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អំព�ជាមូលដ្ឋាា នប្រ�ះ�នៃន 5Rights

ការកសាងពិិភពិឌីីជីីថលដែ�លមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេងស្សមនឹុងទទួលបានុ

5Rights បក្មេងើីតក្មេ�លការណ៍៍ថេី បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ ច្នៃ�ៃក្របឌិីត បក្មេងើីតស្សតង់ដារបក្មេ�េកក្មេទស្ស ក្មេបាះពុិមពផ្សាាយការក្រសាវ័ក្រ�វ័ បញ្ហាា ក្របឈមដែ�ល
បានុពីិរបាយការណ៍៍ និុងធានាថាសិ្សទិិ និុងតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុទទួលសាា ល់ និុងក្រតវូ័បានុផ្សាតល់�អាទិភាពិក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល។

�ំណុ៍�ក្មេ�ត តសំ្សខាន់ុរបស់្សក្មេយីងគឺឺក្មេ�ក្មេលីការ�ា ស់្សបត�រដែ�លអា�អនុុវ័តតបានុ ក្មេ�ីយការងាររបស់្សក្មេយីងក្រតវូ័បានុក្មេលីកក្មេ�ងី និុងក្មេក្របីក្របាស់្ស
យ៉ាា ងទ�លំទ�លាយក្មេ�ជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក។ ក្មេយីងក្មេ�ើីការ�មួយរដាា ភិបាល សាា ប័នុអនុតររដាា ភិបាល ស្សមាគឺមវ័�ិា ជីីវ័ៈ សាលា ក្មេរៀនុ អាជីីវ័កមេ 
អងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាល និុងកុមារ ��ក្មេ�ៃះផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលអា�ជីះឥទិិពិល�វ័ជិីាមានុក្មេលីបទពិិក្មេសា�ន៍ុជីីវ័តិរបស់្សមនុុស្សស
វ័យ័ក្មេកេង។ កុមារ ឬមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេង គឺឺ�បុគឺាលដែ�លមានុអាយុក្មេក្រកាម 18 ឆ្នាំៃ  ំ���ដែ�លបានុកំណ៍ត់ក្មេដាយអនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិ
ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ។ 

ការក្មេបាះពុិមពផ្សាាយក្មេនុះក្រតវូ័បានុផ្សាលិតក្មេ�ងីក្មេដាយមានុការ�កំ្រទដែផ្សាៃក�ិរញ្ញាវ័តាុពីិម�លនិុ�ិក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងា (End Violence Fund) 
តាមរយៈគំឺនិុតផ្សាតួ�ក្មេផ្សាតីម សុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអិុនុ�ឺណិ៍ត (Safe Online) របស់្សខ័ាួនុ។ ម�លនិុ�ិក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងា (End Violence 
Fund) ផ្សាតល់ការ�កំ្រទដែផ្សាៃក�ិរញ្ញាវ័តាុ�ល់កមេវ័�ីិដែ�លផ្សាតល់នុ�វ័�ំក្មេ�ះក្រសាយ�ក់ដែស្សតង និុងក្របកបក្មេដាយភាពិច្នៃ�ៃក្របឌិីត ក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិ
ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុតាមក្របព័ិនិុ។ មតិ ការរកក្មេ�ីញ ការស្សនុៃិដាា នុ និុងអនុុសាស្សន៍ុដែ�លបានុបងាា ញក្មេ�ទីក្មេនុះគឺឺ�គំឺនិុតច្នៃនុ
សិ្សទិិ�ម�លដាា នុទាំងំ 5 ក្មេ�ីយមិនុឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិម�លនិុ�ិក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងា (End Violence Fund) ក្មេនាះក្មេទ។
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ចំណុ៍ចសុកូមមភាព
ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យទាំ�ំ�ប់ 

ឯកូសារសំុខាន់ៗ

សុន្ទាា នុប្រកូម

ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ ូ
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អារមភកូថា

អារមភកូថា

“ង្កើ�កូែុ�ង្កើពលង្កើវលាផ្នែ�លម�នធ្លាា ប់មានព�មុនមកូង្កើន� ថាមពល ការសុនា 
ន��ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូនៃនបង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថលម�នអាចប្រតវូ�នង្កើ��ា ន់សាម ន�ន
ង្កើ��យ។ ការរបួរមួ�ែ នះ�អាចឱ្យយសុ��មន៍អនីរជាត�ធ្លាន្ទាថាបង្កើចចកូវទិំា
ប្រតវូ�នង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុសុប្រមាប់ង្កើ�លបំណ៍�លអ ផ្នែសុ�ីរកូឱ្យកាសុង្កើ��ម �ីប្រ�ប់ប្រ��
�លបា�ពាល់របស់ុវា ន��ធ្លាន្ទាថាវាបង្ហាា ញព�កូប្រម�តទំ�លានង្កើល�សុប្រមាប់
ទាំ�ំអស់ុ�ែ ។ 

មនុសុសជំីន្ទាន់ង្កើប្រកាយនះ�វនិ�ច័័យថាង្កើត�មនុសុសជំីន្ទាន់ង្កើន�ចាប់យកូឱ្យកាសុ
ផ្នែ�លបង្ហាា ញង្កើដ្ឋាយយុ�សុម័យនៃនការពះ�ពាក់ូ�ែ ង្កើ�វញិង្កើ�មកូតាមឌី�ជី�ថល
ផ្នែ�រឬង្កើទំ។ ឥ�ូវង្កើន��ល់ង្កើពលផ្នែ�លប្រតវូង្កើ�ី�សុកូមមភាពង្កើ��យ»។

António Guterres 
អគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ
ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល ដែខ័មិថុនា ឆ្នាំៃ  ំ2020

“ង្កើយ��ម�នអាចកូសា�អន្ទា�តប្របកូបង្កើដ្ឋាយន�រនីរភាព�នង្កើទំ លុ�ប្រតាផ្នែតង្កើយ��
អាចធ្លាន្ទាថាកុូមារអាច�ំង្កើ���ង្កើដ្ឋាយសុុវតិ�ភាព ន��សុុវតិ�ភាពព�អំង្កើព����ា 
ន��ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ រមួទាំ�ំង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល��ផ្នែ�រ។ ប្រសុបង្កើពលផ្នែ�ល
សុិ�តង្កើ�ជាង្កើ�លការណ៍៍ ង្កើយ��ទាំ�ំអស់ុ�ែ មានចកុុូវស័ិុយអំព�ថាង្កើត�សុុវតិ�ភាព 
ន��ការង្កើប�កូ�ំង្កើណ៍� រការព�ភពឌី�ជី�ថល�ួរផ្នែតង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារ�ូចង្កើមីច អី�ៗកាន់ផ្នែត
សុម�ុសាម ញ ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លង្កើយ��ចាប់ង្កើ�ី�មបកូផ្នែប្របវាង្កើ�ជាង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ 
បទំបញ្ជាា  សុកូមមភាព ន���ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមមជាក់ូផ្នែសុ�ី។ 

