ការរក្សាកុមារឲ្យ រួចផុតពី
ការរំលោភបំពាន

អនុសញ្ញអ
ា ង្គការសហប្រជាជាតិសព
ី្ត ស
ី ទ
ិ ក
ិ្ធ មា
ុ រ
"សិទ្ធិ" គឺអ្វីដែលកុមារម្នាក់ៗគួរទទួលបាន ឬអាចប្រើប្រាស់បាន។
កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នា។

មាត្រា ១
មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ
ទទួលបានសិទ្ធិទាំងនេះ ។
មាត្រា ២
កុមារគ្រប់រូបសុទ្ធតែទទួលបានសិទ្ធិទាំងនេះ
ទោះបីជាពួកគាត់ជាអ្នកណារស់នៅទីកន្លែង
ណាឬមានឪពុកម្តាយជាអ្នកប្រកបមុខរបរអ្វី
ក៏ដោយ ទោះជាពួកគាត់និយាយភាសាអ្វី ឬ

មាត្រា ៧

មាត្រា ១៥

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការដាក់ឈ្មោះ

កុមារមានសិទ្ធិរាប់អានមិត្តភក្តិផ្ទាល់ខ្លួន និង

ហើយការដាក់ឈ្មោះនេះគួរមានការទទួល

ចូលរួម ឬបង្កើតជាក្រុម បើសកម្មភាពបែប

ស្គាល់ជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាល។ កុមារក៏មាន

នេះមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេ។

សិទ្ធិទទួលបាននូវសញ្ជាតិរបស់ខ្លួន(ជា

មាត្រា ១៦

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយ)។
មាត្រា ៨
កុមារមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបានអត្តសញ្ញណ
ា ដែល
ជាបញ្ជីកត់ត្រាជាផ្លូវការនូវអត្តសញ្ញាណ
របស់កុមារ។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចដកហូត

កុមារមានសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួន។
មាត្រា១៧
កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន ដែល
មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាព
របស់ខ្លួនពីវិទ្យុ កាសែត សៀវភៅ កុំព្យូទ័រ

