើបានកុមារដោយដចតន្ទ ដោយមនុសសធំ។ ការ
រ ំដោភបំពានកុមារមានទំរង់ដផសងៗ។
ឧទហ្រណ៍ននការរ ំដោភបំពានកុមារ10
ការថ្ស្រសកោក់កុមារ
រមនការដររពចំដពាោះកុមារ

ការមិនបញ្ូជ នដកមងស្រស៊ីដៅស្ថោ

រ ិោះគន់កុមារដោយរមនភាព

ដរៀន

រតឹមរតូវ

ការទុកកុមារដចាលដោយរមនអ្នក

ការវាយដំ ឬ ទោះតប់

ដមើលខុសរតូវ
រ ំពឹងឲ្យកុមារបំដពញចំណង់ ការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទរបស់

ការរពដងើយកដនតើយដល់កុមារ
ការឲ្យកុមារដដើរសុំទន

ផលូវដភទរបស់ខួន
ល

កុមារ

ការឲ្យកុមារឈរដលើបង់

ការមិនយកចិតតទុកោក់ដលើកុមារ

អ្ងគុយ

ពិការ

ការដរៀបការជាមួយកុមារ

ការឲ្យកុមារដធវើការរកលុយ

“នដទំងព៊ីររបស់មាតយខញុំពរខញុំ ថ្ថទំខុ ំញ ដនោះខញុំចូលចិតត ប៉ាុថ្នតដៅដពលនដទំងព៊ីររបស់មាតយខញុំវាយតប់
ខញុំ ដនោះខញុំមិនចូលចិតត។11”

10

ដកស្សង់សច្ញការបណុត េះបណា
ត លការការពារកុមារលនអងគការ Keeping Children Safe, Jenny Myers, Save the Children UK, 2006

11

សកមងស្សី, អាសុីបូពា៌ និងរាំបន់បាសុីហិក
វ
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ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

ថ្ផនកខាងដរកាមដនោះ មានរបដយជន៍ជួយឲ្យដយើងយល់ថ្ថមដទៀតព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ៖
ការរ ំដោភបំពានផលូវកាយ៖ ការដធវើបាបថ្ផនករាងកាយដោយដចតន្ទរបស់មនុសសធំដៅដលើកុមារ



ការរ ំដោភបំពានផលូវដភទ៖ ដៅដពលកុ មារមានសកមមភាពថ្ផនកផលូវដភទជាមួ យមនុ សសធំ ឬកុ មារ



ិ៍ ត
ធំមានក់។ សកមមភាពដនោះរួមមាន ការរួមដភទ ការបងាាញកថ្នលងដកររបស់
កុមារ ការស្ថទបអ្ថ្ងអល
សំរាប់សំដរ ើបថ្ផនកផលូវដភទ ឬ បងាាញរូបអាសអាភាសដល់កុមារ
ការរ ំដោភបំពានផលូវអារមមណ៍៖



“អាកបបកិរ ិយថ្ដលប៉ា ោះពាល់ដល់ការលូតោស់ផូវអារមម
ល
ណ៍

និងភាពដជឿជាក់ដលើខួនឯង។
ល
ការរ ំដោភបំ ពានផលូវអារមមណ៍ រួមមាន ការរ ិោះគន់ ឥតឈប់ ឈរ

ការចំថ្អ្រចំអ្ន់ ការបន្ទទបបដន្ទថក ការដមើលងាយ ការបដិដសធ ការរពដងើយកដនតើយ ឬការថ្ញក
កុមារោច់ ដោយថ្

ក។ វាក៏ បញ្ូច លកំ ហ្ុសរបស់ឪពុ កមាតយ ឬអ្នកថ្ថទំថ្ដលមិ នបានផតល់

ដល់កុមារនូ វដសចកត៊ីស្រសោញ់ ជំ នួយផលូវអារមមណ៍ និ ងការដឹ កន្ទំ។12”

ការរពដងើយកដនតើយ៖ ការមិនបានបំដពញនូវតរមូវការបឋមរបស់កុមារ ដៅដពលថ្ដលមនុសសធំ



មានមដធាបាយអាចផគត់ផគង់សំរាប់តរមូវការទំងដន្ទោះ។ តរមូវការបឋមរួមមាន សុខភាព ការ
អ្ប់រ ំ ការអ្ភិវឌឍន៍ថ្ផនកអារមមណ៍ អាហារូបតថមភ សំដលៀកបំពាក់ ការថ្ថទំថ្ផនកដពទយ និងដធមញ
ជំរក និងលកខណននការរស់ដៅមានសុវតថិភាព

ការដកងរបវ ័ញ្ចផលូវដភទ៖ ការរ ំដោភដលើអ្ំណាច ឬ ការរ ំដោភដលើភាពទុកចិតតសំរាប់ដរល



បំណងថ្ផនកផលូវដភទ។ ការដកងរបវ ័ញ្ចផលូវដភទរួមមាន ការរករបាក់ ចំដណញថ្ផនកដសដាកិចច

សងគម ឬ នដយបាយព៊ីការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារ។ ឧទហ្រណ៍៖ ដបសាចារកុ មារ
រូបភាព/ដរឿងអាសអាភាស និងការជួ ញដូ រសំរាប់ ការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទ

ការដកងរបវ ័ញ្ចថ្ផនកដសដាកិចច៖ ការដរបើរបាស់កុមារឲ្យដធវើការងារ ឬ សកមមភាពដនទដទៀតសំរាប់



របដយជន៍អ្នកដនទ។ ការដកងរបវ ័ញ្ចថ្បបដនោះ មិ នថ្មនររន់ រម
ួ បញ្ូច លពលកមមកុមារប៉ាុដណាណោះ

ដទ។ ការដកងរបវ ័ញ្ចថ្ផនកដសដាកិចចមានផលប៉ា ោះពាល់អ្វ ិជជមានដលើសុខភាពរាងកាយ ឬ ផលូវចិ តត
ការអ្ប់រ ំ ការអ្ភិវឌឍន៍ថ្ផនកស៊ីលធម៌ ឬ អារមមណ៍ និងសងគម13

ការរ ំដោភបំពានថ្ផនករពលឹងវ ិញ្ញដណ៖ “ការរ ំដោភបំពានដលើអ្ំណាចសិទិធ និងការទុកចិតតព៊ី



សំណាក់អ្នកដឹកន្ទំស្ថសន្ទ ឬមនុ សសមានក់ ថ្ដលសិត
ថ កនុងតំ ថ្ណងននសិទិធអ្ំណាចខាងរពលឹង
វ ិញ្ញដណ… ដោយមានដរលបំណង រគប់រគង បងខំ រតួតរា ឬ របសងកត់ដលើកុមារ

14

។ការ

12

“ដផនការណ៍ការពារ៖ ដផនការណ៍ការពារកុមារ និងយុវជន ដផនការការពារសាំរាប់រកុមជាំនុាំ ” Carol Wiebe, Melodie Bissell, និង Jane Cates, ស

មព័នធរេីសប
ត រ ិស័ទ និងសបសកជនកនុងរបសទសកាណាោ, ២០០៧, ទាំព័រ ១៩
13
14

WHO, 1999, p. 16.
Save the Children UK, 2006, p. 145. សូមដមើលចាប់ព៊ីដមដរៀនទ៊ី ១០ដៅ សំរាប់ការពនយល់បថ្នថមដលើការរ ំដោភបំពានថ្ផនករពលឹង

វ ិញ្ញដណ
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ការការពារកុមារ

រ ំដោភបំពានដនោះ រួមមាន ការដៅកុមារថ្នជា ដកមងចនរង ឬ ពាយមបងខំឲ្យ ពួកដគមានជំដនឿ
ណាមួយ


ការរ ំដោភបំពានថ្ផនកសងគម៖ ការរ ំដោភបំពានដនោះ សំដៅដលើការរារាំងកុមារមិនឲ្យរ ៊ីករាយ
នឹងធនធានសងគម ដូ ចជា ការបដងកើតទំ ន្ទក់ ទំនងជិ តសនិទិ ធ ការចូ លរួមកនុងរកុមសងគមណា មួ យ

ឬ ការទទួលរបដយជន៍ព៊ីដសវាសងគម (ដូចជា ដសវាសុខភាពស្ថធារណៈ ការថ្ថទំកុមារដពល
នថង ការធាន្ទរា៉ា ប់រង ឬ ដសវាពិដររោះដយបល់
ដតើកុមាររបដភទណាងាយទទួលនូវការរ ំដោភបំពាន?
កុមារទំងអ្ស់ងាយទទួ លនូ វការរ ំដោភបំ ពាន ប៉ាុ ថ្នតកុមារខលោះសថិតកនុងស្ថថនភាពថ្ដលងាយទទួល
នូវការរ ំដោភបំពាន។ ដហ្តុផលននភាពងាយរងដររោះដនោះខុសរនាមបរ ិបទន៊ីមួយៗ ដហ្ើយបទ

ពិដស្ថធន៍ននកុមារថ្ដលទទួលនូវការរ ំដោភបំពានខុសៗរនដរពាោះកុមារខលោះអាចរតលប់មកសភាព
ដដើ មវ ិញ (ងាយជាសោះដសបើយជាងកុមារដនទដទៀត) ឬ អាចការពារខលួនឯងកនុងលំបាកដផសងៗ15។

15

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមសលើរបធានបទសនេះ សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ៣ កនុងកាំរងសមសរៀនសនេះ “ករតសររេះថានក់ និងការជាសេះសឡើងវ ិញ”។ សាំរាប់
បញ្ជីផលបេះពាល់រយៈសពលខ្លី និងរយៈសពលដវងលនការរ ាំសលាភបាំពានសលើកុមារ សូមសមើលទាំព័រ ១៥-១៦ លនរបាយការណ៍សកលអាំពី អាំសពើហិងាសលើ

កុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006.
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កុមារមួយចំនួនថ្ដលជាញឹកញាប់ងាយទទួលនូវការរ ំដោភបំពានមាន៖
កុមារពិការ កុ មារកនុងមណឌល កមមករកុ មារ
កុមារកំរពា កុ មារថ្ដលរស់ និ ងដធវើការាមផលូវ កុ មាររងដររោះដោយដររោះអាសនន

(ជាពិដសស កុមារថ្ដលរមនអ្នកដមើល
ថ្ថ ឬ កុមារថ្ដលោច់ឆ្ងយព៊ីអ្នកដនទ)

ដកមងរបុស ៧៣ោន និងដកមងស្រស៊ី ១៥០ោនន្ទក់មានបទពិដស្ថធន៍នូវការបងខំឲ្យរួមដភទ និងទំរង់
ដផសងៗននអ្ំដពើហ្ិងាថ្ផនកផលូវដភទ ទក់ទងនឹងការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយ។

កនុងការសិកាថម៊ីៗដនោះ ដៅដលើរបដទសកំពុងអ្ភិវឌឍន៍ចំនួន ១៦ បានរកដឃើញថ្ន ភាគរយននកុមារ

ថ្ដលចូលដរៀន បានរាយការណ៍ព៊ីការគំរាមកំថ្ហ្ងថ្ផនកពាកយសមត៊ី និងរាងកាយកនុងរយៈដពល ៣០
នថងមុនមានលំោប់ព៊ី ២០%កនុងរបដទសខលោះ និងដ

ើងដល់ ៦៥%កនុងរបដទសដផសងដទៀត។

កនុងមួយឆ្នំៗ កុមារចំនួន ២៧៥ោនន្ទក់ដៅទូទំងពិភពដោករតូវបានបា៉ា ន់ស្ថមនថ្ន បានដមើល
ដឃើញអ្ំដពើហ្ិងាកនុងរគួស្ថរ។

កនុងចំដណាមកមមករកុមារថ្ដលមានចំនួនបា៉ា ន់របមាណ ២១៨ោនន្ទក់កុ ងឆ្
ន ន ំ ២០០៤ មានកុមារ
១២៦ន្ទក់ដធវើការងារថ្ដលមានដររោះថ្ននក់ដល់សុខភាព។

កនុងឆ្នំ ២០០០ កុមារចំនួន ៥.៧ោនន្ទក់រតូវបានបងខំឲ្យដធវើពលកមម ឬ ពលកមមសងបំណុល
កុមារ ១.៨ោនន្ទក់សិត
ថ កនុងអ្ំដពើដពសាចារ និងអ្ំដពើ និងរូបភាពអាសអាភាស
ដហ្ើយចំនួនបា៉ា ន់ស្ថមនននកុមារ ១.២ោនន្ទក់ជាជនរងដររោះការជួញដូរ។

កនុងអ្នុតំបន់ស្ថហារា៉ា កនុងទវ៊ីបអាង្រ្ហ្៊ីច
វ របដទសដអ្ហ្្ស៊ីប និងរបដទសសូោន កុមារ ៊ី និងស្រសត៊ី ៣
ោនន្ទក់ទូទំងពិភពដោករតូវបានដគកាត់របោប់ដភទរាល់ឆ្នំ។ កុមារចំនួនរបថ្ហ្លជា
៥៣,០០០ន្ទក់ថ្ដលមានអាយុព៊ី ០-១៧ឆ្នំស្ថលប់កុ ងឆ្
ន ន ំ ២០០២ ដោយឃ្លតកមម16។
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ការសិការបស់អេគរដឋសលខ្្ិការអងគការសហរបជាជារិ អាំពីរបអប់ផតល់ពរ៌មានផសពវផាយពីបញ្ជ
ា អាំសពើហិងាសលើកុមារ៖ របកេាំសហើញលន ការ

សិកាស្ោវរជាវ, អងគការសហរបជាជារិ , ២០០៦
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ការការពារកុមារ

ករែី

ក
ិ ា

ការរ ំដោភបំពានផលូវដភទ17
វ ិចិ រត និ ងដឌឿនអាយុ ១៥ឆ្នំទំងព៊ីរន្ទក់ រតូវបានជនបរដទសរ ំដោភបំពាន (ដជម) ដៅដពលពួក
ដគអាយុ ១២ឆ្នំ។ ដជមបានដៅជួ បដកមងទំងព៊ី រន្ទក់ ដនោះដៅថ្កបរផារថម៊ីកុងទ៊ី
ន
រកុងភនំដពញដហ្ើយ

បានទិញអាហារឲ្យពួកដគទំងព៊ីរន្ទក់។ការដនោះបានចាប់ទំន្ទក់ទំនង ដោយដជមបានទិញ និងសំ
ដលៀកបំពាក់ឲ្យពួកដគ និ ងអ្នុ ញ្ញដតិ ឲ្យពួ កដគដដកកនុងសណា
ា រររបស់រត់ ដហ្ើយន្ទំពួកដគដដើ រជុំ
វ ិញរបដទស។ វ ិចិ រត និ ងដឌឿនមិ នបានដឹ ងថ្ន ដជមកំ ពុងថ្តលួងដោមពួ កដគ ដដើ ម៊ីបន្ទំដៅរួមដភទ

ដទ។ ពួកដគររន់ថ្តគិតថ្ន ដជមគឺជា “ឪពុកធម៌ ” លអមានក់ ។ វ ិចិ រតរតូវបានដជមរ ំដោភបំ ពានមុ នដគ
បន្ទទប់ព៊ីបានជួបដជម ៦ថ្ខមក។ ដឌឿនរតូវបានរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដៅដពលបានស្ថគល់ដជម ១២
ថ្ខមក។

ទំងព៊ីរដលើក ដជមបានដរបើ វ ិធ៊ី ស្ថស្រសតដថ្ដលៗ ដដើ ម៊ីបឲ្យដកមងៗធាលក់ កុងការលប
ន
ល
បន្ទទប់
ួ ងរបស់ខួន។
ព៊ីន្ទំដកមងៗដដើរដលងដៅដរៅទ៊ីរកុងភនំដពញ ដៅដខតតឆ្ងយៗ ដជមបានរបាប់ដកមងរបុសៗទំងដន្ទោះ

ថ្ន របសិនដបើពួកដគមិនរពមរួមដភទជាមួយរត់ដទ ដន្ទោះរត់នឹងទុកឲ្យពួកដគដៅដខតតដន្ទោះ ដហ្ើយ
មិនឲ្យលុយជិោះឡានរតលប់មកភនំដពញដទ ដហ្ើយពួកដគនឹងដៅជាប់ទ៊ីដន្ទោះរហ្ូត។ ដកមងរបុសទំង
ព៊ីរមានអារមមណ៍ភ័យខាលច ដហ្ើយដធវើាមបំណងរបស់ដជម។ មានក់ៗទទួលបាន $១០ សំរាប់
សកមមភាពរួមដភទមួយដង។ ដៅដពលថ្ដលដជមរតូវបានចាប់ ខួនព៊ី
ល
បទអ្ំ ដពើ របាសចាកស៊ីលធម៌
មានដកមងរបុសប៊ីន្ទក់ ដទៀតបានដធវើសកខ៊ីភាពរួមជាមួ យវ ិចិ រត និ ងដឌឿន ថ្នដជមបានដរបើ វ ិធ៊ី ស្ថស្រសត
លួងដោមដថ្ដលដនោះជាមួយពួកដគ។
ការរ ំដោភបំពានរាងកាយ អារមមណ៍ និងរពដងើយកដនតើយ18
“ខញំុបានជួបបញ្ញ
ា ដរចើន។ ឧទហ្រណ៍ ដៅដពលខញំុបដន្ទទរបង់ ដៅថ្កបរផទោះខញំុនឹងរតូវដគវាយជាមិ ន

ខាន។ អ្នកដផសងទុ កឲ្យខញំុដៅផទោះថ្តមានក់ ឯង រមនអ្នកណាជួ យដងទឹ កឲ្យខញំុញា
ុ ដំ ទ។ ឪពុ កចុ ងរបស់
ខញំុ និយយដមើលងាយខញំុដោយស្ថរខញំុពិការថ្ន “ឯងពិការ! ដតើដយើងហ្នឹងជាអ្នកដធវើឲ្យឯងពិការឬ?”

ឪពុកចុងខញំុដរបើពាកយសមត៊ីដដើ ម៊ីបរ ំដោភបំ ពានខញំុ និ ងដមើ លងាយពិ ការភាពរបស់ខំុ។
ញ ដៅដពលរត់
ទិញមាូបឆ្ងញ់ៗ ដូ ចជា រត៊ី ឬ ស្ថច់ និ ងអ្នកដផសងដគញា
ំ ូបដន្ទោះ
ា
ថ្តខញំុរត់ មិនបានឲ្យញា
ុ ម
ុ ដំ ទ។
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ស្មេះទាំងអស់ររូវបានបតូរ។ ការរ ាំសលាភបាំពានផលូវសភទសលើកុមារតាមផលូវកនុងទីរកុងភនាំសពញ និងរកុងរពេះសីហនុ៖ ឯកោររបវរិតរប
ូ ជន រងសររេះ

Katherine Keane Action Pour Les Enfants, British Embassy, Phnom Penh, 2006
18

សកមងស្សីពិការជនជារិយូហាកន់ោ។ អាំសពើហិងាសលើកុមារ៖ សាំសលងកុមារ និងមនុសស្ាំជនជារិយូហាកន់ោ។ Dipak Naker, Save the

Children in Uganda, 2005, pp. 36-37
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ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

នថងមួយឪពុ កចុងខញំុទិញរត៊ី មក ដហ្ើយបងបអូនស្រស៊ីៗរបស់ខំុដញ ផសងដទៀតជាអ្នកដធវើមូប
ា ដហ្ើយដៅដពល
ខញំុកំពុងញា
ំ ថ្ណតកដ៊ី រត់ ក៏ចាប់ ដផតើមវាយដំ ខំុញ ដោយខញំុរមនដធវើអ្៊ី ខ
វ ុ សដស្ថោះ។ រត់ និយយថ្ន “ឪ
ុ ស
របស់ឯងស្ថលប់ដៅ មិនទុកលុយទុកអ្៊ីឲ្យអ្ញដទ?”។ រត់បានដរ ើសយកស្រសូវម៊ី ដយ មកោក់ កុងខទ
ន
ោះ
ធំមួយ រួចោក់ វាដៅដលើកាលខញំុ ស្រស្ថប់ ថ្តខទោះដន្ទោះធាលក់ ចុោះ ដហ្ើយខញំុក៏ដួលថ្ដរ ស្រស្ថប់ ថ្តរត់ចាប់
ដផតើមវាយខញំុ រហ្ូតទល់ថ្តឈាមហ្ូរព៊ី កាលខញំុ។ មាតយរបស់ខំុរញ តលប់ មកវ ិញ ដហ្ើយបានដៅបតឹង
អ្នកដឹកន្ទំរកុមរបឹកា ដហ្ើយដគនិ យយថ្ន គួ រថ្តចាប់ ឪពុ កចុ ងរបស់ខំុោ
ញ ក់ គុក។ ថ្តរត់ បានសុំ
ការដលើកថ្លងដទស ដោយនិ យយថ្ន រត់ ដធវើថ្បបដនោះ ដរពាោះរត់ ស្រសវ ឹងថ្តរត់ ដៅថ្តវាយខញំុ

រាល់នថង។ ដគរបាប់ ឲ្យរត់ ន្ទំខំុដញ ៅមនទ៊ីរដពទយ ដហ្ើយរត់ បានន្ទំខំុដញ ៅព៊ី រដង ដហ្ើយក៏ ឈប់ ន្ទំខំុញ

ដៅដទោះប៊ី ជារបួសមិ នទន់ ជាក៏ ដោយ។ ចាប់ ព៊ីដពលដន្ទោះមក ដៅដពលថ្ដលខញំុដឃើញរត់ ខញំុថ្តង
ថ្តលូនដៅគុ មពដពាតដៅថ្កបរផទោះ ដហ្ើយដៅដពលថ្ដលរត់ មិនដៅផទោះ ឬ ដគងលក់ មាតយរបស់ខំុញ
ថ្តងថ្តន្ទំខំុច
ញ ូលដគងកនុងផទោះ។

បងរបុសបងស្សីរបស់ខ្ាំុដញ ដលមានអាវៈយវៈ្មមតា ស្វើបាបខ្ញាំុ សហើយមិ នជួ យងូ រទឹ កឲ្យខ្ញាំុសទ។ ពួ ក
សេដរងដរសៅខ្ញាំុថា “មីសកមងពិការ មិនសច្េះសដើរ”។ អាំសពើសោរសៅរមួយសទៀរសកើរសឡើង សៅសពល
ដដលមានមនុសសដុ រផទេះរបក់ សបូវរបស់ខ្ាំុញ សៅសពលដដលខ្ញាំុកាំពុងសេងកនុងផទេះ។ អនកជិ រខ្ងមានក់
បានសលារច្ូ លកនុងផទេះដដលកាំ ពុងស េះ សហើយបី ខ្ាំុសញ ច្ញពី ផទេះ។ បនាទប់ ពីសនាេះមក ខ្ញាំុររូវបានសេនាាំ
សៅកដនលងសបសកកមម សហើយខ្ញាំុចប់ សផតើមសរៀនរហូរដល់ P7 សៅឆ្នាំ ២០០២។ ឥឡូវសនេះ ខ្ញាំុស្វើការកនុង
ហាងទាំនិញកនុងោលាសរៀន សហើយខ្ញាំុមិននឹ កផទេះសដមបងសទ សរពាេះសៅទី សនេះ មានមនុ សសស្សលាញ់
ខ្ញាំុ និងដែរកាខ្ញាំុ។”

លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖
ជាទូដៅ ការរ ំដោភបំពានកុមាររតូវបានពិពណ៌ន្ទថ្នជា សកមមភាព

______________ ដោយ

មនុសសធំដដើម៊ីបដធវើបាបកុមារ។ មានរបដភទននការរ ំដោភបំពានជាដរចើន រួមទំង ការរ ំដោភបំពាន
រាងកាយ ការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទ ការរ ំដោភបំ ពាន ___________ ការរពដងើយកដនតើយ ការដកង
របវ ័ញ្ចផលូវដភទ ឬ ដធវើអាជ៊ី វកមម

__________ __________ និងការរ ំដោភបំពានថ្ផនកសងគម។

កុមារទំងអ្ស់ ____________ នឹងការរ ំដោភបំពាន ថ្តក៏មានកុមារមួយចំនួនថ្ដល ________
_____________ ការរ ំដោភបំពានថ្ដរ។
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ន
ាំ ួរពិភាកា
1. ដតើកុមារកនុងសហ្គមរបស់អ្នកជួ បរបទោះនឹ ងការរ ំដោភបំ ពានរបដភទណា?

2. ដហ្តុអ្៊ីវបានជាកុមារខលោះងាយទទួលនូវការរ ំដោភបំពានដរចើនជាងកុមារដនទដទៀត?
ដតើកុមាររបដភទណាងាយទទួ លការរ ំដោភបំ ពានខាលំងបំ ផុត កនុងសហ្គមរបស់អ្នក?

3. ដតើអ្នកដឹ ងអ្ំព៊ីករណ៊ីននការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារណាមួ យ កនុងសហ្គមរបស់អ្នក
ឬដទ? របសិនដបើមិនដឹង ដហ្តុអ្៊ីវបានជាអ្នកគិតថ្ន អ្នកមិនបានលឺព៊ីដហ្តុការណ៍ននការ
រ ំដោភបំពានណាមួយ?
4. ដតើរបជាជនកនុងសហ្គមរបស់អ្នក អាចទទួ លពត៌ មានព៊ី ការរ ំដោភបំ ពានកុ មារដោយ
រដបៀបណា?

ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន្គប់្គង

5. ដតើការរ ំដោភបំ ពានទំ រង់ ណាខលោះ ថ្ដលបុ គគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតកុងអ្ងគ
ន
ការរបស់អ្នក
យល់ និងស្ថគល់?

6. កនុងចំ ដណាមកុមារថ្ដលអ្ងគការរបស់អ្នកដធវើការជាមួ យ ដតើ កុមាររបដភទណាថ្ដលអ្នក គិ ត
ថ្ន ងាយទទួលនូវការរ ំដោភបំពានខាលំងបំផុត? ដហ្តុអ្៊ីវ?

7. ដតើអ្នកអាចដធវើអ្៊ីវខលោះដដើម៊ីបជួយឲ្យបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតយល់ដឹងថ្ថមដទៀតព៊ីការ រ ំដោភ
បំពានកុមារ?
8. ដតើការយល់ដឹងបថ្នថមអ្ំព៊ីការរ ំដោភបំ ពានកុ មារដនោះ អាចផ្ទលស់បូរអាកបបកិ
ត
រ ិយរបស់
បុគគលិក និងអ្ងគការទំងមូលដោយរដបៀបណា?

រា
ាំ ប់ពត៌មានបណនថម
សូមសមើលវេគបណុត េះបណា
ត លការការពារកុ មាររបស់អងគការ Keeping Children Safe វេគ ២
លំហាត់ ២.១ និង ២.២
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e
nglish&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៣៖ សតើកមា
ុ រ្តូវទទួលការការពារពីអែី និងពីនរណា?
សដងខប៖
 ការបំ ថ្របំ រល
ួ ការរ ំដោភបំពានកុមារដៅាមបរ ិបទ (ការរបតិបតត/ិ របនពណ៊ីថ្ដលដររោះថ្ននក់

និងការោក់ពិន័យដលើរាងកាយ)
 ដតើនរណារ ំដោភបំពានកុមារ?
 អ្នករ ំដោភបំពានផលូវដភទកុ មារ

ការរ ំដោភបំពានកុមារដកើតដ

ើងកនុងរគប់វបបធម៌ អ្ំបូរជនជាតិ វ ិជាជជ៊ីវៈ សងគម និងដសដាកិចច។

ថ្ផនកដំបូងននដមដរៀនដនោះនឹងជួយឲ្យអ្នកពិចារណានូវចំនុចសំខាន់ៗមួយចំនួន ទក់ទងនឹងការ
ថ្ដលកុមារអាចនឹងទទួលការរ ំដោភបំ ពានកនុងបរ ិបទរបស់អ្នក។
ទំដនៀមទំោប់ និ ងវបបធម៌ អ្វ ិជជមាន

ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ និងទំរង់ននការរ ំដោភបំពានកុមារ មានលកខណៈខុសរន
ព៊ីបរ ិបទ និងវបបធម៌ន៊ីមួយៗ ដូដចនោះដយើងរតូវថ្តពិភាកាអ្ំព៊ីថ្នដតើការរ ំដោភបំពានកុមារដកើតដ

យ៉ា ងដូចដមតចកនុងបរ ិបទរបស់ដយើង និ ងដធវើការវ ិភាគដលើការរបតិ បតិ ត ឬគំ និតដផសងៗ កនុងវបបធម៌

ើង

កនុងស្រសុក ថ្ដលអាចនឹ ងបងកដររោះថ្ននក់ ដល់កុមារ។ របនពណ៊ី និ ងវបបធម៌ កុងតំ
ន
បន់ ភាគដរចើ នមាន

របដយជន៍ចំដពាោះកុមារ ដៅដពលពួកដគថ្សវងយល់កាន់ថ្តចាស់ព៊ីរបវតិតស្ថស្រសត និងអ្តតសញ្ញដណ
របស់ពួកដគ ប៉ាុថ្នតរបនពណ៊ី និងវបបធម៌ខលោះមិនលអ ដហ្ើយថ្ថមទំងមានការរ ំដោភបំពានដទៀតផង។
សកមមភាពថ្បបដនោះដៅថ្តបនតមានកនុងសហ្គម ដោយស្ថរជំ ដនឿ និ ង ការដរ ើសដអ្ើ ងរបស់សហ្គម
ថ្ដលរតូវថ្តទទួលការរបឈម និ ងផ្ទលស់បូរ។
ត ជាទូ ដៅ ការផ្ទលស់បូរកន
ត ុងថ្ផនកដនោះចំ ណាយដពលយូរ

ប៉ាុថ្នតអាចដធវើការសិកាាមរយៈថ្សវងយល់ព៊ីកុមារកនុង រពោះគម៊ី ពរ សិទិធ និ ងបទពិ ដស្ថធន៍ របស់កុមារ
និងឥទិធពលននទំោប់ថ្បបរបនពណ៊ីថ្ដលបងករដររោះថ្ននក់19។

ទំោប់របនពណ៊ី និងវបបធម៌ថ្ដលអារកក់ដូចជា ការកាត់អ្វៈយវៈដភទដកមងស្រស៊ី ការោក់ទណឌកមម
ដលើរាងកាយ (កនុងផទោះ ស្ថោដរៀន ឬ កថ្នលងដផសងដទៀត) ការដរៀបការដៅវ ័យដកមងដពក ពលកមម
កុមារ និងពិ ធ៊ីបញ្ូច លសមាជិ កថម៊ី។

“ខញុំមិនចូលចិតតការដរៀបការដៅវ ័យដកមងដពកដទ។ ខលួនខញុំផ្ទទល់ ខញុំដរៀបការដៅវ ័យដកមង ដហ្ើយ បងបអូន
នថលរបស់ខុ ំប
ញ ងខំឲ្យខញុំដគងជាមួយបត៊ីរបស់ខុ ំញ ដហ្ើយរត់ដធវើឲ្យខញុំឈឺចាប់ដពញមួយយប់។ បន្ទទប់ព៊ីដន្ទោះ

19

សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ១ សមសរៀនទី ៣
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មក ដៅដពលដល់ដពលយប់មតងៗ ខញុំថ្តងថ្តខាលចថ្នវានឹងដកើតដ

ើងថ្បបដនោះមតងដទៀត។ ខញុំពិតជា

សអប់ខាលំងណាស់។” ដកមងស្រស៊ីអាយុ ១១ឆ្នំ, ដរៀបការអាយុ ៥ឆ្នំ, ទវ៊ីបអារហ្៊ីច
វ បូពា៌ និងខាងតបូង20

ទណឌកមមរាងកាយ និងការរ ំដោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី
ការោក់ទណឌកមមរាងកាយ និងការរ ំដោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី គឺជាទំរង់ននការរ ំដោភបំពាន
ថ្ដលដកើតមានជាញឹកញាប់ កនុងសហ្គមជាដរចើ ន ដហ្ើយជាញឹកញាប់ រតូវបានចាត់ ទុកថ្នជា
សកមមភាពធមមា ឬ អាចទទួលយកបាន ដហ្ើយថ្ថមទំងរតូវបានរំរទដោយព័នធកិចចរគ៊ីសត
បរ ិស័ទមួយចំនួនដទៀតផង។




ទណឌកមមរាងកាយគឺជា “ការដរបើកំោង
ំ កាយដោយមានបំណងដធវើឲ្យកុមារឈឺចាប់ ប៉ាុថ្នត
មិនដធវើឲ្យរបួសដទ កនុងដរលដៅថ្កតរមូវ ឬ រគប់ រគងដលើអាកបបកិ រ ិយរបស់កុមារ21”
ការរ ំដោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី រួមមាន ការរ ិោះគន់ ការដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់ ឬ ការគំរាម

កំថ្ហ្ងដដើម៊ីបពាយមរគប់រគងអាកបបកិរ ិយរបស់កុមារ។ ដទោះប៊ីជាការរ ំដោភបំពាន
ដនោះដកើតដ

ើងជាទូដៅ ថ្តការោក់ទណឌកមមរាងកាយ និងការរ ំដោភបំពានដោយពាកយ

សមត៊ីមិនថ្មនជាវ ិធ៊ី ស្ថស្រសតអ្ប់រ ំមានរបសិទិធភាព ដហ្ើយដពលខលោះអាចបងកដររោះថ្ននក់ ធងន់ធងរ
ដល់កុមារដទៀតផង
ការោក់ពិន័យសលើរាងកាយ និងការោក់ពិន័យស្វើឲ្យអាមាស់មិនមានរបសិទិធភាព សដើមីបដកដរប
អាកបបកិរ ិយារបស់កុមារសទ សរពាេះកុមារមិនបានពីអាកបបកិរ ិយាលែពីការោក់ទណឌកមមដបបសនេះសទ
ផទុយសៅវ ិញ វាស្វើឲ្យពួ កសេបារ់ បង់ ការសររព ច្ាំ សពាេះមនុ សស្ាំ ដដលស្វើដបបសនេះច្ាំ សពាេះពួ កសេ។
សយាងតាមអងគការ Keeping Children Safe ការោក់ទណឌកមមសលើរាងកាយ និងការោក់ទណឌកមមស្វើ
ឲ្យអាមាស់ បងករឲ្យមានផលបេះពាល់អវ ិជជមានដដលអសច្រនាដ៏ ្ៃន់្ៃរមួ យច្ាំ នួនដូ ច្ជា22៖





វាអាចដធវើឲ្យកុមារកាន់ថ្តមានអាកបបកិរ ិយរបទូសរា៉ា យ និងន្ទំឲ្យឈានដៅរកអ្ំដពើហ្ិងា
កនុងទំ ន្ទក់ ទំនងនថងអ្ន្ទគត

វាមិនបានពនយល់ព៊ីមូលដហ្តុអ្៊ីវថ្ដលអាកបបកិរ ិយដន្ទោះខុសដន្ទោះដទ
វាដធវើឲ្យកុមារមានភាពភ័យខាលច បារមភ និងមានកំហ្ឹង និងអាចដធវើឲ្យពួកដគដគចដវសព៊ី
មនុសសធំ



វាដធវើឲ្យកុមារមិនសូវមានទំនុកចិតត ខវោះជំនួយ និងដធវើឲ្យមានអារមមណ៍អាមា៉ា ស់
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របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 58

21

ការបណុ ត េះបណា
ត លពីការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe, Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, p. 52

22

កនុងសសៀវសៅដដដល៖ បទបងាាញោលយ

24

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ



វាអាចន្ទំដៅរកការរ ំដោភបំពាន។ សំរាប់ឪពុកមាតយ/អ្នកថ្ថទំ/រគូបដរងៀនភាគដរចើនពួក
ដគោក់ ទណឌកមមដលើរាងកាយកុ មារ កនុងដរលបំ ណងពាយមថ្កថ្របអាកបបកិ រ ិយកុ មារ
ឬ បដរងៀនកុមារ “ដមដរៀន” មួយ ាមរយៈការោក់ទណឌកមមដលើរាងកាយ

ដហ្តុផលចុងដរកាយថ្ដលដយើងមិនរតូវដរបើទណឌកមមដលើរាងកាយ គឺថ្ន កុមារមានសិទិធដចៀសវាង
ការរ ំដោភបំពានដលើរាងកាយ។ មនុសសធំមានសិទិធទទួលការការពារព៊ីទណឌកមមដលើរាងកាយ។
មនុសសធំទទួលការការពារការរ ំដោភបំពានដលើរាងកាយព៊ី បត៊ី/របពនធ រគូបដរងៀន របធានអ្នកជិត
ខាង និងរគូដពទយ ដូដចនោះ កុមារក៏រតូវទទួលការការពារថ្បបដន្ទោះថ្ដរ។
ទំរង់ទណឌកមមទូដៅមួយចំនួន ថ្ដលអាចបានចាត់ទុកថ្នជាការរ ំដោភបំពាន
ការទោះកំដផលៀង

ការទោះតប់កាល

ការោល់

កតិច/ខាំ/មួល/ទត់ /ធាក់

ដុត/ដធវើឲ្យរោក

ដរបើ វតថុអ្វ៊ីមួយដធវើឲ្យឈឺចាប់ រាងកាយ

ការបងអត់អាហារ/ទឹក

ការោក់ដខានោះនដ ឬ ចងថ្ខសរពួរ

ពាកយសមត៊ី ឬ សកមមភាពដរ ើសដអ្ើង

ការោក់ហាលដៅត/រតជាក់ គំរាមដោយអ្ំដពើហ្ិងា

ការឲ្យហាត់របាណហ្ួសកំោង
ំ

ការដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់

ការដបាចសក់ /ទញរតដចៀក

ការសំ

ការសូកបា៉ា ន់

ការដៅដឈាមោះអារកក់ៗ

ការដជររបដទច/ោក់បណា
ត ស្ថ

ុតបំភ័យ

ដតើនរណាជាអ្នករ ំដោភបំពានកុមារ?
កុមារអាចកាលយជាអ្នករងដររោះដោយការរ ំដោភបំពានព៊ីសំណាក់ ឪពុកមាតយ ស្ថច់ញាតិ អ្នកជិត
ខាង មិតតភ័កតរគួស្ថរ អ្នកស្ថគល់រន ឬ អ្នកជិតខាង។ អ្នករ ំដោភបំពានកុមារអាចជាមនុសសរបុស ឬ
មនុសសស្រស៊ី ពួកដគអាចជាមនុសសធំ ដកមងជំទង់ ឬ ដកមង។ អ្វ៊ីថ្ដលគួរឲ្យភាញក់ដផអើល

ហ្ិងាភាគដរចើន ដកើតដ

សកមមភាពអ្ំដពើ

ើងដោយស្ថរមនុសសថ្ដលពួកដគស្ថគល់ និងគួរឲ្យទុកចិតត៖

ឧទហ្រណ៏

ឪពុកមាតយ មិតតរបុស ឬ មិតតស្រស៊ី បត៊ី របពនធ និងនដគូ មិតតរម
ួ ស្ថោ រគូបដរងៀន និងនិដយជក។

ជនរ ំដោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារ
ទំរង់ដ៏អារកក់ និ ងមានបំ ផិ ច
ល បំ ផ្ទលញមួ យននការរ ំដោភបំ ពានកុ មារ គឺ ការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទ
ដលើកុមារ។ “ជនរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារ” គឺ ជាមនុ សសមានក់ ថ្ដលមានចំ ណង់ ផូវដភទដលើ
ល
កុមារ។

25

ការការពារកុមារ

ជនរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារមួ យចំ នួន មានចំ ណង់ ផូវដភទពិ
ល
ដសសជាមួ យកុ មារ។ ជន

រ ំដោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារដផសងដទៀត មិ នមានចំ ណង់ ផូវដភទពិ
ល
ដសសជាមួ យកុ មារដទ ប៉ាុ ថ្នត

ចូលរួមកនុងសកមមភាពដផសងៗ ថ្ដលមានការបងខំឲ្យកុ មារធំ ៗបំ ដរ ើសកមមភាពផលូវដភទ។ ជនរ ំដោភ

បំពានផលូវដភទដលើកុមារមួ យចំ នួនមកព៊ី របដទសខលោះ ថ្ដលមានជំ ដនឿខុ សឆគងអ្ំ ព៊ីការរួមដភទជាមួយ
កុមារ - ថ្នការរួមដភទជាមួយកុមារអាចពាបាលដមដរាគដអ្ដស៍បាន ដធវើឲ្យមនុសសធំមានអ្ំណាច
ឬ ដធវើបនសុតរពលឹងវ ិញ្ញដណរបស់ពួកដគ។ ជនរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារភាគដរចើ នជាមនុ សស
របុស ថ្តករណ៊ីខលោះក៏ជាមនុសសស្រស៊ីថ្ដរ ដហ្ើយក៏មានករណ៊ីជាដរចើនថ្ដលមនុសសស្រស៊ីជួយរកកុមារ
ឲ្យជនរ ំដោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារថ្ដរ ដដើ ម៊ីបរកលុយ។
ជនរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារមានរបវតិ ត វ ិជាជជិ វៈ និ ងកំ រ ិតដសដាកិចចដផសងៗ។ ដពលខលោះពួ កដគ
កាន់មុខដំថ្ណងមានអ្ំណាច និងមានការដររព ឬ មានការងារឯកដទសដផសងៗ។ ជនទំងដនោះ
អាចជាមនុ សសថ្ដលដរៀបការដហ្ើយ អ្នកស្រសោញ់ដភទផទុយរន អ្នកស្រសោញ់ដភទដូ ចរន ឬ អ្នក

ស្រសោញ់ដភទទំងព៊ីរ។ ពួ កដគអាចជាមនុ សសជំ ទង់ ឬ មនុ សសធំ ។ អ្នកខលោះរ ំដោភបំ ពានដកមងៗកនុង
រគួស្ថររបស់ពួកដគផ្ទទល់ អ្នកខលោះរ ំដោភបំពានកុមារថ្ដលពួកដគស្ថគល់ចាស់ ដហ្ើយអ្នកខលោះ
រ ំដោភបំពានកុមារថ្ដលពួកដគមិនស្ថគល់។ អ្នកទំងដនោះអាចជាមនុសសពូថ្កកស្ថងទំន្ទក់
ទំនងជាមួយកុមារ និងជាមួយមនុសសធំផងថ្ដរ។
ករែី

ក
ិ ា23

ដហ្តុអ្៊ីវបានជាអ្នកគិតថ្ន ការរបរពិតិតខាងដរកាមរតូវបានចាត់ទុកថ្នជាការរ ំដោភបំពាន ឬ ដររោះ
ថ្ននក់ដល់កុមារ?

ដតើជំដនឿអ្វ៊ីថ្ដលរទរទង់ការរបរពិតិតថ្បបដនោះ?
ដតើអ្នកគិតថ្នអ្វ៊ីដៅគឺជាផលប៉ាោះពាល់ដៅដលើកុមារ?
កនុងដំដណើរចុ ោះសួរសុខទុកខកុងកមម
ន
វ ិធ៊ី ថ្ថទំកុមាររបស់អ្ងគការនដគូ មួយដយើងដឃើញកុ មារមាន

១.

នដដហ្ើម និងមានស្ថនមជាំដលើខួន។
ល
ដមើ លដៅកុ មារទំងដនោះហាក់ ប៊ីដូចជារតូវវាយដំ ។ ន្ទយក
របស់អ្ងគការដន្ទោះដលើកខរពោះគមព៊ីរថ្ដលនិយយថ្ន “មិនវាយដំកុមារដធវើឲ្យកុមារខូច”។
២.

កុមារថ្ដលមានផលលំបាកកនុងការដរៀនសូរត រតូវទុ កឲ្យអ្នកភូ មិថ្ថទំ ដហ្ើយពួ កដគមិ នបាន
ទទួលការអ្ប់រ ំ ឬ ជំន្ទញដដើម៊ីបរស់ដរៀនឯករាជយដន្ទោះដទ។
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ដកស្សង់ពី វេគបណ
ត លការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, p. 46.
ុ ត េះបណា
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៣.

កុមារពិការរតូវបានឪពុ កមាតយដបាោះបង់ ដចាលដៅវ ័យដកមងដមលោះ ដដើ ម៊ីបឲ្យរដាជាអ្នកចិ ញ្ចឹម។
រគួស្ថរថ្ដលមានកូនពិការថ្បបដនោះ មិនរតូវបានរ ំពឹងទទួល “បនទុក” កនុងការដមើ លថ្ថដន្ទោះដទ។

៤.

ដៅដពលដកមងរបុសដល់អាយុដពញវ ័យ ពួ កដគរតូវកាត់ ថ្សបក។

៥.

ដកមងស្រស៊ីៗកនុងតំ បន់ ជាដរចើនដៅថ្តរតូវបានដគបនតកាត់ ថ្សបក (កាត់ថ្សបករបោប់ដភទស្រស៊ី )
ដទោះប៊ីជាចាប់របដទសមានការហាមរបាមក៏ដោយ

៦.

របសិនដបើដកមងស្រស៊ីមានក់រតូវបានដគរ ំដោភ ដន្ទោះការពាបាលថ្បបរបនពណ៊ី គឺឲ្យន្ទងដរៀបការ
ជាមួយអ្នកថ្ដលរ ំដោភន្ទង

៧.

វាជាការអាចទទួលយកបានថ្ដលដកមងស្រស៊ីអាយុ ១៤ឆ្នំដរៀបការ របសិនដបើនដគូថ្ដលជាបុរស
ដន្ទោះមានការងារដធវើ និងអាចផគត់ផគង់ឲ្យន្ទងបាន

៨.

