ត ើអ្នកដឹងតេ?
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វិសាលភាព និងផលប៉ះពាល់ននអ្ំតពើជួញដូរមនុស្ស
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អំព ើជួញដូរមនុស្ស បានបំផ្លាញដល់ស្នតិស្ុខមនុស្សជាតិ ពោយការពេងប្បវ័ញ្ច និងរំពោភបំពានពលើស្ិទ្ធិ អាយុជីវិត េិតតិយស្
ពស្ចេតីថ្លាលនូរ របស្់មនុស្ស ដដលជាជនរងពប្រោះ ប្េុមប្រួសារ និងស្ងគមជាតិ ។
ជនពលមើស្ជួញដូរមនុស្សពេងយេផលប្បពោជន៍ ីជនរងពប្រោះ ពោយចាត់ទ្ុេថាជាទ្ំនិញ និងជាទាស្េរស្ម័យទ្ំពនើប ពោយ
មិនរិត ីទ្ុេខ ពវទ្នា និងការខាតបង់របស្់ជនរងពប្រោះ ។
លរដឋមួយចំនួន ទាំងបុរស្ ប្ស្តី យុវវ័យ និងេុមារកាាយជាជនរងពប្រោះ ពោយសារដតបាន ពជឿលង់តាមការស្នាផតលផ់ ល
ប្បពោជន៍ ការលួងពោម ឬបងខិតបងខំ តាមប្រប់មពយាបាយ របស្់ពមខយល់ ទាំងមិនដឹងថា ខាួនេំ ុងដតចូលេនុងស្ំណាញ់របស្់
ឧប្េឹដឋជន ិបាេនឹងដេលយ ។
លេរជាពប្ចើន ពចញពៅរេការងារពយវើ និងយុវនារីខាោះ ដស្វងរេរូប្ស្េរពៅពប្ៅប្បពទ្ស្តាមរយ:ពមខយល់ ឬមិតតភេតិ ដតប្តវូ បានពរ
ជួញដូរ ពយវើទ្ណ្ឌ េមម ប្បមាលមាេ់ងាយ មិនបានអវីពប្ៅ ី ខាតបង់ប្ទ្ យស្មបតតិ ព លពវោ េិតតិយស្ ពស្ចេតីថ្លាលនូរ ខាោះធ្លាេ់ខាួន
ិការ ជមងឺរុថ្ំ រ៉ៃ ពញៀនថានំ ិការ មានថ្ផៃពពាោះពោយរម នការទ្ទ្ួលខុស្ប្តូវ និងខាោះបានបាត់បង់ជីវិត ។

ត ើ "ការជួញដូរមនុស្ស" ជាអ្វី?
a.

b.

រឺជា ការពប្ជើស្ពរីស្ ការដឹេជញ្ជូន ការពផៃរ ការផតល់េដនាងោេ់ខាួន ឬការទ្ទ្ួលយេមនុស្ស ពោយមពយាបាយរំរម
េំដែង ឬការពប្បើេមាាំង ឬ ការបងខិតបងខតាំ មរូបភា ពផសងៗ ដូចជា ការចាប់ ប្ងត់ ការដេាងបនាំ ការពបាេ បពឆោ ត
ការរំពោភពលើអំណាច ឬតួនាទ្ីពៅពលើជនដដលងាយទ្ទ្ួលរងពប្រោះ ឬការផតល់ ឬការទ្ទ្ួលជាលុយកាេ់ ឬផលេថ្ប្ម
ពផសងៗពដើមបីឲ្យមានការយល់ប្ ម ីអនេប្រប់ប្រងពលើជនមានេ់ពទ្ៀត េនុងពរលបំណ្ងពដើមបីពយវើការ "ពេងប្បវ័ញ្ច"។
ការពេងប្បវ័ញ្ច៖ ប្តូវរប់បញ្ចូលជាអបបបរមានូវ ការពយវើអាជីវេមមព ស្ាចារពលើអនេដថ្ទ្ ឬការពេងប្បវ័ញ្ចផាូវពភទ្តាមរូប
ភា ពផសងពទ្ៀត ការងារពោយបងខំ ឬពស្វាេមមទាស្ភា ឬការអនុវតតដដលមានលេខណ្ៈប្ស្ពដៀងរន ពៅនឹងទាស្ភា
ភា ជាអនេបពប្មើោច់ថ្លា ឬការដេែូតស្រីរងគ ជាពដើម ។

c.

d.

e.