កាន់សាសនាអ្វីក៏ដោយមិនប្រកាន់ថាជា

សិទ្ធិនេះពីកុមារបានឡើយ ។

កុមារា ឬកុមារីទេទោះជាពួកគាត់មាន

មាត្រា ៩

តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាល់ព័ត៌មានដែលកុមារ

វប្បធម៌បែណាក្តី ពិការបែបណាក្ដី ឬទោះបី

កុមារមានសិទ្ធិរស់នៅជាមួយឪពុក ឬម្តាយ

ទទួលបាននោះ មិនប៉ះពាល់ដល់កុមារ និង

មានក្ដី ក្រក្ដី។ គ្មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវទទួល

របស់ខ្លួន បើការរស់នៅនោះមិនជះផល

ជួយកុមារស្វែងរក និងឲ្យបានយល់ដឹងពី

រងអំពើអយុត្តិធម៌ឡើយទោះបីស្ថិតក្នុង

អាក្រក់ចំពោះកុមារទេ។ កុមារមានសិទ្ធិ

ព័ត៌មានដែលកុមារត្រូវការ ។

រូបភាពបែបណាក៏ដោយ។

រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលថែទាំពួកគេ។

មាត្រា១៨

មាត្រា ៣

មាត្រា ១០

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការចិញ្ចឹមបីបាច់

មនុស្សពេញវ័យគ្រប់រូប គួរតែធ្វើអ្វីដែលមាន

បើកុមាររស់នៅប្រទេសមួយផ្សេងពីប្រទេស

ថែរក្សាពីឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួន បើអាចធ្វើ

ប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់កុមារ។ នៅពេល

ដែលឪពុក/ម្តាយខ្លួនរស់នៅ កុមារមានសិទ្ធិ

ទៅបាន។

មនុស្សពេញវ័យធ្វើការសម្រេចចិត្តនានា

នៅជាមួយឪពុកម្តាយនៅទីកន្លែងតែមួយ។

ពួកគេគួរគិតថា តើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន

មាត្រា ១៩

មាត្រា ១១

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារឲ្យរួច

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពី

ផុតពីការធ្វើឲ្យឈឺចាប់ និងរងទុក្ខលើ

មាត្រា ៤

ការចាប់ជំរិត។

រាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត។

រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវធានាថាសិទ្ធិ

មាត្រា ១២

មាត្រា ២០

កុមារមានសិទស
ិ្ធ ម្ដង
ែ មតិរបស់ខន
ួ្ល ឲ្យមនុសស្

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំ និង

ពេញវ័យស្តាប់និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ

ជំនួយ ពិសេស ក្នុងករណីមិនអាចរស់នៅ

មតិទាំងនោះ ។

ជាមួយឪពុកម្តាយខ្លួនបាន ។

មាត្រា ១៣

មាត្រា ២១

កុមារមានសិទស
ិ្ធ ង
ែ្វ យល់ពអ
ី ម
ី្វ យ
ួ និងយកអ្វី

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំ និង

ដែលខ្លួនគិត ទៅប្រាប់អ្នកដទៃតាមរយៈ

ការពារ បើពួកគាត់ត្រូវបានគេសុំយកទៅ

ការនិយាយ គូរ សរសេរ ឬវិធីផ្សេងៗទៀត

ចិញ្ចឹម ឬរស់នៅជាមួយគ្រួសារធម៌។

បើទង្វើទាំងនោះមិននាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ ឬបើ

មាត្រា ២២

មានផលប៉ះពាល់ដូចម្ដេចខ្លះចំពោះកុមារ ។

របស់កុមារពិតជាទទួលបានការការពារ។
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជួយក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារ
ដើម្បីការពារ សិទ្ធិរបស់កុមារ និងបង្កើតជា
មជ្ឈដ្ឋន
ា មួយដល
ែ អាចឲ្យកុមារធំលត
ូ លាស់
និងអាចធ្វើអ្វីៗបានអស់ពីលទ្ធភាពរបស់
ពួកគាត់ ។
មាត្រា ៥
ក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារទទួលបន្ទុកជួយឲ្យ
កុមារចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកខ្លួន និង
ធានាថាសិទ្ធិទាំងនេះទទួលបាននូវការ
ការពារ។
មាត្រា ៦
កុមារទទួលបានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត។

មិនមានការខុសឆ្គងចំពោះអ្នកដទៃទេ ។

និងប្រភពផ្សេងទៀត។ មនុស្សពេញវ័យត្រូវ

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ និង

មាត្រា ១៤

ជំនួយពិសេស ក្នុងករណីពួកគាត់ ជាជន

កុមារមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសាសនា និងជំនឿ

ភៀសខ្លួន (បើកុមារត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាក

ផ្ទាល់ខ្លួន ។ ឪពុកម្តាយរបស់កុមារ គួរជួយ

ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅ

កុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីដែលខុស

ប្រទេសមួយទៀត) ព្រមទាំងសិទ្ធិទាំងអស់

អ្វីដែលត្រូវ អ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ។

ដែលមាននៅក្នុងអនុសញ្ញានេះ។

អនុសញ្ញអ
ា ង្គការសហប្រជាជាតិសព
ី្ត ស
ី ទ
ិ ក
ិ្ធ មា
ុ រ
"សិទ្ធិ" គឺអ្វីដែលកុមារម្នាក់ៗគួរទទួលបាន ឬអាចប្រើប្រាស់បាន។
កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នា។

មាត្រា ២៣
កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ និងការ

លើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរៀនរហូតដល់កម្រិត

មាត្រា ៣៧

ខ្ពស់បំផុត ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ ។

គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវិធី

មាត្រា ២៩

សាហាវ និងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីដាក់ទារុណកម្ម

ការអប់រំរបស់កុមារ គួរជួយឲ្យកុមារប្រើ

លើកុមារឡើយ ។

ប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យ និង

មាត្រា ៣៨

សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។ ការអប់រំ ក៏គួរជួយឲ្យ

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ និងរួច

កុមារចេះពីរបៀបរស់នៅដោយសន្តិភាព

ផុតពីសង្រ្គាម ។ កុមារដែលមានអាយុក្រោម

ចេះការពារបរិស្ថាន និងគោរពអ្នកដទៃ។

១៥ឆ្នាំ មិនអាចត្រូវបង្ខំឲ្យចូលបម្រើកងទ័ព

មាត្រា ៣០

ឬចូលរួមធ្វើសឹកសង្គ្រាមឡើយ ។

កុមារមានសិទ្ធិប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវប្បធម៌ ភាសា

មាត្រា ៣៩

និងសាសនា ឬអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលកុមារ

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ ក្នុងករណី

ជ្រើសរើស។ កុមារជាជនជាតិភាគតិច

ទទួលរងនូវការឈឺចាប់ ការមិនយកចិត្ត

និងជនជាតិដើម ត្រូវទទួលបានការការពារ

ទុកដាក់ ឬទទួលរងនូវអំពើអាក្រក់ ។

ពិសេសចំពោះសិទ្ធិនេះ។

មាត្រា ៤០

មាត្រា ៣១

កុមារមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបានជំនយ
ួ ផ្លវូ ច្បាប់ និង