កនុងតំបន់ ដនោះ ការថ្ដលកុមារដធវើការជាអ្នកបំ ដរ ើកនុងផទោះ រតូវបានចាត់ ទុកថ្នជាដរឿងធមមាដោយ

ពួកដគមិ នរតូវដៅស្ថោដរៀន។ សមាជិ ករគួស្ថររបស់ពួកដគពឹ ងថ្ផអកដលើពួកដគកនុងការផគត់ផគង់
មាូបអាហារ
៩.

ដោយស្ថរភាពរក៊ី រកខាលំងកនុងតំ បន់ ដនោះ កុ មារ ៊ីជាដរចើ នថ្ដលមានអាយុ ១២ឆ្នំរតូវបានបញ្ូជ នព៊ី
តំបន់ជនបទ ឲ្យដៅដធវើការដពសាចារកនុងទ៊ី រកុងដដើ ម៊ីបរកលុយ

១០.

កុមាររតូវបានន្ទំដៅជួបអាចារយកនុងភូ មិ ដដើ ម៊ីបបដណតញវ ិញ្ញដណអារកក់ ។ ឪពុ កមាតយដជឿថ្ន

ការដធវើថ្បបដនោះនឹងបញ្ឈប់អាកបបកិរ ិយអារកក់។ ស្រស៊ីៗរតូវបានដគដឹងថ្ន ទុកកូនរបស់ពួកដគ
ដចាល របសិនដបើដគគិតថ្នមានវ ិញ្ញដណអារកក់
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនខាងដរកាម៖
ការរ ំដោភបំ ពានកុមារដកើ តដ

ើងកនុងរគប់ វបបធម៌ ជនជាតិ វ ិជាជជ៊ី វៈ សងគម និ ង

__________។

អ្នករ ំដោភបំពានអាចជាមនុសសរបុស ឬ ស្រស៊ី ដហ្ើយពួកដគអាចជាមនុសសធំ ដកមងជំទង់ ឬ កុមារ។
អ្វ៊ីថ្ដលគួរឲ្យភាញក់ដផអើលដន្ទោះគឺ សកមមភាពអ្ំដពើហ្ិងាដលើកុមារភាគដរចើនបានរបរពឹតិត ដោយ
មនុសសថ្ដលពួកដគ

__________។ របនពណ៊ី និ ងវបបធម៌ កុងតំ
ន
បន់ ភាគដរចើ នមានរបដយជន៍

ចំដពាោះកុមារ ដរពាោះវាជួយបដងកើនការយល់ដឹងអ្ំព៊ីរបវតិត និងអ្តតសញ្ញដណរបស់ពួកដគ របនពណ៊ី
និងវបបធម៌ដផសងដទៀតមានដររោះថ្ននក់ ដហ្ើយថ្ថមទំង ____________។ អាកបបកិរ ិយថ្បបដនោះ
ដៅថ្តបនតមានកនុងសហ្គម ដោយស្ថរថ្តជំ ដនឿ និ ងការដរ ើសដអ្ើ ងកនុងតំ បន់ ថ្ដលរតូវថ្តជំ រញ
ុ ឲ្យ
មានការផ្ទលស់បូរ។
ត ការោក់ ទណឌកមមដលើរាងកាយ និ ងការរ ំដោភបំ ពានដោយពាកយសមត៊ី

__________ ជាវ ិធ៊ីស្ថស្រសតោក់ វ ិន័ យដ៏ មានរបសិទិធភាពបំ ផុតដន្ទោះដទ ដហ្ើយដពលខលោះអាចនឹ ងបងក
ដររោះថ្ននក់ធងន់ធងរដល់កុមារផងថ្ដរ។ “ជនរ ំដោភបំពានផលូវដភទកុ មារ” គឺជាមនុសសមានក់ថ្ដលមាន
__________ __________ ចំដពាោះកុមារ។
ន
ាំ ួរពិភាកា
1. ដតើការោក់ទណឌកមមដលើរាង ឬ ការរ ំដោភបំពានដោយពាកយសមត៊ីដដើម៊ីបដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់ គឺជា
អ្វ៊ីថ្ដលដកើ តដ

ើងដរចើនកនុងសហ្គមរបស់អ្នកឬ? ដហ្តុអ្៊ីវបានជាដកើតដ

របសិនដបើមិនដកើតដ

ើងដរចើន ដហ្ើយ

ើងដរចើនដហ្តុអ្៊ីវ?

2. ដហ្តុអ្៊ីវបានជាការោក់ទណឌកមមដលើរាងកាយ និងការរ ំដោភបំពានដលើពាកយសមត៊ីមិនមាន
របសិទិធភាព?
3. ដតើមានទំ ោប់ អ្៊ី ខ
វ លោះកនុងតំ បន់ របស់អ្នក ថ្ដលផលប៉ា ោះពាល់មិនលអដល់កូនៗរបស់អ្នក?
4. ដតើជំដនឿ ឬ បុដរនិច័ឆយអ្វ៊ីខលោះថ្ដលថ្ដលបណា
ត លឲ្យមនុសសដរបើនូវទំោប់ទំងដនោះ?

5. ដតើអាចមានការរពួយបារមភធំៗកនុងសហ្គមថ្ដរឬដទ របសិនដបើ ពួកដគបញ្ឈប់ ទំោប់ ទំង
ដនោះ?

ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន្គប់្គង

6. ដតើបុគគលិកអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នករតូវផ្ទលស់បូរឥរ
ត
ិយបថ ឬ ការយល់ដឹងអ្វ៊ីខលោះអ្ំ ព៊ីការ
រ ំដោភបំពាន និងអ្នករ ំដោភបំពាន?

7. ដតើទំោប់ អ្៊ី ខ
វ លោះថ្ដលបងកដររោះថ្ននក់ កុមារកនុងតំ បន់ របស់អ្នក?
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8. ដតើព័នធកិចចរបស់អ្នកអាចចាប់ ដផតើមជោះឥទិ ធពលឲ្យមនុ សសផ្ទលស់បូរទំ
ត ោប់ ដនោះដោយរដបៀប
ណា?

9. ដតើរពោះគមព៊ីរមានទសសនៈយ៉ា ងណាអ្ំ ព៊ីការោក់ វ ិន័ យដលើកុមារ?

10. របសិនដបើ កុមារកនុងកមមវ ិធ៊ីរបស់អ្នកមានអាកបបកិ រ ិយមិ នសមរមយ ដតើ មានជំ ដរ ើសោក់ វ ិ
ន័យដផសង ជំនួសការោក់ពិន័យដលើរាងកាយថ្ដលសមរមយបំផុតថ្ដរ ឬដទ?

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណុត េះបណា
ត លការការពារកុ មារលនអងគការ Keeping Children
Safe វេគ ២
លំហាត់ ២.៤ និង ២.៥ និង វគគ ៤ លំហាត់ ៤.៣
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e
nglish&Itemid=4
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ជាំហានទី ៣៖ ការវាយតាំលលកត្តតស្រោះថ្នាក់ដល់កមា
ុ រ ណដលបងកស

ង
ើ សោយអងគការ

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥)
ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ូច លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤)
ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ

ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩)

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥)
ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣)
ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណន្ទំព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១)

កនុងជំហានដនោះ អ្នកនឹងពិចារណាព៊ី រដបៀបដផសងៗថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នកអាចដធវើឲ្យ
កុមាររបឈមនឹងដររោះថ្ននក់ ឬ ការរ ំដោភបំ ពាន។ ជំ ហានដនោះរួមបញ្ូច លនូ វការពិ ចារណា
ពិដសសដលើកាតដររោះថ្ននក់ ថ្ដលអ្ងគការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទអាចបងកដ
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ើងដល់កុមារ។

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

សមសរៀនទី ៤៖ សតើអងគការ ឬ ព័នធកិច្ចរប

អ
់ ាកអាច្ សធែើកមា
ុ រ្បឈមនឹងការរ ាំសោភ បាំពាន

ោ៉ាងដូច្សមតច្?
សដងខប៖
 ដតើ កុមារអាចរបឈមនឹ ងដររោះថ្ននក់ ដោយរដបៀបណា កនុងសកមមភាពថ្ដលដឹ កន្ទំដោយអ្ងគ

ការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទ?

 កាតដររោះថ្ននក់ជាក់ោក់កុងអ្ងគ
ន
ការរគ៊ី សបរ ិស័ទ៖ ការរ ំដោភបំ ពានខាងរពលឹង វ ិញ្ញដណ,
ជំដនឿខុសឆគង និងអ្នករ ំដោភបំពានថ្ដលដផ្ទតតដលើអ្ងគការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ

មានអ្ងគការ និងព័នធកិចចរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទជាដរចើនថ្ដលមានការដបតជាញចិតតចំដពាោះកុមារ អ្ងគការណាក៏
អាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដរ។ មានឧទហ្រណ៍អារកក់ៗជាដរចើនអ្ំព៊ីកុមារ
ថ្ដលរតូវដគរ ំដោភបំពានកនុងអ្ំ

ុងដពលចូ លរួមកនុងសកមមភាពដផសងៗ ថ្ដលដំ ដណើរការដោយ

អ្ងគការថ្ដលមានដរលបំណងលអ។ មានរដបៀបមួយចំនួនថ្ដលអ្ងគការអាចនឹងដធវើឲ្យកុមារ
របឈមនឹងដររោះថ្ននក់ ដូចជា៖




កុមាររតូវដគរ ំដោភបំពានផលូវដភទ ឬ រតូវបានរ ំខានយយ៊ីដោយកុ មារដនទដទៀត ថ្ដលចូ ល
រួមកនុងសកមមភាពដផសងៗ

បុគគលិកដរបើនូវការោក់ទណឌកមមហ្ិងាដលើកុមារ ដដើម៊ីបពាយមរគប់រគងអាកបបកិរ ិយ
របស់កុមារ



កុមារមានរបួសដលើរាងកាយព៊ីស្ថថនភាពអ្សុវតិថភាព ឬ ដររោះថ្ននក់ដផសងៗដូចជា កាំបិត
ទុកដលើតុផទោះបាយ ឬ ឧបករណ៍សំរាប់ដកមងថ្ដលរមនសុវតិថភាព

ដមដរៀនបនតបន្ទទប់ខាងមុខ នឹងនិយយអ្ំព៊ីរដបៀបជាក់ោក់ចំនួន ៣ ថ្ដលអ្ងគការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ
រគ៊ីសប
ត រ ិស័ទអាចនឹងដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងការរ ំដោភបំពាន ឬ ដររោះថ្ននក់ដោយអ្ដចតន្ទ។
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ការការពារកុមារ

ភាពងាយរងដររោះដៅនឹងការរ ំដោភបំ ពានកុ មារកនុងអ្ងគការរគ៊ី សប
ត រ ិស័ទ
អ្វ៊ីថ្ដលគួរឲ្យភាញក់ដផអើលគឺ អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ ងាយនឹងកាលយជាបរ ិយកាសថ្ដល
រ ំដោភបំពានដល់កុមារ24៖

១. ការរ ំដោភបំពានថ្ផនករពលឹងវ ិញ្ញដណ (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ២ សំរាប់និយមន័យននការរ ំដោភ
បំពានថ្ផនករពលឹងវ ិញ្ញដណ)

ការរ ំដោភបំ ពានថ្ផនករពលឹងវ ិញ្ញដណមានទំ រង់ មួយចំ នួន ដូ ចជា៖






បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិ តតកុងរកុ
ន
មជំ នុំ ឬ អ្ងគការរគ៊ី សប
ត រ ិស័ទ ដរបើ សិទិធអ្ំណាចរបស់ពួកដគ
ដដើម៊ីបបងខំឲ្យកុមាររួមកនុងរកុមជំ នុំ ដោយផទុយព៊ី ឆនទោះរបស់ពួកដគ25

កុមារទទួ លសមាពធផ្ទលស់បូរជំ
ត ដនឿដៅជារគ៊ី សប
ត រ ិស័ទ ដដើ ម៊ីបទទួ លបានផលរបដយជន៍
មួយចំ នួនកនុងព័នធកិចចរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ

កុមាររតូវបានបងខំឲ្យសរមុោះសរមួលជាមួ យជនដលមើស ថ្ដលរ ំដោភបំ ពានពួ កដគ កនុងន្ទម
ថ្នជាការអ្ត់ដទសឲ្យជនដលើស
ម ដន្ទោះ

២. ជំដនឿខុសឆលង
ជំដនឿខាងដរកាមដនោះ ថ្ដលមានកនុងអ្ងគការ និ ងព័ នធកិចចរគ៊ី សប
ត រ ិស័ទ អាចដធវើឲ្យកុ មាររបឈមនឹ ង
ការរ ំដោភបំពាន។


ឋានៈខពស់របស់អ្នកដឹកន្ទំ និងរគូបដរងៀន៖ មនុសសខលោះដជឿថ្ន អ្នកដឹកន្ទំស្ថសន្ទមិនអាច
រ ំដោភបំពានកុមារដទ ដូដចនោះដៅដពលថ្ដលអ្នកដឹកន្ទំមានក់រតូវបានដចាទរបកាន់ព៊ីបទ

រ ំដោភបំ ពាន ពួកដគថ្បជាបដន្ទទសកុ មារដៅវ ិញ ដោយនិ យយថ្ន កុ មារជាអ្នក “លបួង”
មនុសសធំ ដៅវ ិញ។


ការខវល់ខាវយអ្ំព៊ីការផាយដំណឹងលអ៖

អ្ងគការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទមួយចំនួនស្ថទក់ដសទើមិនហាន

របឆ្ំងនឹ ងអ្នកដឹកន្ទំរបស់ខួន
ល ដៅដពលពួ កដគថ្សវងរកដឃើញថ្នការរ ំដោភបំ ពានដោយ
ិ៍ ត
ពួកខវល់ខាវយព៊ី ដករដឈា
ម ោះរបស់រកុមជំ នុំ និ ងមានផលប៉ា ោះពាល់មិនលអដល់ការផាយ
ដំណឹងលអ។

24

សលាកបណិ ឌ រ Roman Paur (វ ិទាោថនអនតរជាំសនឿដផនកការបេះទងគិច្ខ្ងផលូវសភទ) បានដែលងកនុងសសៀវសៅ “កោងអងគការដដលមានសុវរិថភាព”៖ ឯក

ោរបណុត េះបណា
ត លអាំពីការទទួល និងការសសុើបអសងករពីការរ ាំសលាភ និងការសកងរបវ ័ញ្ចពីសាំណាក់បុេគលិកមនុសស្ម៌។ រកុមរបឹកាោថប័ន អនក
សម័រេច្ិរតអនតរជារិ រមនលែៃដខ្បញ្ជ
ជ ក់ ទាំព័រ ១១២-១១៧
25

សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចទី ៤ សដើមីបដសវងយល់ពីអរថបទសនេះបដនថមសទៀរ
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ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ



ជំដនឿអ្ំព៊ីការអ្ត់ដទស៖ បន្ទទប់ព៊ីស្ថរភាពរួច ជនរ ំដោភបំពានខលោះរតូវបានផតល់ឳកាសឲ្យ
បនតដធវើការជាមួយកុមារដទៀត ដោយគិតស្ថមនថ្ន ជនដលមើសដន្ទោះនឹងថ្លងរបរពឹតិតថ្បបដន្ទោះ
ដទៀត ដហ្ើយកុមារក៏អាចទទួលស្ថរមិនរតឹមរតូវថ្ន របសិនដបើពួកដគទទួលការ រ ំដោភ
បំពាន ពួកដគមិនគួរបងកបញ្ញ
ា ដោយរាយការណ៍អ្ំព៊ីដហ្តុការណ៍ដន្ទោះដទ។



ជំដនឿអ្ំព៊ីការពាបាល៖

កុ មារថ្ដលទទួលការដចាទរបកាន់ ថ្នមានវ ិញ្ញដណអារកក់ កុងខល
ន
ួន

កនុងស្ថថនភាពខលោះ ពួកដគរតូវបានបងខំឲ្យឆលងកាត់ ពិធ៊ីជាដរចើ នថ្ដលរ ំដោភបំ ពានដល់ពួកដគ
“ដដើម៊ីបដោោះឲ្យពួកដគមានដសរ ៊ីភាព”។ ការរ ំដោភបំពានកនុងស្ថថនភាពទំងដនោះរួមមាន ការ
វាយដំ ការដធវើឲ្យរោក ការបងអត់បាយទឹក (កនុងន្ទមជាការតមអាហារ) ការគំរាមកំថ្ហ្ង
និងការោក់ឲ្យដៅឯកា។


ជំដនឿអ្ំព៊ីការោក់ទណឌកមមដលើរាងកាយ៖ មនុសសជាដរចើនដលើកខរពោះគមព៊ីរដដើម៊ីបរំរទនូវការ
ោក់ទណឌកមមដលើរាងកាយជាពិដសស សុភាសិត ១៣៖២៤ “អ្នកណាថ្ដលមិនសូវដរបើរ ំពាត់
ដន្ទោះដឈាមោះថ្នសអប់កូន ថ្តអ្នកណាថ្ដលស្រសឡាញ់កូនវ ិញ ដន្ទោះឧសាហ្៍វាយផ្ទចលវា”

ដវទិការដរលនដយបាយការពារកុមាររបដទសអាង្រ្ហ្ិច
វ ចងអុលបងាាញយ៉ា ងចាស់ថ្ន ដនោះគឺជាការ
យល់ខគមព៊ីរខុស

(ពាកយរ ំពាត់ ) ថ្ដលរតូវបានដរបើជាញឹកញាប់កុ ងអ្តថ
ន
បទគមព៊ីរសុភាសិត ជាភាស្ថដហ្រពឺដៅថ្ន
“សុ៊ីវ ិត”។ ពាកយ “សុ៊ីវ ិត” មានន័យថ្ន ដំបងធំសំរាប់ដដើរថ្ដលដមរគួស្ថរជាអ្នកកាន់ដូចជា ដំបង
រាជយរបស់ដសតច ឬ ដំបងរបស់អ្នកគងាវល ថ្ដលដរបើដដើម៊ីបជួយសដង្រ្ងាគោះ និងដឹកន្ទំដចៀម។

ការដឹកន្ទំរតូវដធវើដ

ើងដោយអ្នកគងាវលថ្ដលចិតតលអ និងដចោះទទួលខុសរតូវ ថ្ដលដរបើដំបងដដើ

ម៊ីបដឹកន្ទំ និងការពារដចៀមរបស់ពួកដគ មិនថ្មនដរបើសំរាប់វាយដទ។ “សុ៊ីវ ិត” រតូវបានកាន់ដោយ
អ្នកដឹកន្ទមរពោះវ ិហាររហ្ូតមកដល់សពវនថងដនោះ ជាសញ្ញដមួយននការដឹកន្ទំ និងមិនថ្មនវាយដំ
ដទ។ ដយើងគួរថ្តចងចាំថ្ដរថ្ន ពាកយ “ដំបង” ថ្ដលដរបើកុ ងទំ
ន នុកតដមកើង ២៣ កំស្ថនតមនុសស។

…កនុងចាប់សញ្ញដចាស់ទំងមូល ថ្ដលរពោះបានបងាាញដល់របជារាស្រសតរបស់រពោះអ្ងគ រមនកថ្នលង

ណាមួយថ្ដលបងាាញព៊ីការវាយដំកុមារដទ… កនុងអ្តថបទរពោះគមព៊ីរមិនមានការ ថ្ណន្ទំព៊ីការវាយដំ
ឬ បងាាញព៊ីដពល ឬ នរណាថ្ដលរតូវវាយដំដទ។ រគ៊ីសប
ត រ ិស័ទសំលឹងដមើល រពោះដយសូព៊ីរដបៀប

រស់ដៅជ៊ីវ ិតរបស់ពួកដគ។ រមនភសតុាងណាមួយបងាាញថ្ន រពោះអ្ងគដលើកខគមព៊ីរដដើម៊ីបបងាាញព៊ី

ការវាយដំកុមារដទ។ រាល់កំណត់ដហ្តុព៊ីទដងវើរបស់រពោះដយសូជាមួយកុមារសុទធថ្តជាភាពទន់ភលន់
សុភាព និងមានការដររព… រពោះដយសូមានបនទូលថ្ន រពោះរាជយរបស់រពោះជាមាចស់ហាក់ប៊ីដូចជា
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កូនដកមងតូចថ្ដរ ដហ្ើយអ្វ៊ីក៏ដោយថ្ដលដយើងដធវើចំដពាោះ កុមារតូចដន្ទោះដយើងដធវើចំដពាោះរពោះអ្ងគ។

ខគមព៊ីរដនោះបងាាញយ៉ា ងចាស់ថ្នរមនការោក់ទណឌកមមដលើរាងកាយ និងការដធវើឲ្យដកមងអាមា៉ា ស់។
៣. ជនរ ំដោភបំពានថ្ដលដផ្ទតតដលើអ្ងគការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ
ជួនកាល ជនរ ំដោភបំពានកុមារដផ្ទតតដលើអ្ងគការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ ដដើម៊ីបអាចចូលដៅជិតកុមារ ថ្ដល
ងាយរងដររោះ។ កនុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរគ៊ី សប
ត រ ិស័ទ បុ គគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតអាចបដងកើតទំ ន្ទក់
ទំនងជិតសនិតជាមួ យកុ មារ។ កនុងទំ ន្ទក់ ទំនងដនោះ ពួ កដគអាចអ្ូ សទញកុ មារឲ្យបដញ្ចញ

សកមមភាពថ្ផនកផលូវដភទ និ ងគំ រាមកំ ថ្ហ្ងពួ កដគមិ នឲ្យរាយការណ៍ព៊ី ការរ ំដោភបំ ពានដនោះដទ។

ដពលខលោះ ជនថ្ដលរ ំដោភបំ ពានកុ មារក៏ ដធវើការកនុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរគ៊ី សប
ត រ ិស័ទដរពាោះ “ពួកដគ

ដឹងថ្ន ជាទូដៅរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទមានការអ្ត់ដទសដរចើន មានការទុកចិតតដរចើន និងដជឿជាក់។ បថ្នថមព៊ី
ដលើដនោះដទៀត ពួ កដគដឹ ងថ្នដៅកនុងអ្ងគការខលោះ របសិនដបើ ពួកដគរតូវបានដគចាប់ បានការថ្កថ្របចិតត
គំនិតរគប់ររន់នឹងទទួលការដលើកថ្លងដទស និងដចៀសវាងនូវការកាត់ដទស។26”

26

កោងអងគការសុវរិថភាព ទាំព័រ ១១៥
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ករែី

ក
ិ ា

ដតើគួរថ្តដធវើអ្៊ីដវ ផសងវ ិញដដើម៊ីបបញ្ឈប់ការរ ំដោភបំពានកនុងឧទហ្រណ៍ខាងដរកាម?
ដហ្តុអ្៊ីវបានជាព័នធកិចចដនោះដរជើសដរ ើសយកជំហានដនោះ ដដើម៊ីបបញ្ឈប់ការរ ំដោភបំពាន ដហ្ើយដតើ
ភាពអ្សកមមរបស់ពួកដគមានលទធផលថ្បបណា?
១. មណឌលកុមារកំរពាតូចមួយ រតូវបានបដងកើតដ

ើងដោយមាចស់ជំនួយមានក់ ថ្ដលចុោះមកដលង

មតងមាកល។ វាគឺ ជាផទោះស្ថមញ្ដ មួយកនុងសហ្គម ដហ្ើយដមើ លដៅជាផទោះសមរមយ ប៉ាុ ថ្នតអ្នកទសសន

កិចចមានក់ដឹងថ្ន ាមការពិត កុមារទទួលបានអាហារ សំដលៀកបំពាក់ ឬ ការថ្ថទំថ្ននំដពទយ តិចតួច
បំផុត។ មណឌលរតូវបានរគប់រគង ២៤/៧ ដោយស្រសត៊ីមានក់ និងទទួលបានជំនួយតិចតួចព៊ីរគូ
គងាវលកនុងសហ្គម។ ស្រសត៊ីដន្ទោះអ្ស់កំោង
ំ និ ងមួ រដ

៉ា ជាដហ្តុ ដធវើឲ្យន្ទងបដញ្ចញកំ ហ្ឹងដោយ

វាយដំ និងដជររបដទចកុមារ។ ដៅដពលដភញៀវទសសនៈកិចចដន្ទោះបានដៅជួបមាចស់ជំនួយ ដដើម៊ីបឲ្យ

បដងកើនថវ ិការ រត់ និយយថ្ន រត់ ចង់ ឲ្យមណឌលកុ មារកំ រពាដនោះមាន “កំរ ិតសមរមយដូចរបជាជន
កនុងសហ្គមថ្ដរ ដដើ ម៊ីបឲ្យពួ កដគអាចដធវើសមាហ្រណកមមដៅសហ្គមវ ិញ”។ ាមការពិតរត់ដធវើ
ការថ្រអ្ងាគសលុយបានដរចើ នព៊ី សហ្គមដោកខាងលិច ដហ្ើយទុ កលុយភាគដរចើ នកនុងដហាដ

៉ា

របស់ខួន
ល ! មណឌលកុមារកំរពាដនោះរតូវបានរាយការណ៍ដៅរោាភិបាល ដហ្ើយរោាភិបាលបានដចញ
បញ្ជ៊ីអ្នុស្ថសន៍ ឲ្យមាចស់ជំនួយបដងកើនកំរ ិតបទោាន27។

27

ករណីសិកាដាំបូងររូវបានសរសសរសឡើងសោយ បណិឌ រ សេលន មាយ
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖
អ្ងគការណាក៏អាចដធវើឲ្យកុមាររបឈម_________ ____ ________។ ថ្តយ៉ា ងណាមិញ អ្ងគការ
រគ៊ីសប
ត រ ិស័ទមានរដបៀបជាក់ោក់ដផសងៗ ថ្ដលអាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងដររោះថ្ននក់បាន ដូចជា
១) _____________ ថ្ដលរួមមានការបងខំឲ្យកុមារដធវើសកមមភាព “រគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ” ផទុយព៊ី ឆនទៈរបស់

ពួកដគ ២) ជំដនឿខុសឆគងអ្ំព៊ីអ្នកដឹកន្ទំ __________ __________ ការអ្ត់ ដទស ___________
ឬ ការោក់ទណឌកមមដលើរាងកាយ ថ្ដលន្ទំដៅរកការទទួលយកការ រ ំដោភបំពាន ឬ ថ្ថមទំងការ
ដលើកទឹកចិតតនូវការរ ំដោភបំពានដទៀតផង។ ៣) ជំដនឿ វបបធម៌ និងទំោប់របស់អ្ងគការរគ៊ីសម
ត ួយ
ចំនួន បានដធវើឲ្យកុមារងាយទទួលរងដររោះដៅនឹង

________ ដោយពាយមដរបើពួកដគដដើម៊ីប

ចូលដៅជិតកុមារ និងរ ំដោភបំពានពួកដគ។
ន
ាំ ួរពិភាកា៖
1. ដតើអ្នកធាលប់លឺព៊ីកុមារថ្ដលទទួ លការរ ំដោភបំ ពាន ាមរយៈការចូ លរួមរបស់ពួកដគកនុង
សកមមភាពរបស់រគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ?

2. ដតើភាពងាយរងដររោះខាងដលើដធវើឲ្យអ្នកមានការភាញក់ដផអើលឬដទ? ដតើអ្នកជំទស់ចំដពាោះ
គំនិតទំងដន្ទោះដទ? ដហ្តុអ្៊ីវ?
3. ដតើអ្នកគិ តថ្ន ជំដនឿ ឬ ឥរ ិយបថណាខលោះរតូវផ្ទលស់បូរកន
ត ុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នក ដដើ ម៊ីប
កាត់បនថយដររោះថ្ននក់ដល់កុមារ?

ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន្គប់្គង៖

4. ដតើចំនុចណាខលោះខាងដលើ អាចជាកាតងាយរងដររោះកនុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នក?

5. ដតើបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតរបស់អ្នកដឹងអ្ំព៊ីចំនុចដររោះថ្ននក់ទំងដនោះឬដទ? ដហ្តុអ្៊ីវបាន
ដឹង ឬ ដបើមិនដឹង ដតើដហ្តុអ្៊ីវ?
6. ដតើអ្នកអាចដធវើអ្៊ីវខលោះ ដដើម៊ីបធាន្ទបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតមិនមានជំដនឿខុសឆគងខាងដលើ ?
7. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកអាចដរបើជំហានណាខលោះ ដដើម៊ីបកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់
ទំងដនោះដៅដលើកុមារ?
សាំរាប់ព័រមានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណុត េះបណា
ត លការការពារកុ មារលនអងគការ Keeping
Children Safe វេគ ២ លាំហារ់ ២.៣ និង ២.៥ និង វេគ ៣ លាំហារ់ ៣.៣
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&i
d=17:english&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៥៖ សតើសយើងអាច្កាត់បនថយកត្តតស្រោះថ្នាក់ ណដលអងគការរប

ស់ យើងបងកស

ង
ើ

ដល់កមា
ុ រសោរសបៀបណា?
សដងខប៖

 បញ្ូច លការការពារកុ មារដៅកនុងការវាយតំ នលកមមវ ិធ៊ី
 បញ្ូច លការការពារកុ មារកនុងការបដងកើតកមមវ ិធ៊ី

 ធាន្ទនូ វការការពារកុ មារកនុងការបដងកើតកមមវ ិធ៊ី
កមមវ ិធ៊ីទំងឡាយណាថ្ដលដធវើការជាមួ យកុ មារ អាចដធវើឲ្យកុ មារងាយរងដររោះរបសិនដបើ បុគគលិក
ទំងអ្ស់មិនបានពិ ចារណាព៊ី បញ្ញ
ា ននការការពារកុ មារ កនុងការដរៀបថ្ផនការ និ ងអ្នុ វតតសកមមភាព
កមមវ ិធ៊ីរបស់ពួកដគ។ អ្ងគការទំងដន្ទោះរតូវវាយតំ នលកាតដររោះថ្ននក់ ថ្ដលកុ មារអាចរបឈម ដដើ ម៊ីប

អាចឈានជំ ហានទប់ស្ថកត់ ឬ កាត់ បនថយកាតដររោះថ្ននក់ ថ្ដលកុ មាររបឈម ដៅដពលចូ លរួមកនុង
សកមមភាពរបស់ពួកដគ។វាជាការដររោះថ្ននក់បំផុត គឺដៅដពលដយើងសនមត់ថ្ន ការរ ំដោភបំពាន
កុមារមិនអាចដកើតដ

ើងកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក។

ដដើម៊ីបធាន្ទថ្នកកុមារមានសុវតិថភាព និងទទួលការការពារ អ្ងគការគួរថ្តគិតពិចារណាដលើថ្ផនក
ទំងដនោះ ថ្ដលអាចឲ្យកុមាររបឈមនឹងកាតដររោះថ្ននក់ (សូមដមើលដមដរៀន ៤ ថ្ដលនិយយព៊ីការ

ខវល់ខាវយដផសងៗ)។ បថ្នថមព៊ីដលើដនោះដទៀត ជំហានបន្ទទប់គួរថ្តជាថ្ផនកមួយនន កមមវ ិធ៊ី ទំងអ្ស់នន
អ្ងគការ និងព័នធកិចច ថ្ដលដធវើការផ្ទទល់ ឬ របដយលជាមួយកុមារ28។
ជំហានទ៊ី ១៖ បញ្ូច លការការពារកុមារកនុងការវាយតំ នលកមមវ ិធ៊ី
ព័នធកិចចន៊ីមួយៗរតូវយល់ព៊ីការគំ រាមដល់ការការពារកុ មារ និ ងយល់ព៊ីធនធានដផសងៗកនុងសហ្គម
ថ្ដលពួកដគដធវើការជាមួយ និងរតូវយល់ព៊ីផលប៉ាោះពាល់ដល់សហ្គមទំងដន្ទោះ (វ ិជជមាន ឬ

អ្វ ិជជមាន) ដោយស្ថរកមមវ ិធ៊ីថ្ដលដរៀបថ្ផនការដោយព័ នធកិចច។ សំរាប់ ដរលបំ ណងដនោះ កនុងសហ្
គម ឬ តំបន់ដរលដៅន៊ីមួយៗ ព័នធកិចចដនោះរតូវវាយតំនល៖


ដតើកុមារទទួលបទពិដស្ថធន៍ នូវការរ ំដោភបំ ពាន អ្ំ ដពើ ហ្ិងា និ ងការដកងរបវ ័ញ្ចរបដភទ
ណាខលោះកនុងសហ្គមរបស់ដយើង ដហ្ើយដតើ កុមាររបដភទណាងាយរងដររោះនឹ ងការរ ំដោភ
បំពាន ឬ ការដកងរបវ ័ញ្ច?



ដតើកុមារថ្ដលងាយរងដររោះបំ ផុតមានជ៊ី វ ិតថ្បបណាថ្ដរ? ដតើ ពួកដគអាចរស់រានមានជ៊ីវ ិត
ថ្បបណាថ្ដរ? ដតើ ពួកដគដរបើ យនតការ ឬ ធនធានអ្វ៊ីខលោះ សំរាប់ ការរស់រានមានជ៊ី វ ិត?

28

សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ៧ អាំពីការបសងកើរ ការររួរពិនិរយ និងការវាយរាំដលកមមវ ិ្ី
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ដតើសហ្គមរបស់ដយើងមានធនធានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបជួយដល់ការការពារកុមារ?



ដតើមនុសសមានឥរ ិយបថ និងជំដនឿអ្វ៊ីខលោះចំដពាោះកុមារ?

“ខញុំដទើបថ្តមានអាយុ ១៥ឆ្នំ និងដរៀនថ្ននក់ទ៊ី៩ ដៅដពលដន្ទោះកត៊ីស្រសនម៉ារបស់ខុ ំរញ តូវបានបំផ្ទលញអ្ស់។
ខញុំបានទទួលរងការវាយរបហារដោយទឹកអាសុ៊ីត ដរពាោះខញុំបានបដិដសធសំដណើរដរៀបការ។

អ្នកអាចស្រសនម៉ាដមើលព៊ីការឈឺចាប់ ដៅដពលរតូវដគជោះទឹកអាសុ៊ីតដលើមុខ និងខលួនថ្បបដនោះ ប៉ាុថ្នតការ
ឈឺចាប់ដោយស្ថរការដរ ើសដអ្ើងព៊ីសងគម ខាលំងជាងការឈឺចាប់ថ្ផនករាងកាយ និងអាចមានរយៈ
ដពលយូរ” កុមាររងដររោះដោយទឹកអាសុ៊ីត, អាសុ៊ីខាងតបូង និងកណា
ត ល29

២. ការរួមបញ្ូច លការការពារកុ មារដៅកនុងការបដងកើតកមមវ ិធ៊ី
ការពិចារណាដៅដលើការការពារកុ មារ គួ រថ្តរតូវបានរួមបញ្ូច លកនុងការបដងកើតកមមវ ិធ៊ី ទំងអ្ស់។
ការពិចារណាដនោះគួរថ្តដធវើដ
ដ

ើងដៅដលើកាតដររោះថ្ននក់ននការការពារកុមារ ថ្ដលអាចដកើតមាន

ើងកនុងរគប់សកមមភាពទំងអ្ស់ ដហ្ើយគួ រថ្តមានជំ ហានដផសងៗដដើ ម៊ីបកាត់ បនថយកាតដររោះ

ថ្ននក់ទំងដន្ទោះ។ ឧទហ្រណ៍ រតូវមានវ ិធានការសមរមយដដើ ម៊ីបធាន្ទថ្ន គំ ដរាងរកសុ៊ីចិញ្ចឹមជ៊ីវ ិតមិ ន
ន្ទំដៅរកពលកមមកុមារ ដរពាោះឪពុ កមាតយរបស់កុមារតរមូវឲ្យកុ មារដធវើការកនុងរបររកសុ៊ីថ៊ី ម សំរាប់

រគួស្ថរ ឬ មណឌលសំចតអាចរតូវបថ្នថមបនទប់ទឹកទ៊ីព៊ីរ ដដើម៊ីបទប់ស្ថកត់កុំឲ្យដកមងស្រស៊ី និង ដកមងរបុស
ដធវើអ្៊ីម
វ ិនសមរមយចំដពាោះរនដៅវ ិញដៅមក។ការវាយតំ នលកាតដររោះថ្ននក់ ដលើការការពារកុ មារ រួម

មាន ការវាយតំនលដដើម៊ីបឲ្យដឹងថ្នដតើមានធនធានណាមួយ ឬ ទ៊ីកថ្នលងណា មួយថ្ដលដររោះថ្ននក់
កនុងសកមមភាពគំដរាង (ដូ ចជា កាំបិតកនុងផទោះបាយ ឬ ឧបករណ៍កថ្នលងដកមង ដលងមានដររោះថ្ននក់ )។

29

របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 56
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ការពិចារណាមួយចំនួនដលើការការពារកុ មារ សំរាប់ កមមវ ិធ៊ី ថ្ដលដធវើការជាមួ យកុ មារ រួមមាន៖


ការដឹកជញ្ូជ នកុ មារ

ដៅដពលសកមមភាពគំដរាងរួមបញ្ូច លការដឹ កជញ្ូជ នកុ មារ អ្ងគការគួ រថ្តមានសតង់ោថ្ដល

ដោោះស្រស្ថយបញ្ញ
ា ទំងដនោះ៖ ការយល់រពមរបស់ឪពុកមាតយ, មនុសសធំថ្ដលអ្មដំដណើរ (រួម
មាន ចំនួន, ដភទ, ទំនួលខុសរតូវ, ទដងវើ), ការធាន្ទរា៉ា ប់រង និងថ្ផនការអាសននបន្ទទន់។
សំរាប់ ដំដណើរផលូវឆ្ងយ ដូ ចជា ដំ ដណើរដៅដបាោះជំ រុ ំ ឬ សននិបាត អ្ងគការ គួ រថ្តធាន្ទនូ វចំ នុច

ខាងដលើ រួមមាន ការអ្នុ ម័តព៊ី កុងអ្ងគ
ន
ការ ការដរៀបចំ របស់កុមារ ការ សំរាករគប់ ររន់ របស់
កុមារ និងឳកាសសំរាប់កំស្ថនត


ការពិនិតយរគប់រគងកុមារ
គួរថ្តមានដរលការណ៍ថ្ណន្ទំចាស់ោស់អ្ំព៊ីផលដធៀបចំនួន អ្នកពិនិតយរគប់រគង និង
កុមារកនុងសកមមភាពន៊ីមួយៗ។ មនុ សសធំ ថ្ដលពិ និតយរគប់ រគងកុ មារ គួ រថ្តទទួ លការបណុត ោះ
បណា
ត លដលើការការពារកុមារ (រួមមាន ពិ ធ៊ីការអាកបបកិ រ ិយ និ ងការោក់ វ ិន័ យ ដលើកុមារ)



សុខភាព និងសុវតថិភាព
មានបញ្ញ
ា សុខភាព និងសុវតិថភាពដរចើន ថ្ដលរតូវពិចារណា ដៅដពលដរៀបចំសកមមភាព
កមមវ ិធ៊ី ។

អ្ងគការ Keeping Children Safe បានគូសបងាាញសំនួរខាងដរកាម ដដើម៊ីបដធវើការ ពិចារណា
កនុងកមមវ ិធ៊ីន៊ីមួយៗ៖

ដតើទ៊ីាំងកមមវ ិធ៊ីមានលកខណៈយ៉ា ងណា ទក់ទងនឹងថ្ផនកសុខភាព និងសុវតិថភាព?
(ឧទ. ដររោះថ្ននក់អ្គគ៊ីភ័យ, ។ល។)

ដតើអ្នកមានបនទប់បងគន់រគប់ររន់ឬដទ?

ដតើអ្នកមានសមាភរៈសដង្រ្ងាគោះបន្ទទន់ សំរាប់ដររោះថ្ននក់បន្ទទន់តូចាចឬដទ?
ដតើទ៊ីាំងកមមវ ិធ៊ីងាយស្រសួលសំរាប់ជនពិការថ្ដរឬដទ? ដតើមានអាររ
និងសមាភរៈសំរាប់ពួកដគឬដទ?