កីូ�សុ� ះឹមរបស់ុង្កើយ���ឺថា កូញ្ចចប់ឧបកូរណ៍៍សុុវតិ�ភាពកុូមារង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� ត
ង្កើន��ឺជា�ំង្កើណា�ប្រសាយចំង្កើពា�បញ្ជាា ង្កើន� ផ្នែ�លជាការផ្នែណ៍ន្ទាជំាក់ូផ្នែសុី�
សុប្រមាប់អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យផ្នែ�ល 'ង្កើ�ី�ឱ្យយសុម�ុសាម ញ' បញ្ជាា សំុ
ខាន់ៗផ្នែ�លង្កើយ��ប្រតវូង្កើដ្ឋា�ប្រសាយ ប្របសុ�នង្កើប�ង្កើយ��ច�់ង្កើ�ី�ឱ្យយអុ�ន�ឺណ៍� តមាន
សុុវតិ�ភាពសុប្រមាប់កុូមារ។”

Dr. Howard Taylor 
នាយកក្របតិបតតិ 
ម�លនិុ�ិក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងា (End Violence Fund)
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 ង្កើសុចកីូ�ង្កើ�ី�ម

ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

ក្មេ�កៃងុពិិភពិក្មេលាកដែ�លមានុទំនាក់ទំនុងកាន់ុដែតខាា ងំក្មេ�ងី តក្រមវូ័ការស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិ និុងការក្មេបីក�ំក្មេណី៍រការមជីឈដាា នុឌីីជីីថលស្សក្រមាប់
កុមារមិនុដែ�លងាយក្រស្សលួក្មេនាះក្មេទ។ អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេ�ទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាកកំពុិងក្មេ�ើីការក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់�ាប់ច្នៃនុការ��លរមួ
រវាងកុមារ និុងពិិភពិឌីីជីីថល។ �េ នុកដែនុាង�ដែ�លក្រតវូ័បានុក្មេគឺគឺ�ស្សបញ្ហាា ក់ក្មេក្រ�ីនុ�ងក្មេ�កៃងុការក្មេបាះផ្សាាយដែផ្សានុទីផ្សាា�វ័ស្ស�ក្របតិបតតិ
ការឌីីជីីថលរបស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិក្មេនាះក្មេទ។1 កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមី�ីកំ្រទអៃកបក្មេងើីត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងអៃកអនុុវ័តត ក្មេដាយផ្សាតល់ជី�នុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតដែ�លអា���ល�ំក្មេណី៍រការបានុ និុង�ក់ដែស្សតងកៃងុការកសាងពិិភពិឌីីជីីថល
ដែ�ល�កំ្រទកុមារ ដែ�លអា�ឱ្យយពួិកក្មេគឺរកី�ក្មេក្រមីនុទាំងំក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងក្មេក្រ�ប�ត ញ។ 

ក្របអប់ឧបករណ៍៍គឺ�ស្សបញ្ហាា ក់ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ដែ�លចាំបំា�់ ក្មេ�ីមីធីានាថាពិិភពិឌីីជីីថលមានុសុ្សវ័តាិភាពិស្សក្រមាប់ និុងក្មេ�រពិសិ្សទិិរបស់្ស
កុមារ។ វាដែបងដែ�កកាតពិើកិ�េរបស់្សខ័ាួនុ�ក្របធានុបទ�ំនួុនុ�ប់ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការអនុុវ័តតកិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀង និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ អនុតរ�តិសំ្សខាន់ុៗ
���ខាងក្មេក្រកាម៖ ក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍន៍ុក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ (SDGs) ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�របស់្ស UNCRC ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ
កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល ការក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិគំឺរ �អំពីិ WeProtect Global Alliance និុងក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ
អនុតរ�តិស្សតីពីិការការពារកុមារក្មេលីប�ត ញអីុនុ�ឺណិ៍ត។

កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះមិនុដែស្សើងរកការជំីនួុស្សកិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀង និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ ថាៃ ក់តំបន់ុ �តិ ឬអនុតរ�តិដែ�លមានុក្រសាប់ក្មេនាះក្មេទ បាុដែនុតផ្សាតល់នុ�វ័
ឧទាំ�រណ៍៍ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតពីិជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក សាា កស្សញ្ហាា លមអិត ខិ័តក្មេ�ជិីតតំបន់ុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយនីុមួយៗ និុងកំណ៍ត់ស្សកមេភាពិ
ដែ�លបុគឺាល និុងក្រកមុទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេល់ី ភារកិ�េច្នៃនុការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តដែ�លក្រតវូ័ដែតក្មេ�ើី។ ���ក្មេនុះ វាគឺឺ�ឧបករណ៍៍ស្សក្រមាប់
អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយមកពីិទ�ទាំងំ ពិិភពិក្មេលាកក្មេ�ីមីទីទួលយកកាតពិើកិ�េដែ�លពួិកក្មេគឺមានុរ�ួក្មេ�ីយ។

ការធានាសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តមិនុដែមនុក្រ�ន់ុដែត�ការក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់បាុក្មេ�ះ ះក្មេទ៖ វាមានុន័ុយថាការរ�នា
យ៉ាា ងស្សកមេកៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថលដែ�លមានុសុ្សវ័តាិភាពិស្សក្រមាប់កុមារក្រគឺប់រ �ប។ មានុមនុុស្សសមាៃ ក់កៃងុ�ំក្មេ�មបីនាក់តាមអីុនុ�ឺណិ៍តដែ�ល
មានុអាយុក្មេក្រកាម 18 ឆ្នាំៃ  ំ�ំណុ៍�ក�ត លច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថលកៃងុជីីវ័តិរបស់្សកុមារមានុន័ុយថាវាក្រតវូ័ដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយភាពិ
ឯកជីនុ សុ្សវ័តាិភាពិ និុងសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺតាមការរ�នា និុងតាមលំនាកំ្មេ�ីម។ វ័�ីិសាក្រស្សតបងាើ រ និុងរមួក្មេនុះក្រតវូ័បានុឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំក្មេ�កៃងុ
កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេដាយផ្សាតល់នុ�វ័ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ស្សក្រមាប់រដាា ភិបាល រ�ា�តិ និុងអងាការនានាកៃងុការកសាង ពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ ឬដែកលមអ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងការអនុុវ័តតរបស់្សពួិកក្មេគឺទាំក់ទងនឹុងសិ្សទិិកុមារ។ ក្មេនុះនឹុងអនុុញ្ហាា តឱ្យយដែខ័សស្សងាើ ក់ច្នៃនុការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ទាំងំអស់្សក្មេ�ីមីី
��លរមួតាមដែផ្សាៃករបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�ីមីកី្មេ�ើីការក្មេឆ្នាំព ះក្មេ�រកវ័�ីិសាក្រស្សត�ស្សកល�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�លនឹុងវ័វិ័ឌីឍក្មេ�តាម
ក្មេពិលក្មេវ័លា។ កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកី្មេក្របីក្មេដាយអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក រមួទាំងំអៃកក្មេ�កៃងុ
ក្របក្មេទស្សដែ�លក្មេទីប��លរមួថេី និុងអា���លក្មេក្របីបានុ និុងអា�ក្មេផ្សាេរបានុក្មេ�រកបរបិទ និុងកដែនុាងក្មេផ្សាសងៗ។ 