កុមារមានសិទ្ធិលេង និងសម្រាក ។

ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ

មាត្រា ៣២

ដែលត្រូវតែគោរពសិទ្ធិកុមារ។

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ ពីការ

មាត្រា ៤១

ធ្វើការងារដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនហើយដែល

ប្រសិនបើច្បាប់ប្រទេសរបស់កុមារ បានផ្តល់

ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងការអប់រំ

នូវការការពារ សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ ល្អប្រសើរ

របស់ខ្លួន។ បើកុមារធ្វើការ កុមារមានសិទ្ធិ

ជាងអនុសញ្ញានេះគួរយកច្បាប់ប្រទេសនោះ

ធ្វើការងារ ដែលមានសុវត្ថិភាព និងទទួល

មកអនុវត្ត ។

បានប្រាក់កំម្រៃសមរម្យ។

មាត្រា ៤២

មាត្រា៣៣

កុមារមានសិទ្ធិស្គាល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន រីឯ

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីគ្រោះ

មនុស្សពេញវ័យគួរដឹងអំពីសិទ្ធិទាំងនេះ

ថ្នាក់ដោយសារថ្នាំញៀន និងការជួញដូរ

ហើយត្រូវជួយឲ្យកុមារមានការយល់ដឹងអំពី

គ្រឿងញៀន។

សិទ្ធិទាំងនោះដែរ។

មាត្រា ៣៤

មាត្រា ៤៣ ដល់ ៥៤

សម្លៀកបំពាក់ ទីកន្លែង រស់នៅដោយ

កុមារមានសិទ្ធិរួចផុតពីការរំលោភផ្លូវភេទ ។

មាត្រាទាំងនេះបានពន្យល់ពីមធ្យោបាយ

សុវត្ថិភាព និងតម្រូវការតម្រូវការមូលដ្ឋាន ។

មាត្រា ៣៥

ដែលរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការអន្តរជាតិ ដូចជា

កុមារមិនគួរមានគុណវិបត្តិឡើយ ព្រោះបើ

គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់

មានគុណវិបត្តិ កុមារមិនអាចធ្វើអ្វីៗជាច្រើន

ពង្រត់ ឬលក់កុមារបានឡើយ ។

ទៀត ដែលកុមារដទៃអាចធ្វើបានឡើយ ។

មាត្រា ៣៦

មាត្រា ២៨

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារឲ្យរួច

កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដែលមាន

ផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចទោះក្នុងរូបភាពណាក៏

គុណភាពល្អ ។ កុមារគួរទទួលបានការ

ដោយ (រងការកេងយកផលប្រយោជន៍) ។

ថែទាំពិសេស បើកុមារមានពិការភាព ហើយ
កុមារមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដែលមានចែង
នៅក្នុងអនុសញ្ញានេះដើម្បីឲ្យកុមារអាចរស់
នៅបានដោយពេញលេញ ។
មាត្រា ២៤
កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាព
ដ៏ប្រសើរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
មានទឹក ស្អាតសម្រាប់បរិភោគ អាហារមាន
ជីវជាតិ រស់នៅក្នុងបរិស្ថានស្អាត និង
សុវត្ថិភាព និងមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
ដែលជួយឲ្យកុមាររស់នៅបានល្អ ។
មាត្រា ២៥
ប្រសិនបើកុមាររស់នៅក្រោមការថែទាំ ឬ
នៅក្នុងស្ថានការណ៍ផ្សេងទៀត ដែលនៅ
ឆ្ងាយពីផ្ទះកុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការ
ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ទៅលើការរៀបចំ
ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ
ការរៀបចំទាំងនោះ មានលក្ខណៈសមស្រប
សម្រាប់បំផុតដែរឬយ៉ាងណា ។
មាត្រា ២៦
កុមារមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបានជំនយ
ួ ពីរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល
ប្រសិនបើពួកគាត់គឺជាកុមារក្រីក្រ ឬត្រូវការ
ជំនួយ ។
មាត្រា ២៧
កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានចំណីអាហារ

យូនីសេហ្វ ជាដើមនឹងអនុវត្ត ដើម្បីធានាធ្វើ
យ៉ាងណាឲ្យកុមារទទួលបានការការពារ
ដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនេះ។

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?