ដតើកុមារទំងដនោះមានតរមូវការចំណ៊ីអាហារពិដសស ឬ តរមូវការថ្ផនកដពទយឬដទ?
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ការយល់រពមរបស់ឪពុកមាតយ
ដៅដពលអាចដធវើបាន ឪពុកមាតយ ឬ អាណាពាបាលគួរថ្តផតល់ការយល់រពមសំរាប់ កុមារ



ដដើម៊ីបចូ លរួម ដហ្ើយថ្បបបទថ្ដលបំ ដពញរួចគួ រថ្តរកាទុ កកនុងឯកស្ថរ
ថ្ផនការអាសននបន្ទទន់

បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតគួរថ្តដឹងថ្នរតូវទក់ទងដៅនរណា ដហ្ើយដតើគួរថ្តដធវើអ្៊ីវ
របសិនដបើមានការអាសននបន្ទទន់ទក់ទងនឹងកុមារ។ ពត៌មានទក់ទងអាណាពាបាល គួរ
ថ្តទក់ទងបានយ៉ា ងស្រសួល។
៣. ការធាន្ទនូវការចូលរួមរបស់កុមារកនុងការបដងកើតកមមវ ិធ៊ី30
កុមារ និងដកមងៗជំ ទង់ គួរថ្តចូ លរួមកនុងការបដងកើតកមមវ ិធ៊ី ជួ យកំ ណត់ កាតដររោះថ្ននក់ ដផសងៗ

ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ។ ពួកដគអាចមានគំនិតដរចើនទក់ទងនឹងទ៊ីកថ្នលងអ្សុវតិថភាព និង
សុវតិថភាព ឬ ដពលដវោសំរាប់សកមមភាព។ ការសិកាក៏បានបថ្នថមថ្ដរថ្ន ការការពារកុមារ អាច
មានតំនលទក់ទងនឹងការដរជើសដរ ើសអ្នកសម័រគចិតត ដរពាោះកុមារស្ថគល់មនុសសធំថ្ដលមានដររោះ
ថ្ននក់ កនុងសហ្គម ដហ្ើយអាចជួ យធាន្ទថ្ន ពួ កដគមិ នរតូវបានដរជើ សដរ ើស ឬ រតូវបានទទួ លនូ វអ្នក
សម័រគចិតត ឬ បុគគលិកកនុងកមមវ ិធ៊ី ដផសងៗ។

“ស្ថតប់បញ្ញ
ា និងសំដលងរបស់កុមារ ទក់ទងនឹងបញ្ញ
ា កុមារ… ដលើកទឹកចិតតកុមារឲ្យបងាាញ និង
បដងកើតដវទិកាដដើម៊ីបឲ្យកុមារនិយយដចញ។” (យុវជនព៊ីរបដទសនថ និងរបដទសដវៀតណាម)31

30

សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ២ សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីការច្ូលរួមរបស់កុមារ

31

“កុមារយល់ពីរសបៀបកុមារសផសងសទៀរមានការឈឺចប់៖ កុមារ និងសកមងជាំទង់និយាយសច្ញពីការសកងរបវ ័ញ្ចផលូវសភទ” អងគការទសសនៈពិភពសលាក

អនតរជារិ (២០០៨)
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ករែី

ក
ិ ា

១. កមមវ ិធ៊ី មណឌលសំចតសំរាប់ កុមារាមចិ ដញ្ចើមថនល់ សំដរចចិ តតថ្នខលួននឹ ងបដងកើតកមមវ ិធ៊ី សិលបៈមួ

យ។ រកុមជំ នុំធំមួយដៅសហ្រដាអាដមរ ិចបានបញ្ូជ នសមាភរៈសិលបៈ រួមមាន កនង្រ្នត កាវរកោស និ ង
ដមមនដពណ៌។ មណឌលកុមារកំ រពាបានជួ ល និ ងបណុត ោះបណា
ត លអ្នកសម័រគចិ តតកុង
ន តំ បន់ ដដើ ម៊ីបឲ្យ
ពួកដគបដរងៀនដមដរៀនសិលបៈ ៣នថងកុង
ន ១សបាតហ្៍។

នថងមួយ ដកមងរបុសៗបានដឈាលោះរបថ្កករន ដកមងរបុសមានក់បានយកកនង្រ្នត ដហ្ើយចាក់ដកមងរបុស
មានក់ដទៀត។ ដទោះប៊ីជាដកមងដន្ទោះបានជាដោយស្ថរការវោះកាត់ក៏ដោយ ប៉ាុថ្នតដកមងដន្ទោះបានរតូវ
របួ សជាខាលំង។ ដកមងរបុសថ្ដលចាក់ ដកមងមានក់ ដទៀត រតូវបានចាប់ ខួន
ល និ ងរតូវបានបញ្ូជ នចូ លគុ ក
សំរាប់ដកមងៗរយៈដពល ១ថ្ខ។

បន្ទទប់ព៊ីសញ្ជឹងគិតរួចមក បុ គគលិកអ្ងគការទទួ លស្ថគល់ថ្ន ពួ កដគមិ នគួ រមានកនង្រ្នតមុតស្រសួចកនុង
បរ ិដវណមណឌលដទ ដហ្ើយបានសំណូមពរឲ្យរកុមជំ នុំដៅសហ្រដាអាដមរ ិច បញ្ូជ នកនង្រ្នតរាងមូ ល

សំរាប់សកមមភាពសិលបៈ។ បុគគលិកក៏រតូវដធវើការពិភាកាជាមួយកុមារ សមាជិកសហ្គម និង អ្នក
សម័រគចិតត ដដើ ម៊ីបកំ ណត់ ព៊ីរដបៀបដផសងៗថ្ដលកុ មារអាចរបឈមនឹ ងដររោះថ្ននក់ ដៅដពលចូ លរួមកនុង
សកមមភាពដផសងៗ។

ពួកដគបានកំណត់បាននូវកាតដររោះថ្ននក់មួយចំនួន រួមមាន ដកមងស្រស៊ីៗដៅបនទប់ទឹកមានក់ឯង ការ
ដរបើទណឌកមមដលើរាងកាយដោយអ្នកសម័រគចិតតមានក់ និងឥរ ិយបថរបស់កុមារមួយចំនួនរបឆ្ំងនឹង
កុមារជនជាតិភាគតិ ចដៅកនុងមណឌល។ បុ គគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតបានដរៀបជំ ហានដដើ ម៊ីបកាត់

បនថយកាតដររោះថ្ននក់ទំងដនោះ ដហ្ើយបានបដងកើតរកុមវាយតំនលកុមារ និងមនុសសធំ ដដើម៊ីបជួយឲ្យ
ព័នធកិចចបនតវាស់ថ្វង និ ងដរៀនព៊ី រដបៀបដផសងៗថ្ដលលអរបដសើរ ដដើ ម៊ីបជួ យឲ្យកុ មារមានសុវតិ ថភាពកនុង
សកមមភាពរបស់ពួកដគ។

២. ព័នធកិចចរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទសំរាប់ កុមារាមដងផលូវ មានដជាគជ័ យ និ ងដំ ដណើរការបានយ៉ា ងលអ។

បុគគលិកមានភាពរ ំដភើបជាខាលំង អ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលរពោះកំពុងដធវើ។ ពួកដគរ ៊ីករាយថ្ដលអ្នកសម័រគចិតតមកដធវើ
ការជាមួយពួកដគ។ ពួកដគមិនមានដរលនដយបាយការពារកុមារ។
នថងមួយ ដកមងមានក់ បានមករបាប់ បុគគលិកថ្ន មានអ្នកសម័រគចិ តតបរដទសមានក់ បានរ ំដោភបំ ពានខលួន។
ដៅដពលជួ បនិយយជាមួ យអ្នកសម័រគចិ តតដន្ទោះ រត់ បានស្ថរភាពថ្ន រត់ បានរ ំដោភបំ ពានផលូវ
ដភទដលើដកមងរបុស ៨ន្ទក់ ដទោះប៊ីជាដកមងៗខលោះអាយុដលើស ១៨ឆ្នំក៏ដោយ។
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បុគគលិកមានកំហ្ឹង និងឆងល់ជាខាលំង។ ពួកដគអ្ត់ដឹងថ្នរតូវដធវើយ៉ាងដម៉ាចដទ ដូដចនោះពួកដគបានសុំ
ឲ្យអ្នកសម័រគចិតតដន្ទោះដចញព៊ី មណឌល។ អ្នកសម័រគចិ តតដន្ទោះបានរតលប់ ដៅស្រសុកកំ ដណើតរបស់ខួន
ល
វ ិញ។ បន្ទទប់មក បុ គគលិករូបដន្ទោះបានចូ លរួមដរៀនវគគបណុត ោះបណា
ត លការការកុ មារ ដហ្ើយទទួ ល

ស្ថគល់ថ្ន ពួកដគមិនថ្ដលបានដោោះស្រស្ថយបញ្ញ
ា ដនោះឲ្យបានរតឹមរតូវដទ ដហ្ើយពួកដគខាលចថ្រកង ថ្ន
ជនបរដទសថ្ដលជាអ្នកសម័រគចិតតដន្ទោះ អាចនឹងដៅរ ំដោភបំពានកុមារដនទដទៀត។ ដៅដពលដន្ទោះ
ិ៍ ត
ដករដឈា
ម ោះរបស់ព័នធកិចចរតូវប៉ា ោះពាល់យ៉ាងខាលំង32។

32
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទសដងខបខាងដរកាម៖
អ្ងគការរតូវយល់ព៊ីកាតដររោះថ្ននក់ដផសងៗថ្ដលកុមារកំពុងរបឈមដដើម៊ីបអាចដបាោះជំហានទប់ស្ថកត់
ឬ កាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ ថ្ដលកុមារនឹង

_________ __________ ____________ កនុង

សកមមភាពរបស់ពួកដគ។ ការដនោះចាប់ដផតើមជាមួយអ្ងគការ ___________ ការគំរាមកំថ្ហ្ងដៅដលើ
ការការពារកុ មារ និ ងធនធានកនុងសហ្គមដរលដៅ និ ងអ្ំ ព៊ីរដបៀបថ្ដលពួ កដគអាចទទួ លការប៉ា ោះ
ពាល់ (វ ិជជមាន ឬ អ្វ ិជជមាន) ដោយកមមវ ិធ៊ីថ្ដលបានដររងទុ ក។ វាក៏ រម
ួ បញ្ូច ល អ្ងគការថ្ដល

ពិចារណាដល់កាតដររោះថ្ននក់ ដល់ការការពារកុ មារ ថ្ដលអាចដកើ តមានកនុងរគប់ ____________
និងដបាោះជំ ហានដដើម៊ីបកាត់ បនថយកាតដររោះថ្ននក់ ថ្ដលបានកំ ណត់ ដឃើញ។ ការដនោះរួមបញ្ូច លកាត
ដររោះថ្ននក់ ថ្ដលទក់ ទងនឹ ងការដឹ កជញ្ូជ នកុ មារ ___________ របស់កុមារ សុខភាព និងសុវ
តិថភាព ការរពមដរពៀងរបស់ឪពុកមាតយ និងថ្ផនការសដង្រ្ងាគោះបន្ទទន់។ ជាចុងដរកាយ

_________

គួរថ្តចូលរួមកនុងការបដងកើតកមមវ ិធ៊ី ណាមួ យ ជួ យកំ ណត់ កាតដររោះថ្ននក់ ទក់ ទងនឹ ងការការពារ
កុមារ។

ន
ាំ ួរពិភាកា
1. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចបងករដររោះថ្ននក់អ្៊ីវខលោះដល់កុមារ?
2. ដតើអ្នកស្ថគល់ព៊ីដរលការណ៍អ្ងគការរបស់អ្នក កនុងការកាត់ បនថយកាតដររោះថ្ននក់ ដល់
កុមារកនុងថ្ផនកដផសងៗថ្ដលបានដរៀបរាប់ ខាងដលើឬដទ?

3. ដតើអ្នកថ្ដលបានស្ថតប់ កុមារ និ ងរួមបញ្ូច លពួ កដគ ដដើ ម៊ីបជួ យកំ ណត់ និ ងកាត់ បនថយកាត
ដររោះថ្ននក់កុងសកមម
ន
ភាពណាមួ យឬដទ? ដតើអ្នកអាចដធវើការដន្ទោះដោយរដបៀបណា?

ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន្គប់្គង

4. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកដរបើដំដណើរការអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបវាយតំនលបញ្ញ
ា ននការរ ំដោភបំពាន និង
បញ្ញ
ា ននការការពារកុមារកនុងសហ្គមរបស់អ្នក? ដតើបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់
ចូលរួម ឬ យល់ដឹងអ្ំព៊ីរបកគំដហ្ើញននការវាយតំនលដនោះថ្ដរឬដទ?

5. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកបានវ ិភាគថ្ដរឬដទថ្ន សកមមភាពដផសងៗកនុងគំ ដរាង/ ព័នធកិចច
របស់អ្នក អាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងដររោះថ្ននក់ ? ដតើបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់
យល់ព៊ីកាតដររោះថ្ននក់ទំងដនោះឬដទ?
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6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករតូវដបាោះជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបដធវើការកំណត់ឲ្យកាន់ថ្តចាស់ និងកាត់
បនថយកាតដររោះថ្ននក់ដល់កុមារ កនុងសកមមភាពអ្ងគការរបស់អ្នក?

7. ដតើគំនិតរបស់កុមារអ្ំព៊ីសុវតិថភាព កាតដររោះថ្ននក់ និងការការពារ រតូវបានយកមក
ពិចារណាយ៉ា ងយកចិតតទុកោក់ កុងអ្ងគ
ន
ការរបស់អ្នកឬដទ?
សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណុត េះបណា
ត លការការពារកុ មាររបស់អងគការ Keeping
Children Safe, វេគ ៣, លាំហារ់ ៣.៧
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e
nglish&Itemid=4

សូមសមើលផងដដរអាំពីសមសរៀន រសបៀបអនុវរតកាំរ ិរបទោឋន របស់អងគការ Keeping Children Safe “កាំរ ិរ
បទោឋនទី ៣៖ បងាកសររេះថានក់ច្ាំសពាេះកុមារ ជាំហានទី ៣”
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4

44

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

ជាំហានទី ៤៖ ការកាត់បនថយកត្តតស្រោះថ្នាក់ណដលអងគការបងករស

ង
ើ ដល់កមា
ុ រ

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥)
ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ូច លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤)
ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ

ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩)

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥)
ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣)
ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណន្ទំព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១)

អ្ងគការគួរថ្តបដងកើត បរ ិោានមួ យថ្ដលកុមារទទួ លបានសុវតិ ថភាពកនុងសកមមភាពអ្ងគការទំងអ្ស់។
កនុងជំហានទ៊ី ៤ អ្នកនឹងដរៀនអ្ំព៊ីជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួន ថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកគួរថ្ត
ដធវើ ដដើម៊ីបកាត់បនថយ ឬ ដកដចញនូវកាតដររោះថ្ននក់ដផសងៗ ថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកអាច
បងកដ

ើងដៅដលើកុមារ - រួមមាន បដងកើតពិធិការអាកបបកិរ ិយចាស់ោស់សំរាប់បុគគលិក និងអ្នក

សម័រគចិតត ដដើ ម៊ីបអ្នុ វតតការោក់ វ ិន័ យអ្ហ្ិងា និ ងវ ិជចមានដលើកុមារ និ ង ជួ យពួ កដគឲ្យទទួ លស្ថគល់
ការរ ំដោភបំពាន។ ជំហានដនោះក៏ពិភាកាអ្ំព៊ីរដបៀបដលើកទឹកចិតត និងដឆលើយតបដៅនឹងរបាយ
ការណ៍ននការរ ំដោភបំពានកុ មារ ឬ ការគំ រាមកំ ថ្ហ្ង កនុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នក។
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សមសរៀនទី ៦៖ សតើសរលការែ៍អែីខ្លោះ ណដលបុគគលក
ិ ្តូវសធែើសដើមីបជួយការពារកុមារពី កត្តត
ស្រោះថ្នាក់?
សដងខប៖
 ដតើ ពិធ៊ីការអាកបបកិ រ ិយគឺ ជាអ្វ?
៊ី
 ដតើ ពិធ៊ីការអាកបបកិ រ ិយគួ រថ្តនិ យយអ្ំ ព៊ីថ្ផនកអ្វ៊ីខលោះ?

 ដតើដរលការណ៍អ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលជាដរលការណ៍ោក់ វ ិន័ យលអសំរាប់ កុមារ?
បុគគលិករបស់ដយើង និ ងមនុ សសដនទដទៀតថ្ដលដធវើការកនុងអ្ងគការជាដរចើ ន ចាំបាច់ រតូវមានដរល

ការណ៍ចាស់ោស់ អ្ំព៊ីអាកបបកិរ ិយណាថ្ដលអាចទទួលយកបាន និងអាកបបកិរ ិយណាថ្ដល
មិនអាចទទួលយកបាន ចំដពាោះកុមារ។ ដរលការណ៍ចាស់ោស់អ្ំព៊ីអាកបបកិរ ិយរបស់បុគគលិក
ជួយឲ្យកុមារមានសុវតិ ថភាព ដៅដពលពួ កដគចូ លរួមកនុងសកមមភាពរបស់ដយើង ក៏ ដូចជាបងាករការ
ដចាទរបកាន់មិនរតឹមរតូវចំដពាោះបុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត ឬ ដភញៀវថ្ដលមកដលង អ្ងគការ។ អ្ងគការ
របស់ដយើងគួរថ្តបដងកើតរបដភទននដរលការណ៍សំខាន់ព៊ីរ៖ ពិធ៊ីការ អាកបបកិរ ិយ

ការណ៍ោក់វ ិន័យកុមារ។

និង ដរល

ពិធ៊ីការអាកបបកិរ ិយ
ពិធ៊ីការអាកបបកិរ ិយគឺជាដសចកត៊ីថ្ថលងថ្ដលខល៊ីដហ្ើយចាស់ោស់អ្ំព៊ីអាកបបកិរ ិយថ្ដលបុគគលិក
និងមនុសសធំ ដនទដទៀតកនុងអ្ងគការគួ ររបរពឹ តិ ច
ត ំ ដពាោះកុ មារ និ ងអាកបបកិ រ ិយណាថ្ដលមិ នគួ រ

របរពឹតិត។ ដពលខលោះពិធ៊ីការអាកបបកិរ ិយក៏អាចដៅថ្ន “រកមកិរ ិយ”។ ពិធ៊ីការ អាកបបកិរ ិយគួរថ្ត
ជួយឲ្យបុគគលិករបស់ដយើងយល់ព៊ីតរមូវការ និ ងការហាមរបាមកនុងថ្ផនកដផសងៗខាងដរកាម៖
កិចចការរបតិបតិតលអ ដៅដពលដធវើ

ការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយ

ការផ្ទទល់ជាមួយកុមារ
ចាប់មនុសសធំព៊ីរន្ទក់៖ ដៅដពល បរ ិោាន និងកថ្នលងដធវើការ
ថ្ដលអាចដធវើដៅបានគួរថ្តដធវើដៅ
ាមចាប់ “មនុសសធំព៊ីរន្ទក់ ”។
ដនោះមានន័យថ្ន មនុសសព៊ីរន្ទក់ ឬ
ដរចើនន្ទក់ រតួតពិនិតយដមើល
សកមមភាពរបស់កុមារថ្នបានចូល
រួម និងមានវតតមានរគប់ដពល
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ការដឹ កជញ្ូជ នកុ មារ
ភាស្ថ និងសមធម៌

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

ការទទួលស្ថគល់ថ្ន មនុសសធំ

ការដរៀបចំកថ្នលងដគង

ការោក់ វ ិន័ យ

ថ្តងថ្តជាអ្នកទទួលខុសរតូវជានិចច
ដទោះប៊ីជាកុមារមានអាកបបកិរ ិយ
ថ្បប “ដស្រសើបស្រស្ថលថ្ផនកផលូវដភទ”
ឬ ដធវើឲ្យមានរបតិកមម

សហ្គម (កុមារ និងមនុសសធំ ) គួរថ្តទទួលបានពត៌មានចាស់អ្ំព៊ីពិធ៊ីការអាកបបកិរ ិយ និង
ទទួលបានរដបៀបរាយការណ៍អ្ំព៊ីការសងស័យព៊ីបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតត ថ្ដលបានរ ំដោភ ពិធ៊ីការ
អាកបបកិរ ិយ។
សូមដមើលដមដរៀន ៩ សំរាប់ពត៌មានលំអ្ិតអ្ំព៊ីយនតការននការរាយការណ៍។
ការោក់វិន័យ
ដោយបុគគលិករបស់ដយើងទំងអ្ស់រតូវតរមូវឲ្យផតល់ការថ្ថទំដល់កុមារវាជាការសំខាន់ថ្ដលដយើង
រតូវបំពាក់បំប៉ានពួកដគនូវដរលការណ៍ថ្ណន្ទំចាស់ោស់ទក់ ទងនឹ ងការោក់ វ ិន័ យដលើកុមារ។

ពាកយថ្នោក់វ ិន័យ ដចញមកពាកយឫស “ស្ថវ ័ក” ដហ្ើយមានន័យថ្ន បណុ ត ោះបណា
ត ល ឬ បដរងៀន

ដដើម៊ីបបដងកើតបុគគលិកលកខណៈ ឬ អាកបបកិរ ិយជាក់ោក់។ មនុសសជាដរចើនយល់រចលំ ដហ្ើយគិត
ថ្នពាកយ “ោក់វ ិន័យ” មានន័យថ្ន “ការោក់ទណឌកមម។ ាមការពិត ការោក់វ ិន័យរួមមានវ ិធ៊ី

ស្ថស្រសតជាដរចើន ថ្ដលជួយបដងកើតបុគគលិកលកខណៈ និងអាកបបកិរ ិយវ ិជជមានកនុងកុមារ។ ការោក់វ ិ
ន័យអាចរតូវបានកំណត់និយមន័យថ្នជា “របព័នធបដរងៀន និងថ្ថទំមួយ ថ្ដលដរៀបចំកុមារឲ្យ
សំដរចនូវសមតិថភាព ការដចោះទប់ចិតតខួ នឯង
ល
ការតំរង់ផូ វខល
ល ួ នឯង និងការថ្ថទំអ្នកដនទ។33”

្បសភទលនការោក់វិន័យ
របព័នធោក់ វ ិន័យថ្ដលមានរបសិទិធភាពរតូវមានធាតុ ប៊ី។ ធាតុ ទំងប៊ី ដន្ទោះគឺ ៖
១) បរ ិោាន

ថ្ដលផតល់ការថ្ថទំកំ ណត់ ដោយទំ ន្ទក់ទំនងថ្ដលវ ិជជមាន និ ងមានការរំរទរវាង

កុមារ-មនុសសធំ

33

“ការដណនាាំសាំរាប់ការោក់វ ិន័យដដលមានរបសិទិធភាព” American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects of

Child and Family Health, Pediatrics, Vol. 101, No. 4, April 1998, p. 723.
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ដនោះគឺជាបរ ិោានមួយថ្ដលរបដសើរបំ ផុត ដដើ ម៊ីបជួ យកុ មារឲ្យដរៀននូ វអាកបបកិ រ ិយថ្ដលវ ិជជមាន។
អ្នកអាចកស្ថងទំន្ទក់ទំនងថ្ដលវ ិជជមាន ជាមួ យកុ មារ ាមរយៈ34៖
បងាាញព៊ីចំណាប់អារមមណ៍ចំដពាោះកុមារមានក់ៗ

ស្ថវគមន៍កុមារមានក់ដោយដៅដឈាមោះពួកដគ

និងថ្សវងយល់ព៊ីចំណាប់អារមមណ៍របស់ពួកដគ
សំរល់ដមើលដៅដពលពួកដគបងាាញថ្ន
មានការរ ំខាន មួដ

ផតល់ការដលើកទឹកចិតតសំរាប់ការពាយម

៉ា រពួយបារមភ ឬ ខវល់ខាវយ

របស់ពួកដគ

ថ្សវងរកអ្វ៊ីមួយវ ិជជមាន ដដើ ម៊ីបនិ យយដៅកាន់

រ ំពឹងថ្ន កុមារទំងអ្ស់នឹងមានអារកបប

កុមារមានក់ៗដរៀងរាល់នថង

កិរ ិយលអ

ទុកចិតតពួកដគដោយផតល់ទំនួលខុសរតូវឲ្យដធវើ
២) យុទធស្ថស្រសតដរតៀមខលួនជាមុ ន សំរាប់បដរងៀន និងពរងឹងអាកបបកិរ ិយថ្ដលចង់បាន
វាគឺជាថ្ផនកដ៏សំខាន់ មួយននការោក់ វ ិន័ យដដើ ម៊ីបពរងឹ ង និ ងផតល់រងាវន់ សំរាប់ អាកបបកិ រ ិយវ ិជជមាន
កនុងកុមារ ដដើម៊ីបឲ្យកុ មារយល់ និ ងអ្នុ វតតអាកបបកិ រ ិយទំងដន្ទោះ។ ពាកយសរដសើរថ្ដលចំ ៗ និ ងរចំ
ថ្ដលៗ គឺជាវ ិធ៊ី ស្ថស្រសតោក់ វ ិន័ យមួ យដ៏ សំខាន់ បំផុត។ វាជួ យឲ្យកុ មារដរៀន និ ង អ្នុ វតតអាកបប

កិរ ិយថ្ដលវ ិជជមាន ដរពាោះកុ មារទំងអ្ស់ចង់ បានពាកយសរដសើរ។ វ ិធ៊ី ស្ថស្រសត បដរងៀនថ្បបដរតៀម
ខលួនដ៏សំខាន់ មួយដទៀត គឺ ជាគំ រម
ូ ួ យសំរាប់ មនុ សសធំ

- កុមារដរៀនព៊ីអាកបបកិរ ិយរបស់មនុសសធំ

ថ្ដលអាចជួយឲ្យកុមារទទួលយកនូវដមដរៀនថ្ដលមនុសសធំចង់បដរងៀន។

ដរលការណ៍សំរាប់ពរងឹងអាកបបកិរ ិយវ ិជជមាន
ផតល់ការយកចិតតទុកោក់វ ិជជមានជារបចាំ ថ្ដលដយើងដៅថ្ន “ដពលដវោពិដសស” (ឳកាសកនុងការ
របាស្រស័យទក់ទងវ ិជជមាន មានស្ថរៈសំខាន់ណាស់សំរាប់កុមាររគប់អាយុទំងអ្ស់)

ស្ថតប់កុមារដោយយកចិតតទុកោក់ និងជួយឲ្យពួកដគដរៀនពាកយដផសងៗ ដដើម៊ីបបដញ្ច ញអារមមណ៍
របស់ពួកដគ។

ផតល់ឳកាសឲ្យកុមារដធវើការសំដរចចិតត ដៅដពលមានជំដរ ើសសមរមយ បន្ទទប់មកជួយឲ្យពួកដគដរៀន
វាយតំនលព៊ីលទធផលននការសំដរចចិតតរបស់ដយើង។

34

ការជួយដល់កុមារដដលមានបញ្ជ
ា ពិបាកដផនកអាកបបកិរ ិយាៈ មេគុសទសក៏ដណនាាំសាំរាប់អនកជាំនួយការោលាសរៀន Glenys Fox, David Fulton

Publishers, inc., 2001, pp. 3-4.
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ពរងឹងអាកបបកិរ ិយថ្ដលចង់បាន ដោយដរបើពាកយសរដសើរជាញឹកញាប់និងដមើលរ ំលងនូវកំហ្ុស
បនតិចបនតួច។

ដធវើជាគំរន
ូ ូវអាកបបកិរ ិយថ្ដលមានរដបៀប អាចទទួលយកបាន ការរបាស្រស័យទក់ទងថ្ដលមាន
ការដររព និងយុទធស្ថស្រសតដោោះស្រស្ថយជំដោោះដោយសហ្ការណ៍រន35។

៣) យុទធស្ថស្រសតរបតិកមម ដដើម៊ីបកាត់បនថយ ឬ លប់បំបាត់អាកបបកិរ ិយថ្ដលមិនចង់បាន
បុគគលិកថ្ថទំកុមារថ្ដលជាមនុសសធំមានទំនួលខុសរតូវ ដដើម៊ីបជួយកុមារយល់ និងដចៀសវាង
អាកបបកិរ ិយថ្ដលដររោះថ្ននក់ មិនសមដហ្តុផល និងបងកដររោះថ្ននក់ដល់អ្នកដនទ។ បុគគលិក និង
អ្នកសម័រគចិតតរតូវយល់ថ្ន ការោក់ទណឌកមមហ្ិងាមិនអាចទទួលយកបានដទ ដហ្ើយពួកដគរតូវមាន
ចំដណោះដឹងអ្ំព៊ីជំដរ ើសថ្ដលមិ នដរបើ ហ្ិងា ដូ ចជា ផលវ ិបាកថ្បបធមមជាតិ ដៅមកនិ យយការដក
យកដចញសិទិធមួយចំនួន និងការថ្សវងរកដហ្តុផល។

ចំនុចសំខាន់ៗទក់ទងនឹងការោក់ទណឌកមម៖
ការោក់ទណឌកមមរតូវមានលកខណៈនឹងនរ និងាមោនជាប់។
ការោក់ទណឌកមមគួរថ្តដធវើភាលមៗ។ កុមារមានការចងចាំខ៊ីល ដៅដពលភាជប់ទំន្ទក់ទំនងននកិចចការ
ដៅនឹងលទធផល។ ការរពមានគឺជាជំហានដំបូង។

ការោក់ទណឌកមមរតូវពនយល់ដហ្តុផល។ វ ិន័យថ្ដលបានបំពាន រតូវដធវើការពនយល់។
ការោក់ទណឌកមមចូលកនុងន័យឧរកិដាកមម។ របសិនដបើកុមារដធវើឲ្យរកខវក់ ឬ ពរងាយសំរាម
ពួកដគរតូវសំអាត។

ការោក់ទណឌកមមរតូវមានភាពយុតិតធម៌។ កុំោក់ទណឌកមមមនុសសមួយរកុម ដោយស្ថរទដងវើខុស
ឆគងរបស់មនុសសមានក់36។

35

“សរលការណ៍ដណនាាំសាំរាប់ការោក់វ ិន័យដដលមានរបសិទិធភាព” American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects

of Child and Family Health 101 (4)
36

កុមារកនុងោថនភាពអាសនន Carol Toms and Heather MacLeod, World Vision International, 2008, p. 124.
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ករែី

ក
ិ ា

ពិនិតយដ

ើងវ ិញដៅដលើឧទហ្រណ៍ខាងដរកាមអ្ំ ព៊ីពិធ៊ីការអាកបបកិ រ ិយ និ ងពិ ភាកាអ្ំ ព៊ីភាព

ទក់ទងរនននចំនុចន៊ីមួយៗ សំរាប់អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកផ្ទទល់

37

។ (ឧទហ្រណ៍មួយដទៀត

មានដៅកនុងឧបសមព័នធ ១)
បុគគលិកទំងអ្ស់រតូវផតល់ភាពនថលថូរន និ ងការដររពដល់កុមារទំងអ្ស់និងជួ យឲ្យពួ កដគបដរងៀនព៊ី
ការដររពរនដៅវ ិញដៅមក។ អ្ងគការXនឹ ងអ្នុ វតតដរលការណ៍ខាងដរកាមកនុងកមមវ ិធ៊ី របស់ដយើង៖


បុគគលិកនិងកុមារមិ នគួ ររតូវបានទុ កឲ្យដៅថ្តព៊ី ន្ទក់ កុងបនទ
ន
ប់បិទជិ តដទ។របសិនដបើ បុគគលិក
មានក់ និងកុមារមានក់ ឬព៊ីរន្ទក់ដៅជាមួយរនថ្តព៊ីរន្ទក់ ឬប៊ីន្ទក់រតូវទុកឲ្យទវរដបើក។ ការរបជុំ
ឯកជនរតូវដធវើដ

ើងកនុងបនទប់មួយ ថ្ដលមានបងអួច និ ងទវរថ្ដលមិ នចាក់ ដស្ថរ។ ដពលដវោ

និងទ៊ីកថ្នលងរបជុំឯកជន គួរថ្តរតូវផតល់ពត៌មានដល់ន្ទយកមុន។


ការដរៀបចំកថ្នលងដគង៖ ទវរបនទប់ដគងមិនគួរចាក់ដស្ថរបិទដៅដពលយប់ដៅដពលចូលដគង។
កុមារទំងអ្ស់មិនរតូវបានអ្នុញ្ញដតិឲ្យដគងថ្រគថ្តមួយ។ បុគគលិកមិនរតូវអ្នុញ្ញដតិឲ្យដគង
ជាមួយកុមារដៅដលើថ្រគរបស់កុមារដទ។ កុ មារមិ នរតូវបានអ្នុ ញ្ញដតិ ឲ្យចូ លដគងកនុងបនទប់



ដគងរបស់កុមារផទុយដភទដទ។
ការប៉ាោះពាល់រាងកាយ៖

o បុគគលិក និងកុមារមិនគួរប៉ាោះពាល់កុមារដនទដទៀត ាមរដបៀបថ្ដលមិនសមរមយដន្ទោះ
ដទ។ ដរលការណ៍ថ្ណន្ទំ គឺមិនរតូវប៉ាោះពាល់នរណាមានក់ ថ្ដលធមមាមានការបិតបាំង
ដោយដខា និងអាវយឺត។ ហាមប៉ាោះពាល់ ឬ ស្ថទបអ្ថ្ងអងដៅកថ្នលងដន្ទោះផងថ្ដរ។
o ការបងាាញដសចកត៊ីស្រសោញ់សមរមយរួមមាន៖


និយយជាមួយកុមារដៅកំរ ិតថ្ភនករបស់ពួកដគ និងស្ថតប់កុមារដោយដរបើរតដចៀក
និងថ្ភនករបស់អ្នក



កាន់នដកុមារដៅដពលនិយយ ឬ ស្ថតប់កុមារ



ប៉ា ោះស្ថម ឬ នដរបស់កុមារថនមៗ ដៅដពលោក់ វ ិន័ យពួ កដគ



ោក់នដរបស់អ្នកដលើស្ថមកុមារ ដៅដពលលួងដោមពួកដគ



ទោះកាល នដ ស្ថម ឬ ខនងរបស់កុមារដថើៗ ដៅដពលដលើកទឹកចិតតពួកដគ

o ការបងាាញដសចកត៊ីស្រសោញ់មិនសមរមយរួមមាន៖


ហាមដថើបកុមារ ឬ សុំឲ្យកុមារដថើបអ្នក

37

ឧទហរណ៍អាំពីពិ្ីការអាកបបកិរ ិយាដកស្សង់សច្ញពី សរលនសយាបាយការពារកុមារ ដច្កចយសោយសមព័នធចប់លដ www.chabdai.org
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ហាមដអាប ឬ ដលងចាក់រកដ



ហាមចាប់កាន់មុខរបស់កុមារ ដៅដពលោក់ វ ិន័ យកុ មារ



ហាមពរកុមារថ្ដមានអាយុដរចើ ន និ ងមិ នរតូវឲ្យពួ កដគអ្ងគុយដលើដៅលរបស់អ្នក



ដចៀសវាងការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយរយៈដពលយូរជាមួយកុមារ

o រាល់ការប៉ាោះពាល់ទោះអ្ស់រតូវដធវើដ


ក

ើង ដៅកថ្នលងមនុសសរគប់រនដមើលដឃើញ

ដៅដពលបុគគលិកមានក់ជួយងូតទឹកឲ្យកុមារមានក់ រត់គួរថ្តផតល់ដំណឹងដល់បុគគលិកមានក់
ដទៀត ឬ ដល់ន្ទយក និងទុកទវរចំហ្រ។ បុគគលិកស្រស៊ីដន្ទោះប៉ាោះកុមារដៅកថ្នលងថ្ដលចាំបាច់
រតូវសំអាតប៉ាុដណាណោះ



បុគគលិកមិ នរតូវដរបើការោក់ ទណឌកមមរាងកាយ ដៅដពលោក់ វ ិន័ យកុ មារដទ។ បុ គគលិកមិ ន
រតូវដកយកអ្វ៊ីៗថ្ដលចាំបាច់ សំរាប់ ការរស់រានព៊ី កុមារ ជាទំ រង់ ននការោក់ វ ិន័ យដន្ទោះដទ

(ឧទ. ចំណ៊ីអ្ហារ, ជំរក, ដសចកត៊ីស្រសោញ់)។ ទំរង់ននការោក់ វ ិន័ យដផសងៗ ដូ ចជាការ
ោក់ វ ិន័ យថ្ផនកពាកយសមត៊ី ការពរងឹ ងបញ្ញ
ជ ក់ ថ្បបវ ិជជមាន និ ងការដកយកនូ វឯកសិទិធ
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖
អ្ងគការន្ទន្ទគួរថ្តបដងកើតដរលការណ៍ថ្ណន្ទំព៊ីររបដភទ ថ្ដលសំខាន់៖

_________ _______

និងដរលការណ៍សំរាប់ __________ របស់កុមារ។ ពិធ៊ីការអាកបបកិរ ិយគឺជាដសចកត៊ីថ្ថលង ថ្ដល
ខល៊ី ដហ្ើយចាស់ អ្ំព៊ីអាកបបកិរ ិយណាថ្ដលគួររបរពឹតិតចំដពាោះកុមារ និងដៅដពលដៅថ្កបរកុមារ
ថ្ដលជាកត៊ីរ ំពឹ ងរបស់អ្ងគការចំ ដពាោះបុ គគលិក និ ងមនុ សសធំ ដនទដទៀត ដៅកនុងអ្ងគការ និ ងអ្ំ ព៊ីអាកបប

កិរ ិយណាថ្ដលអ្ងគការមិនអាចទទួ លយកបាន។ ការោក់ វ ិន័ យគឺ ជារបព័ នធមួយនន __________
______ ____________ ថ្ដលដផ្ទតតដលើការអ្ភិ វឌឍបុ គគលិកលកខណៈ និ ង អាកបបកិ រ ិយវ ិជជមាន
កនុងកុមារ។ របព័ នធោក់ វ ិន័ យថ្ដលមានរបសិទិធភាព រតូវមានធាតុ ប៊ី៖
១) បរ ិោាន

_____________ ថ្ដលកំនត់លកខណៈដោយទំន្ទក់ទំនងរវាងមនុសសធំ និងកុមារ

ថ្ដលវ ិជជមាន និ ងមានការរំរទ។ ដនោះគឺ ជាបរ ិោានរបដសើរបំ ផុត ដដើ ម៊ីបជួ យកុ មារឲ្យដរៀនអាកបប
កិរ ិយវ ិជជមាន

២) យុទធស្ថស្រសត ___________ សំរាប់បដរងៀន និងពរងឹងអាកបបកិរ ិយថ្ដលចង់បាន
៣) ___________ ___________សំរាប់កាត់បនថយ ឬលប់បំបាត់អាកបបកិរ ិយថ្ដលមិនចង់បាន
ន
ាំ ួរពិភាកា
1. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករ ំពឹងចង់បានអាកបបកិរ ិយថ្បបណាខលោះចំដពាោះកុមារ ឬ ដៅដពលដៅ
ថ្កបរកុមារ? ដតើ អ្នកគិ តថ្ន មានថ្ផនកណាមួ យថ្ដលគួ រថ្តផ្ទលស់បូរឬដទ
ត
បន្ទទប់ ព៊ីដរៀនដមដរៀន
ដនោះដហ្ើយ?

2. ដតើអាកបបកិរ ិយថ្បបណាខលោះចំដពាោះកុមារ ឬ ដៅដពលដៅថ្កបរកុមារ ថ្ដលអ្ងគការរបស់
អ្នកមិនអាចទទួលយកបាន? ដតើអ្នកគិ តថ្ន មានថ្ផនកណាមួ យថ្ដលគួ រថ្តផ្ទលស់បូរឬដទ
ត
បន្ទទប់ព៊ីដរៀន ដមដរៀនដនោះដហ្ើយ?

3. ដតើការោក់វ ិន័យមានន័យយ៉ា ងណា? ដតើជាទូដៅ ពាកយ “ោក់ វ ិន័ យ” មានន័យយ៉ា ងណា
កនុងបរ ិបទវបបធម៌ /រកុមជំនុំ/អ្ងគការរបស់អ្នក?

4. ដតើធាតុ ផំសទំងប៊ីននរបព័នធោក់ វ ិន័ យដ៏ លមា
អ នអ្វ៊ីខលោះ? សូមផតល់ឧទហ្រណ៍ខលោះអ្ំព៊ីរដបៀប
ថ្ដលអ្នកដរបើធាតុផំសទំងដនោះ ជាមួយកុមារថ្ដលអ្នករស់ដៅជាមួយ ឬ ដធវើការជាមួយ
5. ដតើអ្៊ីវជាជំដរ ើសថ្ដលមានរបសិទិធភាពមួយចំនួន ថ្ដលអាចដរបើជំនួសការោក់ទណឌកមម និង
ការរ ំដោភបំពានថ្ផនកពាកយសមត៊ី?
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ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន្គប់្គង

6. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកមាន ឬ គួរមានពិធ៊ីការ ឬ រកមចរ ិយអ្វ៊ីខលោះ?

7. ដតើបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិ តតកុងអ្ងគ
ន
ការរបស់អ្នក រតូវោក់ វ ិន័ យកុ មារកនុងស្ថថនភាពណា
ខលោះ?

8. ដតើបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតមានដយបល់យ៉ាងណាអ្ំព៊ីការោក់ទណឌកមមដលើរាងកាយ និង
ការរ ំដោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី?
9. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នក អាចកស្ថងសមតថភាពសំរាប់ បុគគលិករបស់អ្នកយ៉ា ងណា កនុងការដរបើ
យុទធស្ថស្រសតោក់ វ ិន័ យថ្ដលមិ នដរបើ ហ្ិងា? ដតើ បុគគលិករបស់អ្នករតូវដធវើការផ្ទលស់បូរធំ
ត ៗអ្វ៊ី
ខលោះ?

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលឯកោរ រសបៀបអនុវរតកាំរ ិរបទោឋន របស់អងគការ Keeping
Children Safe, “កាំរ ិរសតង់ោរ ៤៖ សរលការណ៍ដណនាាំអាំពីអាកបបកិរ ិយាច្ាំសពាេះកុមារ”
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4

សូមសមើលឯកោរបណុត េះបណា
ត លសាំរាប់ ការការពារកុ មាររបស់អងគការ Keeping Children Safe វេគ
២, លាំហារ់ ២.៦ និង ២.៧
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e
nglish&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៧៖ សតើអែីខ្លោះជា

ញ្ញ
ា លនការរ ាំសោភបាំពាន?

សដងខប៖


សញ្ញដននការរ ំដោភបំពាន



ការកត់សំរល់សញ្ញដននការរ ំដោភបំពាន ចំដពាោះកុមារ និងដកមងរបុសថ្ដលពិការ

ដមដរៀនប៊ីបន្ទទប់ខាងមុខ នឹងជួយឲ្យបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតស្ថគល់ និងដឆលើយតបចំដពាោះការ
រ ំដោភបំពាន។ ទ៊ីមួយ វាជាការសំខាន់ ថ្ដលបុ គគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតកុងអ្ងគ
ន
ការន្ទន្ទ ស្ថគល់
សញ្ញដននការរ ំដោភបំពាន ដៅកនុងកុ មារ ដដើ ម៊ីបឲ្យពួ កដគដបាោះជំ ហានថ្ដលសមរមយ ដដើ ម៊ីបនឹង
ពាយមការពារកុមារព៊ីការរ ំដោភបំពានបថ្នថមដទៀត។ យ៉ា ងណាមិញ សញ្ញដននការរ ំដោភ

បំពានមិនថ្តងថ្តមានភាពចាស់ោស់ ដល់បុគគលិកថ្ដលមិ នបានទទួ លការបណុត ោះបណា
ត ល

ដន្ទោះដទ។ អ្ងគការ និ ងព័ នធកិចចន្ទន្ទរតូវថ្តបណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិករបស់ខួនឲ្យស្ថ
ល
គ ល់ និ ងដឆលើយ
តបចំដពាោះសញ្ញដននការរ ំដោភបំពាន38។

សញ្ញដ ឬ តំរយ
ុ ននការរ ំដោភបំពានកុមារ
ជាញឹកញាប់ កុមារពាយមរបាប់ដល់មនុសសធំ ដៅដពលពួកដគរតូវដគរ ំដោភបំពាន។ យ៉ា ងណា

មិញ ជាញឹកញាប់មនុសសធំមិនបានស្ថតប់ ដជឿ ឬ យល់ព៊ីពួកដគដទ។

“ដៅដពលខញុំអាយុ ១២ឆ្នំ ខញុំគិតថ្នខញុំមាននផទដពាោះដោយស្ថរឪពុករបស់ខុ ំ។
ញ ខញុំបាននិយយមកកាន់

ខលួនឯងថ្ន ខញុំចង់សំោប់ខួ ន
ល «ដតើខុ ំព
ញ នយល់របាប់មនុសសយ៉ា ងដម៉ាចអ្ំព៊ី ដហ្តុការណ៍ដនោះ?» ដរពាោះខញុំ
ដទើបថ្តអាយុ ១២ឆ្នំ។ អ្នកដនទនឹងមិនដជឿខញុំដទ” ដកមងស្រស៊ីមានក់មកព៊ីទ៊ីវបអាដមរ ិចខាងដជើង39

កុមារខលោះនឹងរបាប់មនុសសធំថ្ដលដគទុកចិតតដោយផ្ទទល់ ដៅដពលពួកដគរតូវដគរ ំដោភបំពាន។

ប៉ាុថ្នតជាញឹកញាប់ កុមារនឹងពាយមរបាប់អ្ំព៊ីស្ថថនភាពរបស់ពួកដគ ដោយរបដយល- ាមរយៈ
សកមមភាព និងឥរ ិយបថរបស់ពួកដគ។ ដពលខលោះ សកមមភាព និងឥរ ិយបថទំងដនោះ អាចនឹង

ពិបាកកនុងការរគប់រគងសំរាប់ មនុ សសធំ ថ្ដលទទួ លខុ សរតូវដលើកុមារ ដូ ដចនោះចំ ដពាោះ កុ មារទំងដនោះ
ដពលខលោះដយើងដៅថ្ន កុមារមានអាកបបកិរ ិយអារកក់។ ការដនោះបថ្នថមដៅដលើទុកខលំបាករបស់
ពួកដគ។ មានអាកបបកិរ ិយមួយចំនួនថ្ដលអាចជាតំរយ
ុ សំរាប់មនុសសធំ ថ្ដលកុមារទទួលការ
រ ំដោភបំពាន - ប៉ាុថ្នតសញ្ញដទំងដនោះមិនរបាកដថ្នជាសញ្ញដននការរ ំដោភបំពានដទ។ វាជាការ
សំខាន់កុងការបដងក
ន
ើតសញ្ញដបងាាញថ្ដលរតូវនឹ ងបរ ិបទកនុងតំ បន់ ដរពាោះអាកបបកិ រ ិយផ្ទលស់បូរព៊ី
ត
38

សាំរាប់ពរ៌មានលាំអិរ និងនិយមន័យលនការរ ាំសលាភបាំពានកុមារ សូមសមើលសមសរៀនទី ២ កនុងសសៀវសៅកិច្ចការសនេះ “អវីសៅជាការរ ាំសលាភបាំពាន

កុមារ?”
39

របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 55.
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កថ្នលងមួយដៅកថ្នលងមួយ។ ខាងដរកាមដនោះ គឺជាបញ្ជ៊ីស្ថមញ្ដ មួយថ្ដល បងាាញព៊ីសញ្ញដននការ
ថ្ដលអាចមានការរ ំដោភបំពាន40៖



ស្ថនមរោក, មុត, ស្ថនមជាំ ឬ ស្ថនមដផសងៗថ្ដលមានរាងវតថុអ្វ៊ីមួយដោយរមនដហ្តុផល
ស្ថនមខាំ



អាកបបកិរ ិយមិនចូលចំដណាមសងគម



បញ្ញ
ា កនុងស្ថោដរៀន



អារមមណ៍ភ័យខាលចមនុសសធំ



រមនអារមមណ៍ស្ថទរ



អារមមណ៍ធាលក់ទឹកចិតតខាលំង



អារមមណ៍ដឆវឆ្វ ឬ ានតឹងអារមមណ៍



ខវោះការផចង់អារមមណ៍



បញ្ញ
ា ននការហ្ូបចុក



ចំណាប់ អារមមណ៍ ឬ ចំដណោះដឹ ងមិ នសមរមយអ្ំ ព៊ីសកមមភាពថ្ផនកផលូវដភទ






យល់សបតិអារកក់ និងដន្ទមោក់ថ្រគ

ការផ្ទលស់បូរចំ
ត ណង់ អាហារយ៉ា ងគំ ហ្ុក

ដរតៀមខលួនស្ថតប់បងាគប់បងាគប់ រជុល ឬ សកមមភាពហ្ិងារជុល

អារមមណ៍ភ័យខាលចមនុសសណាមានក់ ឬ សមាជិករគួស្ថរណាមានក់



ដសលៀកសំដលៀកបំពាក់មិនរតូវនឹងអាកាសធាតុ



កខវក់ ឬ មិនងូតទឹក



អារមមណ៍ឃ្លលនបាយខាលំង



ខវោះការពិនិតយរគប់រគង



បញ្ញ
ា ននការលូតោស់/ខវោះអាហារូបតថមភ



យឺតយ៉ា វថ្ផនកការអ្ភិវឌឍភាស្ថ

កុមារ និងដកមងរបុសពិការទទួលការរ ំដោភបំពានផងថ្ដរ!
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ដផែកសលើ “សញ្ជដលនការរ ាំសលាភបាំពានកុមារ” Childhelp, រមនកាលបរ ិសច្ឆទ
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វាជាការសំខាន់ណាស់ថ្ដលដយើងរតូវចងចាំថ្ន កុមារណាមួយក៏អាចទទួលការរ ំដោភបំពានផង
ថ្ដរ ដូ ដចនោះដយើងរតូវពិ និតយដមើ ល និ ងស្ថតប់ ដមើ លសញ្ញដននការរ ំដោភបំ ពានណាមួ យ កនុងរគប់
ការងារជាមួយកុមារ។

មនុសសមួយចំនួនយល់ខុសថ្ន កុមារមួយរកុមថ្ដលងាយរងដររោះនូវការរ ំដោភបំពាន គឺកុមារ
ពិការ ដហ្ើយមនុសសខលោះដជឿថ្ន កុមារពិការមិនមានអារមមណ៍ឈឺចាប់ដទ ឬ ដឹងថ្នពួករតូវដគដធវើ
បាបដទ។ ដនោះមិនថ្មនជាការពិតដទ។ កុមារពិការងាយទទួលរងការរ ំដោភបំពាន ដរចើនជាង
កុមារដនទដទៀត ដរពាោះពួ កដគមិ នអាចការពារខលួន ឬ និ យយព៊ី អ្៊ី ថ្វ ដលកំ ពុងដកើ តដ