កៃងុនាមម�លនិុ�ិ 5Rights និុងស្ស�គឺមន៍ុរបស់្សក្មេយីង ខំុំ័�ង់ដែថាងអំណ៍រគុឺណ៍�ំក្មេពាះអគឺាក្មេលខា�ិការ ក្មេលាក Antonio Guterres ស្សក្រមាប់
ភាពិ�អៃក�ឹកនាកំ្របកបក្មេដាយ�កុុវ័ស័ិ្សយរបស់្ស�ត់កៃងុការផ្សាតល់នុ�វ័ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ស្សក្រមាប់ពិិភពិក្មេលាកដែ�លតភាា ប់�ៃ  និុងស្សក្រមាប់
ការទទួលសាា ល់ថា ក្របសិ្សនុក្មេបីពិិភពិក្មេលាកដែ�លតភាា ប់មិនុមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងការក្មេ�រពិសិ្សទិិស្សក្រមាប់កុមារ ក្មេនាះវានឹុងមិនុបំក្មេពិញតាម
ការស្សនុារបស់្សខ័ាួនុអំពីិពិិភពិក្មេលាកដែ�លក្របក្មេសី្សរ�ងស្សក្រមាប់ទាំងំអស់្ស�ៃ ក្មេនាះក្មេទ។ ខំុំ័ក៏�ង់ទទួលសាា ល់ផ្សាងដែ�រថា ការងារ�ំប�ងដែ�ល
កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះដែផ្សាអកក្មេលីក្រតវូ័បានុក្មេ�ើីក្មេ�ងីកៃងុនាមរដាា ភិបាលច្នៃនុក្របក្មេទស្សរវាាន់ុដា ក្មេ�ីយក្មេយីងមានុអំណ៍រគុឺណ៍�ំក្មេពាះការ�កំ្រទរបស់្ស
ពួិកក្មេគឺកៃងុការអនុុញ្ហាា តឱ្យយក្មេយីងក្មេក្របីក្របាស់្សវាក្មេ�ទីក្មេនុះ។ ក្មេយីងក៏ស្ស�មដែថាងអំណ៍រគុឺណ៍�ំក្មេពាះសាក្រសាត ចាំរយ Julia Davidson OBE និុងជី
បណ៍ឌិ ត Susie Alegre �ំក្មេពាះការរមួ�ំដែណ៍ករបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�កៃងុឯកសារក្មេនុះ។ ក្មេយីងក៏មានុបំណ៍ង�ង់ទទួលសាា ល់ការ�កំ្រទ�៏ស្សបីរុស្សច្នៃនុ
ម�លនិុ�ិក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងា (End Violence Fund) ដែ�លអា�ឱ្យយក្មេយីងបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តស្សក្រមាប់
រដាា ភិបាលរវាាន់ុដា ក្មេ�ីយដែ�លក្មេក្រកាយមកបានុក្មេ�ីញស្សកាត នុុពិលកៃងុការដែក្របកាា យវាក្មេ��អើីមួយដែ�លក្របក្មេទស្សទាំងំអស់្សអា�ទទួលបានុ
អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ។ 

កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ផ្សាតល់នុ�វ័�ំក្មេណ៍ះ�ឹង និុងរ�នាស្សមព័និុរបស់្សវា�ំក្មេពាះការងាររបស់្សអៃក�ច្នៃទ�ក្មេក្រ�ីនុ។ កៃងុ�ំក្មេ�មក្មេនាះរមួមានុ 
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ស្សមព័និុ WeProtect Global Alliance, End Violence Global Fund, University 
of East London, University of Rwanda, ម�លនិុ�ិ 5Rights និុងរ�ា�ក្មេក្រ�ីនុ អងាការអនុតររដាា ភិបាលពិិភពិក្មេលាក និុងសាលា ការការពារ
កុមារ និុងស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តតក្មេលីការងារដែ�លវាក្រតវូ័បានុកសាង។ ក្មេយីងទទួលសាា ល់ពួិកក្មេគឺទាំងំអស់្ស ក្មេ�ីយអរគុឺណ៍ពួិកក្មេគឺស្សក្រមាប់ការងារ 
ការក្មេបត�ំ�ិតត និុងការរមួ�ំដែណ៍ករបស់្សពួិកក្មេគឺ។ សំ្សខាន់ុ�ងក្មេនុះក្មេ�ក្មេទៀត វាផ្សាតល់វ័�ីិសាក្រស្សតរបស់្សខ័ាួនុ�ំក្មេពាះកុមារ និុងមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេងរាប់
រយនាក់ ដែ�លបានុក្របាប់ក្មេយីងថា ពួិកក្មេគឺ�ង់��លរមួ�មួយពិិភពិឌីីជីីថល ក្របកបក្មេដាយភាពិច្នៃ�ៃក្របឌិីត សុ្សវ័តាិភាពិ និុងក្មេដាយមិនុភ័យខាា �៖ 
កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះគឺឺ�របស់្សពួិកក្មេគឺ។ 

Baroness Beeban Kidron OBE 
សាា បនិុក និុង�ក្របធានុ ម�លនិុ�ិ 5Rights 

1. ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
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“ តាមរយៈការសុរង្កើសុរសារបង្កើង្ហាា � ខំុំ្ញុំ
ផ្នែចកូរំផ្នែលកូទំសុសនៈរបស់ុខំុំ្ញុំទាំក់ូទំ�នះ�
ភាពជាប្រសុី� ង្កើប្រពា�មនុសុសកាន់ផ្នែតង្កើប្រច�ននះ�
អានវា �ូចផ្នែ�លអែកូរាល់�ែ ង្កើប្រប�ប្របព័នធ
�សពី�ាយសុ�គមផ្នែ�រ»។

- �ា ��សិាន, 16

“ ខ្ញុំណ៍ៈង្កើពលផ្នែ�លព�ភពព�តអាចដ្ឋាក់ូកូប្រម�ត
ព�រង្កើបៀបផ្នែ�លមនុសុសអាចបង្កើញ្ចចញមត�
ង្កើដ្ឋាយខ្ញុំាួនឯ� ព�ភពឌី�ជី�ថលម�ន�ួរ
ដ្ឋាក់ូកូប្រម�តង្កើល�ការបង្កើញ្ចចញមត�ង្កើន្ទា�ង្កើទំ។

- នូផ្នែវលង្កើសុ��់, 17
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 រង្កើបៀបង្កើប្រប�វា

កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញផ្សាតល់នុ�វ័
ឧបករណ៍៍�ក់ដែស្សតងក្មេ�ីមីជួីីយអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយមកពីិ
ជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាកបំក្មេពិញកាតពិើកិ�េអនុតរ�តិរបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេលីសិ្សទិិ
កុមារ និុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។ 

ស្សក្រមាប់ឯកសារមួយ�ំនួុនុក្មេនុះនឹុងកាា យ��ំណុ៍�ចាំប់ក្មេផ្សាតីម 
ស្សក្រមាប់អៃកក្មេផ្សាសងក្មេទៀតវានឹុងផ្សាតល់ឱ្យកាស្សមួយក្មេ�ីមីពិីិនិុតយក្មេមីល
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយប�េុបីនុៃ និុងការអនុុវ័តតរបស់្សពួិកក្មេគឺ�ំក្មេពាះ
ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតរបស់្សអនុតរ�តិ។ វាក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីី
� 'ក្របក្មេទស្សអពិាក្រកឹត' ��ក្មេ�ៃះអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ដែ�ល
ក្មេ�ើីការ�មួយការវ័ភិាគឺអំពីិបរបិទ�តិរបស់្សពួិកក្មេគឺ អា�ក្មេក្របីវាក្មេ�ីមីី
វាយតច្នៃមា និុងជី�នុ�ំណឹ៍ងអំពីិ�ំក្មេណី៍ររបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�ីមីបីញ្ញេ�លសិ្សទិិ
កុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល។ 

កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍រមួមានុ៖ 

• ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ 'គំឺរ �' �៏ទ�លំទ�លាយ និុងរងឹមាកំ្មេលី
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត �វ័�ីិសាក្រស្សតមួយដែ�ល
អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយអា�អនុុវ័តត ឬកសាងក្មេ�ងី ក្មេ�ីមីី
ធានាបានុនុ�វ័ការស្សក្រមបស្សក្រមលួក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេ�
ទ�ទាំងំដែ�នុស្សមតាកិ�េ។ 

• �ំណុ៍�ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំងំ�ប់ស្សក្រមាប់
អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេ�ីមីកី្មេក្របីក្របាស់្សកៃងុការអភិវ័ឌីឍ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាមក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត

• បញ្ញាីក្រតតួពិិនិុតយ និុងឧបករណ៍៍ស្សវ័នុកមេក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�ល
អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយអា�ក្មេក្របីក្មេ�ីមីវីាយតច្នៃមា និុង
ដែកលមអស្សកមេភាពិប�េុបីនុៃ និុងដែ�លបានុក្មេក្រ�ងទុករបស់្ស
ក្របក្មេទស្សពួិកក្មេគឺស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត 

• ក្មេស្ស�កតីស្សក្មេងុប និុងក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់ឯកសារ
ម�លដាា នុ�ស្សកល

• ស្សទាំេ នុុក្រកមច្នៃនុពាកយគឺនុាឹះដែ�លក្មេក្របីកៃងុសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលីអិុនុ
�ឺណិ៍ត និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារក្មេលី
អីុនុ�ឺណិ៍ត 

• �ា កស្សញ្ហាា ស្សក្រមាប់ឧទាំ�រណ៍៍ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត និុង
ព័ិត៌មានុពីិក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងៗ 

• �ាក្រកាម និុងស្សមាា រពិនុយល់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ក្មេ�ីមីជួីីយភាា ប់គំឺនិុត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេ�កាន់ុប�ត ញក្មេផ្សាសងក្មេទៀត រមួទាំងំមន្ត្រីនុតី
រាជីការ និុងស្សងាមសីុ្សវ័លិផ្សាងដែ�រ។ 

វាក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងការអំពាវ័នាវ័ឱ្យយមានុស្សកមេភាពិរបស់្ស
អគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិក្មេ�កៃងុដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័
ស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល (ឆ្នាំៃ  ំ2020) របស់្ស�ត់ 
ក្មេដាយនាមំកនុ�វ័�នុធានុម�លដាា នុរមួ�ៃ ៖ ក្មេយ៉ាបល់ទ�ក្មេ�របស់្ស 
UNCRC ក្មេលខ័ 25 (2021) ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សស្ស�ភាពិច្នៃនុ
ទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិស្សតីពីិការការពារកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងគំឺរ �
ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិរបស់្ស WeProtect Global Alliance ក្មេ�ីមីផី្សាតល់
នុ�វ័�នុធានុ�ក់ដែស្សតងស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេ�ីមីី
ធានាសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។

កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ និុង�នុធានុរបស់្សវាមានុក្មេ�ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត
តាមរយៈ Childonlinesafetytoolkit.org និុងក្មេដាយការ
ទំនាក់ទំនុងក្មេ� info@5rightsfoundation.com។

info@5rightsfoundation.com
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ភាសា�ក្មេរឿងសំ្សខាន់ុ។ ពាកយដែ�លក្មេយីងក្មេក្របីបាះពាល់�ល់
រក្មេបៀបដែ�លក្មេយីងគិឺតអំពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្ស
កុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។ ពាកយដែ�លក្មេយីងក្មេក្របីបាះពាល់�ល់
រក្មេបៀបដែ�លក្មេយីងកំណ៍ត់អាទិភាពិបញ្ហាា  រក្មេបៀបដែ�លក្មេយីង
ក្មេឆ្លុះាីយតប ក្មេ�ីយ�សំ្សខាន់ុផ្សាងដែ�រគឺឺស្សមតាភាពិរបស់្សក្មេយីង
កៃងុការស្ស�ការ និុងអនុុវ័តត ឬក្មេ�រពិសិ្សទិិកុមារក្មេ�តាមប�ត
ក្របក្មេទស្សនានាក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។ ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�ល
បរបិទ�តិអា�មានុភាពិខុ័ស្សដែបាក�ៃ  វាចាំបំា�់�ស់្សដែ�ល
�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិកៃងុកក្រមិត�ំបំផុ្សាតដែ�លអា�ក្មេក្របីគំឺនិុត 
ភាសា និុងនិុយមន័ុយដែ�លក្រតវូ័បានុស្សក្រមបស្សក្រមលួ និុង
អនុុញ្ហាា តឱ្យយមានុកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការរវាងភាៃ ក់ងារអនុុវ័តត�ាប់ 
ក៏����កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ក្រមះុក្របក្មេទស្ស និុងការយល់�ឹង
កាន់ុដែតទ�លំទ�លាយ។2 កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍រមួមានុស្សទាំេ នុុក្រកម
ដែ�លក្រតវូ័បានុទទួលសាា ល់�អនុតរ�តិពីិគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ
អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ និុងក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍
នាលុំ�សំ្សបួរ ដែ�លជួីយផ្សាតល់�ទក្រមង់គំឺរ �ស្សក្រមាប់ភាសាដែ�ល
បានុក្មេក្របី។3

កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍បំក្មេពិញបដែនុាម និុងរកំ្មេល�គំឺរ �ដែ�លបានុអភិវ័ឌីឍ
យ៉ាា ងលអរ�ួក្មេ�ីយ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទទិ�ាភាពិ�ក់លាក់ច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិ
របស់្សកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។ 

�នធ្លានមូលដ្ឋាា នរមួមាន៖

• ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិ
កុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល គឺឺ�ឧបករណ៍៍�៏
សំ្សខាន់ុស្សក្រមាប់ការយល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុ
បរបិទច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។ ក្មេ�កៃងុក្មេនាះ 
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុក
សិ្សទិិកុមារពិនុយល់ពីិរក្មេបៀបដែ�លរ�ាគួឺរអនុុវ័តតអនុុស្សញ្ហាា
ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល និុង
ផ្សាតល់ការដែណ៍នាអំំពីិនីុតិបញ្ញាតតិ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុង
វ័ធិានុការក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លពាក់ព័ិនិុក្មេ�ីមីធីានាឱ្យយការ
អនុុក្មេលាមតាមបានុក្មេពិញក្មេលញ�ំក្មេពាះកាតពិើកិ�េរបស់្ស
ពួិកក្មេគឺក្មេក្រកាម អនុុស្សញ្ហាា  និុងពិិ�ីសារដែ�ល�ជីក្មេក្រមីស្ស។4