3-

ប្បស្ិនពបើមពយាបាយណាមួយ ដដលមានដចងេនុងវាេយខ័ណ្ឌ (a) ថ្នមាប្តាពនោះ ប្តូវបានយេមេពប្បើ ពោយជនជួញដូរ
មនុស្ស ពដើមបីពេងប្បវ័ញ្ច ពទាោះបីជាមានការយល់ប្ ម ីជនរងពប្រោះេ៏ពោយ េ៏ការយល់ប្ មពនោះមិនអាចយេជាការ
បានព ើយ ។
ការពប្ជើស្ពរីស្ ការដឹេជញ្ជូន ការពផៃរ ការផតល់េដនាងោេ់ខនាួ ឬការទ្ទ្ួលយេេុមារ េនុងពរល បំណ្ងពយវើអាជីវេមម
ប្តូវចាត់ទ្ុេថាជា "ការជួញដូរមនុស្ស" ពទាោះបីជាអំព ើពនោះមិនជាប់ពាេ់ ័នធពៅនឹងមពយា បាយណាមួយ ដដលមាន
ដចងេនុងវាេយ ខ័ណ្ឌ (a) ថ្នមាប្តាពនោះេ៏ពោយ
"េុមារ" មានន័យថាមនុស្សណាមានេ់ ដដលមានអាយុពប្កាម១៨ឆ្នំ ។

ការត្លើយ បរបស្់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា






ប្ ោះរជាណាចប្េេមពុជា មានចាប់ស្តី ីការបប្ងាាបអំព ើជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន ដដលបានអនុម័ត និងប្បកាស្ោេ់ឲ្យ
អនុវតតជាផាូវការ ពោយប្ ោះរជប្េម ពលខ នស្/រេម/០២០៨/០០៥ ចុោះថ្លងទ្ី ១៥ ដខេុមភ: ឆ្នំ២០០៨ ដដលេំណ្ត់ការោេ់
ពទាស្ទ្ណ្ឌ យងន់យងរ ពលើជនជួញដូរមនុស្ស និងពយវើអាជីវេមមផាូវពភទ្ និងអនេស្មរំនិត ជា ិពស្ស្ដដលបានប្បប្ ឹតតពៅពលើេមាុ រ (អ
នីតិជន)។
យនតការជាតិដដលប្តូវបានបពងកើតព ើង រឺ«រណ្:េមាមយិការជាតិ ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងអំព ើជញួ ដូរមនុស្ស ៖ រ.ជ.ប.ជ» មាន២២
ប្េស្ួង សាា ប័នចូលរួម ដឹេនាំពោយ ស្ពមតចប្េហោព ម ស្ ពខង ឧបនាយេរដឋមប្នតី រដឋមប្នតីប្េស្ួងម ថ្ផៃ និងមានអរគ
ពលខាយិការោឋ នមួយ ចំណ្ុោះប្េស្ួងម ថ្ផៃ ដឹេនាំពោយអនុប្បធ្លនអចិថ្ប្នតយ៍រ.ជ.ប.ជ និងមានអរគពលខាយិការមួយរូប និងអរគ
ពលខាយិការរង មួយចំននួ ។
រ.ជ.ប.ជ មាន៦ ប្េុមការងារអនតរប្េស្ួងសាា ប័ន :
1. ប្េុមការងារបងាករទ្ប់សាកត់ ដឹេនាំពោយ ប្េស្ួងអប់រំ យុវជន និងេីហោ
2. ប្េុមការងារការពារជនរងពប្រោះ ដឹេនាំពោយប្េស្ួងស្ងគមេិចច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិស្មបទា
3. ប្េុមការងារអនុវតតចាប់ ដឹេនាំពោយអរគស្នងការោឋ ននររបាលជាតិ
4. ប្េុមការងារេិចចការយុតតិយម៌ ដឹេនាំពោយប្េស្ួងយុតតិយម៌
5. ប្េុមការងារពទ្ស្នតរប្បពវស្ន៍ ដឹេនាំពោយប្េស្ួងការងារ និងបណ្តុ ោះបណា
ត លវិជាជជីវ:
6. ប្េុមការងារស្ែប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ដឹេនាំពោយ ប្េស្ួងេិចចការនារី





ដផនការជាតិ ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងអំព ើជួញដូរមនុស្ស រយ:ព ល៥ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ ប្តូវបាន និងេំ ុងអនុវតត ពៅថានេ់ពប្កាមជាតិ
មានរណ្:េមាមយិការថានេ់ពប្កាមជាតិ ដដលពៅថា រណ្:េមាមយិការរជធ្លនី ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងអំព ើជញួ ដូរមនុស្ស (រ.រ.ប.ជ)
ដឹេនាំពោយអភិបាលរជធ្លនី រណ្:េមាមយិការពខតតប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងអំព ើជួញដូរមនុស្ស (រ.ខ.ប.ជ) ដឹេនាំពោយអភិបាលពខតត
និងមានរចនាស្មព័នធរែូតដល់ឃុំស្ងាកត់ ទ្ូទាំងប្បពទ្ស្ ។
ប្រប់េរណ្ី ដដលអនេស្ងស័យថាជាអំព ជើ ួញដូរមនុស្ស៖ ជួញដូរ លេមម ឬជួញដូរផាូវពភទ្ ជា ិពស្ស្ពលើប្ស្តី និងេុមារ ស្ូមរយ
ការណ្៍ពៅបណាតញថ្នរចនាស្មព័នធរណ្:េមាមយិការជាតិប្រប់ថានេ់ ឬតាមពលខទ្ូរស្័ ៃ ១២៨៨ ឬ ០២៣ ៩៩៧៩១៩ ។
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