ើងចំ ដពាោះពួកដគ

មិនសូវមានទំនុកចិតត និងចំដណោះដឹងអ្ំព៊ីសិទិធរបស់ពួកដគ និងពឹងថ្ផអកដរចើនដៅដលើអ្នកថ្ថទំរបស់
ពួកដគ។ បុគគលិកកនុងអ្ងគការ និ ងព័ នធកិចចន្ទន្ទ រតូវថ្តរួមបញ្ូច លកុ មារពិ ការកនុងកិ ចចខិតខំ របឹងថ្របង
របស់ពួកដគកនុងការការពារកុ មារ41។

មនុសសជាដរចើនក៏ដជឿថ្ដរថ្ន ដកមងរបុសមិ នអាចរតូវដគរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដន្ទោះដទ ប៉ាុ ថ្នតដនោះមិ ន

ថ្មនជាការពិ តដទ។ ជាញឹកញាប់ ដកមងរបុសគឺ អ្នករងដររោះដោយស្ថរការជួ ញដូ រផលូវដភទ ប៉ាុ ថ្នតអ្ងគ
ការជាដរចើនដផ្ទតតដៅដលើការការពារដកមងស្រស៊ី និងផតល់ការថ្ថទំសំរាប់ពួកដគ។ មានដហ្តុផលជា
ដរចើន ថ្ដលដយើងមិ នបានដឆលើយតបដៅនឹ ងការរ ំដោភបំ ពាន និ ងការដកងរបវ ័ញ្ចផលូវដភទដលើដកមង

របុស ប៉ាុថ្នតអ្៊ីវថ្ដលដយើងដមើលដឃើញចាស់បំផុតគឺថ្ន ដកមងរបុស និងជាពិដសសដកមងៗជំទង់ “រតូវ
បានរ ំពឹងថ្នអាចការពារខលួនពួ កដគបាន និ ង/ឬ យកឈនោះ (ការរ ំដោភបំពានផលូវដភទ) បានយ៉ា ង

ដលឿន”42។ ជាញឹកញាប់ ដកមងរបុសក៏មិនសូវរាយការណ៍ព៊ីការរ ំដោភបំពាន ផលវដភទ ឬ ស្ថរភាព
ថ្នបានរ ំដោភបំពានផលូវដភទថ្ដរ ដរពាោះខាលចភាពអាមា៉ា ស់ ការបងាអប់ និ ង ខាលចដគមិ នដជឿ។ បថ្នថម
ព៊ីដលើដនោះដទៀត មានទំដន្ទរមួយថ្ដលមនុសសសនមត់ថ្ន ដកមងរបុស និង យុវជនដកមងៗ អាចនឹង

កាលយជាអ្នករ ំដោភបំពានដៅនថងអ្ន្ទគតផងថ្ដរ ដោយមិនបានទទួល ស្ថគល់ថ្ន ដកមងរបុសទំង
ដនោះក៏ងាយរងដររោះនឹងរតូវដគរ ំដោភបំពានថ្ដរ។ ការដនោះដកើតដ

ើង មួយចំថ្នកធំដោយស្ថរ

“ករណ៊ីននការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទ ថ្ដលបានរាយការណ៍ភាគដរចើ ន” គឺជាមនុសសរបុស43។

ដៅដពលថ្ដលកុមារបងាាញព៊ីការរ ំដោភបំពានណាមួយ បុគគលិកគួរថ្តយកចិតតទុកោក់ស្ថតប់ពួក
ដគ និងដឆលើយតបដោយការរំរទ និងបំដពញជំហានដំបូង ដោយដសុើបអ្ដងកត ឬ ស្រស្ថវរជាវព៊ីការ
រ ំដោភបំពានថ្ដលសង័សយដន្ទោះ។
41

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីកុមារ និងពិការភាព, សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ៥ កនុងសសរ ីសសៀវសៅសនេះ

42

“ខ្ញុាំេិរថា សរឿងសនេះមិនអាច្សកើរសឡើងច្ាំសពាេះសកមងរបុសសទ” ការរ ាំសលាភបាំពាន និងសកងរបវ ័ញ្ច ផលូវសភទសកមងរបុសកនុងរបសទសកមពុជា- ជាការ សិកា
ស្ោវរជាវ។ Alastair Hilton, World Vision Cambodia, Hagar International and Social Services of Cambodia, 2008. p.8.
43

របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. pp. 15-16. p.55.
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ករែី

ក
ិ ា

១. អនកដែទាំកុមារមានក់កុងមណ
ន
ឌ លសាំច្រ បានកោងទាំ នាក់ ទាំនងដ៏ រ ឹងមាាំជាមួ យកុ មារតាម
ច្ិសញ្ចើមែនល់ ដដលមកច្ូលរួមសរៀនថានក់អប់រ ាំសរៅរបព័នធ និងអាហារ។ កុមារភាេសរច្ើនដដលសរបើសស
វាកមមមណឌល េឺជាសកមងរបុស។ លែៃមួយ អនកដែទាំកុមារបានសាំរល់ស

ើញថា សកមងរបុសមានក់

ស្មេះStuart មានលកាណៈដបបររួររតា និងច្ិរតអារកក់ច្ាំសពាេះសកមងរបុសដលទសទៀរ។ ជា្មមតា
Stuart ជាសកមងដដលសច្េះេួរសម និងរាក់ទក់ដូសច្នេះបុេគលិកដែទាំកុមារសលើកទឹកច្ិរត Stuart ឲ្យសច្េះ
ជួយ្ុរៈដែមសទៀរ។ វាបានសាំឡក់បុេគលិកសនាេះ សហើយសៅសសៃៀមមិននិយាយសតីសពញមួយរសសៀ
ល។
លែៃបនាទប់មក Stuart បានស្លេះរន វាយរប់រនជាមួយសកមងរបុសមានក់សទៀរ សហើយោល់សកមងរបុស
សនាេះច្ាំសពាេះរបស់វា។ បុេគលិកដែទាំសនាេះបានទទួលោគល់ថា មានអវីមួយដដលបេះពាល់ដល់
អាកបបកិរ ិយារបស់ Stuart សរពាេះវាមានអាកបបកិរ ិយាខ្ុសពី្មមតា។ បនាទប់ពីនាងបញ្ឈប់សកមងទាំង
ពីរ និងទុកឳកាសឲ្យពួកសេសៃប់អារមមណ៍មក ររ់បានសុាំនិយាយជាមួយ Stuart សហើយបាននាាំវា
សដើ រសៅកដនលងោៃរ់ ។ ររ់ បានច្ងែុលបងាាញថា វាអរ់ បានមានអាកបបកិ រ ិយា ដូ ច្រាល់ដងសទ
បុនាមនលែៃសនេះ សហើយបានសួរថាសរើមានអវីដដលស្វើឲ្យវាមួស

ដបបសនេះ។ មុនដាំបូង សកមងសនេះបាន

របដកក បុដនតបនាទប់ពីបានសរបើសាំនួរសចទសួរដបបទន់ភលន់មក វាបាននិយាយថា ឪពុករបស់វាបាន
វាយវា និងមាតយរបស់វាបុនាមនយប់សហើយ សរពាេះ Stuart មិនបានរកលុយបានសរច្ើនដូច្រាល់ដង។
បុេគលិកដែទាំសនាេះបានសួរសកមងរបុសសនេះថាសរើវាមានរបួសអវីសទ Stuart បាបងាាញោនមជាាំសៅសលើ
ខ្នងរបស់វា។ បុេគលិកដែទាំសនាេះបាននិយាយថា សកមងរបុសសនេះ កាលហានណាស់ និងហា៊ានរបាប់
នាងអាំពីសរឿងសហរុសនេះ សហើយនាងបានរបាប់សកមងរបុសសនេះថា នាងច្ង់ដច្កចយសរឿងសនេះ ជាមួយ
បុេគលិកពិសររេះសយាបល់សៅកនុងមណឌល ដូ សច្នេះសដើ មីបឲ្យពួ ក សេអាច្ចប់ សផតើមស្វើការជាមួ យ
រេួោរកុមារ សដើមីបសោេះស្ោយសរឿងសនេះ។
២. សមាជិករកុមជំនុំមានក់បានដៅដលងមណឌលកុមារកំរពាមួយ ថ្ដលរកុមជំនុំដន្ទោះឧបតថមភ។ ដៅ
ដពលថ្ដលន្ទងដៅដលងរកុមជំនុំ ន្ទងបានសំរល់ដឃើញថ្ន កុមារមួយចំនួនមានសំដលៀកបំពាក់
កខវក់ និងហាក់ប៊ីដូចជាមិនបានងូតទឹក។ ដកមងរបុសមានក់ថ្ដលពិការ កំពុងថ្តដដកដលើថ្រគទំងដខា
ដសើម និងរបោក់។ ដកមងខលោះដគចដវសព៊ីដភញៀវមានក់ដន្ទោះចំថ្ណកឯដកមងខលោះដទៀត បងាាញដសចកត៊ី
ស្រសោញ់ដរចើនចំដពាោះដភញៀវដន្ទោះ- កាន់នដន្ទង, អ្ថ្ងអលដជើងន្ទង និងមិនឲ្យដចញដៅដទ ដទោះប៊ីជា
ដភញៀវដន្ទោះបានសុំន្ទងដហ្ើយក៏ដោយ។
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ដភញៀវដន្ទោះបានសួរសំនួរមួយចំនួនដៅន្ទយកមណឌលដន្ទោះ អ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលន្ទងបានអ្ដងកត ដហ្ើយ
ន្ទយកដន្ទោះបានដកដដងាើមធំ ដហ្ើយនិយយថ្ន “ដកមងទំងដនោះរក៊ីរកណាស់ ដហ្ើយរគួស្ថរជួបការ
លំបាកដរចើន។ ដទោះប៊ីជាដយើងជាមណឌលកុមារកំរពាក៏ដោយ ក៏ដយើងមិនមានលុយរគប់ររន់
ថ្ដរ - ដយើងមិនអាចផតល់ការថ្ថទំថ្ដលដយើងចង់ឲ្យដៅដល់កុមារទំងដនោះដទ។
ន្ទយកមណឌលដន្ទោះ បានសុំឲ្យដភញៀវដន្ទោះពាយមដលើកទឹកចិតតរកុមជំនុំរបស់ន្ទង ឲ្យផតល់លុយ
មកមណឌលបថ្នថមដទៀត។
ដទោះប៊ីជាដភញៀវដន្ទោះយល់ព៊ីតរមូវការសំរាប់ ធនធានបថ្នថមដទៀត កនុងមណឌលកុ មារកំ រពាក៏ ដោយ

ថ្តន្ទងមិនមានអារមមណ៍ស្រសួលអ្ំ ព៊ីស្ថថនភាពបចចុបបនន និ ងការរបរពឹ តិតចំដពាោះកុ មារដទ។ ន្ទងបាន

សំដរចចិតតនិយយជាមួយអ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនុំរបស់ន្ទង អ្ំព៊ីការរពួយបារមភរបស់ន្ទង និង ថ្ណន្ទំ
ថ្ន ដយើងមិនររន់ថ្តដផញើរលុយដទ ប៉ាុថ្នតរកុមជំនុំចាប់ដផតើមដំដណើរការននការដធវើការជាមួយមណឌល
កុមារកំរពា ដដើម៊ីបដោោះស្រស្ថយព៊ីបញ្ញ
ា ននការរពួយបារមភអ្ំព៊ីការរបរពឹតិតចំដពាោះកុមារ។
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖
អ្ងគការ និងព័ នធកិចចន្ទន្ទរតូវថ្តបណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិកកនុងការទទួ លស្ថគល់ និ ងដឆលើយតប ចំ ដពាោះ

__________ _______ __________ ននការរ ំដោភបំពានដលើកុមារ។ ____________ មួយ
ចំនួនរបស់កុមារអាចជាតំរយ
ុ មួយសំរាប់មនុសសធំ ថ្ដលកុមារអាចនឹងទទួលការរ ំដោភបំពាន
- ប៉ាុថ្នត

________ ននសញ្ញដទំងដនោះ គឺជាសញ្ញដយ៉ា ងពិតរបាកដននការរ ំដោភបំពាន។ កុមារ

________ ងាយទទួលការរ ំដោភបំពានដរចើនជាងកុមារដនទដទៀត ដហ្ើយ ______________ ក៏
អាចទទួលការរ ំដោភបំពានខាងផលូវដភទថ្ដរប៉ាុ ថ្នតជាញឹកញាប់ មានភាពដអ្ៀនខាមស់កុងការ
ន

____

___________ អ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពាន។
ន
ាំ ួរពិភាកា៖

1. ដតើអ្នកគិ តថ្ន តំរយ
ុ ឬ សញ្ញដននការរ ំដោភបំ ពានដលើកុមារញឹកញាប់ បំផុតគឺ អ្៊ី ក
វ ុងបរ
ន
ិបទ
របស់អ្នក?

2. ដតើអ្នកគិ តថ្ន ការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើដកមងរបុស ឬ កុ មារពិ ការ គឺ ជាកាតដររោះថ្ននក់

កនុងសហ្គមរបស់អ្នកឬដទ? ដបើវាជាកាតដររោះថ្ននក់ ដហ្តុអ្៊ីវ? ដហ្ើយដបើមិនថ្មន ដហ្តុអ្៊ីវ?

3. ដតើអ្នកគិតថ្ន អ្នកគួរថ្តដធវើអ្៊ីវ របសិនដបើអ្នកសង័សយថ្ន បុគគលិកណាមានក់កំពុងរ ំដោភ
បំពានកុមារ?
ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន្គប់្គង៖

4. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកដធវើការបណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិកឲ្យស្ថគល់ និ ងដឆលើយតបសមរមយចំ ដពាោះ
តំរយ
ុ ឬ សញ្ញដននការរ ំដោភបំពានយ៉ា ងដូចដមតច?

5. ដតើមានគំនិត ឬ ការយល់ខុសអ្វ៊ីខលោះអ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ?
6. ដតើអ្នកគិតថ្ន បុគគលិករបស់អ្នកគួរថ្តដធវើអ្៊ីវរបសិនដបើពួកដគសង័សយថ្ន បុគគលិកមានក់ដទៀត
កំពុងរ ំដោភបំពានកុមារ?
សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលឯកោរបណុត េះបណា
ត លសាំរាប់ការការពារកុមាររបស់ អងគការ Keeping Children Safe
វេគ ៣, លាំហារ់ ៣.៤

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e
nglish&Itemid=4

59

ការការពារកុមារ

សមសរៀនទី ៨៖ សតើមានអែីណដលរារា ាំងកុមារ និងបុគគលក
ិ សធែើការជាមួយកុមារ មិនឲ្យរាយ
ការែ៍បញ្ញ
ា អាំពីការរ ាំសោភបាំពាន?
សដងខប៖
 ឧបសគគមួយចំ នួនថ្ដលរារាំងមិ នឲ្យមានការរាយការណ៍ព៊ី ការរ ំដោភបំ ពានសំរាប់ មនុ សស

ធំ និងកុមារ
 រដបៀបដលើកទឹ កចិ តតកុមារឲ្យនិ យយអ្ំ ព៊ីការរ ំដោភបំ ពាន
 រដបៀបដលើកទឹ កចិ តតមនុ សសធំ ឲ្យរាយការណ៍អ្ំ ព៊ីការរ ំដោភបំ ពាន

ដៅដពលមានការរ ំដោភបំពានដកើតដ

ើង មានឧបសគគជាដរចើនថ្ដលរារាំងកុមារ និងមនុសសធំ

មិនឲ្យនិយយអ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពាន។ យ៉ា ងណាមិញ កុមារមានសិទិធទទួលបានសុវតិថភាព ដហ្ើយ
មនុសសធំមានទំនួលខុសរតូវការពារកុមារ។
វាជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការរបស់ដយើងបដងកើតបរ ិោានមួយ ថ្ដលកុមារ ឪពុកមាតយ បុគគលិក និង
មនុសសធំដនទដទៀតអាច និងរតូវបានដលើកទឹកចិតតឲ្យរាយការណ៍អ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពាន។
របសិនដបើការរ ំដោភបំពានមិនរតូវបានរាយការណ៍ដទ ជនរ ំដោភបំពាននឹងអាចដៅថ្តបនត
រ ំដោភបំពានកុមារដថ្ដល និងអាចបនតរ ំដោភបំពានកុមារដនទដទៀតថ្ដរ។ ដូដចនោះបុគគលិក និង
អ្នកសម័រគចិតតរតូវថ្តយកឈនោះដលើឧបសគគទំងដនោះ ដដើម៊ីបនិយយ និងរាយការណ៍អ្ំព៊ីការរ ំដោភ
បំពាន និងជួយកុមារឲ្យដធវើដូចរន របសិនដបើអ្ងគការចង់ដធវើជាកថ្នលងសុវតិថភាពសំរាប់កុមារ។
ឧបសគគទូដៅមួយចំនួនថ្ដលរារាំងកុមារព៊ីការរាយការណ៍ព៊ីការរ ំដោភបំពាន44
ពួកដគមានអារមមណ៍ភ័យខាលច ដរពាោះជន

ពួកដគដជឿថ្ន ពួកដគសមទទួលកំហ្ុសព៊ីការ

ដលមើសបានគំរាមកំថ្ហ្ងពួកដគ ឬ រគួស្ថរ

រ ំដោភបំពាន ឬថ្នអ្នកដផសងនឹងមិនដជឿពួកដគដទ

របស់ពួកដគ
ពួកដគពឹងថ្ផអកដលើជនដលមើស សំរាប់ការ

ពួកដគមានអារមមណ៍ដអ្ៀនខាមស់ ឬ មានដទស

ថ្ថទំ ឬ ចំណ៊ីអាហារ និងមិនបានដឹងអ្ំព៊ីជំ កំហ្ុស និងរតូវទទួលខុសរតូវ ដទោះប៊ីជាការ
ដរ ើស ដនទដផសងដទៀតដទ

រ ំដោភបំពានដនោះមិនថ្មនជាកំហ្ុសរបស់ពួកដគ
ក៏ដោយ

ពួកដគមានបញ្ញ
ា ថ្ផនករបាស្រស័យទក់ទង ឬ

ពួកដគមិនចង់ឲ្យជនដលមើសជួបបញ្ញ
ា ដទ

44
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អាចនឹងមិនមានពាកយដដើម៊ីបនិយយ អ្ំព៊ីអ្៊ីវ
ថ្ដលបានដកើតដ

ើង

ពួកដគមិនដឹងដៅរកនរណា ឬ មិនដឹងថ្ន

ពួកដគមិនបានដឹងថ្ន ទដងវើដនោះជាការរ ំដោភ

នឹង បតឹងដៅនរណាដទ

បំពានដទ

អងគការ Keeping Children Safe សលើកទឹកច្ិរតនូវជាំហានអនុវរតមួយច្ាំនួន សដើមីបសលើកទឹកច្ិរតកុមារ
ឲ្យនិយាយសច្ញពីបញ្ជ
ា លនការរ ាំសលាភបាំពាន45៖

ពិភាកាដោយដបើកចំហ្រជាមួយកុមារ អ្ំព៊ីដរលការណ៍ និងដរលនដយបាយការពារកុមារ
របស់អ្នក46។

បងាាញផ្ទទំងរូបភាព ឬ មានខិតប័ណណពត៌មាន ជាពិដសសសំរាប់កុមារថម៊ីៗកនុងសកមមភាពកមមវ ិធ៊ី

ថ្ដលនិយយដោយចំហ្រអ្ំព៊ីតរមូវការសំរាប់កុមារ ថ្ដលចង់បានសុវតិថភាព និងសនតិសុខ និង
និយយអ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលរតូវដធវើ របសិនដបើពួកដគមិនមានអារមមណ៍សុវតិថភាព។

ដធវើយ៉ាងណាឲ្យកុមារមានមនុសសមានក់ ថ្ដលពួកដគអាចដៅរកបាន របសិនដបើពួកដគមានកងវល់
អ្ំព៊ីអ្៊ីវមួយ។

ដរៀបចំកំរ ៉ាងសំនួរខល៊ីៗ ឬ រកុមពិភាកាមតងមាកល ដដើម៊ីបពិនិតយដមើលដំដណើរការរបតិបតិតការ។

45

ឯកោរវេគបណុ ត េះបណា
ត លសាំរាប់ការការពារកុមារលនអងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, pp. 66-

46

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមទក់ទងនឹងសរលនសយាបាយការពារកុមារ, សូមសមើលដផនកទី ៣ (សមសរៀន ១០-១៤) កនុងសសៀវសៅកិច្ចការសនេះ
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ឧបសគគមួយចំនួនថ្ដលរារាំងមនុសសធំ មិនឲ្យរាយការណ៍ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ47
ខាលចដគសងសឹក (រួមទំងខាលចបាត់បង់

ការដររពចំដពាោះ/ខាលចបុគគលិកជាន់ខពស់ ឬ

ការងារ) ឬ មិនបានដគផតល់ការយកចិតតទុក

បុគគលិកបរដទស

ោក់
បញ្ញ
ា និងបទោានវបបធម៌ - ការរ ំដោភបំពាន

អារមមណ៍រចបូករចបល់អ្ំព៊ីមនុសសថ្ដលរតូវ

រតូវបានចាត់ទុកថ្ន ជាការរបរពឹតិតថ្ដលអាច

បដន្ទទស - ឧទ. ដពលខលោះដកមងស្រស៊ីរតូវដគ

ទទួលយកបាន កនុងរបដទស/តំបន់

បដន្ទទសថ្នជា “អ្នកដធវើឲ្យមានភាពដស្រសើប
ស្រស្ថល” របសិនដបើន្ទងរួមដភទជាមួយមនុសស

របុសដពញវ ័យ ដោយមិ នរតូវបានទទួ លស្ថគល់
ថ្នន្ទងជាដកមងស្រស៊ីថ្ដលរតូវការការពារ
ខវោះការយល់ដឹងថ្ន ការរ ំដោភបំពាន និងការ

មានអារមមណ៍ថ្ន បញ្ញ
ា ដនោះមិនសូវធងន់ធងរដទ

មានអារមមណ៍ថ្ន ពួកដគមិនមានសិទិធតវា៉ា ដទ

ពួ កដគមិនដឹ ងថ្នរតូវតវា៉ា ដោយរដបៀបណា ឬ

ដកងរបវ ័ញ្ចគឺជាទដងវើខុសឆគង

រតូវបតឹងដៅនរណាដទ ឬ មិនដឹងថ្នដតើពាកយ
បណឹ ត ងនឹងរតូវចាត់ថ្ចងដោយរដបៀបណា
ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចដធវើអ្៊ីវដផសងដទៀត ដដើម៊ីបដលើកទឹកចិតតឲ្យមានការរាយការណ៍ព៊ីការរ ំដោភ
បំពានកុមារ?
ជំហានខាងដរកាមមានស្ថរៈសំខាន់ ណាស់កុងការជួ
ន
យបុ គគលិក ឲ្យដធវើការរាយការណ៍ព៊ី ការ
រ ំដោភបំពានដលើកុមារ48៖


ផសពវផាយការយល់ដឹងអ្ំ ព៊ីការរ ំដោភបំ ពានដលើកុមារ រួមមាន ការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទ
និងការដកងរបវ ័ញ្ចផលូវដភទរួមជាមួ យសញ្ញដននការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទ។ បណុត ោះបណា
ត

47

សសៀវសៅដណនាាំពីការកោងអងគការដដលមានសុវរិថភាព៖ ឯកោរបណុ ត េះបណា
ត លអាំពីការទទួល និងសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់អាំពី ការ

រ ាំសលាភបាំពាន និងសកងរបវ ័ញ្ច ពីសាំណាក់បុេគលិកមនុសស្ម៌។ រកុមរបឹកាអនតរជារិលនភានក់ងារអនកសម័រេច្ិរត, រមនកាលបរ ិសច្ឆទ ទាំព័រ ២៨
48

សូមសមើលសមសរៀនទី ៨ សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីរសបៀបកនុងការោក់ពាកយបណឹត ង/រាយការណ៍
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លមនុសស (បុគគលិក និងកុមារ) អ្ំព៊ីរដបៀបរាយការណ៍ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ។ ការដនោះ
គួរថ្តជាថ្ផនកមួយននការបណុត ោះបណា
ត លថ្ផនកការពារកុ មារ ាមកំ រ ិតបទោានកនុងអ្ងគការ

របស់អ្នក។ បុគគលិកគួ រថ្តរតូវរ ំលឹកព៊ី ចំនុចទំងដនោះ ាមរយៈជំ នួយចកខុ និ ង ការរ ំលឹកាម


ពាកយសមត៊ីកុងការបណ
ន
ត ល និ ងការរបជុំ
ុត ោះបណា

ដរៀបចំនូវយនតការននការរាយការណ៍ឲ្យបានចាស់ោស់ ជាមួយសហ្គមន៍ (រួមទំង
កុមារ) និងបុគគលិក



ដធវើឲ្យការរាយការណ៍គឺជាការចាំបាច់។ ការរាយការណ៍ថ្ដលចាំបាច់ គួរថ្តរបាប់បុគគលិក
ទំងអ្ស់ឲ្យចាស់ៗអ្ំព៊ី៖
o ដពលរាយការណ៍
o រាយការណ៍ដៅនរណា
o រដបៀបរាយការណ៍
o អ្វ៊ីថ្ដលនឹងដកើតដ

ើង របសិនដបើពួកដគមិនរាយការណ៍ (រួមទំង វ ិធានការណ៍ោក់

ពិន័យ)



រួមបញ្ូច លវ ិធានការណ៍ការពារអ្នកថ្ដលរាយការណ៍ និ ងោក់ ពិន័យមនុ សសថ្ដលផតល់
របាយការណ៍មិនរតឹមរតូវ ដដើម៊ីបដធវើបាបបុគគលិកមានក់ដទៀត
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ករែី

ក
ិ ា

នីតិវិធីរាយការែ៍ពីការការកុមារ
ដរបើារាងខាងដរកាម ដដើម៊ីបបំដពញចដន្ទលោះ និងសំដរចដៅដលើដំដណើរការរបស់អ្ងគការរបស់អ្នក។
ខាងដរកាមដនោះគឺជាន៊ី តិវ ិធ៊ី ននការដឆលើយតបដៅនឹ ងការរាយការណ៍ ព៊ី ការរពួយបារមភ៖
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖
វាជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការរបស់ដយើងរតូវបដងកើតបរ ិោានមួយ ថ្ដលកុមារ ឪពុកមាតយ បុគគលិក
និងមនុសសធំដផសងដទៀត មានសមតថភាព និងរតូវបានដលើកទឹកចិតតឲ្យ _________ ________។
ដៅដពលថ្ដលការរ ំដោភបំពានដកើតដ

ើង មាន

__________ ដរចើន ថ្ដលរារាំងកុមារ និង

មនុសសធំមិនឲ្យនិយយព៊ីការរ ំដោភបំពាន។ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតរតូវថ្តយកឈនោះដលើ
ឧបសគគទំងដនោះ និងជួយឲ្យកុមារដធវើដូចរនថ្ដរ របសិនដបើចង់ឲ្យអ្ងគការន្ទន្ទកាលយជាកថ្នលង សុវ
តិថភាពសំរាប់កុមារ។ ការដនោះអាចសំដរចបានាមរយៈការពិភាកាដោយដបើកចំហ្រ ដដើម៊ីប ពិភាកា
ព៊ី __________ ____________ ជាមួយថ្ននក់អ្នកដឹកន្ទំ និងបនតសងកត់ធងន់ដលើស្ថរៈសំខាន់នន
___________។
ន
ាំ ួរពិភាកា៖
១. ដតើមានឧបសគគអ្៊ីខ
វ លោះថ្ដលអ្នកគិ តថ្នអាចដធវើឲ្យបុ គគលិកស្ថទក់ ដសទើរ កនុងការរាយការណ៍ព៊ី ការ
សង័សយថ្ដលថ្នបុគគលិកមានក់ដទៀតបានរ ំដោភបំពានកុមារ?

២. ដតើអ្នកគិតថ្ន កុ មារនឹ ងមានរបតិ កមមយ៉ាងណាកនុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នករបសិនដបើ ពួកដគ
ទទួលការរ ំដោភបំពានដៅផទោះ?

៣. ដតើ អ្នកគិ តថ្ន កុមារនឹងមានរបតិ កមមយ៉ាងណាកនុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នក របសិនដបើ ពួកដគ
រតូវបុគគលិករ ំដោភបំពាន?

៤. ដតើអ្នកនឹងដធវើយ៉ាងណា របសិនដបើ អ្នកសង័ សយថ្នកុ មារមានក់ កុងអ្ងគ
ន
ការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នក
កំពុងរតូវដគរ ំដោភបំពាន?
ន
ាំ ួរពិភាកា

រា
ាំ ប់្បធាន៖

៥. ដតើមានឧបសគគអ្៊ីខ
វ លោះ ថ្ដលភាគដរចើនរារាំងនូវការរាយការណ៍ព៊ីការសង័សយននការរ ំដោភ
បំពាន? ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានឧបសគគអ្៊ីខ
វ លោះ?
៦. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកបានដបាោះជំហានណាខលោះ ដដើម៊ីបជួយឲ្យបុគគលិកយកឈនោះដៅដលើ
ឧបសគគទំងដនោះ? ដតើអ្នកអាចដធវើអ្៊ីវបានខលោះដទៀត?
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៧. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកបានដបាោះជំហានណាខលោះ ដដើម៊ីបជួយឲ្យកុមារយកឈនោះដលើ
ឧបសគគទំងដនោះ ដដើម៊ីបរាយការណ៍ព៊ីការរ ំដោភបំពាន?
៨. កនុងន្ទមជារបធានរគប់ រគង ដតើ អ្នកមានការរពួយបារមមណ៍អ្វ៊ីខលោះកនុងការបដងកើតបរ ិយកាសមួ យ
ថ្ដលដបើកចំ ហ្រ និ ងមានសុវតិ ថភាពកនុងការរាយការណ៍ព៊ី ការរ ំដោភបំ ពាន?

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណុត េះបណា
ត លពី ការការពារកុ មារលនអងគការ Keeping Children
Safe វេគ ៣, លាំហារ់ ៣.៥ និង ៣.៦
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category
&id=17:english&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៩៖ សតើសយើងសលើកទឹកច្ិតតមនុ

សឲ្យរាយការែ៍ពីការរ ាំសោភបាំពានកុមារ

សោយរសបៀបណា?
សដងខប៖


ដតើអ្៊ីវដៅគឺជាយនតការននពាកយបណឹ ត ង?



ដហ្តុអ្៊ីវបានជាយនតការននពាកយបណឹ ត ងសំខាន់ ?



ដតើខំុគ
ញ ួ រថ្តដឆលើយតបយ៉ា ងណា របសិនដបើ ដកមងស្រស៊ីមានក់ របាប់ ខំុថ្ន
ញ ន្ទងរតូវបានដគរ ំដោភ
បំពាន?



ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចគួរថ្តដឆលើយតបយ៉ា ងណាដៅនឹងពាកយបណឹ ត ងអ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពាន
កុមារ?

ឪពុកមាតយទុ កចិតតអ្ងគការថ្នពួ កដគនឹ ងរកាសុវតិ ថភាពកូ នរបស់ពួកដគ ដៅដពលពួ កដគចូ លរួម កនុង
សកមមភាពដផសងៗ ដហ្ើយអ្ងគការន្ទន្ទគួ រថ្តទទួ លខុ សរតូវកនុងការដធវើថ្បបដន្ទោះ។ ដហ្តុ ដូដចនោះ

ដហ្ើយបានវាជាការសំខាន់ ថ្ដលឪពុកមាតយ និងកូនៗពួកដគរតូវមានរដបៀបថ្ដលមានរបសិទិធភាព
កនុងការរាយការណ៍ព៊ី បញ្ញ
ា ដផសងៗ ទក់ ទងនឹ ងអាកបបកិ រ ិយមិ នសមរមយរបស់មនុ សសកនុងអ្ងគការ
និងព័នធកិចចន្ទន្ទ។ អ្ងគការរបស់អ្នកគួរថ្តដរៀបចំយនតការមួយ ថ្ដលកុមារ មនុសសធំ ឬ បុគគលិក
ន្ទន្ទ អាចដរបើបានដដើម៊ីបរាយការណ៍បទរ ំដោភបំពាន។
យនតការពាកយបណឹ ត ង
យនតការពាកយបណឹ ត ងគឺ ជាន៊ី តិវ ិធ៊ី មួយ ថ្ដលជួ យឲ្យមនុ សសមានក់ ផតល់ពត៌ មានដល់អ្ងគការ អ្ំព៊ីការ
ដចាទរបកាន់ ឬ ការសង័សយណាមួយព៊ីបទរ ំដោភបំពាន ថ្ដលដធវើដ

ើងដោយបុគគលិកអ្នកសម័រគ

ចិតត ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្នករបឹកា ឬ អ្នកដនទដទៀតថ្ដលពាក់ព័នធនឹងអ្ងគការ។ ដពលខលោះយនតការ
ពាកយបណឹត ងក៏រតូវបានដៅថ្ន “យនតការរាយការណ៍” ថ្ដរ។

ពាកយបណឹត ងអាចដធវើដ

ើងដោយនរណាមានក់ -រួមទំងបុគគលិកដផសងដទៀត សមាជិកននអ្ងគការនដគូ

ការពាកយបណឹ ត ង

-មិ នគួរមានផលអ្វ ិជចមានណាមួ យប៉ា ោះពាល់មនុ សសថ្ដលរាយការណ៍ព៊ី បទ

មនុសសធំ ឬ កុមារថ្ដលមកព៊ីសហ្គមន៍។ ការរកាការសំងាត់មានស្ថរៈសំខាន់ណាស់ កនុងយនត

រ ំដោភបំពានដនោះដទ។ បន្ទទប់ព៊ីដរៀបចំយនតការពាកយបណឹ ត ង អ្ងគការន្ទន្ទរតូវ មានបំណង និងាំង

ចិតត ដលើកទឹកចិតតមនុសសឲ្យនិយយដចញ ាមរយៈការផសពវផាយជារបចាំ - រួមទំង កុមារ និង
បុគគលិកផង។

យនតការពាកយបណឹ ត ងថ្ដលលអ មាននូ វលទធផលវ ិជចមានទំងដនោះ៖
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កុមារអាចទទួលការការពារព៊ីការរ ំដោភបំពាន ាមរយៈការកាត់ដទសជនរ ំដោភបំពាន
និងការទប់ស្ថកត់ជនរ ំដោភបំពានដផសងដទៀត




អ្ងគការន្ទន្ទនឹងមិនសូវទទួលភាពទក់ទញជនរ ំដោភបំពានដន្ទោះដទ

ន៊ីតិវ ិធ៊ី ពាកយបណឹត ងលអអាចន្ទំដៅរកការដសុើបអ្ដងកតថ្ដលយុតិតធម៌ - ថ្ដលនឹងការពារសិទិធ
របស់ជនថ្ដលរតូវដគដចាទរបកាន់ និងជនរងដររោះ ក៏ដូចជា អ្ងគការផងថ្ដរ



យនតការពាកយបណឹ ត ងគឺជាឳកាសដ៏របដសើរមួយ ដដើម៊ីបដលើកកំពស់ និងដធវើគំរនូ នការដបតជាញ
ចំដពាោះការការពារកុមារ

ដៅដពលបដងកើតយនតការពាកយបណឹត ង បុគគលិករតូវថ្តស្រស្ថវរជាវព៊ីរដបៀបថ្ដលកុមារ និងមនុសសធំ
ដោោះស្រស្ថយការរ ំដោភបំពាន ក៏ដូចជាដសវាជំនួយរបស់រោាភិបាល និងរកបខណឌការងារស្រសប
ចាប់ ថ្ដលទក់ទងនឹងការរ ំដោភបំពានកុមារ។ បន្ទទប់មក ពួកដគរតូវពិដររោះជាមួយរបជាជន
មកព៊ីសហ្គមន៍ (រួមទំង កុមារ និងស្រស៊ី)ត កនុងការបដងកើត យនតការ ដោយពិចារណាដៅដលើ សុវ
តិថភាព ការរកាការសំងាត់ តមាលភាព និង ការចូលថ្កបរ49។

ដតើអ្នកនឹងដធវើយ៉ាងណារបសិនដបើពួកដគរបាប់អ្នកថ្ន ពួកដគរតូវដគរ ំដោភបំពាន?
របសិនដបើអ្នកសង័សយថ្ន ដកមងមានក់កំពុងរតូវដគរ ំដោភបំពាន អ្នករតូវោក់អាទិភាពដៅដលើសុវតិថ
ភាពកុមារ និងគិតផលរបដយជន៍របស់កុមារជាធំ ដហ្ើយអ្នករតូវរបយ័តនថ្ដរ ដោយដធវើ យ៉ា ងណាកុំ
ឲ្យកុមារទទួលរងដររោះថ្ននក់បថ្នថមដទៀត ដោយសកមមភាពរបស់ពួកដគ។
ចូរដធវើាមការថ្ណន្ទំខាងដរកាមដនោះ របសិនដបើដកមងមានក់របាប់អ្នកថ្ន ពួកដគរតូវដគរ ំដោភ
បំពាន50៖


រគប់រគងអារមមណ៍



របាប់ពួកដគថ្ន វាជាដរឿងរតឹមរតូវដហ្ើយថ្ដលពួកដគរបាប់អ្នក ប៉ាុថ្នតកុំសនាថ្ននឹងោក់
ការសំងាត់ - ដរពាោះអ្នកអាចនឹងរបាប់អ្នកដនទ និងសំដរចដធវើសកមមភាពណាមួយ របសិនដបើ



ដកមងដន្ទោះសថិតកនុងស្ថថនភាពដររោះថ្ននក់

យកចិតតទុកោក់ចំដពាោះចំដពាោះអ្វ៊ីថ្ដលពួកដគនិយយ ដទោះប៊ីជាវាពាក់ព័នធនឹងមនុសសមានក់
ថ្ដលអ្នកមានអារមមណ៍ដឹងចាស់ថ្ន មិនបងកដររោះថ្ននក់ដល់ពួកដគក៏ដោយ

49

The Humanitarian Accountability Partnership មានមេគុសទសន៍ដ៏របសសើរកនុងការបសងកើរយនតការលនការរាយការណ៍កនុង សរលការណ៍ ដណនាាំពី

កោងអងគការសុវរិថភាព៖ ការទទួល និងការសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់លនការរ ាំសលាភបាំពាន និងការសកងរបវ ័ញ្ច សោយបុេគលិក មនុសស្ម៌

(http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf)
50

ដកស្សង់សច្ញពី វេគបណ
ត លដផនកការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006,
ុ ត េះបណា

p. 155.
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ដចៀសវាងសំនួរន្ទំមុខ (រតូវសួរថ្ន “បន្ទទប់មក មានដរឿងអ្វ៊ីដកើតដ

ើង?” មិនរតូវសួរ “ដតើ

រត់ ប៉ាោះដជើងរបស់បូនឬដទ?”)។
អ
ពាយមយល់ឲ្យបានចាស់អ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលកុមារនិយយមក
កាន់អ្នក


ធាន្ទដល់សុវតិថភាពកុមារ។ របសិនដបើកុមាររតូវការជំនួយថ្ផនកដពទយបន្ទទន់ ដធវើយ៉ាងណា
ឲ្យរគូដពទយ ឬ បុគគលិកមនទ៊ីរដពទយដឹងថ្ន ដនោះគឺជាបញ្ញ
ា ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ



ដធវើការទក់ទងដៅឪពុកមាតយ និ ងបុ គគលិកថ្ថទំកុមារ កនុងករណ៊ីណាថ្ដលអ្នកបានទទួ ល
ដំបូន្ទមន និងការថ្ណន្ទំព៊ីបុគគលិកចាត់ាំងថ្ផនកការការពារកុមារប៉ាុដណាណោះ



បន្ទទប់ព៊ីនិយយជាមួយកុមាររួចដហ្ើយ បំដពញថ្បបបទរបាយការណ៍ការការពារកុមារឲ្យ
បានឆ្ប់ាមថ្តអាចដធវើដៅបាន និងរបគល់ជូនាមថ្បបបទដរលនដយបាយការពារ
កុមាររបស់អ្ងគការរបស់អ្នក51

រដបៀបដឆលើយតបចំដពាោះពាកយបណឹ ត ង
វាជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចន៊ីមួយៗបដងកើតថ្ផនការណ៍ចាស់ោស់អ្ំព៊ីរដបៀបដឆលើយ
តបដៅនឹងពាកយបណឹ ត ងទក់ទងនឹងការការពារកុមារ។ ថ្ននក់អ្នកដឹកន្ទំជាន់ខពស់គួរថ្តចូលរួម
ដឆលើយតបដៅនឹងបទដចាទរបកាន់ ដនោះថ្ដរ។ វាជាការសំខាន់ ណាស់កុងការរកាការ
ន

សំងាត់ - ដោយររន់ថ្តថ្ចកចាយជាមួយមនុសសណា “ថ្ដលចាំបាច់រតូវដឹង” ប៉ាុដណាណោះ។
ខាងដរកាមដនោះគឺជាជំហានដំបូងមួយចំនួនសំរាប់អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចច ថ្ដលរតូវអ្នុវតត៖


ទក់ទងជាមួយមនុសសថ្ដលោក់ពាកយបណឹ ត ង
បញ្ញ
ជ ក់ឲ្យបានចាស់អ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលបានដកើតដ

ើង នរណាជាអ្នកដធវើ ដកើតដ

ើងដៅកថ្នលង

ណា នរណាខលោះដៅកនុងដហ្តុ ការណ៍ដន្ទោះ ដហ្ើយដតើ រតូវទក់ ទងអ្នកបតឹងមតងដទៀតដោយ
រដបៀបណា


កត់សំរល់ និងដឆលើយតបចំដពាោះកាតដររោះថ្ននក់ចំដពាោះមុខ
សូមគិតដល់ជនរងដររោះ អ្នកថ្ដលោក់ពាកយបណឹ ត ង ស្ថក៊ីស និងជនជាប់ដចាទ និងអ្នក
ដសុើបអ្ដងកត។
ទក់ទងជាមួយកុមារថ្ដលរតូវដគរ ំដោភបំពាន សូមគិតពិចារណាអ្ំព៊ីរបួសថ្ផនករាងកាយ



ការមាននផទដពាោះ ជំងឺកាមដរាគ ផលប៉ា ោះពាល់ផូវអារមម
ល
ណ៍ និ ងភាពភ័ យខាលច។
បដងកើតថ្ផនការដដើម៊ីបកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់

51

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីសរលនសយាបាយការពារកុមារ សូមសមើលដផនកទី ៣ (សមសរៀន ១០-១៤) កនុងសសៀវសៅកិច្ចការសនេះ
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ចំនុចដនោះទក់ទងនឹងការបញ្ូជ នមនុ សស ដៅរកអ្នកឯកដទសថ្ដលអាចជួ យពួ កដគបាន
(ឧទ. រគូដពទយ, អ្នកពិដររោះដយបល់ ឬ អ្នកឯកដទសសុវតិថភាព)


ដធវើការដសុើបអ្ដងកត
របសិនដបើ មានពត៌មានរគប់ ររន់ កុងការដសុ
ន
ើងអ្ដងកតពាកយបណឹ ត ង អ្ំ ព៊ីការបំ ពានដលើ

ដរលនដយបាយការពារកុមារដហ្ើយ ដន្ទោះរកុមដសុើបអ្ដងកតគួរថ្តរតូវបានចាត់ាំងដ

ើង

ដោយគណៈដឹកន្ទំជាន់ខពស់
កាំែត់

រ
ាំ ល់ពិស

រា
ាំ ប់អាកដឹកន ាំ៖ ការសធែើការស

ប
ើ ុ អសងកត

ដរលដៅននការដសុើបអ្ដងកត


ការពារបុ គគលមានក់ៗព៊ីការរ ំដោភបំ ពាន ឬ ដកងរបវ ័ញ្ចបថ្នថមដទៀត



ដដើម៊ីបថ្សវងរកដមើលថ្ន ដតើសមាជិកបុគគលិកបានបំពានដលើដរលនដយបាយរបស់អ្ងគការ
ឬដទ



ដដើម៊ីបថ្ណន្ទំព៊ីវ ិធានការោក់ វ ិន័ យថ្ដលសមរមយ និ ងរតឹ មរតូវ



គូសបងាាញព៊ីបញ្ញ
ា ថ្ដលទក់ទងដៅនឹងការរបតិបតិតការងារមិនលអ



កំណត់ នូវថ្ផនកដផសងៗននការអ្នុ វតតកមមវ ិធ៊ី ថ្ដលបុ គគលិកអាចបងកឲ្យមានដររោះថ្ននក់ ឬ មាន
ការដកងរបវ ័ញ្ច

ការដសុើបអ្ដងកតគួរថ្តរួមបញ្ូច លនូ វជំ ហានខាងដរកាម៖


សុខមាលភាពកុមារគឺជាការយកចិតតទុកោក់សំខាន់បំផុត។ របសិនដបើការរ ំដោភបំពាន
រតូវបានដកើតដ

ើង ឬ រតូវបានសង័សយដន្ទោះរតូវដធវើយ៉ាងណាធាន្ទថ្នកុមារមានរបសិទិធភាព

និងមិនទទួលរងការរ ំដោភបំពានដទៀត និងជួយកុមារដោោះស្រស្ថយជាមួយបញ្ញ
ា ប៉ាោះទងគិច
ផលូវអារមមណ៍ ឬ អារមមណ៍ដទសកំ ហ្ុស ថ្ដលកុ មារអាចកំ ពុងជួ បរបទោះ។ ការដនោះអាចរួម
មាន ការពិដររោះដយបល់ ឬ ជំនួយដផសងៗដទៀត ថ្ដលចាំបាច់ និង សមរមយ។