•  គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ (MNR) របស់្ស WeProtect 
Global Alliance គឺឺមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ពិិក្មេស្សស្សទាំក់ទង
នឹុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលី
កុមារ (CSEA)។MNR គឺឺ�ដែផ្សាៃកមួយ�៏សំ្សខាន់ុច្នៃនុ
កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍�តិ�មួយស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិរបស់្ស
កុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។5 MNR គឺឺក្មេ�ត តក្មេលីការជួីយ
ក្របក្មេទស្សនានាក្មេ�ីមីកីសាងការក្មេឆ្លុះាីយតបរបស់្សពួិកក្មេគឺ
�ំក្មេពាះការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុកុមារ
ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត បាុដែនុតវាបងាា ញថាវាមិនុអា�ក្រតវូ័បានុ
ក្មេដាះក្រសាយដែតឯកឯងបានុក្មេទ ក្មេ�ីយតក្រមវូ័ឱ្យយមានុភាពិ
�ក្រមះុច្នៃនុស្សមតាភាពិ�៏�ំទ�លាយមួយក្មេ�ីមីកីារពារ និុង
ក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុ
ក្មេលីកុមារ ក្មេ�ីមីធីានាឱ្យយមានុការក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិបានុ
ក្មេពិញក្មេលញ។ កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័�នុធានុដែ�ល
�កំ្រទ�ល់ការអនុុវ័តត MNR។ កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិ
របស់្សកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តអា�ជួីយអៃក�តាក្មេលខី័ច្នៃនុ 
MNR របស់្ស WeProtect Global Alliance ក្មេ�ីមីធីានា
ថាពួិកក្មេគឺមានុស្សមតាភាពិ�សាា ប័នុក្មេ�ីមីសី្សក្មេក្រម�បានុ
នុ�វ័ក្មេ�លក្មេ�របស់្សខ័ាួនុ និុងធានាថាកាតពិើកិ�េក្មេ�ក្មេក្រកាម
ក្មេយ៉ាបល់ទ�ក្មេ�ក្រតវូ័បានុបំក្មេពិញ។

• ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ
អនុតរ�តិ (ITU) ស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត 
ឆ្នាំៃ  ំ2020 គឺឺ�បណ៍តុំ ច្នៃនុអនុុសាស្សន៍ុ និុងឧបករណ៍៍
�៏ទ�លំទ�លាយស្សក្រមាប់អៃកពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្សអំពីិ
វ័�ីិរមួ�ំដែណ៍ក�ល់ការអភិវ័ឌីឍមជីឈដាា នុអិុនុ�ឺណិ៍ត
ក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ និុងផ្សាតល់អំ���ល់កុមារ 
និុងមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេង។ ពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុស្សក្រមបតាម
ក្មេ�លក្មេ�សំ្សខាន់ុៗ�ំនួុនុបួនុ៖ កុមារ ឪពុិកមាត យ/
អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកអប់រ ំអៃកបក្មេងើីតឧស្សា�កមេ និុង
អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ។ ស្សក្រមាប់ក្មេ�លក្មេ�នីុមួយ
ៗ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាគឺំឺសំ្សក្មេ�ក្មេលីការក្មេ�ីរតួ�បាង់ក្មេម 
ដែ�លអា�ក្រតវូ័បានុដែកស្សក្រមលួ និុងក្មេក្របីក្របាស់្សតាមរក្មេបៀប
ដែ�លក្រស្សបតាមទំក្មេនុៀមទមាា ប់ និុង�ាប់�តិ ឬម�លដាា នុ 
និុងក្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា ដែ�លអា�បាះពាល់�ល់កុមារ និុង
មនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេងទាំងំអស់្សដែ�លមានុអាយុក្មេក្រកាម 18.6

2.  “គឺណ៍ៈកមាេ �ិការផ្សាតល់អនុុសាស្សន៍ុថា រ�ាភាគីឺ កៃងុការបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់របស់្សពួិកក្មេគឺ គិឺតគឺ�រពីិវ័ឌីឍនុភាពិបក្មេ�េកវ័ទិា ក្មេ�ីមីធីានាថាការអនុុវ័តតរបស់្សពួិកក្មេគឺមិនុក្រតវូ័
បានុលុបក្មេចាំលក្មេដាយការវ័វិ័ឌីឍនាក្មេពិលអនាគឺត និុងក្មេ�ីមីកី្មេជីៀស្សវាង�ក្មេនាា ះក្របក្មេហាងដែ�លទាំក់ទងនឹុងការក្រពិយួបារមាដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ រមួទាំងំទក្រមង់ថេីច្នៃនុការលក់
អនុឡាញ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ ក្មេដាយក្មេមីលក្មេ�ីញពីិលកុណ៍ៈវ័វិ័តតច្នៃនុបញ្ហាា  រ�ាភាគីឺគួឺរដែតវាយតច្នៃមា�ក្មេទៀងទាំត់ ក្មេ�ីយក្មេ�ក្មេពិលដែ�លចាំបំា�់ ពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ
នុ�វ័�ាប់ និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ក្មេ�ីមីធីានាថាក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយរបស់្សពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុអនុុម័តតាមសាា នុភាពិពិិតដែ�ល�ា ស់្សបត�រយ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្ស។ 
ក្មេស្ស�កតីដែណ៍នាសំ្សតីពីិការអនុុវ័តតពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារស្សតីពីិការលក់កុមារ ក្មេពិស្សាកមេកុមារ និុងរ �បភាពិអាស្សអាភាស្សកុមារ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ
អងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិកុមារឆ្នាំៃ  ំ2019។

3.  វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ,  
ECPAT International, 2016។

4. ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ WeProtect Global Alliance, 2015។
5. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល, UNRC 2021។
6. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត, ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CRC.C.156_OPSC%20Guidelines.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf
https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-2015-Model-National-Response-1-page-1.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
https://www.itu-cop-guidelines.com/
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�នធ្លាន ន��ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ សំុខាន់ៗង្កើ�ស�ង្កើទំៀតផ្នែ�លពាក់ូព័នធ
សុប្រមាប់អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�
សុុវតិ�ភាពរបស់ុកុូមារង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� តរមួមាន៖

•  ង្កើ�លង្កើ�អភ�វឌីឍន៍ប្របកូបង្កើដ្ឋាយច�រភាពរបស់ុអ�គការ
សុ�ប្របជាជី�ត។ ក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍន៍ុក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ 
(SDGs) �ំនួុនុ 17 គឺឺ��ំណុ៍�ស្សៃ�លច្នៃនុរក្មេបៀបវារៈឆ្នាំៃ  ំ
2030 ស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ។7 អនុុម័ត
ក្មេដាយ ក្របក្មេទស្ស�ស្សមាជិីកអងាការស្ស�ក្រប��តិ
ទាំងំអស់្សកៃងុឆ្នាំៃ  ំ2015 ។

•  ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុសុអ�គការសុ�ប្របជាជាត�
សីុ�ព��ុរកូ�ចច ន��សុ�ទំធ�មនុសុស។8 ក្មេ�លការណ៍៍ទាំងំក្មេនុះ
កំណ៍ត់កាតពិើកិ�េក្មេលីរ�ាភាគីឺ និុងក្មេលីអាជីីវ័កមេក្មេ�ីមីី
ការពារ និុងក្មេ�រពិសិ្សទិិមនុុស្សស រមួទាំងំសិ្សទិិកុមារផ្សាងដែ�រ។

• យុទសិាក្រស្សត INSPIRE របស់ុអ�គការសុុខ្ញុំភាព
ព�ភពង្កើលាកូ៖ យុទំធសាប្រសីុទាំ�ំប្រ�ពំ�រង្កើ��ម �ីបញ្ចចប់អំង្កើព�
���ាង្កើល�កុូមារ។9 INSPIRE គឺឺ�កញ្ញេប់បក្មេ�េកក្មេទស្ស
ដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាង ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទក្របក្មេទស្សនានាកៃងុកិ�េខិ័តខំ័
ក្របឹងដែក្របងរបស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការទប់សាើ ត់ និុងក្មេឆ្លុះាីយតប
�ំក្មេពាះអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ។