រំលោភបំពានដោយប្រើ
និយាយលូកលាន់លើកុមារ
ពាក្យសម្តីមិនល្អចំពោះកុមារ
ដែលមិនចាំបាច់

ប៉ះពាល់លើកុមារនៅ
ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ
ដែលកុមារមិនចង់ឲ្យប៉ះ

មិនស្តាប់សំដីកុមារ

នាំឲ្យកុមារ កុមារ
ឃើញសកម្មភាព ឬ
រូបអាសអាភាសផ្លូវភេទ

បង្ខំកុមារឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែក
ណាមួយនៃរាងកាយរបស់ខ្លួន

ធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់
ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

វាយដំ ឬធ្វើឲ្យកុមារ
ឈឺចាប់ ជារឿយៗ ដើម្បី
រំសាយកំហឹងខ្លួនឯង

មិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំកុមារ
ដូចជាមិនសម្អាត ស្លៀកពាក់
និងឲ្យចំណីអាហារ

ប្រើប្រាស់កុមារធ្វើ
ជាអ្នកបម្រើ

មិនយកចិត្តទុកដាក់
លើសេចក្តីត្រូវការផ្នែក
សតិអារម្មណ៍របស់កុមារ

ធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនក្លាយជា
" អ្នកបម្រើ " ដោយមិនឲ្យមាន
ពេលលំហែរ និងសិក្សា

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
តម្រូវការផ្នែកអប់រំរបស់កុមារ

ទុកកុមារចោល
គ្មានអ្នកមើលថែ

វាយដំ និងសើចចំអក
ឲ្យកុមារនៅសាលារៀន

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
តម្រូវការផ្នែកសុខភាព
រាងកាយរបស់កុមារ

បោកបព្ឆោតកុមារ

រូបភាព និងអត្ថបទដកសង
្រ ច
់ ញ
េ ពីផង
ំា្ទ រូបភាព " តើអទ
ី្វ ជា
ៅ ការរំលភ
ោ បំពានលើកមា
ុ រ"
ុ គហ
េ ទំពរ័ http://childlinethailand.org
ដល
ែ ផលិតដយ
ោ Childline Thailand Foundation. ក្នង

ទ េ!

ផែ្នកខ្លះនៃរាងកាយរបស់ខ្ញុំ គឺមិនអាច
ប៉ះពាល់បានទេ ។ ប្រសិនបើមានអ្នក
ណាម្នាក់ប៉ះខ្ញុំ ក្នុងលក្ខណៈមួយធ្វើឲ្យ
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភ ភ័យខ្លាច ឬឈឺចាប់
នោះខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយថា ទេ ។

ទៅ !

ប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយ
ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភ ឬភ័យខ្លាច
នោះខ្ញុំត្រូវគេចចេញពីស្ថានភាពនោះ ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច មិនស្រួល

ប្រាប !់

ក្នុងចិត្ត ឬមិនសប្បាយចិត្តចំពោះស្ថានភាព
ណាមួយ នោះខ្ញុំត្រូវទៅប្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
ដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត អំពីកង្វល់របស់ខ្ញុំ ។
មនុស្សពេញវ័យដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត គឺស្ថិត
នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំ ដែលអាចជួយ និងគាំទ្រ
ខ្ញុំបាន។ ប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
ដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត ហើយគាត់មិនជឿ ឬ
មិនជួយខ្ញុំ នោះខ្ញុំត្រូវទៅប្រាប់មនុស្ស
ពេញវ័យដែលគួរឲ្យទុកចិត្តម្នាក់ទៀត ។

មនុសស្ ពេញវ័យ ៥នាក់ ដែលខ្ញអា
ំុ ចជឿទុកចិត្តបាន

ជារឿងល្អ ក្នុងការចែករំលែកនូវអ្វី ដែលធ្វើឲ្យកុមារព្រួយបារម្ភ ជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលអាចនាំឲ្យមាន
សុវត្ថិភាព ឬគួរឲ្យទុកចិត្ត ។ មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកឡើយ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលរងនូវការរំលោភបំពាន ។

បើខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ឬសុវត្ថិភាព
របស់អ្នកណាម្នាក់ទៀត នោះខ្ញុំអាច៖

1

ទូរសព្ទ័ទៅកាន់បណ្តាញទូរសព្ទ័ជំនួយកុមារកម្ពុជា
១២៨០
ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេ ៖
www.childhelpline.com.kh

2

ទាក់ទងអង្គការក្នុងស្រុក ដែលមាននាទីការពារកុមារ
០៩២ ៣១១ ៥១១

3

សេវាក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀត នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំពូកែខាង

អ្វីដែលខ្ញុំចូល
ចិត្តបំផុតនៅក្នុងភូមិ/
ទីក្រុងរបស់ខ្ញុំនោះគឺ

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
មានសុវត្ថិភាពនៅពេល

អ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ
បំផុតនោះគឺ

អនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើឲ្យ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតនោះ គឺ