ជាទូ ដៅ ដៅដពលថ្ដលបុគគលិកមានក់ រតូវបានដចាទរបកាន់ ព៊ីបទរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើ
កុមារ បុគគលិកគួរថ្តរតូវបានផ្ទអកព៊ី ការងារបដណា
ត ោះអាសនន កនុងអ្ំ

ុងដពលដសុើបអ្ដងកត។

បុគគលិករូបដន្ទោះគួ រថ្តទទួ លពត៌ មានអ្ំ ព៊ីបទដចាទរបកាន់ ដន្ទោះ និ ងទទួ លបាន ឳកាសកនុង
ការដឆលើយតប។ ពួកដគក៏គួរថ្តពត៌មានថ្ដរថ្ន ដោយស្ថរមូលដហ្តុននបទដចាទរបកាន់

ទំងដនោះ ដហ្ើយអ្ងគការដន្ទោះនឹ ងចាប់ ដផតើមដសុើងអ្ដងកតនផទកុងអ្ងគ
ន
ការ។ បុ គគលិកគួ រថ្តរតូវ

បានដលើកទឹកចិតតឲ្យចូលរួមកនុងការដសុើបអ្ដងកត ដោយផតល់នូវពត៌ មាន និ ងដឈាមោះរបស់ស្ថ
ក៊ីសដដើ ម៊ីបដធវើការសំភាស។ កនុងដសចកត៊ីសននិោានននការដសុើងអ្ដងកត បុ គគលិកថ្ដលទទួ លការ
70
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ដចាទរបកាន់ គួរថ្តទទួលបានពត៌ មានព៊ី លទធផល និ ងអ្ំ ព៊ីវ ិធាន ការថ្កតរមូវរបសិនដបើ
ចាំបាច់


គួរថ្តមាននូវការពិនិតយដ

ើងវ ិញដៅដលើតថភាព ថ្ដលបានបងាាញកនុងការដសុើបអ្ដងកត ដដើ

ម៊ីបកំណត់អ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលពិតជាបានដកើតដ

ើង ដោយមាននូវដំដណើរការននការសំដរចចិតត

របកបដោយការរបឹកាដយបល់អ្ំព៊ីអ្ន្ទគតននបុគគលិកដន្ទោះ។ បុគគលិកដន្ទោះគួរថ្តទទួល
បានពត៌មានថ្ដលទទួលបានព៊ីការដសុើបអ្ដងកត


អ្ងគការន្ទន្ទគួរថ្តដធវើាមន៊ី តិវ ិធ៊ី កុងការរាយការណ
ន
៍ ដៅអាជាញធរ ដយងាមចាប់ កុង
ន

របដទស។ កនុងករណ៊ីខលោះ ប៉ាូ ល៊ីសកនុងស្រសុកអាចជាអ្នកថ្ដលដធវើការដសុើបអ្ដងកត។ការបងាអក់
ដំដណើរការដនោះអាចនឹ ងមានផលវ ិបាកថ្ផនកចាប់ សំរាប់ បុគគលិក និ ងអ្ងគការ




អ្ងគការន្ទន្ទគួរថ្តបដងកើតថ្ផនការ សំរាប់ដោោះស្រស្ថយជាមួយសំនួររបស់របព័នធ ផសពវផាយ
ថ្ដលរួមបញ្ូច លអ្នកតំណាងថ្ដលរតូវបានចាត់ ាំង

គួរថ្តមានការផតល់ជំនួយដល់បុគគលិក ថ្ដលរតូវបានដចាទរបកាន់ថ្នមានអាកបបកិរ ិយ
មិនសមរមយជាមួយកុមារ ដោយផតល់នូវការរបឹកា និងជំនួយដោយសមរមយផង



កនុងករណ៊ីថ្ដលការដចាទរបកាន់ ដន្ទោះមិ នថ្មនជាការពិ ត ដន្ទោះគួ រថ្តមានការចាត់ វ ិធាន

សមរមយដដើម៊ីបដធវើការាមោនជាមួយបុគគលថ្ដលរតូវបានដចាទរបកាន់ កុមារ និងបុគគល
ថ្ដលោក់ពាកយបណឹ ត ងផល


រាល់ពត៌មានថ្ដលទក់ទងដហ្តុការណ៍ដនោះ និងការដសុើងអ្ដងកតគួរថ្តរតូវចងរកងជា
ោយលកខណ៍អ្កសរ

ពរ៌មាន និងការដណនាាំបដនថមអាំពីការសរៀបដផនការ និងការស្វើការសសុើងអសងករ មានសៅសលើសេ
ហទាំព័រ The Humanitarian Accountability Partnership (www.hapinternational.org) ជាពិសសសសៅ
កនុងដផនក “កោងអងគការដដលមានសុវរិថភាព”។ សូមសមើល សរលការណ៍ដណនាាំពីការកោងអងគ

ការដដលមានសុវរិថភាព៖ ការទទួល និងការសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់ពីការ រ ាំសលាភបាំពាន និង
ការសកងរបវ ័ញ្ច សោយបុេគលិកមនុសស្ម៌
(http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf)
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ករែី

ក
ិ ា

Care for Children េឺជាព័នធកិច្ចរូច្មួយដដលស្វើការជាមួយកុមារងាយរងសររេះ កនុងសហេមន៍
ជនបទរកីរក សោយផតល់ថានក់ អនការកមម និ ងការអប់ រ ាំជាំ នាញបាំ ណិនជី វ ិរដល់កុមារ និ ងសរៀបច្ាំ រកុម
សវ័យជាំនួយសាំរាប់មាតយៗរបស់ពួកសេ។ កនុងឆ្នាំដាំបូងបនាទប់ ពីពួកសេបានបសងកើរសរល នសយាបាយ
ការពារកុមារមក ពួកសេបានទទួលោគល់ពីោរៈសាំខ្ន់លនការបសងកើរយនតការពាកយ បណឹ ត ង សាំ
រាប់កូនៗ និ ងមាតយ សដើ មីបឲ្យពួ កសេមានមស្ាបាយសមរមយ និ ងសុវរិ ថភាពកនុងការ សលើកសឡើងនូ វច្ាំ
ងល់ទក់ទងនឹងការរ ាំសលាភបាំពានកុមារ និងស្រសតី។ បុេគលិកបានរកស

ើញតាម រយៈកិច្ចការ

ស្ោវរជាវថា ការរ ាំសលាភបាំពានកុមារេឺជាបទឧរកិដឋមួយ ដដលសពលខ្លេះរ ឹរបនតឹង សោយបូលីស
(ជាពិសសសសោយមានសមាព្ពីរកុមដដលមកពីសរៅសហេមន៍ ) បុដនត សហេមន៍ហាក់បីដូច្ជា
មិនច្ង់ពិភាកាសោយផ្ទទល់ ជាមួយមនុសសខ្ងសរៅ។ ពួកសេដឹងថា មាតយៗភាេសរច្ើនមិនសច្េះ
អកសរដដរ។
យាងណាមិញ ពួកសេមិនដឹ ងច្ាស់ថា ររូវសរបើ វ ិ្ី ោស្រសតណាសាំរាប់ យនតការពាកយបណឹ ត ង។ ពួក
សេបាននិយាយជាមួយោថប័ នដលទសទៀរ និ ងពិ ភាកាអាំ ពីវ ិ្ី ោស្រសតមួយច្ាំ នួន ដដលសមាជិ ក
សហេមន៍អាច្ោក់ពាកយបណឹ ត ងបាន៖ តាមទូរស័ពទ កាតរពរ៌មានសហេមន៍ លិខ្ិរ ទាំរង់បាំសពញ
ពាកយបណឹត ង និងរបអប់ផតល់សយាបល់។ ពួ កសេេូ ររូបវ ី្ី ោស្រសតនីមួយៗ សោយផ្ទរ់ ពណ៌សលើ
រកោសសផសងៗរន សហើយបនាទប់មកក៏បានរបមូលរកុមមាតយ និងរកុមកុមារមកជួបពិភាការន។
មុនដាំបូង បុេគលិកបានរ ាំលឹករកុមមាតយ និងកូនៗថា ការរ ាំសលាភបាំពានកុមារេឺ ទសងវើដដលអងគការ
Care for Children មិនអាច្ទទួលបានទាំងស្សុង(ែមីៗសនេះ សមាជិក សហេមន៍សទើបដរបានទទួល
ការបណុត េះបណា
ត លសលើពិ្ីការអាកបបកិ រ ិយា)។ បនាទប់មក ពួកសេ បានរបាប់រកុមនីមួយៗថា Care
for Children ច្ង់ដឹងថាសរើមានបុេគលិក ឬ អនកសម័រេច្ិរតណា មានក់រ ាំសលាភបាំពាន ឬ ស្វើបាបកុមារ
តាមវ ិ្ីទាំងសនេះឬសទ។ ពួ កសេបានបញ្ជ
ជ ក់ ថា សុវរិ ថភាព កុ មារេឺ ជាអាទិ ភាពច្ាំ បងរបស់អងគការ
Care for Children។ ពួកសេបាននិយាយអាំពីយនតការលន ការរាយការណ៍ ការរកាការសាំងារ់ និងសុ
វរិថភាព។
បន្ទទប់ព៊ីមានការពិភាកាខលោះមក ពួកដគបានបងាាញរូបភាពដៅកាន់សមាជិកសហ្គមន៍ ដហ្ើយ
និយយជាមួយកុមារ និងស្រសត៊ីអ្ំព៊ីរដបៀបសមរមយកនុងការរាយការណ៍ព៊ី អាកបបកិ រ ិយមិ នរតឹ មរតូវ

របស់បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតត។ ស្រស៊ីថ្ត ដលជាមាតយ និងកូនបានយល់រពមថ្ន ទូរស័ពទមិនថ្មនជា
តថភាពជាក់ថ្សតងដទ ដរពាោះមនុសសភាគដរចើនមិនមានទូរស័ពទដទ។ ស្រសត៊ីទំងដន្ទោះនិយយថ្នរបអ្ប់
ផតល់ដយបល់អាចមានរបសិទិធភាព ដទោះប៊ីជាស្រសត៊ីទំងដនោះភាគដរចើនមិនដចោះអាន និង សរដសរក៏
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ដោយដរពាោះពួកដគគិតថ្ន ស្រសត៊ីថ្ដលដចោះអ្កសរអាចជួយអ្នកដនទឲ្យសរដសរពាកយ បណឹ ត ងរបស់ពួក
ដគ។ ពួ កដគបានឲ្យដយបល់ថ្នឲ្យោក់ របអ្ប់ ពាកយបណឹ ត ងកនុងបនទប់ដរៀនថ្ដលដកមងៗដរបើ ដហ្ើយ

ោក់មួយដទៀតកនុងរកុមជំនុំកុងតំ
ន
បន់ ។ ពួ កដគក៏ បាននិ យយផងថ្ដរថ្ន ពួ កដគមានអារមមណ៍ស្រសួល
កនុងការនិយយផ្ទទល់ជាមួ យបុ គគលិកស្រសត៊ីមានក់ ថ្ដលពួ កដគទុ កចិ តត។

កុមារទាំងសនាេះមិនមានអារមមណ៍ស្សួល ជាមួ យនឹ ងវ ិ្ី ោស្រសតដដលបានសលើកសឡើងសទ សរពាេះពួក
សេនិយាយថា ពួកសេខ្លច្កនុងការរាយការណ៍សោយខ្លួនពួ កសេផ្ទទល់។ ពួ កសេបាននិ យាយថា
រសបៀបមួយដដលពួ កសេអាច្ស្វើពាកយបណឹ ត ងបាន េឺ សៅកនុងរកុមរូ ច្ៗ សទេះបី ជាមានសកមងដរមានក់
ររូវសេរ ាំសលាភបាំពានក៏សោយ។ ពួកសេបានសសនើឲ្យកុមារបសងកើរជាេណៈកមមការ ដដលមានរបធាន
សរជើសតាាំង។ របធានេណៈកមមការនឹងរាយការណ៍បញ្ជ
ា ខ្វល់ខ្វយរបស់រកុមសៅ សមាជិកអងគការ
Care for Cambodia សោយផ្ទទល់ ឬ សរសសរពាកយបណឹ ត ងោក់ កុងរបអប់
ន
ពាកយបណឹ ត ង។ កុ មារទាំង
សនាេះក៏បាននិយាយដដរថា េណៈកមមការនីមួយៗអាច្ជួបជុាំរនយាង សហាច្ណាស់មួយដខ្មតង និង
ផតល់សយាបល់សៅបុេគលិកអងគការ Care for Cambodia មិនដមន ររន់ដរនិយាយពីការរ ាំសលាភ
បាំពានបុសណាណេះសទ បុដនតនិយាយពី េាំនិរសផសងៗកនុងការដកលាំអរកមមវ ិ្ី ។
បុគគលិកគូររូបភាពថ្ដលមានសញ្ញដរពួញ ដៅដលើផ្ទទំងរកោសធំមួយ ដដើម៊ីបឲ្យមនុសសដមើលដឃើញ
និងពិភាកាព៊ីយនតការននពាកយបណឹ ត ង។ មាតយៗបានឲ្យដយបល់ថ្ន បុគគលិកគួរថ្តបដងកើតផ្ទទំងរូប
ភាពារាងមួយថ្ដលស្ថអត រួចបិ តដៅកនុងបនទប់ដរៀន និ ងដៅដលើកាតរបិ តរបកាស ស្ថធារណៈថ្កបរ
រកុមជំនុំ។ បុគគលិកទំងដន្ទោះដឹងថ្ន ការបដងកើតយនតការពាកយបណឹ ត ងររន់ថ្តជា ជំហានដំបូង

ប៉ាុដណាណោះ ដហ្ើយពួកដគចាំបាច់រតូវបនតរ ំលឹកកុមារ និងមាតយៗទំងដន្ទោះថ្ន អ្ងគការ មានចិតតចង់ស្ថត
ប់ពាកយបណឹត ង និ ងដយបល់ដឆលើយតបរបស់ពួកដគកនុងឆ្នំខាងមុ ខៗដទៀត។ យ៉ា ងណាមិ ញ ពួកដគ
មិនកត៊ីរ ំដភើបយ៉ា ងខាលំងកនុងការរួមបញ្ូច លកុ មារ និ ងមាតយៗរបស់ពួកដគ កនុង ដំ ដណើរការដនោះ52។

52

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមកនុងការសរបើរបាស់ការកនុងការបសងកើរយនតការពាកយបណឹត ង សូមសមើល៖ របព័នធផតល់សយាបល់របស់សហេមន៍៖ ការ ពាកយប
ណឹ ត ង Joshua Pepall, World Vision Sri Lanka. http://www.hapinternational.org/pool/files/wv-sri-lanka-community-complaints-

handling-cards.pdf
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖
___________ ___________ គឺ ជាន៊ី តិវ ិធ៊ីមួយ ថ្ដលជួ យឲ្យមនុ សសមានក់ ផតល់ពត៌ មានដល់អ្ងគការ
ព៊ីបទដចាទរបកាន់ ឬ ការសង័សយព៊ីការរ ំដោភបំពាន ដោយបុគគលិកណាមានក់។ ពាកយបណឹ ត ងអាច
ដធវើដ

ើងដោយ ____________ រួមទំងបុគគលិកដផសងដទៀត សមាជិកអ្ងគការនដគូ មនុសសធំ ឬ

កុមារកនុងសហ្គមន៍។ របសិនដបើ អ្នកសង័ សយថ្ន កុ មារមានក់ កំពុងរតូវដគរ ំដោភបំ ពានអ្នករតូវគិតព៊ី
__________ ________ ជាអាទិភាពចំបង ដហ្ើយដធវើយ៉ាងណាកុំឲ្យកុមារកាន់ថ្តរបឈមនឹង
ដររោះថ្ននក់ បថ្នថមដទៀត ដោយសកមមភាពរបស់ពួកដគ។ អាទិ ភាពចំ បងកនុងការដឆលើយតបដៅនឹ ង

បញ្ញ
ា ននការការពារកុមារ គឺជា __________ និងឧតតមរបដយជន៍របស់កុមារ។ អ្ងគការរតូវមាន
ថ្ផនការចាស់ចំដពាោះការដឆលើយតបដៅនឹងពាកយបណឹ ត ង ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ ថ្ដលរតូវ
ដឹកន្ទំដោយរកុមរគប់រគងដហ្តុ ការណ៍ ថ្ដលរួមបញ្ូច លថ្ននក់ ដឹកន្ទំជាន់ ខពស់ផងថ្ដរ។ បន្ទទប់ ព៊ី

បញ្ញ
ជ ក់ចាស់អ្ំព៊ីពាកយបណឹ ត ងរួចដហ្ើយ និងការដបាោះជំហានដដើម៊ីបធាន្ទសុវតិថភាពកុមាររួចដហ្ើយ
ដន្ទោះជនដលមើស និងដដើមដចាទ និងគណៈកមមការរគប់រគង ដហ្តុការណ៍ គួរថ្តចាប់ដផតើម
_____________ អ្ំ ព៊ីអ្៊ី ថ្វ ដលបានដកើ តដ

ើង ដោយមានដំ ដណើរ ការរបឹ កាដយបល់កុងការសំ
ន
ដរ

ចចិតត អ្ំព៊ីអ្ន្ទគតរបស់បុគគលិកថ្ដលពាក់ព័នធ។
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សំនួរពិភាកា
១. ដតើយនតការពាកយបណឹ ត ង/រាយការណ៍គឺជាអ្វ៊ី? ដតើនរណាជាអ្នកដរបើយនតការដន្ទោះ?
២. ដហ្តុអ្៊ីវបានជាយនតការពាកយបណឹ ត ង/រាយការណ៍សំខាន់ ?
៣. ដតើ ជាទូដៅមនុ សសកនុងសហ្គមន៍ របស់អ្នកដធវើអ្៊ី វ របសិនដបើ ដគសង័ សយថ្ន នរណាមានក់ កំពុង
រ ំដោភបំពានកុមារ?

៤. ដតើអ្នកមានកងវល់អ្៊ីវខលោះអ្ំព៊ីរដបៀបដឆលើយតប របសិនដបើកុមារមានក់របាប់អ្នកថ្ន ពួកដគរតូវដគ
រ ំដោភបំពាន?
៥. ដតើអ្ងគការរតូវដបាោះជំហានណាខលោះថ្ដលសំខាន់ ដដើម៊ីបដឆលើយតបដៅនឹងការដចាទរបកាន់ព៊ីបទ
រ ំដោភបំពានកុមារ ដោយបុគគលិកមានក់ ឬ អ្នកសម័រគចិតតមានក់ ?
សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង
៦. ដតើអ្នកមានបទពិដស្ថធន៍ផ្ទទល់ខួន
ល ឬ បទពិ ដស្ថធន៍ ការងារ ទក់ ទងនឹ ងយនតការពាកយបណឹ ត ង/
រាយការណ៍ឬដទ?

៧. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចដបាោះជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបដលើកទឹកចិតតឲ្យមនុសសដធវើការរាយការណ៍
របសិនដបើពួកដគសង័សយថ្ន បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតមានក់បានរ ំដោភបំពានកុមារ?
៨. ដតើកុមារ និ ងមនុសសធំកុងសហ្គមន៍
ន
របស់ពួកដគ មានសុវតិ ថភាពកនុងការដរបើ យនតការពាកយប

ណឹត ង/រាយការណ៍ឬដទ? ដតើអ្នកអាចថ្សវងយល់ថ្នដតើពួកដគចូលចិតតដរបើយនតការមួយណាជាង?
៩. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានសមតថភាព និ ងខវោះសមតថភាពអ្វ៊ីខលោះ កនុងការដសុើបអ្ដងកតព៊ី របាយការណ៍
ននការរ ំដោភបំពាន? ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចកស្ថងសមតថភាពថ្ដលចាំបាច់ដោយរដបៀបណា?
សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលឯកោរអាំពី រសបៀបអនុវរតកាំរ ិរបទោឋន របស់អងគការ Keeping
Children Safe “កាំរ ិរបទោឋន ២៖ ការអនុវរតសរលនសយាបាយ, ជាំហាន ៤, សកមមភាព ២.៤”
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category
&id=7:english-language&Itemid=4
សូមសមើល សរលការណ៍កោងអងគការសុវរិថភាព៖ ការទទួល និងសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់ពី

ការ រ ាំសលាភបាំពាន និងការសកងរបវ ័ញ្ច សោយបុេគលិកអងគការមនុសស្ម៌
http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf
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ជាំហានទី ៥៖ ការអនុវតតសរលនសោបាយ
ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥)
ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ូច លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤)
ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ

ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩)

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥)
ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣)
ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណន្ទំព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១)

ការបដងកើត និងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារលអ គឺជាទំនួលខុសរតូវមូលោានសំរាប់
អ្ងគការ និងព័នធកិចចរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទទំងអ្ស់។ ជំហានដនោះនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់ព៊ីជំហានធំៗ និង ការ
ពិចារណាសំខាន់ៗ ដដើម៊ីបបដងកើត និងអ្នុវតតដរលនដយបាយ។
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សមសរៀនទី ១០៖ សតើសរលនសោបាយការពារកុមារគឺជាអែី?
សដងខប៖
 ដតើ ដរលនដយបាយការពារកុ មារគឺ ជាអ្វ?
៊ី
 ដតើ អ្៊ី ខ
វ លោះថ្ដលគួរថ្តមានកនុងដរលនដយបាយការពារកុ មារ?

ដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាដសចកត៊ីថ្ថលងមួយដោយអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចណាមួយអ្ំព៊ីការដបត
ជាញរបស់ខួនកន
ល
ុងការរកាសុវតិ ថភាពដល់កុមារ។ វាជួ យឲ្យរគប់ រនបានចាស់ថ្ន កុ មារទំងអ្ស់រតូវ

ទទួលការការពារ ដហ្ើយវាដរៀបរាប់ព៊ីរបព័នធ និងដំដណើរការថ្ដលអ្ងគការ និងព័នធកិចចនឹងដរបើ ដដើម៊ីប
បំដពញកាតពវកិចចននការការពាររបស់ខួន
ល គូ សបងាាញអ្ំ ព៊ីអ្៊ី ថ្វ ដលរតូវដធវើ របសិនដបើ មាន បញ្ញ
ា នន
ការការពារកុមាររតូវបានដលើកដ

ើង និងផតល់នូវយនតការគណដនយយភាព 53 សំរាប់ អ្នុវតតដរលន

ដយបាយ។
ដរលនដយបាយការពារកុមារនឹងមានលកខណៈដផសងៗព៊ីរន ាមបរ ិបទ និងព័នធកិចច ប៉ាុថ្នតដរល
នដយបាយទំងអ្ស់ថ្ផអកដលើសិទិធកុមារ និងដលើកកំពស់សុខមាលភាពកុមារ ថ្ដលជាការយកចិតត
ទុកោក់សំខាន់បំផុតននអ្ងគការន្ទន្ទ។ ដរលនដយបាយការពារកុមារមានទំន្ទក់ទំនងជាមួយ
មនុសសទំងអ្ស់ ថ្ដលពាក់ព័នធជាមួយអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចមួយ រួមមាន រកុមរបឹកា ន្ទយក, ថ្ននក់
ដឹកន្ទំ, ថ្ននក់រគប់រគង, បុគគលិក, អ្នកសម័រគចិតត, អ្នកដធវើការដ

៉ាការ, អ្នករបឹកា, អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចច

នដគូ និងដភញៀវទសសនៈកិចច។
មាតិការននដរលនដយបាយការពារកុមារ
ដមដរៀនដនោះនឹងផតល់នូវពត៌មានសដងខបទូដៅននដរលនដយបាយការពារកុមារ ដហ្ើយដមដរៀនបនត
បន្ទទប់សិកាដៅដលើថ្ផនកសំខាន់ ដផសងៗ កនុងការបដងកើត និ ងអ្នុ វតតដរលនដយបាយការពារកុ មារ
ដោយលំអ្ិតបថ្នថម។ ខាងដរកាមដនោះគឺជាគំដរាងលំអ្ិតននដរលនដយបាយការពារកុមារទូដៅ
មួយ ថ្ដលអ្ងគការន្ទន្ទអាចដរបើបានដៅដពលពួកដគបដងកើតដរលនដយបាយការពារ54៖

53

យនតការេណសនយយភាពេឺជាមស្ាបាយ សដើមីបបងាាញដល់ោថប័ន និងបុេគលដដលពាក់ព័នធ (ដូច្ជា អនកទទួលរបសយាជន៍ របធានរេប់រេង

នាយក លដេូ ឬ មាចស់ជាំនួយ) ថា អងគការកាំពុងរបរិបរិត និងរេប់រេង្នធាន សោយមានការទទួលខ្ុសររូវ និងមានរបសិទិធភាព សៅតាម លទធផល
ដដលបានយល់រពម
54
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ការការពារកុមារ

១. ដសចកត៊ីថ្ណន្ទំ
ចំនុចដនោះរួមបញ្ូច ល៖


ទំព័រមាតិការ



បុពវកថ្ន ឬ អារមភកថ្ន



និយមន័យពាកយ - សន្ទទនុរកម



តរមូវការ និងទំហ្ំននដរលនដយបាយ

- ដរលនដយបាយដនោះគួរថ្តបញ្ញ
ជ ក់ថ្នដរល

នដយបាយដនោះសំរាប់បុគគលិក, អ្នកដឹកន្ទំ, សមាជិករកុមរបឹកាន្ទយក, ដភញៀវទសសនៈកិចច,
អ្នករបឹកា, អ្នកសម័រគចិតត និងអ្ងគការនដគូ


ដរលការណ៍ដរលនដយបាយ - និយមន័យកុមារ និងដរលការណ៍ននការរបរពឹតិត និង
ឲ្យតំនលចំដពាោះកុមារ



ការថ្ថលងអ្ំណរគុណ - ចំដពាោះអ្នកថ្ដលបានជួយដរៀបចំដរលនដយបាយដនោះ

២. បញ្ញ
ា ដរលនដយបាយ
ថ្ផនកដនោះគួ រថ្តរួមបញ្ូច ល៖


ដសចកត៊ីថ្ថលងព៊ីការដបតជាញចិតត

- ការរបកាសព៊ីការដបតជាញចិតតរបស់អ្ងគការចំដពាោះការការពារ

កុមារ


និយមន័យននការរ ំដោភបំពានកុមារ - ការឲ្យនិយមន័យននការរ ំដោភបំពានរបស់អ្ងគការ
(សំរល់៖ ដរលនដយបាយមិ នគួ រររន់ ថ្តដផ្ទតតដលើការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដទ ប៉ាុ ថ្នតដផ្ទត
តដលើរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននការការពារកុមារ រួមទំង ទំរង់ដផសងដទៀតននការ រ ំដោភបំពាន,
ការោក់ វ ិន័ យ, សុវតិថភាព, ការដធវើការជាមួយកុមារ, របធានរគប់រគង និ ង វ ិធានការោក់ វ ិ
ន័យសំរាប់បុគគលិក)







ទំរង់ទូដៅននការរ ំដោភបំពាន និងមូលដហ្តុននការរ ំដោភបំពាន

- ពិពណ៌ន្ទព៊ីរបដភទ

ទូដៅននការរ ំដោភបំពាន ថ្ដលកុ មារជួ បរបទោះកនុងតំ បន់
ការផគត់ផគង់ាមចាប់សំរាប់កុមារ - ការដលើកដ

ើងព៊ីអ្នុសញ្ញដសត៊ីព៊ីសិទិធកុមារ និងចាប់

ដផសងដទៀតថ្ដលកំ ពុងអ្នុ វតតកុងរបដទស
ន

ការរបាស្រស័យទក់ទងអ្ំព៊ីកុមារ - ការដលើកកំ ពស់ការយល់ដឹង និ ងការបណុត ោះបណា
ត ល
បុគគលិក។ រដបៀបអ្ងគការដធវើការរបាស្រស័យទក់ទងអ្ំព៊ីកុមារ ការការពារកុមារ និងការ



រ ំដោភបំពានកុមារ (ទំងខាងកនុង និ ងខាងដរៅ)

ពិធ៊ីការឥរ ិយបទ - ដរលការណ៍ឥរ ិយបទទូដៅសំរាប់បុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត អ្នករបឹកា
ដភញៀវទសសនៈកិចច មាចស់ជំនួយ អ្នកឧបតថមភ និងបុគគលដផសងដទៀតថ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជា
78
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មួយកុមារ ដដើម៊ីបជួយឲ្យកុមារមានសុវតិថភាព និងដដើម៊ីបដជៀសវាងការដចាទរបកាន់មិនរតឹម
រតូវ (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ៦ សំរាប់ការពនយល់បថ្នថមអ្ំព៊ីពិធ៊ីការ ឥរ ិយបទ)


គំដរាងនដគូ - ការរ ំពឹងទុកព៊ីការការពារកុមារសំរាប់អ្ងគការនដគូជាពិដសសដៅដពលអ្ងគការ
មាននដគូកុងរារួមទំងតរមូវការជួយឲ្យអ្ងគការនដគូដធវើាមដរលនដយបាយការពារ
កុមារ



ការដរជើសដរ ើស និងសំរ ិតសំរាង
ំ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតត - ដរលការណ៍សំរាប់ការដរជើស
ដរ ើស និងរតួតពិនិតយបុគគលិក (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ១៤ សំរាប់ពត៌មានបថ្នថមអ្ំព៊ី ការដរជើស
ដរ ើស និងរតួតពិនិតយបុគគលិក)



យនតការោក់ពាកយបណឹ ត ង - រដបៀបជួយឲ្យកុមារ និងមនុសសរាយការណ៍ព៊ីការសង័សយ ឬ
ការដចាទរបកាន់ព៊ីបទរ ំដោភបំពាន ដោយឥតមានភាពភ័យខាលចទទួលទណឌកមម



ការដឆលើយតបចំដពាោះបទដចាទរបកាន់ និងការរ ំដោភបំពានកុមារ

- ដរលការណ៍មួយ

ជំហានមតងៗអ្ំព៊ីរដបៀបដោោះស្រស្ថយ ដៅដពលដធវើការរាយការណ៍/ការដចាទរបកាន់។ ដរល
ការណ៍ទំងដនោះគួ រថ្តរួមបញ្ូច លព៊ី រដបៀបថ្ថទំកុមារ ថ្ដលទទួ លការប៉ា ោះទងគិច និ ង រ ំដោភ

បំពាន, រតូវទក់ទងនរណា (ប៉ាូល៊ីស, អ្នករបឹកាថ្ផនកចាប់ , -ល-) និងរដបៀបដធវើ ការដសុើប
អ្ដងកត និងរបរពឹតិតចំដពាោះមនុសស




ការតសូមតិ និងការភាជប់បណា
ត ញ

- រដបៀបអ្ងគការដធវើការជាមួយអ្នកដនទ ដដើម៊ីបធាន្ទថ្ន

ការការពារកុមារគឺជាអាទិភាពកនុងរបព័ នធចាប់ និ ងសងគម

ការរកាការសំងាត់ - ការថ្ណន្ទំព៊ីរដបៀបរកាពត៌មានអ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពាន ជាការសំងាត់

៣. ថ្បបបទបំដពញ

ថ្បបបទពិនិតយដមើលស្ថវា, ថ្បបបទរបកាសអ្ំ ព៊ីខួនឯង,
ល
ថ្បបបទពិធ៊ីការឥរ ិយបទ, ថ្បបបទ
យល់រពមព៊ីឪពុកមាតយ, ថ្បបបទរាយការណ៍ព៊ីបទរ ំដោភបំពាន

៤. ពត៌មានលំអ្ិតអ្ំព៊ីបុគគលថ្ដលរតូវទក់ទង

ដលខទូរស័ពទ និ ងពត៌ មានទំ ន្ទក់ ទំនងដផសងដទៀត សំរាប់ បុគគលទទួ លបនទុកថ្ផនកការពារកុ មារ។
អ្ងគការរតូវថ្តងាំងបុគគលថ្ដលរតូវទទួលខុសរតូវ និងថ្បងថ្ចកសិទិធអ្ំណាច ដពលដវោ និង
ធនធានឲ្យបានរគប់ររន់ ដដើម៊ីបរតួតពិនិតយដមើលសកមមភាពការពារកុមារ។
គាំរ ូសរលនសោបាយការពារកុមារ
Child Rights Information Network Child Protection Policy
http://www.crin.org/docs/FileManager/child_protection_policy.doc
Plan USA Child Protection Standards
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ការការពារកុមារ

http://www.planusa.org/site/protection.php
World Vision International Child Protection Standards
http://www.worldvision.ca/Sponsor-a-Child/Documents/FY09-ChildProtectionStandardsPolicy.pdf
International Save the Children Child Protection Policy

www.savethechildren.net/alliance/resources/child_protection.pdf
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ករែី

ក
ិ ា
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ដសចកត៊ីថ្ណន្ទំ
_________

គឺ ជាអ្ងគការមួ យ ថ្ដលមាននិ មិតតចង់ ដឃើញរបជាជនកមពុជាមានដសរ ៊ីភាពរស់ដៅ

ដោយកត៊ីសងឹឃម កត៊ីស្រសោញ់ អ្ំណរ និងសនតិភាព ដោយស្ថគល់រពោះអ្មាចស់ដយសូរគ៊ីស។
ត

___________ មានមណឌលមួ យសំរាប់ កុមារកំ រពាកនុងទ៊ី រកុងភនំដពញ ដហ្ើយក៏ ដធវើការជាមួ យ កុ មារ
និងយុវជនកនុងគំដរាងាមភូ មិន្ទន្ទថ្ដរ។

ដរលបំណងននដរលនដយបាយដនោះគឺ ដដើ ម៊ីបទប់ ស្ថកត់ ការរ ំដោភបំ ពានកនុងកមមវ ិធ៊ី អ្ងគការរបស់

ដយើង និងដដើម៊ីបការពារបុគគលិកព៊ីការដចាទរបកាន់រ ំដោភបំពានថ្ដលមិនពិត។ _______ គឺជាអ្ងគ
ការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទ ថ្ដលដជឿថ្នរពោះគមព៊ីរគឺ ជាមគគុដទសក៍ កុងការការពារកុ
ន
មារ។

“ដបិរសយើងខ្ញុាំខ្ាំស្វើការលែ មិនដមនសៅច្ាំសពាេះរពេះអមាចស់ដរបុសណាណេះ េឺសៅច្ាំសពាេះមនុសស
សលាកដដរ” (២ កូរ ិនែូស ៨៖២១)

“ឳបងបែូនសអើយ សបើបានទន់ស ើញមនុសសណាស្វើខ្ុសអវីសនាេះ អនករាល់រនដដលសដើរ សោយ
រពេះវ ិញ្ជដណ ច្ូរដាំរង់អនកសនាេះសោយច្ិរតសុភាព… ច្ូរយកអាោររនសៅវ ិញសៅ មក យាង
សនាេះសទើបបានសាំសរច្តាមរកិរវ ិន័យលនរពេះរេីស”ទ (កាឡាទី ៦៖១-២)

__________ សបតជាញច្ិរតស្វើតាមច្ាប់ របសទសកមពុជា ទក់ ទងនឹ ងបញ្ជ
ា លនការរ ាំសលាភបាំ ពាន និ ង

សកងរបវ ័ញ្ច។ __________ សបតជាញច្ិរតស្វើតាមអនុសញ្ជដសតីពីសិទិធកុមារលនអងគការសហរបជាជារិ។
ការការពារកុ មារេឺជាសរលសរឿងមួ យកនុងច្ាំ សណាមសរលសរឿងទាំង ៤ ដដលដាំ សណើរការកនុងអនុ

សញ្ជដសតីពីសិទិធកុមារ ដដលច្ូ លជា្រមានជាច្ាប់ អនតរជារិ កុងឆ្
ន
ន ាំ ១៩៩០។ កមពុជាជារបសទស

ហរថសលខ្ី លនអនុសញ្ជដសតីពីសិទិធកុមារ ដូ សច្នេះសយើងេួ រសរបើ រួនាទី របស់សយើងកនុងការរាំរទយាងមុឺង
មារ់សលើអនុ សញ្ជដសនេះ សៅកដនលងដដលររូវអនុ វរត។ កនុងរបសទសមួ យដដលកុ មារ េឺ រកុមមនុសស

ដដល្ាំជាងសេ សហើយសទសច្រណ៍ផលូវសភទ ការរ ាំសលាភផលូវសភទកុ មារ និ ងការ រ ាំសលាភបាំ ពានកុ មារ

កាំពុងសកើនសឡើង _________________ បុេគលិក និងអនកសម័រេច្ិរតនឹងស្វើអីវៗ រេប់យាងតាមអាំណាច្
ដដលពួកសេមាន សដើ មីបការពារកុ មារកនុងរេួោររបស់ពួកសេពី ការរ ាំសលាភបាំ ពានបដនថមសទៀរ។
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សសច្កតីដែលងពីការសបតជាញច្ិរត
រេប់រនររូវច្ុេះហរថសលខ្- សមាជិករកុម, បុេគលិករយៈសពលខ្លី, អនកសម័រេច្ិរត និងសភញៀវទសសនៈ
កិច្ច។ សសច្កតីដែលងពី ការសបតជាញច្ិ រតមួយច្ាប់ ររូវរកាទុ កជាឯកោរកនុងការ ិយាល័យ។
ខ្ញាំុរបកាសថា៖





ខ្ញាំុបានអាន និងយល់អាំពីសរលនសយាបាយការពារកុ មារ
ខ្ញាំុនឹងស្វើការតាមនី រិវ ិ្ី និងពិ ្ីការដូ ច្មានដច្ងកនុងសរលនសយាបាយសនេះ

ខ្ញាំុមិនធាលប់ ររូវបានទទួលការសចទរបកាន់ ឬ ជាប់ ពិរទ
ុ ធពីបទសលមើសណាមួ យ ទក់ ទង នឹ ង
ការរ ាំសលាភបាំពានរាងកាយ ឬ ផលូវសភទសលើកុមារសទ
ខ្ញាំុយល់ថា របសិនសបើ មានពាកយបណឹ ត ងណាមួ យច្ាំ សពាេះខ្ញាំុទក់ ទងនឹ ងការរ ាំសលាភបាំ ពាន
កុមារ កនុងសពលបាំសពញសកមមភាពសផសងៗ ការសចទរបកាន់ សនេះនឹ ងររូវស្វើការសសុើបអងករ
យាងមរ់ច្រ់ សោយមានការសហការណ៍ជាមួយអាជាញ្រមានសមរថកិច្ច

ស្មេះ__________________________________
ហរថសលខ្______________________________
កាលបរ ិសច្ឆទ_____________________________
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖
ដរលនដយបាយការពារកុមារ គឺជាដសចកត៊ីថ្ថលងព៊ីការដបតជាញរបស់អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចមួយ ដដើម៊ីប
ជួយឲ្យកុមារមាន ____________។ វាបងាាញរគប់រនយ៉ា ងចាស់ថ្ន ________ រតូវទទួលការ
ការពារបងាាញព៊ីការបំដពញតួន្ទទ៊ីការពាររបស់អ្ងគការ និងផតល់នូវយនតការ ______________ សំ
រាប់បំដពញតួន្ទទ៊ីដន្ទោះ។ ជាទូដៅ ដរលនដយបាយមួយមាន ដសចកត៊ីថ្ណន្ទំ បញ្ញ
ា ដរល
នដយបាយ (ឧទ. និយមន័យនន _________ រដបៀបរាយការណ៍ និងដឆលើយតបចំដពាោះការរ ំដោភ
បំពាន, ការដរជើសដរ ើសបុគគលិក), បញ្ជ៊ីនន _____________ ព៊ីបុគគលិក ថ្បបបទថ្ដលចាំបាច់ និងព
ត៌មានទំន្ទក់ទំនងននបុគគលថ្ដលរតូវថ្តងាំងជាភានក់ងារការពារកុមារ។
សំនួរពិភាកា
១. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយការពារកុមារឬដទ? ដហ្តុអ្៊ីវបានជាមាន ឬ ដបើអ្ត់
ដហ្តុអ្៊ីវ?
២. របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយការពារកុមារ ដតើអ្នកគិតថ្នវាប៉ាោះពាល់យ៉ាង
ចំដពាោះអ្ងគការរបស់អ្នក? របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមិនមានដរលនដយបាយការពារដទ ដតើអ្នក
គិតថ្ន ដរលនដយបាយការពារកុមារអាចនឹងមានឥទិធពលយ៉ា ងដៅដលើអ្ងគការរបស់អ្នក ?
៣. ដតើ ដរលនដយបាយការពារកុ មារគួ រថ្តនិ យយអ្ំ ព៊ីនរណា កនុងអ្ងគការ ឬ ព័ នធកិចចរបស់អ្នក?
៤. របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមានពិធ៊ីការឥរ ិយបទ ដតើអ្នកមានសំនួរអ្ំព៊ីចំនុចណាមួយឬដទ
ដហ្ើយដហ្តុអ្៊ីវ? របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមិនមានពិធ៊ីការឥរ ិយបទដទ ដតើឥរ ិយបទណាខលោះ
ចំដពាោះកុមារ ថ្ដលអ្នកគិតថ្នមិនសមរមយ ឬ សមរមយសំរាប់បុគគលិក?
សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង
៥. ដតើអ្នកគិតថ្ន ដហ្តុអ្៊ីវបានដរលនដយបាយការពារសំខាន់ចំដពាោះអ្ងគការរបស់អ្នក ?
៦. ដតើអ្នកគិតថ្ន ថ្ផនកណាមួយននដរលនដយបាយការពារកុមារមានឥទិធពលខាលំងបំផុតដលើ
ឥរ ិយបទរបស់បុគគលិក?
៧. ដតើថ្ផនកណាមួយននដរលនដយបាយការពារកុមារ ពិបាកសំរាប់បុគគលិកយល់បំផុត ?
ដហ្តុអ្៊ីវ?
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៨. របសិនដបើ អ្ងគការរបស់អ្នកមានពិ ធ៊ីការឥរ ិយបទ ដតើ អ្នកបានជួ បការលំបាកអ្វ៊ីខលោះកនុងការ

ផសពវផាយ និងពរងឹងពិធ៊ីការឥរ ិយបទ ដហ្ើយដហ្តុអ្៊ីវ? របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមិនមាន ពិធ៊ី
ការឥរ ិយបទដទ ដហ្តុអ្៊ីវ?
សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម៖សូមដមើល កំរ ិតបទោានសំរាប់ការពារកុមារ របស់អ្ងគការការពារសុវតិថភាព
កុមារ “កំរ ិតបទោានទ៊ី ១៖ ដរលនដយបាយការពារសុវតិថភាពកុមារជាោយលកខណ៍អ្កសរ”

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1:stan
dards&Itemid=4
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សមសរៀនទី ១១៖ សហតុអែីបានជាសយើង្តូវការសរលនសោបាយការពារកុមារ សហើយ សតើ
សយើងចាប់សផតើមសោយរសបៀបណា?
សដងខប៖
 ស្ថរៈសំខាន់ និ ងផលរបដយជន៍ ននដរលនដយបាយការពារកុ មារ
 ារាងសវ័យរតួតពិ និតយដរលនដយបាយការពារកុ មារ

 ការបា៉ា ន់របមាណហានិភ័យននការពារកុមារ
សហតុអែីបានជាសរលនសោបាយការពារកុមារ

ខា
ាំ ន់?

ដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាមូលោានសំរាប់កិចចការពារកុមារទំងអ្ស់របស់ព័នធកិចច ឬ អ្ងគ
ការ។ រគប់អ្ងគការទំងអ្ស់ថ្ដលពាក់ព័នធ ឬមានផលប៉ាោះពាល់ណាមួយដលើកុមារគួរថ្តមានដរល
នដយបាយការពារ។ ដទោះប៊ីជាអ្ងគការថ្ដលមិនដផ្ទតតជាក់ោក់ដលើកុមារក៏ដោយ ជាទូដៅក៏មាន
ការពាក់ព័នធខលោះជាមួ យខលោះជាមួ យកុ មារ ាមរយៈការពាររបស់ពួកដគកនុង សហ្គមន៍ ថ្ដរ ដូ ដចនោះដនោះ
គឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយសំរាប់រគប់អ្ងគការទំងអ្ស់។ វាជាការសំខាន់ថ្ដលរតូវមានចំនុច
ទំងដនោះសរដសរជាដរលនដយបាយ ដដើ ម៊ីបឲ្យបុ គគលិកទំងអ្ស់អាចទទួ លការបណុត ោះបណា
ត ល

និងមានឯកស្ថរមួយថ្ដលមានការរពមដរពៀង និងសំរាប់ផតល់ការថ្ណន្ទំដៅដពលជួបស្ថថនភាព
លំបាកៗ។
រមនដរលនដយបាយការពារកុមារណាអាចជួយរកាសុវតិថភាពកុមារបាន១០០%ដទ ប៉ាុថ្នតដរល
នដយបាយដ៏លអា
អ ចជួយបាន៖


ជួយការពារកុមារដោយកាត់ បនថយកាតដររោះថ្ននក់ ននការរ ំដោភបំ ពាន និ ងដកងរបវ ័ញ្ច



ជួយការពារបុគគលិកដោយផតល់ដរលការណ៍ថ្ណន្ទំចាស់ៗសំរាប់អាកបបកិរ ិយ ថ្ដល
សមរមយ និ ងន៊ីតិវ ិធ៊ីចាស់ៗ ដដើ ម៊ីបដឆលើយតបចំ ដពាោះកងវល់ ឬការដចាទរបកាន់ ន្ទន្ទ



ជួយការពារអ្ងគការព៊ីការឈាលនពានរបស់ជនដលមើសណាមួយ56



ជួយការពារអ្ងគការព៊ីផលប៉ាោះពាល់ ថ្ដលអាចបណា
ត លមកព៊ីការដចាទរបកាន់ព៊ីបទរ ំដោភ
បំពាន

56

Viva Website, www.viva.org

85

ការការពារកុមារ

ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវ ិធ៊ីននការពារកុមារជួយបដងកើតអ្ងគការ “កុមារសុវតិថភាព”៖
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលមាន “វបបធម៌យល់ដឹង” អ្ំព៊ីការពារកុមារ
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលមានកិចចខិតខំ ដដើម៊ីបទប់ស្ថកត់កាតដររោះថ្ននក់ដោយដចតន្ទ
និងអ្ដចតន្ទដៅដលើកុមារ

ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមារមានអារមមណ៍សុវតិថភាព
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមារអាចនិយយដចញបាន
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមាររតូវបានដគស្ថតប់
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមារ និងបុគគលិកទទួលបានការដររព និងសិទិធអ្ំណាច57
ជំហានដំបូង
មុននឹងចាប់ដផតើមសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារ អ្ងគការរបស់អ្នកគួរថ្តយល់អ្ំព៊ីចំនុច
ខាលំង និងចំនុចដខាយរបស់អ្ងគការអ្នក ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ។ ដទោះប៊ីជាអ្ងគការន្ទន្ទ មិន
បានដធវើការងារដផ្ទតតដលើកុមារក៏ដោយ ក៏គួរថ្តពិចារណាអ្ំព៊ីផលប៉ាោះពាល់ដោយរបដយលដៅដលើ
សុវតិថភាព និ ងការលូតោស់របស់កុមារ ាមរយៈកមមវ ិធ៊ី របស់ពួកដគថ្ដរ។ ឧបករណ៍ សវ័យរតួត
ពិនិតយដលើកិចចការពារកុមារ រតូវបានថ្ណន្ទំសំរាប់ជំហានដនោះ។
៏អស្ចារយមួយ ដដើមប្
ឧបករណ៍ស្័ យ
វ ត្រួរពិនិរយរបស្់អង្កា
គ រ Keeping Children Safe គជនធានដ
ឺ

ំ ុ ចខ្លង្
ំ និង្ចន
ំ ុ ចខ្ះ
ជួយវាស្់ស្ង្
ទ ់ចន
វ ខ្រទាក់ទង្នឹង្ការការពារកុមារ។ ដោកអក
ន អាចស្ស្ង្
វ រក
ំ ័រ
បានតាមដគហទព

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:engl
ish-language&Itemid=4.

ឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយគឺជាសំណុំសំនួររតួតពិនិតយ ថ្ដលអ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទថ្ដលមាន
ការដបតជាញកនុងការការពារកុ មារ គួ រថ្តពាយមបំ ដពញ។ យ៉ា ងណាមិ ញ ចំ នុចខលោះអាចទក់ ទងនឹងប
រ ិបទមួយចំនួនដរចើនជាងចំនុចដផសងៗដទៀត។ ឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយជួយបុគគលិកឲ្យគិតអ្ំព៊ី
៦ចំនុចដផសងៗរបស់អ្ងគការ៖

ឧបករណ៍បដងកើតដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវ ិធ៊ីការពារកុមារ៖ រដបៀបបដងកើតអ្ងគការកុមារដមរត៊ី Elanor Jackson and Marie Wernham, Elanor

57

Jackson and Marie Wernham and ChildHope, 2005, p. 28.
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កុមារ និង្អង្កា
គ រ

ដោលនដោបាយ និង្ន្រវិ ធ
ិ ្

ការទប់ស្ចារ់ការឈឺចាប់លឺកុមារ

ការអនុវរត និង្ការបណ
ត ល
ុ ត ះបណ្ត
ពរ៌មាន និង្ការត្បាត្ស្័យទាក់ទង្
ំ ឹ កដ
ការត្រួរពិនិរយ និង្រល

ិ
ើ ង្វញ

ការវាយតនមលហានិភ័យ
បន្ទទប់ព៊ីដធវើស័យ
វ រតួតពិនិតយរួចដហ្ើយ បុគគលិកគួរថ្តគិតអ្ំព៊ីសំនួរខាងដរកាម៖


ដតើអ្ងគការ ឬព័នធកិចចកំពុងដធវើអ្៊ី ថ្វ ដលវ ិជជមានដដើ ម៊ីបការពារកុ មារ?



ដតើអ្ងគការមានចំនុចដខាយអ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលអាចដធវើឲ្យកុមារជួបដររោះថ្ននក់ ?



ដតើមានការគំរាមកំថ្ហ្ងព៊ីខាងដរៅអ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលអាចនឹ ងប៉ា ោះពាល់ដល់កុមារកនុងអ្ងគការ?



ដតើអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរតូវការអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបបំដពញការងារឲ្យបានរបដសើរថ្ថមដទៀត?

បន្ទទប់ព៊ីអ្នកចូលរួមបានបំដពញការវាយតនមលហានិភ័យរួចដហ្ើយ ពួកដគគួរថ្តសដងខបនូវចំនុចខាលំង
និងកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលបានដលើកមកពិភាកា និងជំហានគនលឹោះដផសងៗដដើម៊ីបដធវើដំដណើរដៅមុខ។

ឧទហ្រណ៍ របសិនដបើ ចំនុចខវោះខាតគឺ ថ្ន អ្ងគការរមនដរលនដយបាយ ឬន៊ី តិវ ិធ៊ី ការពារកុ មារដទ
របថ្ហ្លជាការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាជំហានដំបូង ថ្ដលអ្ងគការរតូវដធវើដហ្ើ
យ។ របសិនដបើ អ្ងគការមិ នបានទទួ លការបណុត ោះបណា
ត លអ្ំ ព៊ីពិធ៊ីការអាកបបកិ រ ិយននការការពារ
កុមារសំរាប់អ្នកសម័រគចិតតដទ របថ្ហ្លជាដនោះគឺជាជំហានបន្ទទប់សំរាប់អ្ងគការដន្ទោះដហ្ើយ។

របសិនដបើមានឳកាសលអដដើ ម៊ីបទទួ លការបណុត ោះបណា
ត លអ្ំ ព៊ីការការពាកុ មារព៊ី អ្ងគការកនុងស្រសុក

ថ្ដលមានជំ ន្ទញខាងថ្ផនកដនោះ ដូ ដចនោះវាអាចជាជំ ហានថ្ដលមានរបដយជន៍ ថ្ដលគួ របថ្នថមកនុងការ
ដរៀបថ្ផនការថ្ដរ។

សវ័យរតួតពិនិតយ និងការវាយតនមលកាតដររោះថ្ននក់គួរថ្តដធវើដ

ើងយ៉ា ងដហាចណាស់ ៣ឆ្នំមតង

ដោយមានការថ្កសរមួលកនុងដរលនដយបាយការពារកុ មារ របព័ នធ និ ងវ ិធានការន្ទន្ទ។
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ករណ៊ីសិកា
Trinity Church បានដំដណើរការកមមវ ិធ៊ី បដរងៀនថ្ននក់ ាមផទោះកនុងរកុមជំ នុំរបស់ពួកដគរយៈដពលព៊ី រប៊ី
ឆ្នំដហ្ើយ ប៉ាុថ្នតថ៊ីមៗដនោះបានទទួលស្ថគល់ថ្ន ពួកដគចាំបាច់រតូវបដងកើតដរលនដយបាយការពារ

កុមារ បន្ទទប់ ព៊ីរកុមជំ នុំមួយដទៀតកនុងតំ បន់ របស់ពួកដគមានឧបទទវដហ្តុ ដ៏រនធត់មួយ ថ្ដលកុ មារ

មានក់រងរបួសជាទំងន់ ដោយស្ថរអ្នកសម័រគចិតតមានក់មិនបានឃ្លលដំ មើលកុមារឲ្យបានដិតដល់។ អ្នក

ដឹកន្ទំរកុមជំនុំ និ ងអ្នកដឹ កន្ទំកមមវ ិធ៊ី ដរកាយថ្ននក់ ដរៀន ដធវើការសវ័យរតួតពិ និតយ និ ង ការវាយតនមលហា
និភ័យ ដោយដរបើឯកស្ថរសុវតិថភាពកុមារ។ ជំហានទំងដនោះបងាាញថ្ផនកមួយចំនួនថ្ដលចាំបាច់
រតូវដោោះស្រស្ថយ។


ដំបូងពួកដគទទួលស្ថគល់ថ្ន ពួកដគរមនដរលការណ៍ថ្ណន្ទំជាោយលកខណ៍អ្កសរ ថ្ដល
ដរៀបរាប់អ្ំព៊ីអាកបបកិរ ិយថ្ដលអាចទទួលយកបាន និងមិនអាចទទួលយកបានសំរាប់
បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតត ថ្ដលដធវើការងារផ្ទទល់ជាមួយកុមារ





ពួកដគក៏ទទួលស្ថគល់ផងថ្ដរថ្ន ពួកដគរមនដរលការណ៍ថ្ណន្ទំមាំទំដទ សំរាប់ចំនួន
មនុសសធំ និងកុមារ កនុងអ្ំ

ុងដពលសិកាដរៅថ្ននក់ ដរៀន

ចុងដរកាយ ពួកដគទទួលស្ថគល់ថ្ន ដោយស្ថរពួ កដគមិ នបានបណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិកអ្ំ ព៊ី
បញ្ញ
ា និងទំនួលខុសរតូវអ្ំព៊ីការពារកុមារ។ មានកាតដររោះថ្ននក់មួយថ្ដលបុគគលិក ឬអ្នក
សម័រគចិតតអាចនឹងប៉ាោះទងគិចកុមារ ឬបងករដររោះថ្ននក់ដល់កុមារ ាមរយៈសកមមភាពដោយ
ដចតន្ទ ឬការខកខានមិនបានបំដពញទំនួលខុសរតូវ

បន្ទទប់ព៊ីពិនិតយដមើលដ

ើងវ ិញដៅដលើលទធផលននសវ័យរតួតពិ និតយ និ ងការវាយតនមលកាតដររោះ

ថ្ននក់ននដរលនដយបាយការពារកុមាររួចដហ្ើយ រកុមអ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនុំបានដធវើការសំដរចចិតតថ្ន
រកុមជំនុំ និងកមមវ ិធ៊ី បន្ទទប់ ព៊ីថ្ននក់ ដរៀនរតូវការនូ វដរលនដយបាយការពារកុ មារ។
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះអ្តថបទដមដរៀនខាងដរកាម៖
ដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជា ___________ចំដពាោះកិចចការពារកុមារទំងអ្ស់របស់ព័នធកិចច
ឬអ្ងគការ។ ដរលនដយបាយការពារកុមារថ្ដលលអអាចជួយការពារកុមារ _______និងអ្ងគការ។
ជំហានដំបូងកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារគឺ រតូវបដងកើតការយល់ដឹង

អ្ំព៊ី_____________ _____________ ននអ្ងគការរបស់អ្នក ទក់ទងនឹងការការពារកុមារាមរ
យៈសវ័យរតួតពិនិតយ។ ឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយព៊ី

________ ________គឺជាធនធានដ៏អ្ស្ថច

រយមួយ ដដើម៊ីបអាចសំដរចការដនោះបាន។ បន្ទទប់ មក វាជាការសំខាន់ កុងការអ្នុ
ន
វតត

_______

___________ ដដើម៊ីបកំណត់នូវសកមមភាព ឬស្ថថនភាពដផសងៗថ្ដលអាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹង
ិ៍ ត
ដររោះថ្ននក់ ឬមាននូ វឥទិ ធពលអ្វ ិជជមានដលើដរលបំ ណង និ ងដករដឈា
ម ោះរបស់អ្ងគការអ្នក។
ន
ាំ ួរពិភាកា
1. ដតើ ដហ្តុអ្៊ីបា
វ នជាសំខាន់កុងការថ្ដលអ្ងគ
ន
ការរបស់អ្នករតូវមានដរលនដយបាយការពារ
កុមារ?

2. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានទំន្ទក់ទំនងផ្ទទល់ ឬរបដយលជាមួយកុមារឬដទ?
3. ដតើឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយដលើការការពារកុមារវាស់ដៅដលើអ្៊ីវ ?
4. ដហ្តុអ្៊ីវបានជាការបា៉ា ន់របមាណកាតដររោះថ្ននក់ដលើការការពារកុមារជាការសំខាន់ ? ដតើវាជួយ
មនុសសឲ្យយល់ព៊ីពត៌មានសំខាន់អ្៊ីវខលោះ?
5. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានចំនុចខាលំង និងចំនុចដខាយអ្វ៊ីខលោះទក់ទងនឹងការពារកុមារ?
6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកកាលយជាអ្ងគការ “កុមារសុវតិថភាព” ដោយរដបៀបណា? ដតើអ្ងគការរបស់អ្នក
រតូវថ្កលំអ្រដូចដមតច?
7. ដតើការដធវើស័យ
វ រតួតពិនិតយដលើការការកុមារមានឧបសគគអ្៊ីខ
វ លោះ ដហ្ើយដតើឧបសគគទំងដន្ទោះអាច
រតូវបានយកឈនោះដោយរដបៀបណា?
8. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នកមានចំ នុចខាលំង និ ងចំ នុចដខាយអ្វ៊ីខលោះកនុងការពារកុ មារ?

9. របសិនដបើអ្នកមានដរលនដយបាយការពារកុ មារ ដតើ វាស្រសដដៀងរននឹ ងគំ រក
ូ ុងដគហ្ទំ
ន
ព័រដនោះ
ដោយរដបៀបណា៖ http://www.viva.org/en/articles/child_prot/policy_template.doc

10. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នករតូវឈានជំ ហានបន្ទទប់ អ្៊ី ខ
វ លោះ កនុងការបដងកើត ឬថ្កសរមួលដរលនដយ
បាយការពារកុមារ?
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ដដើម៊ីបទទួលពត៌មានបថ្នថម៖

សូមពិនិតយដមើលឯកស្ថរ

របស់អ្ងគការ Keeping Children Safe ―

ការបណុ ត ោះបណា
ត លចំដពាោះការពារកុមារ

“Core Workshop 1: Stage 1”
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:train
ing&Itemid=4

សូមពិនិតយដមើលឯកស្ថរ រដបៀបអ្នុវតតកំរ ិតបទោាន របស់អ្ងគការ Keeping Children Safe“
ដំ ណាក់ កាលទ៊ី ១៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីរប
ូ ភាពននអ្ងគការរបស់អ្នក” សកមមភាព ១.៣ និ ង ១.៤

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4
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សមសរៀនទី ១២៖ សតើសយើង

រស

រសរលនសោបាយការពារកុមារសោយរសបៀបណា?

សដងខប៖
 ដតើ នរណាខលោះគួ រថ្តពាក់ ព័នធកុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុ
ន
មារ?
 ៦ ជំ ហានកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុ មារ

បន្ទទប់ព៊ីដធវើស័យ
វ រតួតពិនិតយ និងការបា៉ា ន់របមាណកាតដររោះថ្ននក់មក និងបន្ទទប់ព៊ីកំណត់នូវ
ជំហានគនលឹោះកនុងការឈានដៅមុ ខកនុងការការពារកុ មារ វាដល់ដពលកនុងការចាប់ ដផតើមដំ ដណើរការ
កនុងការអ្ភិ វឌឍដរលនដយបាយការពារកុ មារ។ ដមដរៀនដនោះដរៀបរាប់ អ្ំព៊ីជំហានធំ ៗកនុងដំ ដណើរ
ការននការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារ។

ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាដំដណើរការមួយ ថ្ដលទមទរនូវមតិចូលរួមព៊ី
អ្ងគការ ឬព័នធកិចចមួយ ដដើម៊ីបធាន្ទថ្នដរលនដយបាយដន្ទោះរតូវនឹងអ្ងគការ និងដដើម៊ីបកស្ថងភាព
ជាមាចស់ននដរលដយបាយដនោះកនុងចំ ដណាមបុ គគលិក និ ងអ្នកដឹ កន្ទំ។ របសិនដបើ បុគគលិកចូលរួម
កនុងការបដងកើតដរលនដយបាយការពារកុ មារ ពួ កដគនឹ ងយល់អ្ំព៊ីដរលនដយបាយដនោះកាន់ ថ្ត
ចាស់ និងដរតៀមអ្នុវតតវា ដហ្ើយពួកដគនឹងអាចជួយថ្កលំអ្រវា របសិនដបើបរ ិបទ ឬ អ្ងគការមាន
ការផ្ទលស់បូរកន
ត ុងរយៈដពលខាងមុ ខ។
១. បដងកើតរកុមការងារពិដសស
ជំហានដំបូងកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុ មារ គឺ រតូវបដងកើតរកុមការងារពិ ដសសកនុង
ការសរមបសរមួល និ ងដឹ កន្ទំដំដណើរការ។ រកុមការងារពិ ដសសគួ រថ្តរួមបញ្ូច លថ្ននក់ ដឹកន្ទំជាន់

ខពស់ និងបុគគលិកព៊ីថ្ផនកដផសងៗននអ្ងគការ (រួមទំង រកុមរបធានរគប់រគង ក៏ដូចជាអ្នកថ្ដល ដធវើការ
ផ្ទទល់ជាមួយកុមារ)។ ជាធមមា រកុមការងារពិដសសដនោះគួរថ្តមានអ្នកចូលរួមព៊ី ៣-៨ន្ទក់។
២. ដធវើកិចចការស្រស្ថវរជាវ
មុនដំបូង រកុមការងារពិដសសគួរថ្តដធវើការស្រស្ថវរជាវដៅដលើអ្៊ីវថ្ដលអ្ងគការ ឬព័នធកិចចន្ទន្ទបាន
ដធវើអ្ំព៊ីដរលនដយបាយ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ការពារកុ មារន្ទន្ទ ដរពាោះពួ កដគអាចនឹ ងមានគំ រល
ូ អ ដហ្ើយ
របដភទអ្ងគការដផសងៗរតូវមានដសចកត៊ីបញ្ញ
ជ ក់ ដផសៗកនុងដរលនដយបាយការពារកុ មាររបស់ពួកដគ
(ឧទ. ដរលនដយបាយការពារកុ មារសំរាប់ រកុមជំ នុំ អាចដផសងព៊ី ដរលនដយបាយកនុង មណឌល

កុមារកំរពា)។ អ្ងគការ Viva អាចជាធនធានដ៏ មានរបដយជន៍ មួយកនុងការបដងកើតទំ ន្ទក់ ទំនងទំង
ដនោះ (www.viva.org)។ សមាជិ ករកុមការងារពិសសសេួ រដរពិ និរយសឡើងវ ិញសៅសលើ ឯកោរបណុត េះ
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បណា
ត លរបស់ Keeping Children Safe ផងដដរ។ ទី បញ្ចប់ វាជាការសាំខ្ន់ កុងការ
ន
របឹ កាជាមួយ
សមធាវ ី សដើមីបដសវងយល់អាំពីច្ាប់ ដដលពាក់ ព័នធកុងស្សុ
ន
ក កនុងដាំ សណើរការសនេះ។
៣. ការបសងកើរដផនការ
ជាំហានបនាទប់េឺររូវបសងកើរដផនការកនុងការសរសសរសរលនសយាបាយសនេះ។ សូមពិ និរយសឡើងវ ិញ

សៅសលើដផនកសផសងៗកនុងសរលនសយាបាយការពារកុ មារ ពី សមសរៀនទី ១០ រួមជាមួយរបកេាំសហើញពី
ឧបករណ៍សវ័យររួរពិនិរយ និងការបាន់របមាណកតាតសររេះថានក់របស់អនក។ សូមពិនិរយសមើល
្នធានសាំខ្ន់ៗសផសងៗ ដូច្ជា ឯកោរ

Keeping Children Safe សហើយសូមពិចរណាពីរសបៀប

រពាងដផនកនីមួយៗលនសរលនសយាបាយសនេះ។ សៅសពលបសងកើរដផនការ រកុមការងារពិសសសេួរដរ
សាំសរច្សរជើសសរ ើសថា េួ ររួមបញ្ូច លនរណាកនុងដាំ សណើរការពិ សររេះសយាបល់។ សរលនសយាបាយ
ការពារកុមារទក់ទងនឹងអងគការទាំងមូ ល ដូ សច្នេះរេប់ រនររូវមាន ឳកាសច្ូ លរួមកនុងការបសងកើរ
សរលនសយាបាយរួមទាំង បុេគលិក្នធានមនុសស អនកសម័រេច្ិរត រកុមរបធានជាន់ខ្ពស់ និង

បុេគលិកពីរេប់ដផនកទាំងអស់លនអងគការ។ បុេគលិកភាេសរច្ើនអាច្របឹកាសយាបល់បានសោយផតល់
ឲ្យពួកសេនូ វឳកាសកនុងការពិ និរយពរងាងសរលនសយាបាយដាំ បូងសឡើងវ ិញនិ ងផតល់នូវមរិ សយាបល់
៤. សរសសរពរងាងសរលនសយាបាយដាំបូង
ពរងាងដាំបូងអាច្ររូវបានសរសសរសឡើងសោយរកុមបុេគលិករូច្មួយ ដដលមានសមរថភាពសរកាម
ការដឹកនាាំរបស់រកុមការងារពិសសស។ សរលនសយាបាយសនេះេួរដរសរសសរសឡើងឲ្យបានច្ាស់
និងងាយស្សួលយល់ រួមទាំងការសរបើភាោជារិផង។ សរលនសយាបាយការពារកុមារពរងាងេួរ
ដរសោេះស្ោយច្ាំសពាេះច្ាំនុច្សផសងៗ ដដលមានកនុងសមសរៀនទី ១០។ Viva ក៏មានេាំរសូ រលនសយាបាយ
ការពារកុមារដដរ ដដលជារបសយាជន៍ កុងការដណនាាំ
ន
ពីរសបៀបសរសសរសរលនសយាបាយការពារ
កុមារ៖ http://www.viva.org/en/articles/child_prot/policy_template.doc

៥. ថ្ចកចាយពរងាងដរលនដយបាយដំបូងដដើម៊ីបទទួលមតិដឆលើយតប
ពរងាងដរលនដយបាយដំ បូងគួ រថ្តថ្ចកចាយឲ្យបុ គគលិកកនុងអ្ងគការ ដដើ ម៊ីបអាន និ ងទទួ ល ដយ
បល់។ របថ្ហ្លជាអ្នកអាចថ្ចកចាយឲ្យបុគគលថ្ដលពាក់ព័នធខាងដរៅអានពរងាងដនោះ ដូចជា

រកុមរបឹកាចាប់ កុ មារ ឬ អ្ងគការនដគូ ។ មតិ ដឆលើយតបគួ រថ្តរបមូ លទុ កមួ យកថ្នលង និ ង វ ិភាគដដើម៊ីប
កំណត់ព៊ីកាតរពួយបារមភធំៗ ចំនុចសំខាន់ៗ និងថ្ផនកដផសងៗថ្ដលបុគគលិកមិនយល់ ព៊ីដរលន
ដយបាយ។
៦. សរដសរពរងាងដរលនដយបាយចុងដរកាយ
ពរងាងចុងដរកាយអាចរតូវបានបដងកើតដ

ើង ថ្ដលគួរថ្តដលើកមកពិភាកា និងអ្នុម័តដោយរកុម

អ្នកដឹកន្ទំរបស់អ្ងគការ ឬព័នធកិចច។
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ករណ៊ីសិកា
បន្ទទប់ព៊ីរកុមអ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនុំ

Trinity

Church

បានសំដរចចិតតថ្ន ពួកដគរតូវការដរល

នដយបាយការពារកុមារ ពួកដគចាត់ាំងរកុមការងារពិដសសដដើម៊ីបបដងកើតដរលនដយបាយដនោះ
ដ

ើង។ រកុមការងារពិដសសដនោះរួមមានរគូគងាវលដរៀមចបង រគូគងាវលព័នធកិចច អ្នកសរមប

សរមួលកមមវ ិធ៊ីបដរងៀនបន្ទទប់ ព៊ីស្ថោដរៀននិ ងអ្នកសម័រគចិ តតមានក់ កុងកមម
ន
វ ិធ៊ី ។ បន្ទទប់ មក សមាជិ ក
រកុមការងារពិដសសបានអានឯកស្ថរ Keeping Children Safe និងបានជួបបួន ដលើក ដដើម៊ីប
ពិភាកាព៊ី ជំពូក និ ងដមដរៀនដផសងៗកនុងឯកស្ថរដន្ទោះ។ បន្ទទប់ មកដទៀត រកុមការងារ ពិ ដសស

បដងកើតថ្ផនការសរដសរដរលនដយបាយកនុងរយៈ៦ថ្ខ។ ពួកដគដធវើយ៉ាងឲ្យរបាកដថ្ន ថ្ផនការដនោះ
រួមបញ្ូច លជំហាន ថ្ដលជួ យឲ្យអ្នកស័រគចិ តត ឪពុ កមាតយ បុ គគលិករកុមជំ នុំ និ ង កុ មារផ្ទទល់អាចផត
ល់នូវមតិចូលរួមចំដពាោះពរងាងននដរលនដយបាយដនោះ។

ាមការពិត រគូគងាវលព័ នធកិចចបានសរដសរដរលនដយបាយកនុងការងារព៊ី មុនៗមក ដូ ដចនោះរត់

សម័រគចិតតដឹកន្ទំសរដសរពរងាងដរលនដយបាយដំបូង។ រត់បានដធវើការរយៈដពលរបថ្ហ្ល១ថ្ខ
ដោយពិនិតយឯកស្ថរ Keeping Children Safe ដោយសុ៊ីជំដៅ ដធវើបទសំភាសន៍ និងមានរកុម
ពិភាកាជាមួយបុ គគលិកគនលឹោះកនុងព័ នធកិចច និ ងសរដសរថ្ផនកដផសងៗននដរលនដយបាយ។ មួ យថ្ខ
ដរកាយមក រត់បានបងាាញពរងាងដរលនដយបាយដំបូងដល់រកុមការងារពិដសស ដដើម៊ីបរតួត

ពិនិតយស្ថរជាថម៊ី។ ពួកដគមានការរបជុំរយៈដពល ២ដមា៉ា ង ដដើម៊ីបពិនិតយដមើលដរលនដយបាយដនោះ
ឲ្យបានសុ៊ីជំដៅ និងផតល់ជាមតិដយបល់មួយចំនួន។ បុគគលិកមានក់ដទៀតសម័រគ ចិតតថ្កសរមួល
ដរលនដយបាយដនោះដ

ើងវ ិញ ដយងាមមតិ ដឆលើយតបរបស់ពួកដគ បន្ទទប់ មករត់ ក៏បានថ្ចក

ចាយដល់បុគគលិករកុមជំ នុំ និ ងអ្នកសម័រគចិ តតទំងអ្ស់កុងព័
ន
នធកិចចដន្ទោះ ដដើ ម៊ីបទទួ លមតិ ដឆលើយតប

របស់ពួកដគ។ ព៊ី រសបាតហ្៍ដរកាយមក រត់ បានចងរកងមតិ ដឆលើយតបទំងដនោះ រពមទំងថ្កសរមួល
ពរងាងដរលនដយបាយមតងដទៀត។

ដំដណើរការដនោះបានចាប់ដផតើមនូ វការពិ ភាកាដ៏ មានរបដយជាន៍ ជាដរចើ នកនុងចំ ដណាមបុ គគលិក និ ង
អ្នកសម័រគចិតតអ្ំព៊ីការការពារកុមារ និងដធវើព័នធកិចចជាមួយកុមារ។ ពួកដគថ្ថមទំងសំដរចចិតត

ពាយមទទួ លវគគបណុត ោះបណា
ត លខលោះកនុងឆ្នំដនោះ សំរាប់ បុគគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតអ្ំព៊ីរដបៀបដធវើជា
បន្ទទល់ចំដពាោះកុមារ។ ឥ

ូវដនោះពួ កដគបានយកពរងាងដរលនដយបាយទ៊ី ព៊ីរ និ ងដបើ កការរបជុំ

ស្ថធារណៈដដើម៊ីបទទួលមតិ ដឆលើយតបចំ ដពាោះដរលនដយបាយដនោះ។ កនុងការរបជុំ ដនោះ បនទប់មួយ
សំរាប់ឪពុ កមាតយកុ មារ ថ្ដលចូ លរួមកនុងកមមវ ិធ៊ី បដរងៀនដរៅដមា៉ា ងស្ថោ ដហ្ើយបនទប់មួយដទៀត

សំរាប់កុមារថ្ដលចូ លរួមកមមវ ិធ៊ី ។ ពួ កដគពិ ភាកាដរលនដយបាយយ៉ា ងសុ៊ី ជំ ដៅ រួមទំងចំ ងល់ ឬ
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សំនួរដផសងៗ។ ឪពុកមាតយ និងកុមារដលើកនូវគំនិត និងដយបល់លៗ
អ មួយចំនួនអ្ំព៊ីដរល
នដយបាយ (ជាពិដសស ទក់ទងនឹងការោក់ពិន័យកុមារ) និងដយបល់ដផសងៗអ្ំព៊ីរដបៀបអ្នុវតត
ដរលនដយបាយ បន្ទទប់ព៊ីបញ្ចប់ដរលនដយបាយពរងាងមក។
បន្ទទប់មករកុមការងារពិដសសថ្កសរមួលដរលនដយបាយស្ថរជាថម៊ីមតងដទៀត ថ្ផអកដលើមតិចូល
រួមដ៏មានរបដយជន៍ដនោះ ដហ្ើយបន្ទទប់ មក ជាជំ ហានចុ ងដរកាយពួ កដគបានសួរដមធាវ ៊ីថ្ដលជា

សមាជិកននរកុមជំនុំឲ្យពិនិតយដរលនដយបាយដនោះជាថម៊ី ាមទសសនៈវ ិស័យថ្ផនកចាប់ ។ រត់
បានផតល់ដយបល់តូចៗព៊ីរអ្ំ ព៊ីការដរៀបឃ្លលមួ យចំ នួនកនុងពិ ធ៊ីការអាកបបកិ រ ិយ។ ជាជំ ហានចុ ង

ដរកាយ រកុមការងារពិដសសបងាាញនូវដរលនដយបាយដល់រកុមអ្នកដឹកន្ទំ រកុមជំនុំថ្ដលបាន
អ្នុម័តយ៉ា ងរ ៊ីករាយ។ រគប់ រនមានអារមមណ៍សបាយរ ៊ីករាយអ្ំ ព៊ីដជាគជ័ យកនុងការបដងកើតដរល

នដយបាយការពារកុមារ ដហ្ើយដំដណើរការដនោះទំងមូលបានដធវើឲ្យមានការពិភាកា និងចំណាប់
អារមមណ៍ជាដរចើនកនុងការការពារកុ មារ និ ងព័ នធកិចចជួយកុ មារ។
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖
ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាដំដណើរការមួយ ថ្ដលទមទរនូវមតិចូលរួមព៊ី
អ្ងគការ ឬព័នធកិចចមួយ ដដើម៊ីបធាន្ទថ្នដរលនដយបាយដន្ទោះ _____________ និងដដើម៊ីបកស្ថង
ភាពជាមាចស់ននដរលដយបាយដនោះកនុងចំ ដណាមបុ គគលិក និ ងអ្នកដឹ កន្ទំ។

_______________

ថ្ដលរួមបញ្ូច លថ្ននក់ ដឹកន្ទំជាន់ ខពស់គួរថ្តសរមបសរមួល និ ងដឹ កន្ទំដំដណើរការបដងកើតដរល
នដយបាយការពារកុមារ។ ដោយស្ថរដរលនដយបាយការពារកុមារទក់ទងនឹង

_________

___________ រគប់រនរតូវមានឳកាសរួមចំថ្ណកបដងកើតដរលនដយបាយដនោះ - រួមទំង បុគគលិក
ធនធានមនុ សស អ្នកសម័រគចិ តត រកុមរបធានរគប់ រគងជាន់ ខពស់ និ ងបុ គគលិកព៊ី រគប់ ថ្ផនក ទំងអ្ស់កុង
ន
អ្ងគការ។ បន្ទទប់ព៊ីបុគគលិកបានផតល់មតិចូលរួមដៅដលើពរងាងដំបូងដហ្ើយ ពរងាង ចុងដរកាយនន

ដរលនដយបាយការពារកុមារគួរថ្តរតូវបានអ្នុម័តដោយ _______ ________ ដោយអ្ងគការ
ឬព័នធកិចច។
សំនួរពិភាកា៖
1. ដតើអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយអ្វ៊ីខលោះ?
2. ដហ្តុអ្៊ីវបានជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយការពារ
កុមារ?
3. ដតើ អ្នកគិតថ្ន នរណាខលោះគួ រថ្តចូ លរួមកនុងការបដងកើតដរលនដយបាយការពារកុ មារកនុងអ្ងគការ
ឬព័នធកិចចរបស់អ្នក?

សំនួរពិភាកាសំរាប់របធាន៖
4. ដតើ អ្ងគការ ឬព័ នធកិចចរបស់អ្នកជួ បការលំបាកអ្វ៊ីខលោះកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារ
កុមារ?

5. នរណាគួរថ្តសថិតកនុងរកុមការងារពិ ដសស ដដើ ម៊ីបសរមបសរមួល និ ងដឹ កន្ទំការបដងកើតដរល
នដយបាយការពារកនុងអ្ងគការ ឬព័ នធកិចចរបស់អ្នក?

6. ដតើ នរណាខលោះគួរថ្តចូលរួមកនុងការសរដសរ ឬថ្កសរមួលដរលនដយបាយការពារកនុងអ្ងគការ
របស់អ្នក?

7. ដតើ ថ្ផនកណាខលោះកនុងដរលនដយបាយការពារកុ មារ ថ្ដលពិ បាកសរដសរបំ ផុតសំរាប់ អ្ងគការ ឬ
ព័នធកិចចរបស់អ្នក? ដហ្តុអ្៊ីវ?
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ដដើម៊ីបដរៀនបថ្នថមដទៀត៖
សូមដមើល រដបៀបអ្នុវតតកំរ ិតបទោាន របស់ Keeping Children Safe “កំរ ិតបទោាន ២៖ អ្នុវតត
ដរលនដយបាយ”

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4

សូមសមើល ការបណុ ត េះបណា
ត លសាំរាប់ការការពារកុមារ របស់ Keeping Children Safe, Core Workshop
1: Stages 2-5

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:train
ing&Itemid=4
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សមសរៀនទី ១៣៖ សតើសយើងអនុវតតសរលនសោបាយការពារកុមារសោយរសបៀបណា?
សដងខប៖
 ថ្ផនការសកមមភាព
 ការផសពវផាយ
 ការបណុត ោះបណា
ត ល

 ការដរៀបថ្ផនការ និ ងការរតួតពិ និតយ

ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារររន់ថ្តជាជំហានដំបូងប៉ាុដណាណោះ ថ្ដលនឹងដធវើឲ្យ អ្ងគ
ការកាលយជាកថ្នលងសុវតិថភាពសំរាប់កុមារ។ កិចចការថ្ដលលំបាកដធវើជាងដនោះគឺការអ្នុវតតដរល
នដយបាយដៅកនុងរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននអ្ងគការ រួមទំងចំ ដណោះដឹ ង និ ងអាកបបកិ រ ិយរបស់
បុគគលិកផង។

ចំនុចខាងដរកាមដនោះជាចំនុចសំខាន់កុ ងការអ្នុ
ន
វតតដរលនដយបាយការពារកុមារ
ដរលនដយបាយការពារកុមារថ្ដលលអ ទល់ថ្តមានអ្នកដធវើាម ដរពាោះរកោសមួយសនលឹកមិន
អាចជួយការពារកុមារបានដទ។

របសិនដបើអ្នកមិនមានថ្ផនការសកមមភាពចាស់ោស់ អ្ំព៊ីរដបៀបអ្នុវតតដរលនដយបាយ
ការពារកុមារដទ វានឹងមិនជួយការពារសុវតិថភាពដល់កុមារដទ។

បុគគលិកទំងអ្ស់រតូវស្ថគល់ដរលនដយបាយដនោះ ទទួលវគគបណុ ត ោះបណា
ត ល និងយល់ព៊ី ការអ្នុ
វតតរបស់វា58។

ការបដងកើតថ្ផនការសកមមភាព
បន្ទទប់ព៊ីបដងកើតដរលនដយបាយការពារកុ មារមក វាជាការសំខាន់ កុងការបដងក
ន
ើ តថ្ផនការសកមម
ភាពជាដំបូងដដើម៊ីបឲ្យរបាកដថ្ន បុ គគលិកកនុងអ្ងគការយល់ព៊ីដរលនដយបាយ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ដហ្ើយ
នឹងរតូវដធវើជំហានមួយចំ នួនដដើ ម៊ីបអ្នុ វតតរគប់ ថ្ផនកទំងអ្ស់កុងដរលនដយបាយ។
ន

គនលឹោះកនុងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុ មារ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី គឺ ការផសពវផាយ, ការបណុត ោះបណា
ត
ល, ការដរៀបថ្ផនការ និងការរតួតពិនិតយ59។

58

វេគបណុត េះបណា
ត លសាំរាប់ការការពារកុមារ Keeping Children Safe. Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, Powerpoint Presentation.

59

ដកស្សង់ពី www.viva.org
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 ការផសពវផាយ៖
មុនដំបូង វាជាការសំខាន់ថ្ដលបុគគលិកទំងអ្ស់អានដរលនដយបាយ និងចុោះហ្តថដលខា
ដលើការរពមដរពៀង។ បុគគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតទំងអ្ស់គួរថ្តមានភាពងាយស្រសួលកនុងការ
អាន និងមានដរលនដយបាយជាប់ ខួនដៅកន
ល
ុងអ្ងគការ (ឧទ. កនុងដសៀវដៅបុ គគលិក និ ង
ដសៀវដៅដរលនដយបាយអ្ងគការដផសងដទៀត)។

 ការបណុត ោះបណា
ត ល៖

រគប់ បុគគលិកទំងអ្ស់មានតួ ន្ទទ៊ី កុងការការពារកុ
ន
មារ។ ពួ កដគអាចការពារកុ មារបាន

របសិនដបើពួកដគមានឥរ ិយបថរតឹមរតូវចំដពាោះកុមារ យល់ព៊ីបញ្ញ
ា ននការការពារកុមារ និង
មាននូវចំដណោះដឹងថ្ដលចាំបាច់អ្ំព៊ីដំដណើរការ និងដរលនដយបាយការពារកុមារ។ វាគឺ
ជាទំ នួលខុសរតូវរបស់អ្ងគការ កនុងការផតល់វគគបណុត ោះបណា
ត លរគប់ ររន់ ដល់បុគគលិក ដដើ
ម៊ីបឲ្យពួកដគបំដពញតួន្ទទ៊ីដនោះ។

សមាជិ កសហ្គមគួរថ្តទទួ លការបណុត ោះបណា
ត លអ្ំ ព៊ីរដបៀបរាយការណ៍ព៊ី បទរ ំដោភ
បំពានកុមារ60។

“ចំដពាោះអ្ងគការ ពួកដគអ្នុវតតការផសពវផាយអ្ំព៊ីអ្ំដពើដកងរបវ ័ញ្ច ផលូវដភទ ដមដរាគដអ្ដស៍/ជំងឺដអ្ដស៍
និងជំងឺកាមដរាគ ប៉ាុថ្នតដៅដពលយប់ ពួកដគជាអ្នករ ំដោភបំពានកុមារ ៊ីអាយុ ១២ឆ្នំទំងដនោះ។”61

ារាងខាងដរកាមបងាាញអ្ំព៊ីកំរ ិតបទោានននសមព័នធ Keeping Children Safeដដើ ម៊ីបបណុត ោះបណា
ត ល
បុគគលិកអ្ំព៊ីការការពារកុមារ62៖

60

សូមសមើលសមសរៀនទី ៨ និង ៩ សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីរសបៀបជួយកុមារ និងសមាជិកសហេមសផសងសទៀរឲ្យស្វើការរាយការណ៍អាំពី អាកបបកិរ ិយា

ឬការរ ាំសលាភបាំពានរបស់បុេគលិក ឬអនកសម័រេច្ិរត

ដកស្សង់ពី From Camp to Community: ការសិការបស់របសទសលីសប៊ាើរ ីអាំពីការសកងរបវ ័ញ្ចសលើកុមារ Save the Children UK, 2006

61
62

ការបណុ ត េះបណា
ត លសាំរាប់ការការពារកុមាររបស់ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006
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ការបណុត ោះបណា
ត លសំរាប់ កំរ ិតបទោានននការការពារកុ មារ
បុគគលិក, អ្នកសម័រគចិ តត និងសហ្ការ ៊ីដផសងដទៀតទទួ លការបណុត ោះបណា
ត លអ្ំ ព៊ីការការពារកុ មារ
ដៅដពលពួកដគចូលរួមជាមួយស្ថថប័នការងារ ថ្ដលស្ថថប័នការងារដនោះផតល់នូវការថ្ណន្ទំអ្ំព៊ី
ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវ ិធ៊ី ការពារកុ មារ។

បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់មានឳកាសដរៀនអ្ំព៊ីរដបៀបសំរល់ និងដឆលើយតបចំដពាោះ
កងវល់ដផសងៗទក់ទងនឹងការរ ំដោភបំពានកុមារ។
កុមារទទួលបាននូវដំបូន្ទមន និ ងជំ នួយកនុងការរកាសុវតិ ថភាពខលួនឯង។
បុគគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតទំងអ្ស់ថ្ដលមានទំ នួលខុ សរតូវពិ ដសសកនុងការរកាសុវតិ ថភាព

កុមារ មានឳកាសទទួលបានការបណុត ោះបណា
ត លជារបចាំ ដដើ ម៊ីបឲ្យជំ ន្ទញ និ ងចំ ដណោះដឹ ងរបស់
ពួកដគរតូវាមកាលសម័យ។

ការបណុត ោះបណា
ត លរតូវបានផតល់ដល់បុគគលិកណា ថ្ដលមានទំ នួលខុ សរតូវកនុងការដោោះ

ស្រស្ថយចំ ដពាោះបទដចាទរបកាន់ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ោក់ វ ិន័ យ ទក់ ទងនឹ ងការរ ំដោភបំ ពានកុ មារ និ ង
អាកបបកិរ ិយមិនសមរមយចំដពាោះកុមារ។
ការបណុត ោះបណា
ត ល និ ងដរលការណ៍ជាោយលកខអ្កសរអ្ំ ព៊ីសុវតិ ថភាពកនុងការដរជើ សដរ ើស
បុគគលិក សំរាប់បុគគលិកថ្ដលទទួ លខុ សរតូវកនុងការដរជើ សដរ ើស និ ងជួ លបុ គគលិក។

មានឳកាសដផសងៗកនុងការដរៀនព៊ី បទពិ ដស្ថធន៍ ការងារ ដដើ ម៊ីបថ្កលំអ្រការបណុត ោះបណា
ត លដលើ
ការការពារកុមារ។

 ការដរៀបថ្ផនការ និងការរតួតពិនិតយ៖
អ្ងគការរតូវថ្តរតួតពិ និតយដមើ លការអ្នុ វតតដរលនដយបាយការពារកុ មារ។ កនុងករណ៊ីភាគ
ដរចើន ការដនោះអាចដធវើបានរបដសើរបំផុតាមរយៈការថ្តងាំងបុគគលចាស់ទុំមានក់ ថ្ដល
ទទួលខុសរតូវដលើការការពារកុមារ (មង្រ្ន៊ីតការពារកុមារ) ថ្ដលមានការរំរទព៊ីរកុមអ្នក
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ដឹកន្ទំជាន់ខពស់ ឬដោយគណៈកមមការការពារកុមារ ថ្ដលរួមមានអ្នកដឹកន្ទំជាន់ខពស់ផង
ថ្ដរ។ បុគគលិក ឬភានក់ ងារការពារកុ មារគួ រថ្តដរៀបចំ និ ងរតួតពិ និតយការបណុត ោះបណា
ត ល និ ង
ការអ្នុវតតដរលនដយបាយ។ គណៈកមមការការពារកុមារគួរថ្តបដងកើតថ្ផនការសកមមភាព
ចាស់ោស់ និងជាក់ោក់ ដដើម៊ីបដោោះស្រស្ថយដៅដលើចំណុចដខាយ និងពរងឹងចំនុចខាលំង
ថ្ដលរតូវបានកំ ណត់ កុងឧបករណ
ន
៍ សវ័យរតួតពិ និតយ និ ងការបា៉ា ន់ របមាណកាតដររោះថ្ននក់ ។
មុនដំ បូង របថ្ហ្លជាអ្ងគការរតូវផ្ទលស់បូររបព័
ត
នធ ឬសកមម ភាពមួ យចំ នួនបដងកើតថ្បបបទ

ដផសងៗ និងអ្នុវតតនូវដំដណើរការថម៊ីៗ ដដើម៊ីបស្រសបាម ដរលនដយបាយ។ ដរៀងរាល់ឆ្នំអ្ងគ
ការគួ រថ្តពិនិតយការរ ៊ីកចំដរ ើនដ