• សេ�ចកី្តី�ណែ�នាំ�ំី�ពី�សេ�ចកី្តី�ព្រា�ងសេ�លនសេ�បាយរប�់
អងគការ UNICEF សីុ�ព� AI សុប្រមាប់កុូមារ10 ការដែណ៍នាំ
ក្មេនុះក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សសិ្សទិិកុមារ
ក្មេ�កៃងុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងការអនុុវ័តត AI របស់្ស
រដាា ភិបាល និុងវ័ស័ិ្សយឯកជីនុ និុងក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្ស
ការយល់�ឹងអំពីិរក្មេបៀបដែ�លក្របព័ិនិុ AI អា�រកា ឬ
បំ�ា ញសិ្សទិិទាំងំក្មេនុះ។

មានុក្មេក្រ�ីនុក្មេទៀតក្មេ�ថាៃ ក់តំបន់ុ �តិ និុងអនុតរ�តិ ដែ�លអា�
ពាក់ព័ិនិុ �ំក្មេពាះបរបិទក្របក្មេទស្ស�ក់លាក់ ឬផ្សាតល់នុ�វ័គំឺរ �ពាក់ព័ិនិុ
�ស្សកល ដែ�លភាគឺក្មេក្រ�ីនុក្រតវូ័បានុក្មេលីកក្មេ�ងីក្មេ�កៃងុដែផ្សាៃក
ពាក់ព័ិនិុច្នៃនុក្របអប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះ។

ង្កើប្របវាា��់នៃនការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ ន��ការរំង្កើលាភ
បំពានង្កើល�កុូមារក៏ូជាកូ�ីល់ចមី���ផ្នែ�រ។ ង្កើ�ឆ្នាំែ  ំ
2020 សុមាភ ររំង្កើលាភបំពាន�ាូវង្កើភទំង្កើល�កុូមារចំនួន 65 
លានបំផ្នែណ៍កូប្រតវូ�នរាយការណ៍៍ង្កើ�មជីឈមណ៍ឌ ល
ជាត�សុប្រមាប់ការ�ត់ខ្ញុំាួន ន��ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចចង្កើល�កុូមារ
របស់ុសុ�រ�ាអាង្កើមរកិូ ខ្ញុំណ៍ៈផ្នែ�លជាង្កើប្រច�នង្កើទំៀតម�ន
ប្រតវូ�នរកូង្កើ��ញ។11 សុ��មន៍អនីរជាត��នរបួរមួ
�ែ ជាយូរមកូង្កើ��យកូែុ�ការសុង្កើប្រមចរមួរបស់ុខ្ញុំាួនកូែុ�
ការការពារកុូមារ។ ផ្នែ�អកូង្កើល�ការង្កើដ្ឋា�ប្រសាយង្កើន្ទា� កូ�ចច
សុ�ប្របត�បតី�ការរវា�ភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់ជាត� ន��
ប្រកូមុ�ុុនបង្កើចចកូវទិំា�ំៗ�នង្កើកូ�នង្កើ��� បាុផ្នែនីកូ�ចចការ
ជាង្កើប្រច�នង្កើទំៀតអាចសុង្កើប្រមច�ន។ 

ប្រកូមុ�ុុនប្រតវូផ្នែតទំទួំលយកូការអនុវតីការផ្នែសុើនកាន់ផ្នែត
រ�ឹមា ំន��ពង្កើនា�នវ�ិ�សាប្រសុីចាប់យកូផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�
ការការពារ។ វ�ិ�សាប្រសុីង្កើន�ក៏ូប្រតវូផ្នែត�បំ្រទំង្កើដ្ឋាយជំីហាន
ន�ត�បីញ្ចញតី�សំុខាន់ៗ��ផ្នែ�រ។ កូែុ�ន័យង្កើន� ភាពជា
នៃ��ូព�ុភា�� �ូចជា WeProtect Global Alliance 
ន��ភាពជានៃ��ូជាសុកូលង្កើ��ម �ីបញ្ចចប់អំង្កើព����ាង្កើល�
កុូមារ �ឺមានអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍យ៉ាា �ង្កើប្រច�ន។

ក្របភពិ៖ ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការ
អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល 
ដែខ័មិថុនា ឆ្នាំៃ  ំ202012

7. ការ�ា ស់្សបត�រពិិភពិក្មេលាករបស់្សក្មេយីង៖ រក្មេបៀបវារៈឆ្នាំៃ  ំ2030 ស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ។ អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
8.  ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិអាជីីវ័កមេ និុងសិ្សទិិមនុុស្សស ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2011។ខំុំ័
9. បំផុ្សាស្សគំឺនិុត៖ យុទសិាក្រស្សតទាំងំក្របាពីំិរស្សក្រមាប់ការបញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ អងាការសុ្សខ័ភាពិពិិភពិក្មេលាក ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
10. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិ AI ស្សក្រមាប់កុមារ ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
11.  របាយការណ៍៍ CyberTipline, មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
12. ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/inspire-technical-package
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/inspire-technical-package
https://www.unicef.org/globalinsight/reports/policy-guidance-ai-children
https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline#bythenumbers
United Nations Secretary-General’s Roadmap for Digital Cooperation
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ពិិភពិឌីីជីីថលកំពុិង�ា ស់្សបត�រឥតឈប់ឈរ។ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
សុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តក្រតវូ័ដែតមានុឫស្សគឺល់
ក្មេ�កៃងុវ័�ីិសាក្រស្សតសិ្សទិិកុមារ ក្មេ�ីយក្រតវូ័ដែតមានុភាពិបត់ដែបនុ
ក្រគឺប់ក្រ�ន់ុក្មេ�ីមីកី្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងហានិុភ័យ និុងឱ្យកាស្សដែ�ល
កំពុិងវ័វិ័តតក្មេ�ក្មេពិលពួិកវាក្មេកីតក្មេ�ងី។ ឧទាំ�រណ៍៍ច្នៃនុការអនុុវ័តត
លអបំផុ្សាត និុង�នុធានុដែ�លអា�ដែ�ករដំែលកបានុគឺឺ កញ្ញេប់
ឧបករណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តដែស្សើងរកការ
បំក្មេពិញតក្រមវូ័ការក្មេនុះក្មេដាយផ្សាតល់នុ�វ័ស្សកមេភាពិ�៏ទ�លំទ�លាយ
�ក្មេក្រ�ីនុស្សក្រមាប់ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែ�លអា�ទទួលយកបានុ។

កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍គឺឺ�ផ្សាលិតផ្សាលច្នៃនុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់ពីិ
ទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាក ក្មេដាយគិឺតគឺ�រពីិការយល់�ឹងពីិក្រគឺប់ទើីប និុង
ទីតាងំរាប់ចាំប់ពីិរ�ាកំពុិងអភិវ័ឌីឍក្មេលីក្មេកាះត��ៗ រ��ត�ល់
ក្របក្មេទស្សឧស្សា�កមេ�ំៗ និុងអើីៗក្មេ��ក្មេនាា ះក្មេនាះ។13 ក្មេយីងបានុ
ពិិក្មេក្រ�ះ�មួយអៃកជំីនាញអនុតរ�តិមកពីិមជីឈដាា នុ�ក្មេក្រ�ីនុ រមួ
ទាំងំឧស្សា�កមេ អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងសាលា។ 
ក្មេស្ស�កតីក្រពាង�ាប់ក្មេនុះក្មេ�ើីក្មេ�ងីក្មេដាយម�លនិុ�ិ 5Rights ដែ�ល
មានុទីសាៃ ក់ការក្មេ��ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ក្មេ�ីយក្រតវូ័បានុ�កំ្រទ
ក្មេដាយស្ស�ក្មេស្សវ័កិក្មេ�អឺរ ាបុ អាក្មេមរកិខាងក្មេជីីង និុងអ�ក្រសាត លី 
និុងក្មេដាយច្នៃ�គឺ�14 ដែ�លបានុស្សក្រមបស្សក្រមលួក្រកមុក្មេ�ត តសំ្សខាន់ុ
ក្មេ�អាក្មេមរកិឡាទីនុ អាក្រ�ើិក និុងអាសីុ្ស ក្មេ�ីមីធីានាថា កញ្ញេប់
ឧបករណ៍៍មានុភាពិ�ក់ដែស្សតង និុងពាក់ព័ិនិុស្សក្រមាប់បរបិទ
កៃងុម�លដាា នុក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ។ អតាបទក្មេនុះក្រតវូ័បានុចាំក់ឫស្សតាម
ស្សតង់ដារស្សកល �ពិិក្មេស្សស្សអនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិ
ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ បាុដែនុតកញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក៏អា�ក្រតវូ័បានុក្មេគឺ
ដែកស្សក្រមលួក្មេ�ីមីឆី្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិវ័បី�ម៌ និុងតច្នៃមាដែ�លមានុក្មេ�
កៃងុរ�ា�មេនុុញ្ញា�តិជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក។ 

វា�កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍រមួ �ក់ដែស្សតង និុងអា���លក្មេក្របីបានុ
ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេ�ីមីកី្រតសួ្សក្រតាយផ្សាា�វ័
ស្សក្រមាប់ពិិភពិក្មេលាកដែ�លកុមារទាំងំអស់្សមានុអារមេណ៍៍
ថាមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងបំក្មេពិញបានុ៖ ពិិភពិក្មេលាកដែ�ល
មានុការក្មេ�រពិក្មេពិញក្មេលញ�ំក្មេពាះសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺទាំងំក្មេ�ក្មេលី
អីុនុ�ឺណិ៍ត និុងក្មេក្រ�ប�ត ញ។

កូែុ�អំ�ុ�ង្កើពលព�ង្កើប្រ��ង្កើយ៉ាបល់ កុូមារ�នបង្ហាា ញព�
ទំសុសនៈថា មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល�ួរផ្នែត�បំ្រទំ �សពី�ាយ 
ន��ការពារការចូលរមួប្របកូបង្កើដ្ឋាយសុុវតិ�ភាព ន��
សុម�ម៌របស់ុពួកូង្កើ�៖

“ង្កើយ��ច�់ឲ្យយរដ្ឋាា ភ��ល ប្រកូមុ�ុុនបង្កើចចកូវទិំា ន��
ប្រ�បូង្កើប្រ�ៀនជួីយង្កើយ�� ង្កើ� ប្រ�ប់ប្រ��ព័ត៌មានផ្នែ�លម�ន
�ួរឱ្យយទុំកូច�តីង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� ត។"
- ហាគ ណា, ម�នសាគ ល់អាយុ

“ខំុំ្ញុំច�់ទំទួំល�នភាពចាស់ុលាស់ុអំព�អី�ផ្នែ�លព�តជា
ង្កើកូ�តង្កើ���ជាមួយនះ�ទំ�នែន័យរបស់ុខំុំ្ញុំ… ង្កើ�តុអី��នជា
ប្របមូលវា? ង្កើត�ប្រតវូប្របមូលវាង្កើដ្ឋាយរង្កើបៀបណា?”
- អាលាឺមា�់ អាយុ 16 ឆ្នាំែ  ំ

"ខំុំ្ញុំ... ប្រពយួ�រមភអំព�ទំ�នែន័យរបស់ុខំុំ្ញុំប្រតវូ�ន
ផ្នែចកូរំផ្នែលកូ។"
- ប្របង្កើទំសុកាណាដ្ឋា អាយុ 15 ឆ្នាំែ ំ

រង្កើបៀបផ្នែ�លង្កើយ���នង្កើ�ី�វា

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

13. រមួទាំងំការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់�ក្រកមុកៃងុក្របក្មេទស្សក្មេក្របសីុ្សល កមពុ� ក��ុបីីំ ហាា � ក្រសី្សលងាើ  និុង�សុីមបាក្មេវ័ ា ក្មេ�ីមីធីានាថាវាមានុភាពិពាក់ព័ិនិុ�ស្សកល។
14.  ច្នៃ�គឺ�កៃងុក្រស្សកុរមួមានុ RedPapaz ក្មេ�ក្របក្មេទស្សក��ុបីីំ ម�លនិុ�ិ Alana កៃងុក្របក្មេទស្សក្មេក្របសីុ្សល មជីឈមណ៍ឌ លសិ្សទិិឌីីជីីថលអាក្រ�ើិកក្មេ�ហាា � អងាការ UNICEF ក្មេ�

�សុីមបាក្មេវ័ ា អងាការ UNICEF កមពុ� និុងអងាការស្សក្មេន្ត្រីងាា ះកុមារអនុតរ�តិក្មេ�ក្រសី្សលងាើ ។
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“ ង្កើទាំ�ប�ជាការកំូណ៍ត់ឯកូជីនភាព ន��
សុុវតិ�ភាពរបស់ុអែកូប្រតវូ�នង្កើប�កូក៏ូង្កើដ្ឋាយ 
ប្រកូមុ�ុុន/មនុសុសមានបង្កើចចកូង្កើទំសុ
កូប្រម�តខ្ញុំពស់ុង្កើ��ម �ីទំទួំល�ននូវអី�ផ្នែ�ល
ពួកូង្កើ�ច�់�ះ�។ ពួកូង្កើ�ទំំន�ជា�ះ�
ង្កើប្រច�នជា�ង្កើយ�� ង្កើ��យអាចចូលង្កើប្រប�
�នង្កើប្រច�នជា�ង្កើយ���ះ� សូុម �ីផ្នែតមាន
អុ�ន�ឺណ៍� ត។”

- កាណាដ្ឋា អាយុ 13 ឆ្នាំែ ំ

“ កុូមារប្រតវូការភាពឯកូជីនសុប្រមាប់ [ការ] 
ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំាង្កើដ្ឋាយសុនី�វ�ិ�។”

- �ី�ល�ព�ន អាយុ 16 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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 ង្កើ�តុអី�សុ�ទំធ�កុូមារមានសារៈសំុខាន់

សិ្សទិិកុមារផ្សាតល់នុ�វ័ប�ត ញដែ�ល�ំក្មេណី៍រការតាមរយៈ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំងំអស់្សដែ�លបាះពាល់�ល់ជីីវ័តិរបស់្សកុមារ 
ទាំងំក្មេ�ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងក្មេក្រ�ប�ត ញ។ ក្មេ�លបំណ៍ងច្នៃនុ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺ�
ម�លដាា នុ ក្មេ�ីមីកី្មេ�ើីឱ្យយសិ្សទិិរបស់្សកុមារទទួលបានុការការពារ 
និុងការ��លរមួពិិតក្របាក� និុងមានុក្របសិ្សទភិាពិ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�ល
ពួិកក្មេគឺ��លរមួ�មួយពិិភពិឌីីជីីថល។