ើងវ ិញដោយដធៀប ដៅនឹ ងថ្ផនការសកមមភាពរបឹ កាជាមួ យ

បុគគលិក និងកុមារអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា ននការការពារ កុមារ និងបដងកើតថ្ផនការសកមមភាពថម៊ី។
ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវ ិធ៊ី ននការការពារកុ មារគួ រថ្តរតូវពិ និតយដ

ើងវ ិញកនុងរវាង ៣ឆ្នំ

មតង ដោយដធៀបដៅនឹងន៊ីតិបញ្ដ តិតថ៊ីម ឬកាតដររោះថ្ននក់ ឳកាស ឬឧបសគគថ៊ីៗ
ម ។ កិចចការ
របតិ បតតិលៗ
អ គួរថ្តរតួតពិនិតយដ

ើងវ ិញ ដដើ ម៊ីបជាដមដរៀនកនុងការការពារកុ មារ។
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ករែី

ក
ិ ា

បន្ទទប់ព៊ីរកុមអ្នកដឹកន្ទំ Trinity Church អ្នុម័តដលើដរលនដយបាយការពារកុមារដហ្ើយ (សូម
ដមើ លករណ៊ីសិកាកនុងដមដរៀនទ៊ី ១២) ពួកដគទទួលស្ថគល់ថ្ន ដរលនដយបាយដនោះឥតរបដយជន៍
ដទ របសិនដបើពួកដគមិនបានដរៀបថ្ផនការសកមមភាពដដើម៊ីបអ្នុវតតដន្ទោះ។ ដូដចនោះពួកដគបានបដងកើត
ការពិភាកាមួយថ្ដលពិនិតយដមើលដៅដលើដរលនដយបាយថម៊ី រួមជាមួយលទធផលននឧបករណ៍
សវ័យរតួតពិនិតយ រពមទំងបដងកើតថ្ផនការសកមមភាពរយៈដពល ១២ថ្ខសំរាប់ការអ្នុវតតដរល
នដយបាយដំបូង។ ថ្ផនការសកមមភាពដនោះមានចំនុចសកមមភាពធំៗប៊ី រួមជាមួយសកមមភាព/
ជំហានអ្នុវតតតូចៗមួយចំនួន។
ចំនុចធំៗមាន៖


ផសពវផាយដរលនដយបាយការពារកុមារថម៊ីដល់បុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត និងកុមារថ្ដល
ចូលរួម រួមជាមួយឪពុកមាតយផង។ មុនដំបូង ពួកដគនឹងដធវើជាោយលកខណ៍អ្កសរ ដហ្ើយ
សុំឲ្យបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតចុោះហ្តថដលខាដលើការទទួលស្ថគល់ និងរពមដរពៀងដលើ
ដរលនដយបាយដនោះ។ ជាមួយកុមារ ពួកដគនឹងផសពវផាយដរលនដយបាយដនោះ ាមរ
យៈការពិភាកាថ្ដលមានសមាសធាតុរម
ួ និងផតល់ឳកាសឲ្យពួកដគដលើកជាសំនួរ និងថ្ចក
ចាយនូ វគំ និតឆលុោះបញ្ញ
ច ង
ំ ។ ពួ កដគនឹ ងដផញើរកំ ណត់ ដហ្តុ មួយរួមជាមួ យដរលនដយបាយ
ការពារដៅឲ្យឪពុកមាតយកុមារ រួមជាមួយពត៌មានអ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលរតូវដធវើរបសិនដបើឪពុកមាត
យសង័សយថ្នបុគគលិក ឬអ្នកសម័រគចិតតបំពានដលើដរលនដយបាយ



បណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតអ្ំព៊ីការការពារកុ មារ។ បុ គគលិកនឹ ងន្ទំអ្នកឯក
ដទសកនុងស្រសុកមានក់ដដើម៊ីបមកបណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា ននការ

ការពារកុមារបឋម រួមទំងការយល់ដឹងអ្ំព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ និងការការពារ កុមារ,
សញ្ញដននការរ ំដោភបំពាន, អ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលរតូវដធវើរបសិនដបើដយើងសង័សយថ្ន កុមារមានក់រតូវដគ
រ ំដោភបំពាន, អ្ំព៊ីពិធ៊ីការឥរ ិយបថ និងយនតការននការរាយការណ៍/ពាកយបណឹ ត ង


បដងកើតយនតការពាកយបណឹ ត ងបឋម ថ្ដលកុមារអាចដមើលដឃើញ និងរាយការណ៍ព៊ី អាកបប
កិរ ិយមិនសមរមយរបស់បុគគលិក ឬអ្នកសម័រគចិតត

រកុមអ្នកដឹកន្ទំដផទរទំនួលខុសរតូវដមើលការខុសរតូវដលើថ្ផនការសកមមភាព ដៅឲ្យអ្នកសរមប
សរមួលព័នធកិចចកុមារ ដរពាោះរត់មានដពលដវោ និងឆនទៈដរចើនចំដពាោះបញ្ញ
ា ដនោះ។ រាល់ប៊ីថ្ខមតង
អ្នកសរមបសរមួលព័ នធកិចចកុមាររាយការណ៍ដៅរកុមអ្នកដឹ កន្ទំ អ្ំ ព៊ីការរ ៊ីកចំ ដរ ើនថ្ដលមានកនុង
ថ្ផនកសំខាន់ៗទំងដនោះ។
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មួយឆ្នំដរកាយមក រកុមអ្នកដឹកន្ទំដធវើស័យ
វ រតួតពិនិតយដលើដរលនដយបាយការពារកុមារមតង
ដទៀត និ ងរតួតពិ និតយការរ ៊ីកចំ ដរ ើនកនុងថ្ផនការសកមមភាពរយៈដពល ១២ថ្ខចុងដរកាយ។ ពួកដគដធវើ
ការរួមរនដដើម៊ីបបដងកើតថ្ផនការរយៈ ១២ថ្ខថម៊ី ថ្ដលរួមមាន សកមមភាពគនលឹោះដូចខាងដរកាម៖




ដរជើសដរ ើសអ្នកសម័រគចិតតបថ្នថម ដដើម៊ីបឲ្យអ្នុបាតមនុសសធំ /កុ មារកនុងកមមវ ិធ៊ី ដរៅស្ថោ

បនថយមកដៅរតឹម ១:៥ ដូ ចមានបងាគប់កុងដរលនដយបាយការពារកុ
ន
មាររបស់ពួកដគ

បដងកើតយនតការការពារកុមារកនុងការដរជើ សដរ ើសអ្នកសម័រគចិ តត (សូមដមើលដមដរៀនបន្ទទប់សំ
រាប់ពត៌មានបថ្នថម)



បណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិក និ ងអ្នកសម័រគចិ តតថ្ដលដធវើការផ្ទទល់ជាមួ យកុ មារ អ្ំ ព៊ីវ ិធ៊ី ស្ថស្រសត
ោក់ វ ិន័ យវ ិជជមាន និងមិនដរបើ ហ្ិងា
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖
ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារររន់ថ្តជាជំហានដំបូង ដឆ្ពោះដៅរកអ្ងគការមួយ ថ្ដល
ជាកថ្នលងសុវតិថភាពសំរាប់កុមារ។ ការលំបាកធំជាងដនោះគឺការ ____________ ដរលនដយបាយ
ដៅកនុងថ្ផនកទំងអ្ស់ននអ្ងគការ រួមទំង ការយល់ដឹង និ ងអាកបបកិ រ ិយរបស់បុគគលិក។ គនលឹោះកនុង

ការអ្នុវតតដរលនដយបាយ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ការពារកុ មារ គឺ ការផសពវផាយការបណុត ោះបណា
ត លការដរៀប
ថ្ផនការ និង ____________ ។ វាគឺ ជាទំ នួលខុ សរតូវរបស់អ្ងគការ កនុងការផតល់ ____________
រគប់ររន់ ដល់បុគគលិកទំងអ្ស់ ដដើ ម៊ីបបំ ដពញតួ ន្ទទ៊ី របស់ពួកដគ កនុងការការពារកុ មារ។ បន្ទទប់ ព៊ី

បដងកើតដរលនដយបាយការពាររួចមក អ្ងគការគួរថ្តបដងកើត __________ _________ ដដើម៊ីបឲ្យ
របាកដថ្ន ដរលនដយបាយ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ដូចរនកនុងអ្ងគការ និ ងការឈានជំ ហានចាំបាច់ កុងការ
ន

អ្នុវតតរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននដរលនដយបាយ។ដរៀងរាល់ឆ្នំ អ្ងគការគួរថ្តពិនិតយដលើការរ ៊ីកចំដរ ើន
ដធៀបដៅនឹងថ្ផនការសកមមភាព របឹកាជាមួយបុគគលិក និងកុមារអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា ននការការពារកុមារ

និងបដងកើតថ្ផនការសកមមភាពថម៊ី។ ទ៊ី បញ្ចប់ ដរលនដយបាយ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ការពារកុ មារគួ រថ្តរតូវ
ពិនិតយដ

ើងវ ិញយ៉ា ងដហាចណាស់ដរៀងរាល់ ________ ដោយដរបៀបដធៀបនឹងន៊ីតិវ ិធ៊ី ថ៊ី ម ឬថ្ផនកថម៊ីៗ

ននហានិភ័យ ឧបតថមភ ឬឳកាសដផសងៗ។
សំនួរពិភាកា៖
1. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកផតល់ពត៌មានដល់អ្នក អ្ំព៊ីការការពារកុមារដៅដពលអ្នកចាប់ដផតើមដធវើការ
ថ្ដរឬដទ? របសិនដបើអ្ងគការអ្នកបានផតល់ដល់អ្នក ដតើផតល់ដោយរដបៀបណា? របសិនដបើមិន
បានផតល់ដទ ដហ្តុអ្៊ីវ?
2. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នកបានដធវើអ្៊ី ខ
វ លោះ ដដើ ម៊ីបបណុត ោះបណា
ត លបុ គគលិកអ្ំ ព៊ីបញ្ញ
ា ននការការពារកុ មារ ឬ
ដរលនដយបាយននការការពារកុមារ?

3. ដតើកុមារអាចទទួលពត៌មានអ្ំព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារដោយរដបៀបណា?
4. ដតើឪពុកមាតយកុមារអាចទទួលពត៌មានអ្ំព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារដោយរដបៀបណា?
5. ដតើអ្ងគការន្ទន្ទអាចដធវើអ្៊ីវខលោះ ដដើម៊ីបរតួតពិនិតយការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ?
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សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង៖
6. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នកជួបឧបសគគអ្៊ី ខ
វ លោះកនុងការអ្នុ វតតដរលនដយបាយការពារកុ មារ?

7. ដតើ នរណាដៅកនុងអ្ងគការរបស់អ្នករតូវការការបណុត ោះបណា
ត លបថ្នថមអ្ំ ព៊ីការការពារកុ មារ?
ដតើពួកដគរតូវអ្ភិវឌឍជំន្ទញ ឬចំដណោះដឹងអ្វ៊ីខលោះ?

8. ដតើ នរណាខលោះគួរថ្តចូលរួមកនុងការដរៀបថ្ផនការដរលនដយបាយការពារកុ មារ និ ង ការរតួត
ពិនិតយកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក?

9. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នកអាចដបាោះជំ ហានអ្វ៊ីខលោះកនុងថ្ផនការសកមមភាពការពារកុ មារ?

10. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានសកមមភាពការពារកុមារលអៗអ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលអ្នកដនទអាចដរៀនបាន?
សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម៖
សូមពិនិតយដមើល រដបៀបអ្នុវតតកំរ ិតបទោាន ននអ្ងគការ Keeping Children Safe “កំរ ិតបទោាន ១០
៖ ការអ្នុវតត និងរតួតពិនិតយកំរ ិតបទោាន”

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4
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ើ
សមសរៀនទី ១៤៖ សតើសយើងការពារកុមារកាងការស្ជ
ុ

សរ ើ

បុគគលក
ិ និងទទួលសភញៀវទ

សនៈ

កិច្ចសោយរសបៀបណា?
សដងខប៖

 កាតដររោះថ្ននក់ ចំដពាោះកុ មារព៊ី សំណាក់ បុគគលិក អ្នកសម័រគចិ តត និ ងដភញៀវទសសនៈកិ ចច
 ការការពារកុ មារាមរយៈន៊ី តិវ ិធ៊ី ដរជើ សដរ ើស និ ងជួ លបុ គគលិក
 ការការពារកុ មារ ដភញៀវទសសនៈកិ ចច និ ងអ្ងគការនដគូ

ដូចមានបងាាញកនុងដមដរៀនទ៊ី ៤ ដពលខលោះជនរ ំដោភបំ ពានជាមនុ សសថ្ដលដៅកនុងអ្ងគការ និ ង ព័ នធ
កិចច ដហ្ើយដពលខលោះដទៀត ជនរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារនឹ ងមានបំ ណងពាយមដធវើការ ឬ

សម័រគចិតតកុងព័
ន
នធកិចច ឬអ្ងគការ ដដើ ម៊ីបអាចចូ លដៅថ្កបរកុ មារ និ ងរ ំដោភបំ ពានកុ មារ។ កុ មារក៏ អាច
ជាដរលដៅរបស់ដភញៀវទសសនៈកិ ចច និ ងអ្ងគការនដគូ របស់អ្នកថ្ដរ។ ាមរយៈការអ្នុ វតត ន៊ី តិវ ិធ៊ី

ការពារកុមារ និ ងពិ ធ៊ីការឥរ ិយបថយ៉ា ងមុ តមាំកុងការដរជើ
ន
សដរ ើសបុ គគលិក ជាទូ ដៅអ្ងគការអាច

បថ្ងវងជនដលមើសរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដលើកុមារព៊ី ការពាយមចូ លកនុងអ្ងគការ របស់ពួកដគ។ កនុង

ករណ៊ីថ្ដលបុគគលិក ឬដភញៀវទសសនៈកិចចរតូវបានដចាទព៊ីបទរ ំដោភបំពានកុមារ ថ្ននក់ដឹកន្ទំអ្ងគការ
អាចបងាាញថ្ន ពួ កដគខិ តខំ កុងការការពារកុ
ន
មារកនុងដពលដរជើ សដរ ើសបុ គគលិក។
ដតើ មានជំហានអ្វ៊ីខលោះថ្ដលដយើងអាចការពារកុ មារបាន កនុងន៊ី តិវ ិធ៊ី ដរជើ សដរ ើស និ ងជួ លបុ គគលិក?
ន៊ីតិវ ិធ៊ីការពារកុមារកនុងការដរជើ សដរ ើស និ ងជួ លបុ គគលិករតូវថ្តបានអ្នុ វតតដ

ើងសំរាប់ បុគគលិក

សមាជិកគណៈន្ទយក អ្នកសម័រគចិតត បុគគលិកកិចចសនា និងអ្នករបឹកា។ អ្នកដឹកន្ទំអ្ងគការ (រួម
ទំងគណៈន្ទយក) គួ រថ្តដធវើជាគំ រូ ដោយដររពាមតរមូវការថ្ផនកការពារកុ មារកនុងការដរជើ សដរ ើស
និងជួលបុគគលិក។

ជំហានខាងដរកាមគឺជាន៊ីតិវ ិធ៊ី អ្បបបរ ិមាថ្ដលរតូវបានថ្ណន្ទំ សំរាប់ ដំដណើរការដរជើ សដរ ើស និង
ជួលបុគគលិក៖
ការដបតជាញចិតតរបស់អ្ងគការកនុងការ បញ្ញ
ជ ក់ ព៊ីការដបតជាញចិ តតរបស់អ្ងគការកនុងការការពារកុ មារកនុង
ការពារកុមារ

រកោសរបកាសរកការងារថ្បបបទបំដពញពាកយ រកោស
ពណ៌ន្ទព៊ីការងារ និងការសំភាសការងារ

សំនួរសំភាសន៍

សួរសំនួរននការការពារកុ មារកនុងអ្ំ
បុគគលិកដូចជា៖
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ំ
អក
ស្ង្រ
ន ដឹង្ដហើយថា អង្កា
គ ររបស្់ដយង្បាន
ា ់ធន
ង ់ខ្លង្
ើ

ដៅដលើកុមារ ដូដចះ
ន ដទាះប្ជាអក
ន មិនដធើការផ្ទ
វ
ទ ល់ជាមួយ

ំ ្
កុមារក៏ដោយវាជាការមានត្បដោជន៍ស្ដលដយង្ដ
ង្
ឹ អព
ើ
បទពិដស្ចធន៍ការងាររបស្់អក
ន ជាមួយកុមារ


ំ ្ បទពិដស្ចធន៍របស្់អក
ស្ូមត្បាប់ដយង្អ
ព
ការ
ន កុ ង្ការដធ
ន
ើ
ើវ
ជាមួយកុមារកុ ង្បរ
ោកាស្ដ
ន
ូ ចជា (ឧទា. កស្នង្
ល ដធការ,
ិ
ើវ
ំ ុ ំ ឬ ស្ហគម)
ផះ
ទ , ត្កុមជន



ំ ្ ការស្ដលអក
ស្ូមផល
ត ់ ឧទាហរណ៍អព
ន បានការពារកុមារ
ំ ្ អស្ដលអ
និង្អព
ក
ន បានដរៀន?
្វ



ដរអ
ន ពាោមដជៀស្វាង្អាកបបករិ ោម
ួ យ ឬដៅដពល
ើ ក
ិ
អក
ន ដៅជាមួយកុមារ ស្ដលមនស្មនជាក
ូ នរបស្់អក
ន ?
ិ

ការដសុើបសួរអ្នកធាន្ទ

ដសុើបសួរអ្នកធាន្ទយ៉ា ងដហាចណាស់ប៊ីន្ទក់ មុននឹងជួល
បុគគលិក (សួរអ្នកធាន្ទថ្ដលស្ថគល់បុគគល ដន្ទោះឲ្យរបាប់អ្ំព៊ី
ភាពស្ថកសមកនុងការដធវើការ ជាមួ យកុ មារ និ ងសួរថ្នដតើ ពួកដគ
ដឹងថ្នដតើបុគគល ដន្ទោះបានរ ំដោភបំពានដលើកុមារឬដទព៊ីមុន
មក)។

ចំ នុចដនោះអាចរួមបញ្ូច លជាការធាន្ទដលើការងារវ ិជាជជ៊ី វៈ និ ង
អ្តតចរ ិត និងអាចដធវើដ

ើងដោយជួប មុខរនជាោយលកខណ៍

អ្កសរ ឬាមទូរស័ពទ (ដពលខលោះ អ្នកធាន្ទនឹងថ្ចកចាយពត៌មាន
ាមទូរស័ពទ ថ្តមិនហានសរដសរ)។
លិខិតដថ្នកលដទស

ដបើចាប់កំណត់ អ្ងគការ ឬព័នធកិចចន្ទន្ទគួរថ្តដធវើ ការាមរយៈ
មង្រ្ន៊ីប
ត ៉ាូ ល៊ីសកនុងរបដទស/តំបន់កំដណើត របស់ដបកខជន ដដើម៊ីបដធវើ
លិខិតដថ្នកលដទស ឬថ្ឆក របវតិតរប
ូ ដដើម៊ីបរកដមើលពិរទ
ុ ធណា
មួយទក់ទងនឹង ការរ ំដោភបំពានកុមារ។ អ្ងគការគួរថ្តសុំ
លិខិត រពមដរពៀងព៊ីដបកខជន ដដើម៊ីបទទួលពត៌មានអ្ំព៊ី ដទស
កនលងមករបស់ដបកខជន ឬដំដណើរការោក់ ពិន័យទក់ទងនឹង
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កុមារ។ សូមដមើលថ្បបបទ ១ ដៅចុងដសៀវដៅ ជាគំរថ្ូ បបបទ
រពមដរពៀង។
ឯកស្ថរបញ្ញ
ជ ក់អ្តតសញ្ញដណ

ទមទរឯកស្ថរព៊ីដបកខជនដដើម៊ីបបញ្ញ
ជ ក់ព៊ីអ្តតសញ្ញដណ និង

ភសតុាងននលកខណៈសមបតតិវ ិជាជជ៊ី វៈ ថ្ដល ដរៀបរាប់ កុងថ្បប
ន
បទសុំការងារ ឬរបវតិតរប
ូ សដងខប

ថ្បបបទសវ័យរបកាសការពារ

ដបកខជនគួរថ្តទទួលបានថ្បបបទមួយ ថ្ដលពួកដគ របកាសថ្ន

កុមារ

ពួកដគមិនថ្ដលរបរពឹតិត ឬជាប់ពិរទ
ុ ធព៊ី បទរ ំដោភបំពានកុមារ
ដទ។ សូមដមើលថ្បបបទ ២ ដៅចុងដសៀវដៅជាគំរថ្ូ បបបទ
សវ័យរបកាស

ការថ្ណន្ទំការងារ

បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតថ៊ីៗ
ម ទំងអ្ស់គួរថ្តទទួលពត៌មាន
ថ្ណន្ទំអ្ំព៊ីរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននដរល នដយបាយការពារ
កុមារ រពមទំងចុោះហ្តថដលខា ដលើការទទួលស្ថគល់ និងយល់
រពមដលើដរលនដយ បាយ រួមទំងពិធ៊ីការឥរ ិយបថផង។
ការថ្ណន្ទំ ដនោះគួ រថ្តរួមបញ្ូច លដសចកត៊ីពនយល់ចាស់អ្ំព៊ីន៊ីតិ

វ ិធ៊ីរាយការណ៍/ោក់ ពាកយបណឹត ង ក៏ ដូចជា ន៊ី តិវ ិធ៊ី រគប់ រគងបទ
ដចាទរបកាន់ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ
ដភញៀវទសសនៈកិចច និងអ្ងគការនដគូ
កនុងករណ៊ីខលោះ ដភញៀវទសសនៈកិ ចច អ្ងគការនដគូ អ្នករបឹ កា ឬបុ គគលិកកិ ចចសនាមិ នចាំបាច់ ពិនិតយ

ដរលនដយបាយការពារកុមារទំងមូលដទ ប៉ាុថ្នតយ៉ាងដហាចណាស់ ពួកដគទទួលបានពត៌មាន
និងចុោះហ្តថដលខាយល់រពមដលើពិធ៊ីការឥរ ិយបថ។ កិចចរពមដរពៀងថ្ដលបានចុោះហ្តថដលខាដនោះ

គួរថ្តរកាទុ កជាឯកស្ថរកនុងអ្ងគការ ដហ្ើយគួ រថ្តមានន៊ី តិវ ិធ៊ី រតួតពិ និតយដភញៀវទសសនៈកិ ចចមុន នឹង
ពួកដគដធវើការផ្ទទល់ជាមួយកុមារ ដហ្ើយរាល់ទំន្ទក់ទំនងរវាងកុមារ និងដភញៀវទសសនៈកិចច (ជា

ោយលកខណ៍អ្កសរ និងទំន្ទក់ទំនងដោយផ្ទទល់ ) គួរថ្តរតូវរតួតពិនិតយដោយអ្ងគការរបស់អ្នក។
អ្ងគការនដគូថ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជាមួយកុមារ គួរថ្តតរមូវ និងរំរទឲ្យមានដរលនដយបាយ
ការពារកុមារ។
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ករែី

ក
ិ ា

Trinity Church ទទួលស្ថគល់ថ្ន បន្ទទប់ព៊ីបានអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមាររយៈដពល
មួយឆ្នំមក ខលួនរតូវបដងកើតយនតការការពារកុ មាររតួតពិ និតយ កនុងការដរជើ សដរ ើសអ្នកសម័រគចិ តត ថ្ដល

នឹងដធវើការងារផ្ទទល់ជាមួ យកុ មារកនុងកមមវ ិធ៊ី បដរងៀនដរៅដមា៉ា ងស្ថោ (សូមដមើ លករណ៊ី សិកាកនុង
ដមដរៀនទ៊ី ១៣ សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម)។ ដូ ដចនោះពួ កដគបានរួមបញ្ូច លវាជាចំ នុចសំខាន់ កុងថ្ផនការ
ន

សកមមភាពរយៈដពល ១២ថ្ខ។ ន្ទយកថ្ផនកព័ នធកិចចរតូវទទួ លខុ សរតូវកនុងការដរជើ សដរ ើសអ្នកសម័រគ
ចិតត ដូ ដចនោះកនុងរវាង ១២ថ្ខបន្ទទប់ រត់បានដធវើជំហានខាងដរកាម៖


បានបថ្នថមចំនុចខាងដរកាមដៅនឹងដសចកត៊ីរបកាសរបស់រកុមជំនុំ ទមទរឲ្យមានអ្នកសម័រគ

ចិតតបថ្នថម៖ “ព៊ីដរពាោះដយើងទទួលស្ថគល់ថ្ន កុមាររតូវបានបដងកើតមកាមរូបអ្ងគរពោះ ព័នធកិចច

រកុមជំនុំរបស់ដយើងដបតជាញកនុងការការពារកុមារ និងមិនដរបើអ្នកសម័រគចិតតថ្ដលមានរបវតិតមិន

ស្ថកសមកនុងការដធវើការជាមួយកុមារ។ អ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់ថ្ដលដធវើការផ្ទទល់ជាមួយកុមារ
រតូវថ្ឆករបវតិត និងអ្នកធាន្ទ។”


ដៅដពលសំភាសអ្នកសម័រគចិតតថ្ដលចាប់អារមមណ៍ ន្ទយកព័នធកិចចសំដរចថ្នរត់នឹងសួរសំនួរ
ព៊ីរខាងដរកាមជានិចច៖

o ដតើអ្នកអាចផតល់ឧទហ្រណ៍អ្ំព៊ីការថ្ដលអ្នកបានជួយកុមារ និងអ្ំព៊ីអ្៊ីវថ្ដលអ្នកបានដរៀឬដទ?
o ដតើអ្នកពាយមដជៀសវាងអាកបបកិរ ិយដផសងៗ ដៅដពលអ្នកដៅជាមួយកុមារ ថ្ដលមិនថ្មន
ជាកូនរបស់ឬ?


មុននឹងបញ្ញ
ជ ក់ថ្នអ្នកសម័រគចិតតណាមានក់រតូវដធវើការផ្ទទល់ជាមួយកុមារ ពួកដគរតូវមានអ្នក
ធាន្ទអ្តតចរ ិតយ៉ា ងដហាចណាស់ព៊ីរន្ទក់ ថ្ដលរួមបញ្ូច លការសួរអ្នកធាន្ទថ្នដតើ ពួកដគមាន
បញ្ញ
ា អ្វ៊ីឬដទអ្ំព៊ីដបកខជនសម័រគចិតតថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ



រកុមជំនុំនឹងសុំឲ្យអ្នកសម័រគចិតតថ៊ីៗ
ម ចុោះហ្តថដលខាដលើថ្បបបទសវ័យរបកាសថ្ដលបញ្ញ
ជ ក់ថ្ន
ពួកដគមិនបានរ ំដោភបំពានកុមារ ឬជាប់ពិរទ
ុ ធព៊ីបទរ ំដោភបំពានកុមារដទដហ្ើយ រកុមជំនុំ
នឹងរកាថ្បបបទទំងដនោះជាឯកស្ថរ



បន្ទទប់ព៊ីអ្នកសម័រគចិ តតរតូវបានដរជើ សដរ ើសដហ្ើយ ន្ទយកព័ នធកិចចនឹងរតូវបណុត ោះបណា
ត ល

យ៉ា ងម៉ាត់ចត់អ្ំព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារ ថ្ដលមានការបញ្ញ
ជ ក់ពិដសសអ្ំព៊ីពិធ៊ីការ
ឥរ ិយបថន្ទយកព័នធកិចចក៏នឹងដរៀបចំការរបជុំជាមួយប៉ាូល៊ីសតំបន់ផងថ្ដរ ដដើម៊ីបដរៀនព៊ីរដបៀប
ថ្ឆករបវតិតរប
ូ ចំ ដពាោះដបកខជនសម័រគចិ តតថ្ដលចាប់ អារមមណ៍ ដរពាោះរមននរណាមានក់ កុងរកុ
ន
ម
អ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនុំ ដឹងព៊ីរដបៀបដធវើវាដទ។
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លំហាត់អ្នុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖
ជាថ្ផនកមួយននដរលនដយបាយការពារកុ មារ វាជាការសំខាន់ ថ្ដលរតូវអ្នុ វតតន៊ីតិវ ិធ៊ី ដរជើ សដរ ើស
និងជួលបុគគលិក សំរាប់បុគគលិក សមាជិកគណៈន្ទយក

______________ បុគគលិកកិចចសនា

និងអ្នករបឹកា។ ន៊ី តិវ ិធ៊ី ការពារកុ មារកនុងការជួ លបុ គគលិកគួ រថ្តនិ យយអ្ំ ព៊ីការដបតជាញចិ តតការពារ

កុមារកនុង ____________________ ថ្បបបទបំដពញពាកយ លិខិតពណ៌ន្ទការងារ និងបទសំ
ភាសន៍ការងារ។ អ្ងគការគួ រថ្តសួរសំនួរទក់ ទងនឹ ងការការពារកុ មារកនុងអ្ំ
ដរ ើស_____________________

ុងដរជើ ស

និងមានលិខិតថ្ឆកអ្តតចរ ិត ថ្ដលមានសំនួរទក់ទងនឹងការ

ការពារកុមារ។ ដៅដពលថ្ដលអាចដធវើបាន អ្ងគការគួរថ្តដធវើ

_________

_________

__________ ទក់ទងនឹងបទឧរកិដាដលើកុមារ។ អ្ងគការគួរថ្តសុំឲ្យដបកខជនបុគគលិកចុោះហ្តថដលខា
ដលើថ្បបបទមួយ ថ្ដលរបកាសថ្នពួកដគមិនថ្ដលរបរពឹតិត ឬជាប់ពិរទ
ុ ធព៊ីបទ ________ ________
។ជាចុងដរកាយ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតថ៊ីៗ
ម ទំងអ្ស់គួរថ្ត

________ រគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់នន

ដរលនដយបាយការពារកុមារ និងចុោះហ្តថដលខាយល់រពម និងដធវើាមដរលនដយបាយការ
ពារកុមារ រួមទំងពិធ៊ីការឥរ ិយបថផង។ ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្ងគការនដគូ អ្នករបឹកា ឬបុគគលិក កិចច
សនាគួរថ្តទទួលបានពត៌មាន និងចុោះហ្តថដលខារពមដរពៀងដលើ _________ _________ ននអ្ងគ
ការ។
សំនួរពិភាកា៖
1. ដតើ មានជំហានអ្វ៊ីខលោះថ្ដលអ្ងគការរបស់អ្នកអាចដធវើបាន ដដើ ម៊ីបរារាំងជនដលមើសមិ នឲ្យចូ លកនុង
អ្ងគការរបស់អ្នកបាន?

2. ដតើ ន៊ីតិវ ិធ៊ីដរជើ សដរ ើសបុ គគលិកថ្ដលលអអាចជួ យការពារកុ មារដោយរដបៀបណាខលោះ?
ដតើវាអាច ការពារអ្ងគការអ្នករដបៀបណាខលោះ?
3. ដតើ សំនួរសំភាសន៍ទក់ទងនឹ ងការការពារណាខលោះ ថ្ដលសមរមយកនុងបរ ិបទរបស់អ្នក?

4. ដតើអ្នកបានឆលងកាត់ជំហានដរជើសដរ ើស/ជួលបុគគលិកទក់ទងនឹងការការពារកុមារណាខលោះដៅ
ដពលអ្នកចាប់ដផតើមចូលដធវើការកនុងអ្ងគការអ្នក?

5. ដតើជំហានដរជើសដរ ើស/ជួលបុគគលិកទក់ទងនឹងការការពារកុមារណាខលោះ ថ្ដលអ្នកនឹងថ្ណន្ទំ
ដល់អ្ងគការរបស់អ្នក?

6. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នករបឈមនឹ ងឧបសគគអ្៊ី ខ
វ លោះ កនុងការអ្នុ វតតន៊ីតិវ ិធ៊ី ដរជើ សដរ ើស/ជួលបុគគលិកនន
ការការពារកុមារដ៏ល?
អ
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7. ន៊ីតិវ ិធ៊ីដរជើសដរ ើស/ជួ លបុគគលិកអ្វ៊ីខលោះថ្ដលអ្នកគិ តថ្ន មានរបសិទិធភាពបំ ផុតកនុងការរារាំង និ ង/
ឬ កំណត់ មុខជនដលមើសកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក?

8. ដតើ អ្នកអាចទទួលលិខិតដថ្នកលដទសបានឬដទ ដហ្ើយដតើ វាមានរបសិទិធភាពឬដទកនុងតំ បន់
របស់អ្នក?

9. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករតូវមាន/គួរមានរបព័នធដរៀបឯកស្ថរអ្វ៊ី ដដើម៊ីបរកាឯកស្ថរននជំហានរតួត
ពិនិតយដលើការការពារកុមារសំរាប់បុគគលិកមានក់ៗ? ដហ្តុអ្៊ីវបានជាសំខាន់ ? ដតើអ្នករតូវបដងកើត
ថ្បបបទអ្វ៊ីខលោះ?
10. ដតើអ្នករតូវដបាោះជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបពរងឹងជំន្ទញ និងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ
កនុងដំដណើរការដរជើសដរ ើស/ជួ លបុគគលិកកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក?
សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម៖ សូមដមើលឯកស្ថរ

រដបៀបអ្នុវតតកំរ ិតបទោាន

ននបណា
ត ញ

Keeping

Children Safe “កំរ ិតបទោានទ៊ី ៣៖ ការទប់ស្ថកត់កុមារព៊ីដររោះថ្ននក់ ជំហានទ៊ី ១”
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4
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ជាំហានទី ៦៖ សលើកកាំព

កា
់ រការពារកុមារកាង
ុ

ហគម

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥)
ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ូច លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤)
ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ

ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩)

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាតដររោះថ្ននក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥)
ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរ ំដោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣)
ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណន្ទំព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១)

បថ្នថមព៊ីដលើការកាលយជាអ្ងគការសុវតិ ថភាពកុ មារ អ្ងគការអាចបដងកើត និ ងអ្នុ វតតកមមវ ិធ៊ី និ ងសកមម
ភាព ដដើម៊ីប ដលើកកំពស់ និងពរងឹងការការពារកុ មារកនុងសហ្គម។ ជំហានទ៊ី ៦ នឹងជួយថ្ណន្ទំឲ្យ
អ្នកស្ថគលព៊ីសមាសធាតុ និ ងវ ិធ៊ី ស្ថស្រសតននកមមវ ិធ៊ី ថ្ដលពាយមជួ យសហ្គមឲ្យការពារសុវតិ ថ
ភាពកុមារ។
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សមសរៀនទី ១៥៖ សតើសយើងអាច្បសងកើត

ហគមណដលមាន

វ
ុ តិថភាព

រា
ាំ ប់កមា
ុ រសោយ

រសបៀបណា?
សដងខប៖
 ការដរៀនជាមួ យសហ្គមអ្ំ ព៊ីការការពារកុ មារ
 ការដរៀនអ្ំ ព៊ីទំនួលខុ សរតូវ និ ងកាតពវកិចចដដើ ម៊ីបការពារកុ មារ

 ការដរៀបគំដរាងកមមវ ិធ៊ីការពារកុ មារ

ដមដរៀនកនលងមកបានរកដលកដមើលដៅដលើរដបៀបការពារសុវតិថភាពកុមារ ដៅដពលពួកដគចូលរួម
កនុងសកមមភាពគំដរាង កនុងអ្ងគការ ឬព័ នធកិចច។ ដមដរៀនដនោះថ្ផអកដលើមូលោានដនោះដោយថ្ណន្ទំអ្នក

ឲ្យស្ថគល់រដបៀបមួយចំនួន ថ្ដលអ្ងគការអាចដលើកកំ ពស់ និ ងពរងឹ ងដលើការការពារកុ មារកនុងសហ្
គម។ ការដលើកកំ ពស់ការការពារកុ មារកនុងសហ្គមអាចនឹ ងបំ ថ្បកជាប៊ី ជំហាន ថ្ដលមានពនយល់
ដៅខាងដរកាម៖

ជំហានទ៊ី ១៖ ការដរៀនជាមួយសហ្គម
អ្ងគការរបស់អ្នក និងសហ្គមគួរថ្តដរៀនជាមួយរនអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា និងការគំរាមកំថ្ហ្ងទក់ទងនឹងការ
ការពារកុមារ ក៏ ដូចជាដរៀនអ្ំ ព៊ីធនធានកនុងតំ បន់ និ ងចំ នុចខាលំងថ្ដលអាចដោោះស្រស្ថយបញ្ញ
ា ទំង

ដន្ទោះ។ ការដនោះអាចដធវើបានាមរយៈការសរមបសរមួលការដផ្ទតោះផតងសនទន្ទជាមួយ សហ្គមរួម
ទំងការពិដររោះដយបល់ជាមួយកុមារ។


ការសនទន្ទជាមួយសហ្គម
វាជាការមានរបដយជន៍កុងការដរៀបចំ
ន
ឬសរមបសរមួលការសនទន្ទកនុងកថ្នលងរបជុំ ថ្បប

កនុងសហ្គមអ្ំព៊ីអ្៊ីដវ ៅថ្ដលដៅថ្នជ៊ី វ ិតលអសំរាប់ កុមារ ដហ្ើយដតើ អ្៊ី ថ្វ ដលរារាំងកុ មារមិ នឲ្យ
ទទួលជ៊ី វ ិតលអ។ កនុងការសនទន្ទទំងដនោះ សមាជិ កសហ្គមគួ រថ្តនិ យយអ្ំ ព៊ីរបដភទនន

អ្ំដពើហ្ិងាថ្ដលកុមារជួបរបទោះ មូលដហ្តុននអ្ំដពើហ្ិងាដន្ទោះ ដហ្ើយដតើកុមាររបដភទណា
ថ្ដលងាយរងដររោះចំ ដពាោះអ្ំ ដពើ ហ្ិងា។ ពួ កដគគួ រថ្តរួមបញ្ូច លទំ ោប់ ថ្បបបុ រាណ ថ្ដល
អាចដររោះថ្ននក់ដល់កុមារ និងការពារដល់កុមារ។ ពួកដគក៏គួរថ្តពិភាកាអ្ំព៊ីចំនុចខាលំង
ថ្ដលសហ្គមមានទក់ទងនឹងការការពារកុមារ63។

63

ខ្ញាំុនឹងបដនថមកាំណរ់សាំរល់ច្ុងទាំព័រកនុងឯកោរច្ុងសរកាយ ដដលជាឯកោរ SEARCH Developmental Assets សហើយក៏នឹងរកសមើលឯកោរ សយាង
ដ៏លម
ែ ួយអាំពីការសនទនាជាមួយសហេម។ សូមសមើលសសៀវសៅ ២ សមសរៀន…
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ការពិដររោះដយបល់ជាមួយកុមារ64
ទសសនៈរបស់កុមារ ជាពិ ដសសកុ មារថ្ដលងាយរងដររោះរតូវថ្តជាចំ នុចសនូលននការ

ពាយមយល់ និងដលើកកំពស់ការការពារកុមារ។ កុមារអាចផតល់នូវទសសនៈោក់ដោយ
ថ្

ក និងពិដសសអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា សំខាន់ៗ រួមមាន៖

 កថ្នលងថ្ដលកុមារមានអារមមណ៍សុវតិថភាព

 មនុសសណាថ្ដលជួយកុមារដរចើនបំផុត

និងរមនអារមមណ៍សុវតិថភាព និងមូលដហ្តុ
 មនុសសណាថ្ដលកុមារទុកចិតត

 អ្វ៊ីថ្ដលកុមារដធវើដៅដពលថ្ដលពួកដគរតូវ
ដគរ ំដោភបំពាន

 ដតើកុមាររបដភទណាថ្ដលងាយទទួលការ

 លកខណៈបុគគលថ្ដលអាចកាលយជាជន

រ ំដោភបំពានបំផុត

ដលមើស - ដពលខលោះកុមារអាចកំណត់បាននូវ
អ្តតសញ្ញដណបុគគលថ្ដលអាចជាជនដលមើស
កនុងសហ្គមរបស់ពួកដគបាន

“ដៅដពលខញុំដចញព៊ីផទោះ មនុសសបានចងអុលោក់ខុ ំញ ដហ្ើយនិយយថ្ន «ដហ្តុអ្៊ីវមិនដៅផទោះ? ដមើលខលួន
ឯងដៅដមើល! ដដើរមិនរតង់ផូ វផង!
ល
»” ដកមងរបុសអាយុ ១២ឆ្នំ ថ្ដលពិការរាងកាយ,
អាសុ៊ីខាងតបូង65

ជំហានទ៊ី ២៖ ការដរៀនអ្ំព៊ីទំនួលខុសរតូវ និងកាតពវកិចចអ្ំព៊ីការការពារកុមារ
បុគគលបំដពញកាតពវកិចចគឺជាមនុសស និងស្ថថប័ន ថ្ដលមានករណ៊ីយកិចច និងទំនួលខុសរតូវ ដដើម៊ីប
ធាន្ទថ្នសិទិធទទួលការការពារកុមាររតូវបានបំដពញ។កាតពវកិចចរបស់ពួកដគរតូវបានកំណត់ដោយ
ចាប់ដហ្ើយថ្ផអកដលើកំរ ិតបទោានសិទិធមនុសសអ្នតរជាតិ ជាពិដសសអ្នុសញ្ញដសត៊ីព៊ីសិទិធ
កុមារ។ បុគគលបំដពញកាតពវកិចចអាចជារដា ឬបុគគលមានក់ (ឪពុក/មាតយ, បុគគលិកថ្ថទំ, -ល-)។ ដៅ
ិភាគថ្នដតើ នរណាមានកាតពវកិចចកុងការការពារកុ
ដពលបដងកើតកមមវ ិធ៊ី វាជាការសំខាន់ កុងការវ
ន
ន
មារ
អ្ំព៊ីកាតពវកិចចរបស់ពួកដគ និ ងវ ិធានការកនុងការបំ ដពញកាតពវកិចចរបស់ពួកដគ ក៏ ដូចជាការជំ រញ
ុ
ទឹកចិតត សិទិធអ្ំណាច ធនធាន និ ងសមតថភាពកនុងការបំ ដពញកាតពវកិចចរបស់ពួកដគ។ ាមរយៈ

ការវ ិភាគដនោះ កមមវ ិធ៊ី អាចកំ ណត់ អ្ំព៊ីបុគគលថ្ដលមានទំ នួលខុ សរតូវ និ ងមានសមតថភាពកនុងការន្ទំ
មកនូវការផ្ទលស់ថ្របវ ិជជមានកនុងស្ថថនភាពកុ មារ និ ងរំរទពួ កដគឲ្យបំ ដពញ តួ ន្ទទ៊ី របស់ពួកដគ66។
64

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមទក់ទងនឹងការច្ូលរួម និងការោតប់កុមារ សូមសមើលសសៀវសៅទីពីរលនបណុាំត សសៀវសៅសនេះ

65

របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 302.
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ជំហានទ៊ី ៣៖ ការដរៀបថ្ផនការការពារកុមារ

បន្ទទប់ព៊ីយល់ចាស់ព៊ីបញ្ញ
ា ននការការពារកុ មារកនុងសហ្គមមក សកមមភាព និ ងកមមវ ិធ៊ី ដផសងៗ
អាចរតូវបានបដងកើតដ

ើង ដដើ ម៊ីបដលើកកំ ពស់ និ ងពរងឹ ងការការពារកុ មារ។ កមមវ ិធ៊ី ទំងអ្ស់គួរថ្ត

មានយនតការពាកយបណឹ ត ង/រាយការណ៍ម៉ាត់ចត់ (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ៩ សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម)។

កមមវ ិធ៊ីទំងអ្ស់រតូវមានវ ិធានការពិ ដសសដដើ ម៊ីបធាន្ទថ្ន កុ មារថ្ដលងាយរងដររោះអាចបដញ្ចញ
មតិដយបល់របស់ពួកដគ និងដធវើការសំដរចចិតត។ កុមារថ្ដលងាយរងដររោះរួមមាន៖ ដកមងស្រស៊ី ,
កុមារថ្ដលពិការ, កុ មាររស់ដៅ និ ងដធវើការាមដងផលូវ, កុ មារផទុកដមដរាគដអ្ដស៍, កុ មារដភៀស ខលួន
ឬផ្ទលស់ទ៊ីលំដៅ និងកុមារព៊ីអ្ំបូរភាគតិច។
កមមវ ិធ៊ីការពារកុមារមួ យចំ នួន រួមមាន៖




ការដលើកកំពស់ការយល់ដឹង និងការដលើកនិយយបញ្ញ
ា ការពារកុមារ ដូចជា អ្ំដពើហ្ិងា
កនុងរគួស្ថរ

ការបណុត ោះបណា
ត លបុគគលិកសុខភាព ឬរគូបដរងៀនឲ្យស្ថគល់ និ ងរាយការណ៍អ្ំ ព៊ីសញ្ញដនន
ការរ ំដោភបំពាន និងរបួសបងកដ







ើងដោយអ្ំដពើហ្ិងា

ការពរងឹងរគួស្ថរាមរយៈរកុមជំនួយឪពុកមាតយ និងដលើកកំពស់ការោក់ពិន័យអ្ហ្ិងា
កនុងការបណុត ោះបណា
ត លរដបៀបចិ ញ្ចឹមកូ ន

រដបៀបចំ សមព័នធសហ្គមថ្ដលរួមផតំុរកុមជំ នុំ និ ងអ្ងគការមានមូ លោានដលើដសចកត៊ីជំដនឿ រោា
ភិបាល អាជ៊ីវកមម និ ងអ្ងគការន្ទន្ទឲ្យទទួ លខុ សរតូវចំ ដពាោះការការពារកុ មារកនុងសហ្គម

ការបំពាក់បំប៉ានដភញៀវទសសនៈកិចចាមផទោះ - ស្រសត៊ី និ ងបុ រសថ្ដលសម័រគចិ តតទទួ លខុ សរតូវកនុង
ការកំណត់អ្តតសញ្ញដណ រតួតពិនិតយ ផតល់ជំនួយ និងការពារកុមារកំរពា និងងាយរង
ដររោះ



ផតល់សិទិធទទួលដសវាកមមដសមើភាពរន ជាពិដសសសំរាប់កុមារថ្ដលងាយរងដររោះ ដូចជា
កុមាររងដររោះដោយដមដរាគដអ្ដស៍ /ជំងឺដអ្ដស៍ កុមារជនជាតិភាគតិច កុមាររួចផុតព៊ីការ
ដកងរបវ ័ញ្ច, -ល-



ដលើកកំពស់ការចុោះបញ្ជ៊ីកំដណើតសំរាប់កុមារទំងអ្ស់ រួមទំងអ្ំបូរជនជាតិភាគតិច និង
កុមារពិការ ដដើម៊ីបឲ្យពួកដគអាចទទួលបានដសវាកមមដូចកុមារដនទថ្ដរ



រួមបញ្ូច លកុមារកនុងការអ្ប់ រ ំដរៅរបព័ នធ និ ងកមមវ ិធ៊ី បំណិនជ៊ី វ ិត ជួ យឲ្យកុ មារមានសមតថ

ភាពការពារខលួន និងផតល់សិទិធអ្ំណាចដល់កុមារកនុងការដធវើជាអ្នកដលើកកំ ពស់ការការពារ
កុមារកនុងសហ្គម
66

បដនថម្នធានមួយច្ាំនួនដដលបានដណនាាំ

114

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ



ការតសូមតិដៅដលើរកបខណឌថ្ផនកចាប់ និ ងការអ្នុ វតតដសវាកមមកុងការការពារកុ
ន
មារ

“របសិនដបើអ្នកចង់ផ្ទត់រប
ូ ដៅរកជាងផ្ទត់រប
ូ ។ របសិនដបើអ្នកចង់ញា
ុ ំ ដៅរកចុងដៅ ដហ្ើយ
របសិនដបើអ្នកចង់ដឹងអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា ដកមងៗ អ្នករតូវដៅសួរដកមងៗ។” ដកមងមានក់67

67

រកុមរបឹកាអងគការសាំរាប់របាយការណ៍ោកលអាំពីបញ្ជ
ា អាំសពើហិងាសលើកុមារ។ Paulo Sergio Pinheiro,

115

United Nations, 2006. p. 335.
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ករែី

ក
ិ ា

យុទធនការបញ្ជ ក
ី ាំសែើត68
អ្ងគការទសសនៈពិ ភពដោកមានភាពសកមមកុងការជួ
ន
យសហ្គម កនុងដខតតស្ថប
ំ ៊ី ដសៀ កនុងរបដទស

មូស្ថប
ំ ៊ីក ដដើម៊ីបបដងកើតរកុមរបឹ កាតសូមតិ ថ្ដលជាមដធាបាយមួ យកនុងការដឆលើយតប ចំ ដពាោះបញ្ញ
ា
ទក់ទងនឹ ងកុមារ។ រកុមរបឹ កាតសូមតិ មានសមាសភាពអ្នកដឹ កន្ទំកុងតំ
ន
បន់ និ ង សមាជិ កសហ្

គមសំខាន់ ៗដនទដទៀត។ ពួ កដគទទួ លវគគបណុត ោះបណា
ត លព៊ី អ្ងគការទសសនៈពិ ភពដោក បន្ទទប់ មក
កំណត់នូវវ ិធានការសំរាប់បញ្ញ
ា តសូមតិ ។ បញ្ញ
ា គនលឹោះមួ យថ្ដលរកុម របឹ កាតសូមតិ បានសំដរចចិ តត
យកមកពិភាកា គឺបញ្ញ
ា ននការចុោះបញ្ជ៊ីកំដណើតសំរាប់កុមារ។
ាមរយៈដំដណើរការននការវ ិភាគស្ថថនភាពថ្ដលដឹ កន្ទំដោយសហ្គម រកុមរបឹ កាព៊ី រកនុងស្រសុកព៊ី រ

ដផសងព៊ីរនកនុងដខតតស្ថប
ំ ៊ី ដសៀ បានសំរល់ថ្ន ការចុ ោះដឈាមោះកំ ដណើតគឺ ជាបញ្ញ
ា តសូមតិ មួយ ថ្ដល
ប៉ាោះពាល់ដល់កុមារជាទូដៅ កុមារកំរពា ជាពិដសសកុមារងាយរងដររោះ(

OVC)។ ការខវោះការចុោះ

សំបុរតកំដណើតរារាំងកុមារមិនឲ្យទទួលដសវាជំនួយ ដហ្ើយជាញឹកញាប់ដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹង
ការទង្រ្ន្ទទនកមមសិទិធ។ រកឹ មរបឹ កាតសូមតិ សំភាសកុ មារកនុងតំ បន់ របស់ពួកដគ ដហ្ើយរកដឃើញថ្ន

កុមារភាគដរចើនមិនបានចុោះសំបុរតកំដណើតដទ ដហ្ើយជាលទធផលមិនមានសំបុរតកំដណើត ថ្ដលជា
ឯកស្ថរមួយសំខាន់។ បន្ទទប់មករកុមរបឹកាបានជួបជាមួយបុគគលិកអ្រានុកុលោានស្រសុក ដហ្ើយ
បានបងាាញនូវបញ្ញ
ា មួយដដើម៊ីបបងាាញមូលដហ្តុជាដរចើនថ្ដលបងកបញ្ញ
ា និងដំដណាោះស្រស្ថយ
ដោយមានដយបល់ថ្នឲ្យបដងកើនចំនួនកុមារចុោះបញ្ជ៊ីកំដណើត។ ដារកាមទំងដនោះរតូវបានថ្ចក

ចាយដៅថ្ននក់សហ្គម និងជាមួយបណា
ត ញ OVC ដខតត ស្ថំប៊ី ដសៀដៅកំ រ ិតដខតត។ បណា
ត ញដនោះ
បានដលើកយកបញ្ញ
ា ដនោះមកឲ្យន្ទយកោានបញ្ជ៊ីកំដណើត ដខតត ដដើម៊ីបពិភាកាដំដណាោះស្រស្ថយថ្ដល
អាចមាន។
យុទធន្ទការចុោះបញ្ជ៊ីកំដណើតគឺជាលទធផលភាលមៗមួយ ដហ្ើយដំដណាោះស្រស្ថយថ្ដលថិតដថរទមទរ
ឲ្យមានការដឆលើយតបភាលមៗដៅកំរ ិតថ្ននក់ជាតិ។ ទ៊ីបំផុត អ្ងគការនដគូជាដរចើនយល់រពមដធវើយុទធន្ទ
ការចុោះបញ្ជ៊ីកំដណើត។ កនុងករណ៊ីអ្ងគការទសសនៈពិ ភពដោក យុទធន្ទការមួ យរតូវបានដធវើដ

ើងកនុង

ឆ្នំ ២០០៦ ថ្ដលកនុងដន្ទោះមានកុមារ ៧៩០០០ន្ទក់ រពមទំងឪពុកមាតយរបស់ពួកដគចុោះដឈាមោះ
ដោយឥតគិតនថល!
68

ករណីសិកាសរៀបច្ាំសោយ Jaime Chivite, World Vision Mozambique។សសៀវសៅកោងសមរិថភាពអងគការ៖ ជាំពូក ២៧, ការរស៊ាូមរិ World

Vision International, 2008, p. 74.
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លាំហាត់អនុវតត
បំដពញចដន្ទលោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖
ការផសពវផាយអ្ំព៊ីការការពារកុ មារកនុងសហ្គមចាប់ ដផតើមជាមួ យនឹ ង _______________ជាមួយ
សហ្គមអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា និងការគំរាមកំថ្ហ្ងទក់ទងនឹងការការពារកុមារ ក៏ដូចជា

______ ______

ថ្ដលអាចដោោះស្រស្ថយអ្ំព៊ីបញ្ញ
ា ទំងដន្ទោះបាន។ ដំដណាោះស្រស្ថយដនោះអាចដធវើបានាមរយៈការ
ពិភាកាកនុងសហ្គម __________ __________ ជាពិដសស ទំោប់ថ្បបរបនពណ៊ី និង វបបធម៌
ថ្ដលការពារ និងបងកដររោះថ្ននក់ដល់កុមារ។ បន្ទទប់មក អ្ងគការគួរថ្តដរៀនអ្ំព៊ី

______________

________ ថ្ដលមានកាតពវកិចច ទំនួលខុសរតូវ និងគណដនយយភាព ដដើម៊ីបធាន្ទថ្ន __________
________ ចំដពាោះការការពារកុមាររតូវបានសំដរច ការពារ និងបំដពញ។ បន្ទទប់ព៊ីជំហានននការ
ដរៀនសូរតទំងដនោះ សកមមភាព និ ងកមមវ ិធ៊ី ដផសងៗអាចរតូវបានដរៀបចំ ដ

ើង ដដើ ម៊ីបដលើកកំ ពស់ និ ង

ពរងឹងការការពារកុ មារ។ កមមវ ិធ៊ី ន្ទន្ទគួ រថ្តពាយមដលើកកំ ពស់ និ ងពរងឹ ងធនធានកនុងតំ បន់ សំ
រាប់ការការពារកុមារ។
សំនួរពិភាកា
1. ដតើ មានវ ិធ៊ីស្ថស្រសតអ្៊ីល
វ ប
អ ំ ផុតកនុងការដរៀនជាមួ យសហ្គម និ ងដរៀនព៊ី សហ្គមអ្ំ ព៊ីការការពារ
កុមារកនុងបរ ិបទរបស់អ្នក?

2. ដតើ នរណាជាអ្នកមានតួ ន្ទទ៊ី កុងការការពារកុ
ន
មារកនុងសហ្គមអ្នក ដហ្ើយដតើ ពួកដគមានទំ នួល
ខុសរតូវអ្វ៊ីខលោះកនុងការការពារកុ មារ?

3. ដតើ កុមាររបដភទណាងាយរងដររោះបំ ផុតកនុងសហ្គមរបស់អ្នក? ដតើ អ្នកអាចរួមបញ្ូច លពួ កដគ
កនុងកមមវ ិធ៊ីរបស់អ្នកដោយរដបៀបណា?

4. ដតើគំដរាង ឬសកមមភាពននការការពារកុមារណាខលោះ ថ្ដលអាចសមរមយ និងមានរបសិទិធភាព
កនុងសហ្គមរបស់អ្នក?
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សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង៖
5. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នកមានឧបករណ៍ ឬសមតថភាពអ្វ៊ីខលោះកនុងការសរមបសរមួលការពិ ភាកា សហ្
គមអ្ំព៊ីការការពារកុមារ?

6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករបឹកាដយបល់ជាមួយកុមារាមរដបៀបណាខលោះ ដដើម៊ីបដរៀនអ្ំព៊ីការការ ពារ
កុមារ? ដតើអ្ងគការអ្នកដធវើឲ្យវាកាន់ថ្តរបដសើរដោយរដបៀបណាខលោះ?
7. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នក មានទំន្ទក់ទំនងជាមួយអ្នកទទួលខុសរតូវដលើការការពារកុមារមួយ ណា?
ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចមានឥទិធពលដលើ ឬជួយរទរទងអ្នកមានទំនួលខុសរតូវទំង ដនោះដោយ
រដបៀបណា ដដើម៊ីបពរងឹងការការពារកុមារ?
8. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នកមានឳកាសអ្វ៊ីខលោះ ដដើ ម៊ីបដលើកកំ ពស់ការការពារកុ មារកនុងសហ្គម?

9. ដតើ អ្ងគការរបស់អ្នកអាចកាលយជាគំ ររូ ដបៀបណា កនុងការរួមបញ្ូច លកុ មារថ្ដលងាយរងដររោះ
បំផុត?

118

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

គនថនិសទ
American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. April
1998. ― “ការថ្ណន្ទំព៊ីការោក់ វ ិន៍ យថ្ដលមានរបសិទិធភាព” Pediatrics, Vol. 101.4: 723-28.
African Child Policy Forum. 2008. “បញ្ឈប់ ទណឌកមមដលើរាងកាយ និ ងទំ រង់ ដផសងៗននការោក់ ទណឌកមម ដលើ
រាងកាយកុ មារ៖ ការពិ ភាកាអ្ំ ព៊ីការោក់ ទណឌកមមដលើរាងកាយ”, Save the Children Sweden, The Southern
African Network to End Corporal and Humiliating Punishment of Children.
Childhelp. No date given. ― “សញ្ជដលនការរ ាំសលាភបាំ ពានសលើកុមារ”

Chivite, Jaime. 2008. ដសៀវដៅកស្ថងសមតថភាពអ្ងាគរ៖ ការតសូមតិ ជំពូក ២៧ World Vision International.
Csaky, Corinna. 2008. ― “រមនមនុ សសផតល់ជាំនួយ៖ ការខ្វេះការរាយការណ៍អាំ ពីការសកងរបវ ័ញ្ចផលូវសភទ និ ង
រ ាំសលាភបាំ ពានផលូវសភទពី សាំណាក់ បុេគលិកអងគការ និ ងបុ េគលិករកាសនតិភាព” Save the Children.

Fox, Glenys. 2001. ការជួ យកុ មារថ្ដលមានបញ្ញ
ា អាកបបកិ រ ិយ៖ មគគុដទសក៍ សំរាប់ បុគគលិកជំ នួយ កនុង

ស្ថោដរៀន David Fulton Publishers.

Hilton, Alastair. 2008. ខញុំមិនថ្ដលគិ តថ្ន ដរឿងដនោះដកើ តដ

ើងដលើដកមងរបុសដទ៖ ការរ ំដោភបំ ពាន និ ង ដកង

របវ ័ញ្ចផលូវដភទដលើដកមងរបុសកនុងរបដទសកមពុជា - ការស្រស្ថវរជាវសុ៊ីជំដៅWorld Vision Cambodia, Hagar
International and Social Services of Cambodia.

Humanitarian Accountability Partnership. ដរលការណ៍កស្ថងអ្ងគការថ្ដលមានសុវតិ ថភាព៖ ការទទួ ល និ ង

ការដសុើបអ្ដងកតបទដចាទរបកាន់ ននការរ ំដោភបំ ពាន និ ងដកងរបវ ័ញ្ចព៊ី សំណាក់ បុគគលិកអ្ងគការ មនុ សសធម៌
International Council of Voluntary Agencies. (No date given). ដសៀវដៅកស្ថងអ្ងគការថ្ដលមានសុវតិ ថភាព៖

ឯកស្ថរបណុ ត ោះបណា
ត លអ្ំ ព៊ីការទទួ ល និ ងការដសុើប អ្ដងកតបទដចាទរបកាន់ ននការរ ំដោភបំ ពាន និ ងដកង
របវ ័ញ្ចព៊ី សំណាក់ បុគគលិកអ្ងគការមនុ សសធម៌

Jackson, Elanor and Marie Wernham. 2005. ដរលនដយបាយ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ននការការពារកុ មារ៖ វ ិធ៊ី បដងកើត

អ្ងគការសុវតិ ថភាពកុ មារ ChildHope

Keane, Katherine. 2006. ការដកងរបវ ័ញ្ចផលូវដភទកុ មារាមចិ ដញ្ចើមថនល់កុ ងទ៊ី
ន រកុងភនំដពញ និ ងរពោះស៊ីហ្នុ ៖ រប

វតិ តរប
ូ កុ មាររងដររោះAction Pour Les Enfants, British Embassy, Phnom Penh.

Myers, Jenny. 2006. បណា
ត ញថ្ថរកាសុវតិ ថភាពកុ មារ៖ ការបណុ ត ោះបណា
ត លសំរាប់ ការការពារកុ មារ

Save

the Children UK.

Naker, Dipak. 2005. អ្ំ ដពើ ហ្ិងាដលើកុមារ៖ សំដលងកុ មារ និ ងមនុ សសធំ របដទសយូហាគន់ ោ Save the
Children in Uganda.

Pepall, Joshua. របព័ នធដឆលើយតបដៅសហ្គម៖ កាតពាកយបណឹ ត ង World Vision Sri Lanka.

Pinheiro, Paulo Sergio. 2006. របាយការណ៍សកលអ្ំ ព៊ីអ្ំដពើ ហ្ិងាដលើកុមារ United Nations.

O'Neill, Kathryn (ed.). 2007. ដធវើអ្៊ី ថ្វ ដលរតឹ មរតូវសំរាប់ កុមារ៖ មគគុដទសក៍ បុគគលិកជំ ន្ទញកមមវ ិធ៊ី សិទិធកុមារ
Save the Children UK (on behalf of the International Save the Children Alliance).

Pinheiro, Paulo Sergio. 2006b. រកុមរបឹ កា NGO អ្ំ ព៊ីរបាយការណ៍សកលដៅដលើអ្ំដពើ ហ្ិងាដលើកុមារ
United Nations.

119

ការការពារកុមារ

Save the Children UK. 2006. ព៊ី ជំរដៅសហ្គម៖
ុំ
ការសិកាដលើរបដទសល៊ីដបដើ រៀអ្ំ ពិការដកងរបវ ័ញ្ចកុ មារ
Toms, Carol and Heather MacLeod. 2006. ដសៀវដៅកុ មារកនុងដររោះអាសនន World Vision International.

United Nations. 2006. ការសិការបស់អ្គគដលខាធិ ការអ្ងគការសហ្របជាជាតិ អ្ំព៊ីអ្ំដពើ ហ្ិងាដលើកុមារ៖

របកគំ ដហ្ើញននការសិកា

Wiebe, Carol, Melodie Bissell and Jane Cates. 2007. ថ្ផនការការពារ៖ ថ្ផនការការពារសំរាប់ កុមារ និ ង យុវ

ជន, ថ្ផនការការពារសំរាប់ រកុមជំ នុំ The Christian and Missionary Alliance in Canada.

World Health Organization. 1999. ― “របាយការណ៍លនការរបឹ កាសយាបល់អាំពីការទប់ ោករ់ ការរ ាំសលាភ
បាំ ពានកុ មារ, Geneva, 29-31 March 1999.”
World Vision International. 2008. “កុ មារយល់អ្ំព៊ីរដបៀបថ្ដលកុ មារដនទដទៀតឈឺចាប់ ៖ កុ មារ និ ងដកមង

ជំ ទង់ និយយអ្ំ ព៊ីការដកងរបវ ័ញ្ចផលូវដភទ

ធនធានបណនថម
See http://www.viva.org/Child-Protection.aspx

120

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ

ឧប

មព័នធ ១
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ស្ថគល់ព៊ីស្ថថនភាពថ្ដលអាចបងកដររោះថ្ននក់ និងរគប់រគងស្ថថនភាព



ដរៀបចំការងារ និងកថ្នលងដធវើការ ដដើម៊ីបកាត់បនថយកាតដររោះថ្ននក់



រគប់រនដមើលដឃើញដៅដពលដធវើការជាមួយកុមារ
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ា
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បុគគលិក និងអ្នកដនទមិនរតូវ៖


វាយដំ ឬរ ំដោភបំពានរាងកាយកុមារដទ



បដងកើតទំន្ទក់ទំនងរាយកាយ/ផលូវដភទជាមួយកុ មារដទ



បដងកើតទំ ន្ទក់ទំនងជាមួយកុ មារ ថ្ដលអាចរតូវបានចាត់ ទុកថ្នការដកងរបវ ័ញ្ច ឬការ
រ ំដោភបំពាន



បដញ្ចញសកមមភាពថ្ដលអាចជាការរ ំដោភបំពាន ឬអាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងដររោះ
ថ្ននក់ននការរ ំដោភបំពាន

បុគគលិក និងអ្នកដនទរតូវថ្តដជៀសវាងសកមមភាព ឬអាកបបកិរ ិយណាថ្ដលអាចចាត់ទុកថ្នជា
សកមមភាពមិនលអ ឬអាចជាការរ ំដោភបំពាន។ ឧទ. ពួកដគមិនគួរ៖
69

ការបណុ ត េះបណា
ត លសលើការការពារកុមារលនបណា
ត ញរកាសុវរិថភាពកុមារ Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, CD-ROM.
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ដរបើភាស្ថ ផតល់ដយបល់ ឬដំបូន្ទមនថ្ដលមិនសមរមយ ប៉ាោះពាល់អារមមណ៍ ឬមានការ
រ ំដោភបំពានដទ




មានអាកបបកិរ ិយមិនសមរមយ ឬបដញ្ចញសកមមភាពផលូវដភទថ្បបដស្រសើបស្រស្ថល

ឲ្យកុមារថ្ដលពួកដគដធវើការជាមួយស្ថនក់ដៅដពលយប់ដៅផទោះរបស់ពួកដគ ដោយរមនអ្នក
រគប់រគង





ស្ថនក់ដៅកនុងបនទប់ ឬថ្រគថ្តមួ យជាមួ យកុ មារថ្ដលពួ កដគដធវើការជាមួ យ

ដធវើអ្៊ី ៗ
វ សំរាប់កុមារដោយមានលកខណៈផ្ទទល់ខួន
ល ថ្ដលពួ កដគអាចដធវើសំរាប់ ខួនឯងបាន
ល

យល់រពម ឬចូលរួមជាមួយអាកបបកិរ ិយរបស់កុមារ ថ្ដលខុសចាប់ រមនសុវតិថភាព ឬ
រ ំដោភបំពាន



បដញ្ចញសកមមភាពថ្ដលដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់ ឬបន្ទថបបដន្ទថក



ដរ ើសដអ្ើង លំដអ្ៀង ឬបងាាញការចូលចិតតកុមារដផសងៗមិនដសមើរន
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ឯកស្ថរដរលនដយបាយការពារកុមារថ្ចកចាយដោយសមព័នធចាប់នដ
(www.chabdai.org)

ការដណនាាំ
_______
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ដោយកត៊ីសងឹឃម ដសចកត៊ីសងឹឃម អ្ំណរ និងសនតិភាពដោយស្ថគល់រពោះអ្មាចស់រពោះដយសូ។

____

មានលំដៅោានមួយសំរាប់ កុមារកំ រពាកនុងទ៊ី រកុងភនំដពញ ដហ្ើយក៏ ដធវើការជាមួ យកុ មារ និ ងយុវ
ជនាមរយៈគំដរាងកនុងភូមិ។

ដរលបំណងននដរលនដយបាយដនោះ គឺ ដដើ ម៊ីបទប់ ស្ថកត់ ការរ ំដោភបំ ពានកនុងកមមវ ិធ៊ី អ្ងគការ និង
ដដើម៊ីបការពារបុគគលិករបស់ដយើងព៊ីការដចាទរបកាន់ព៊ីបទរ ំដោភបំពានថ្ដលមិនរតឹមរតូវ។

_________ គឺ ជាអ្ងគការរគ៊ីសប
ត រ ិស័ទថ្ដលដជឿដលើរពោះគមព៊ីរជាមគគុដទសក៏ កនុងការការពារកុមារ។
ំ ្ ដំ ធការល
“ដិបរដយង្ខ្
ដំ ពាះត្ពះអមាាស្់ស្របុ ដណ្តណះ គដៅច
ដំ ពាះមនុស្សដោក
អ មនស្មនដៅច
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ើវ
ិ
ឺ
ស្ដរ” (២ កូរនថ
ិ ូ ស្ ៨៖២១)

់ដ
“ឳបង្បូ នដអ
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អ
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ើ

វញ្ញ
ន ដ
ិ ា ណ ចូរដរំ ង្់អក

ើ ញមនុស្សណ្តដធខ្
ើ វ ុស្អដ្ វ

ះ អក
ន រាល់ោនស្ដលដដរើ ដោយត្ពះ

ះដោយចរ
ោង្ដ
ត ុ ភាព… ចូរយកអាស្ចោនដៅវញដៅមក
ិ
ិ ស្

បានស្ដំ រចតាមត្កិរយវន
ិ ័យននត្ពះត្គ្ស្”ទ (កាឡាទ្ ៦៖១-២)

ះដទើប

_________ដបតជាញដធវើាមចាប់របដទសកមពុជាកនុងបញ្ញ
ា ននការរ ំដោភបំ ពាន និ ងដកងរបវ ័ញ្ច។

________ក៏ដបតជាញដររពាមអ្នុសញ្ញដសត៊ីព៊ីសិទិធកុមារននអ្ងគការ។ ការការពារកុមារគឺជារបធាន
បទមួយកនុងចំដណាមរបធានបទទំងបួ ន ដៅកនុងអ្នុ សញ្ញដសត៊ីព៊ីសិទិធកុមារននអ្ងគការថ្ដលបាន

ចូលជាធរមានចាប់អ្នតរជាតិ កុងឆ្
ន
ន ំ ១៩៩០។ របដទសកមពុជាគឺ ជារបដទសហ្តថដលខ៊ី មួយដលើ អ្នុ
សញ្ញដសត៊ីព៊ីសិទិធកុមារននអ្ងគការ ដូ ដចនោះដយើងរតូវឲ្យតនមលដល់តួន្ទទ៊ី របស់ដយើងកនុងអ្នុ វតត ាមអ្នុ
សញ្ញដដនោះ។ ដៅកនុងរបដទសមួ យថ្ដលកុ មារគឺ ជារកុមមនុ សសធំ ជាងដគ ដហ្ើយវាការដកើ នដ

ើងនន

ដទសចរណ៍ផលូវដភទកុមារ ការរ ំដោភដសពសនធវៈកុ មារ និ ងការរ ំដោភបំ ពានកុ មារកំ ពុងដកើនដ

ើង

_________ បុ គគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតនឹងដធវើអ្៊ី ៗ
វ ទំងអ្ស់ាមសមតថភាពរបស់ខួនដដើ
ល
ម៊ីបការពារ
កុមារកនុងរគួស្ថររបស់ពួកដគ ព៊ី ការរ ំដោភបំ ពានថ្ថមដទៀត។
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និយមន័យននការរ ំដោភបំពាន
ការរ ំដោភបំពានកុមារគឺជាសកមមភាពមួយ ថ្ដលរបរពឹតិតដោយឪពុកមាតយ បុគគលិកថ្ថទំ ឬ
បុគគលមានក់ថ្ដលរតូវបានទុកចិតត ថ្ដលមិនថ្មនជាដរឿងនចដនយ និងប៉ាោះទងគិច ឬគំរាមកំថ្ហ្ងសុខ
ភាពរាងកាយ ឬផលូវចិ តត ឬសុខមាលភាពកុ មារ។
កុមារ៖ កុមារគឺជាមនុសសមានក់ដរកាមអាយុ ១៨ឆ្នំ
ការរ ំដោភបំពានរាងកាយ៖ ការរ ំដោភបំពានរាងកាយគឺជាការបងខំថ្ផនករាងកាយ ឬសកមមភាព
ថ្ដលបងក ឬអាចបងករបួសដល់កុមារ។ វាអាចជា ការោល់ ការទោះតប់ ការវាយដំ ការចាប់អ្រងន់
ការដធវើឲ្យរោក ការខាំ ឬរគថ្វងកុមារ។ វាខុសព៊ីការោក់ពិន័យថ្ដលសមដហ្តុផល។
ការរ ំដោភបំពានផលូវដភទ៖ ការរ ំដោភបំ ពានផលូវដភទដកើ តដ

ើង ដៅដពលថ្ដលកុ មាររតូវបានដរបើ

សំរាប់អារមមណ៍សបាយរបស់មនុ សសធំ ឬកុ មារធំ ជាង។ វាអាចរួមបញ្ូច លការដសពសនធវៈ ការ

ិ៍ ត ម ស់របស់កុមារ ពាកយសមត៊ីអាសអាភាស ការប៉ា ោះពាល់ដដើ ម៊ីបបំ ដពញ អារមមណ៍ផលូវ
បងាាញកថ្នលងដករខា
ដភទ ឬការឲ្យកុមារដមើរប
ូ ភាព/វ ៊ីដដអ្ូអាសអាភាស។
ការរ ំដោភបំពានផលូវអារមមណ៍៖

ការរ ំដោភបំពានអារមមណ៍គឺជាសកមមភាពមួយ ថ្ដលប៉ាោះពាល់

ការបន្ទទបបដន្ទថក ការដធវើឲ្យមួ ដ

៉ា ការមិ នរាប់ រក ការឲ្យកុ មារដៅោច់ ដោយថ្

ដល់ការលូតោស់ផូវអារមម
ល
ណ៍ និ ងទំ នុកចិ តតរបស់កុមារ។ វាអាចរួមបញ្ូច លការរ ិោះគន់ ការចំអ្ក

ក។វាក៏ រម
ួ បញ្ូច ល

ការខកខានរបស់បុគគលិកថ្ថទំ ថ្ដលមិ នបានផតល់ដសចកត៊ីស្រសោញ់ ជំ នួយផលូវអារមមណ៍ និ ងការ
ថ្ណន្ទំ។

ការរ ំដោភបំពានថ្ផនកស្ថមរត៊ី៖ការរ ំដោភបំពានថ្ផនកស្ថមរត៊ីគឺជាការដរបើអ្ំណាច និងទំនុកចិតត មិន
រតឹ មរតូវព៊ីសំណាក់មនុសសមានក់ ថ្ដលសថិតកនុងតំ ថ្ណងសិទិធអ្ំណាច (អាចជាអ្ងគការ, ស្ថថប័ន,

រកុមជំនុំ ឬរគួស្ថរ) ដោយមានដរលបំណងរគប់រគង បងខំ គំរាមកំថ្ហ្ង ឬរតួតរាដលើកុមារ។
ការរ ំដោភបំពានថ្ផនកដនោះប៉ាោះពាល់ដល់កុមារ ដហ្ើយវាអាចទក់ទងនឹងការរ ំដោភបំពានដផសង
ដទៀត ដូ ចជា ការរ ំដោភបំ ពានថ្ផនករាងកាយ អារមមណ៍ និ ងផលូវដភទ។
ការរពដងើយកដនតើយ៖

ការរពដងើយកដនតើយគឺ ជាការខកខានកនុងការបំ ដពញតរមូវការបឋមរបស់

កុមារសំរាប់ចំណ៊ីអាហារ សំដលៀកបំពាក់ ជំរក ដំដណក ថ្ននំដពទយ ការអ្ប់រ ំ និងការការពារព៊ីដររោះ
ថ្ននក់
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ន៊ីតិវ ិធ៊ីននការដរជើសដរ ើស និងរតួតពិនិតយបុគគលិក
______

នឹ ងបំ ដពញដំ ដណើរការននការដរជើ សដរ ើសបុ គគលិក ដដើ ម៊ីបធាន្ទថ្នកុ មារថ្ដលសថិតកនុង

មណឌលថ្ថទំរតូវបានការពារព៊ីជនដលមើស។ដំដណើរការននការបំដពញថ្បបបទដរជើសដរ ើសបុគគលិកថម៊ី
នឹងរួមបញ្ូច ល៖




របវតិតរប
ូ សដងខបដពញដលញថ្ដលមានបទពិដស្ថធន៍ការងារពាក់ព័នធថ៊ីៗ
ម ការអ្ប់រ ំ និងរបវតិត
ផ្ទទល់ខួន
ល

ការថ្ឆកជាមួយអ្នកធាន្ទ អាចដធវើបានាមទូរស័ពទ ឬជួបមុខទល់មុខ



ការសំភាសន៍ទល់មុខ



ដបកខជនព៊ីរបដទសដផសងៗរតូវរបគល់លិខិតដថ្នកលដទស ព៊ីរបដទសកំដណើតរបស់ពួកដគ។
ដបកខជនជាតិថ្ខមរអាចរបគល់លិខិតធាន្ទបថ្នថមព៊ីដមឃុំរបស់ពួកដគ មិនថ្មនលិខិតដថ្នកល
ដទសដទ



ការចុោះហ្តថដលខាដលើដរលនដយបាយការពារកុមារ និងឆលងកាត់ការថ្ណន្ទំការការពារ
កុមារជាមួយន្ទយក ឬរបធានមានក់ដទៀត

របសិនដបើបុគគលិកថម៊ីរតូវបានរកដឃើញថ្នមានរបវតិតននការរ ំដោភបំពាន ពួកដគនឹងរតូវបានដក
ដចញព៊ីមុខដំថ្ណង។

ដរលការរបតិបតិត និងឥរ ិយបថ
បុគគលិកទំងអ្ស់រតូវស្ថគល់ដរលនដយបាយដនោះ និងដឹងព៊ីការថ្កថ្របទំងដន្ទោះ ដហ្ើយនឹងរតូវ
អ្នុវតតវាដៅកនុងគំដរាង _______។ បុ គគលិកនឹ ងផតល់ភាពនថលថូរន និ ងការដររពដល់កុមារ ដហ្ើយ
ជួយឲ្យពួកដគដរៀនដររពដល់រនដៅវ ិញដៅមកផងថ្ដរ។______
ដរកាមកនុងកមមវ ិធ៊ីរបស់ដយើង៖


នឹងអ្នុវតតដរលការណ៍ខាង

បុគគលិក និ ងកុមារមិនគួរដៅមានក់ ឯងកនុងបនទប់បិទជិ តដទ។ របសិនដបើ បុគគលិក និ ងកុ មារ
មានក់ ឬព៊ីរន្ទក់ដៅមានក់ឯង ទវររតូវទុ កចំ ហ្រ។ ការរបជុំ ឯកជននឹ ងរតូវដធវើកុងបនទ
ន
ប់មួយ
ថ្ដលទវរ និ ងបងអួចចំហ្រ។ ទ៊ី កថ្នលងរបជុំ និ ងដពលដវោរបជុំ គួរថ្តរតូវរាយការណ៍ដល់
ន្ទយកជាមុន។



កថ្នលងដគង៖ ទវរថ្រគដគងមិនគួររតូវចាក់ដស្ថរដៅដពលយប់ដទ។ កុមារមិនរតូវអ្នុញ្ញដតិឲ្យ
ដគងថ្រគរួមរនដទ។ បុគគលិកមិនរតូវដគងដលើថ្រគរបស់កុមារជាមួយកុមារដទ។ កុមារមិនរតូវ
អ្នុញ្ញដតិ ឲ្យចូ លបនទប់ដគងកុ មារថ្ដលមានដភទផទុយរនដទ
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ការប៉ាោះពាល់រាងកាយ៖
o បុគគលិក និងកុមារមិនគួរប៉ាោះពាល់កុមារដផសងដទៀតដោយរដបៀបមិនសមរមយដទ។ ដរល
ការណ៍គឺថ្ន មិនរតូវប៉ាោះពាល់នរណាមានក់ដៅកថ្នលងថ្ដលជាធមមារតូវបិទបាំង ដខាខល៊ី
និងអាវ។ ហាមអ្ថ្ងអល មា៉ា សា ឬស្ថទបកថ្នលងដផសងដទៀត
o ការបងាាញដសចកត៊ីស្រសោញ់ថ្ដលសមរមយគឺ៖


និយយជាមួយកុមារដៅកំរ ិតថ្ភនកកុមារ ដហ្ើយស្ថតប់ដោយរតដចៀក និងថ្ភនក
ដោយយកចិតតទុកោក់



កាន់នដកុមារដៅដពលនិយយជាមួយកុមារ ឬស្ថតប់កុមារ



កាន់ ស្ថម ឬនដកុ មារថនមៗដៅដពលោក់ វ ិន័ យកុ មារ



ោក់នដរបស់អ្នកដលើស្ថមកុមារ ដៅដពលកំស្ថនតអារមមណ៍កុមារ

o រដបៀបបងាាញដសចកត៊ីស្រសោញ់ដោយមិនសមរមយ៖


ហាមដថើបកុមារ ឬសុំឲ្យពួកដគដថើបអ្នក



ហាមដអាបកុមារ ឬចាក់រកដ



ហាមចាប់កាន់មុខកុមារ ដៅដពលោក់ពិន័យកុមារ



ហាមដលើកពរកុមារថ្ដលមានអាយុដរចើ ន ឬឲ្យអ្ងគុយដលើដៅលរបស់អ្នក



ដជៀសវាងការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយកុមារយូរដពក

o រាល់ការប៉ាោះពាល់ទំងអ្ស់រតូវដធវើដ


កយូរដពក

ើយដោយអ្នកដផសងដមើលដឃើញ

ដៅដពលបុគគលិកមានក់ជួយងូតទឹកឲ្យដកមងតូចមានក់ បុគគលិកដន្ទោះគួរថ្តផតល់ពត៌មានដល់
បុគគលិកមានក់ដទៀត ឬដល់ន្ទយក ដហ្ើយទុកចំហ្រទវរ។ បុគគលិករូបដន្ទោះគួរថ្តប៉ាោះពាល់
កុមារដៅកថ្នលងថ្ដលចាំបាច់រតូវប៉ាោះពាល់ប៉ាុដណាណោះ



បុគគលិកមិនរតូវដរបើទណឌកមមដលើរាងកាយ ដដើម៊ីបោក់ពិន័យកុមារដទ។ បុគគលិកមិនរតូវ
យកតរមូវការមូលោននដចញព៊ីកុមារ ដដើម៊ីបោក់ពិន័យដទ (ឧទ. អ្ហារ, ជំរក, ដសចកត៊ី
ស្រសោញ់)។ ទំរង់ដផសងដទៀតននការោក់ពិន័យរតូវបានដលើកទឹកចិតត រួមមាន ការោក់
ពិន័យថ្ផនកពាកយសមត៊ី ការនិ យយបញ្ញ
ជ ក់ ដោយវ ិជជមាន និ ងការដកយកសិទិធដផសងៗ

ដរលការណ៍ដភញៀវទសសនៈកិចច


ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្នកសម័រគចិតត និងបុគគលិករយៈដពលខល៊ីទំងអ្ស់រតូវអាន និងចុោះហ្តថ
ដលខាដលើដរលនដយបាយការពារកុមារ មុនដពលដធវើការជាមួយកុមារដៅ
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ដភញៀវទសសនៈកិចចមណឌលទំងអ្ស់រតូវចុោះហ្តថដលខាជាមួយបុគគលិកសនតិសុខ មុនដពល





ចូលកនុងអាររ _______។

ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្នកសម័រគចិតត និងបុគគលិករយៈដពលខល៊ីទំងអ្ស់រតូវបានរ ំពឹងថ្ននឹងដធវើ
ាមដរលការណ៍ឥរ ិយបថកនុងដរលនដយបាយដនោះ
ពួកដគនឹងរតូវឃ្លលដំ មើលព៊ីបុគគលិករគប់ដពល

កនុងកាលៈដទសៈថ្ដលអាចដធវើបាន ដរលការណ៍រតួតពិ និតយនឹ ងរតូវពរងឹ ង

ការរបាស្រស័យទក់ទង
_______

ទទួលស្ថគល់ថ្ន អ្ុ៊ីនដធើណិតកំពុងរតូវបានដរបើរបាស់កាន់ថ្តដរចើនដ

ើង ដោយជន

ដលមើសថ្ដលពាយមរ ំដោភបំ ពានកុ មារ ដហ្ើយរូបថតកុ មាររតូវបានផ្ទលស់បូរត ដដើ ម៊ីបបងកឲ្យមាន
ការរ ំដោភបំពានថ្ថមដទៀតដលើកុមារ។




បុគគលណាថ្ដលថតរូបកនុង _______ រតូវសុំការអ្នុញ្ញដតិព៊ីន្ទយកជាមុនសិន
_______ បងាាញរូបកុ មារថ្តដៅកនុងរកុមប៉ាុ ដណាណោះ

ដភញៀវទសសនៈកិចច និងអ្នកសម័រគចិតតរតូវហាមមិនឲ្យបដញ្ចញអ្តតសញ្ញដណកុមារ ដហ្ើយទ៊ី
ាំងជាក់ោក់មិនគួររតូវបងាាញដទ
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ការរាយការណ៍ និងការដឆលើយតបចំដពាោះការរ ំដោភបំពាន
របសិនដបើបុគគលណាមានក់ ដៅកនុងអ្ងគការសងស័យព៊ី ការរ ំដោភបំ ពាន ឬលឺព៊ីបទដចាទរបកាន់ នន
ការរ ំដោភបំ ពានណាមួ យ ពួ កដគមានទំ នួលខុ សរតូវកនុងការរាយការណ៍។


បទដចាទរបកាន់ដន្ទោះគួរថ្តរតូវរាយការណ៍ដៅន្ទយកផ្ទទល់។ រតូវមានការោក់ការ
សំងាត់ ដហ្ើយការទំោយអាទកំបាំងរតូវដ



ើងចំដពាោះបុគគលិកថ្ដលរតូវដឹងថ្តប៉ាុដណាណោះ

កំណត់ រាននការដចាទរបកាន់ និ ងន៊ី តិវ ិធ៊ី ន្ទន្ទនឹ ងរតូវរកាទុ កជាឯកស្ថរសំងាត់ ។

ន្ទយក និងបុគគលថ្ដលរាយការណ៍ការរ ំដោភបំពាននឹងរតូវបំដពញថ្បបបទរាយការណ៍
ការរ ំដោភបំពានថ្ដលរតូវសង័សយ


អ្ងគការដផសងៗនឹងរតូវបានទក់ ទងសុំដំបូន្ទមន កនុងករណ៊ីមានបទរ ំដោភបំ ពានថ្ដល

សង័សយ ដហ្ើយប៉ាូល៊ីសនឹងចូលរួមអាស្រស័យដលើស្ថថនភាព។ របសិនដបើជនដលមើសថ្ដល
សង័សយជាជនបរដទស ស្ថម៊ីស្ថថនទូតនឹងទទួលដំណឹង


ាមរយៈដំដណើរការទំងមូ ល កុ មាររងដររោះ និ ងជនជាប់ ដចាទនឹ ងទទួ លភាពនថលថូរន និ ង

ការដររព។ ការរបឹកាដយបល់ខាងដរៅនឹងរតូវផតល់ដល់កុមាររងដររោះដោយការរ ំដោភ
បំពាន


បុគគលិកមានក់នឹងរតូវថ្តងាំងឲ្យដោោះស្រស្ថយជាមួយរបព័នធផសពវផាយ ដហ្ើយបុគគលិក
ដផសងដទៀតមិនគួររបាស្រស័យទក់ទងជាមួយរបព័នធផសពវផាយ



ជនដលមើសថ្ដលសង័សយអាចនឹងរតូវផ្ទអកព៊ីតួន្ទទ៊ីបដណា
ត ោះអាសនន ដៅដពលមានការដសុើបអ្
ដងកត។ បុ គគលិកយល់ថ្នការរ ំដោភដលើដរលនដយបាយដនោះ នឹ ងន្ទំឲ្យមាន វ ិធានោក់
ពិន័យ រហ្ូតដល់ការបដណតញដចញព៊ីការងារ

ការបណុ ត ោះបណា
ត ល ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតនមល


បុគគលិកថម៊ីនឹងទទួលការបណុត ោះបណា
ត លថ្ផនកការពារកុ មារ មុ ននឹ ងទទួ លមុ ខដំ ថ្ណង ថ្ដល
ទមទរការទុកចិតត





បុគគលិកនឹ ងទទួលការបណុត ោះបណា
ត លព៊ី ការការពារកុ មារជាដរៀងរាល់ឆ្នំ

វតតមានចូ លរួមនឹងរតូវកត់រាទុ កកនុងវគគបណុត ោះបណា
ត លន៊ី មួយៗ និ ងទុ កជាឯកស្ថរ

ដរលនដយបាយដនោះនឹ ងរតូវថ្កសរមួលដៅាមតរមូវការកមមវ ិធ៊ី មតងដរៀងរាល់ប៊ីឆ្នំ។
ការវាយតនមលដរលនដយបាយដនោះបន្ទទប់នឹងរតូវដធវើដៅឆ្នំ ២០១១
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ដសចកត៊ីថ្ថលងននការដបតជាញចិតត
រតូវចុោះហ្តថដលខាដោយសមាជិករកុម បុគគលិករយៈដពលខល៊ី អ្នកសម័រគចិតត និងដភញៀវទសសនៈកិចច។
ចាប់ថតចំ លងនឹងរតូវរកាជាឯកស្ថរកនុងការ ិយល័យ _________។
ខញំុរបកាសថ្ន៖






ខញំុបានអាន និងយល់ព៊ីដរលនដយបាយការពារកុ មារនន _________

ខញំុនឹងដធវើការាមន៊ី តិវ ិធ៊ី និងពិ ធ៊ីការថ្ដលមានថ្ចងកនុងដរលនដយបាយដនោះ

ខញំុមិនធាលប់ ទទួលការដចាទរបកាន់ ឬជាប់ ពិរទ
ុ ធព៊ីបទដលមើសទក់ ទងនឹ ងការរ ំដោភបំ ពាន
រាងកាយ ឬផលូវដភទដលើកុមារ

ខញំុយល់ថ្នរបសិនដបើមានពាកយបណឹ ត ងមួ យមកដលើខំុញ ទក់ ទងនឹ ងការរ ំដោភបំ ពានកុ មារ

ដៅដពលខញំុបំដពញការងារ _______ ការដចាទរបកាន់ដនោះនឹងរតូវដសុើបអ្ដងកតដោយ សហ្
ការណ៍ជាមួយអាជាញធរមានសមតថកិចច

ដឈាមោះ៖ _______________________________
ហ្តថដលខា៖ ____________________________
កាលបរ ិដចឆទ៖ ___________________________
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