កុមារ និុងក្រគឺសួាររបស់្សពួិកក្មេគឺមានុសិ្សទិិមនុុស្សសក្មេ�ក្មេក្រកាម
�ាប់សិ្សទិិអនុតរ�តិ រមួទាំងំក្មេស្ស�កតីក្របកាស្ស�ស្សកលស្សតីពីិ
សិ្សទិិមនុុស្សសឆ្នាំៃ  ំ1948 កតិកាស្សញ្ហាា អនុតរ�តិស្សតីពីិសិ្សទិិពិលរ�ា 
និុងសិ្សទិិនុក្មេយ៉ាបាយឆ្នាំៃ  ំ1966 និុងកតិកាស្សញ្ហាា អនុតរ�តិស្សតីពីិ
សិ្សទិិក្មេស្ស�ាកិ�េ ស្សងាម និុងវ័បី�ម៌ឆ្នាំៃ  ំ1966 ក៏����តំបន់ុ និុង
រ�នាស្សមព័និុសិ្សទិិមនុុស្សស�តិ។ 

ភាពិ�ក់លាក់�ំក្មេពាះកុមារ អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិ
ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារឆ្នាំៃ  ំ1989 ("អនុុស្សញ្ហាា " ឬ CRC)15 រមួ
�មួយនឹុង ពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សរបស់្សខ័ាួនុស្សតីពីិការលក់កុមារ16 
និុង កុមារក្មេ�កៃងុជីក្មេមាា ះក្របដាប់អាវ័�ុ17 ផ្សាតល់នុ�វ័ក្រកបខ័័ណ៍ឌ
�ក់ដែស្សតងស្សក្រមាប់ការយល់�ឹងពីិរក្មេបៀបដែ�លសិ្សទិិមនុុស្សស
ក្រតវូ័បានុអនុុវ័តត�ំក្មេពាះកុមារ។ អនុុស្សញ្ហាា គឺឺ�ស្សនិិុស្សញ្ហាា
សិ្សទិិមនុុស្សសដែ�លក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ស្សចាំេ ប័នុយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ
បំផុ្សាតកៃងុក្របវ័តតិសាក្រស្សត ក្មេ�ីយពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សរបស់្សវាស្សតីពីិ
នីុតិវ័�ីិទំនាក់ទំនុងជួីយក្មេ�ើីឱ្យយវាអា�អនុុវ័តតបានុក្មេ�ីមីឱី្យយសិ្សទិិ
របស់្សកុមារក្រតវូ័បានុអនុុវ័តតពិិតក្របាក� និុងមានុក្របសិ្សទភិាពិ។ 

សិ្សទិិទាំងំអស់្សដែ�លមានុក្មេ�កៃងុ CRC គឺឺពាក់ព័ិនិុក្មេ�នឹុង
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីយការក្របឹកាកុមារ
មានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សកៃងុការយល់�ឹងអំពីិអតាន័ុយច្នៃនុ
សិ្សទិិទាំងំក្មេនាះក្មេ�កៃងុការអនុុវ័តត។ �ឧទាំ�រណ៍៍ សិ្សទិិរបស់្ស
កុមារកៃងុការក្មេលង ការ��លរមួ និុងជីីវ័តិក្រគឺសួារក្មេ�កៃងុពីិភពិ
អីុនុ�ឺណិ៍តគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�។ អៃកទាំងំអស់្សដែ�ល
��លរមួកៃងុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត ល
ឱ្យយបានុក្រតឹមក្រតវូ័អំពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងអើីដែ�ល�សំ្សក្មេ�ង
របស់្សកុមារ និុងការដាក់បញ្ញេ�លសិ្សទិិកុមារក្រតវូ័បានុអនុុវ័តត។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិ
កុមារ18 ផ្សាតល់ការដែណ៍នា ំ- ក្មេ�កៃងុក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 
25 (2021) - ស្សតីពីិនីុតិបញ្ញាតតិ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងវ័ធិានុការ
ស្សមក្រស្សបក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័ការអនុុក្មេលាម
តាម�ាប់ក្មេពិញក្មេលញ�មួយនឹុងកាតពិើកិ�េក្មេក្រកាមអនុុស្សញ្ហាា  
និុងពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សរបស់្សវា ក្មេដាយគិឺតពីិឱ្យកាស្ស ហានិុភ័យ 
និុងបញ្ហាា ក្របឈមស្សក្រមាប់សិ្សទិិកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុ
ឌីីជីីថល។ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) នឹុង
កាា យ� ឧបករណ៍៍សំ្សខាន់ុមួយក្មេ�ីមីពិីិចាំរ�ក្មេ�ក្មេពិលបក្មេងើីត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារប្រ�ប់របូប្រតវូផ្នែតប្រតវូ�នង្កើ�រព ការពារ 
ន��បំង្កើពញង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ ការនៃចែប្របឌី�ត
កូែុ�បង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថលបា�ពាល់�ល់ជី�វតិរបស់ុកុូមារ 
ន��សុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�តាមរង្កើបៀបផ្នែ�លទូំលំទូំលាយ ន��
អាប្រស័ុយ�ែ ង្កើ�វញិង្កើ�មកូ ង្កើទាំ�ប�ជាកុូមារម�នចូលង្កើប្រប�
អុ�ន�ឺណ៍� តក៏ូង្កើដ្ឋាយ។ ការចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំា
ឌី�ជី�ថលប្របកូបង្កើដ្ឋាយអតន័ិយអាច�បំ្រទំកុូមារឱ្យយ�ះ�ព�
កូប្រម�តង្កើពញង្កើលញនៃនសុ�ទំធ�សុុ�វលិ នង្កើយ៉ា�យ វបី�ម៌ 
ង្កើសុ�ាកូ�ចច ន��សុ�គមរបស់ុពួកូង្កើ�។ ង្កើទាំ�ជាយ៉ាា �ណា
ក៏ូង្កើដ្ឋាយ ប្របសុ�នង្កើប�ការដ្ឋាក់ូបញ្ចចូលឌី�ជី�ថលម�នប្រតវូ
�នសុង្កើប្រមចង្កើទំ វសិុមភាពផ្នែ�លមានប្រសាប់ទំំន�ជា
ង្កើកូ�នង្កើ��� ន�� បញ្ជាា ថម�អាចង្កើកូ�តង្កើ���។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  419

15. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
16. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
17. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
18.  ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ UNCRC ស្សតីពីិសិ្សទិិ កុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
19.  ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ UNCRC ស្សតីពីិសិ្សទិិ កុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021។

https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
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CRC ផ្សាតល់ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នា�ំំនួុនុបួនុស្សក្រមាប់ការការពារសិ្សទិិកុមារ ក្មេ�ីយក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ពិិពិណ៌៍នាអំពីិថាក្មេតី
ការអនុុវ័តតទាំងំក្មេនុះក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថលនឹុងក្រតវូ័បានុអនុុវ័តត���ក្មេមត�៖

មាក្រតា 2 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ20 គឺ�ស្សបញ្ហាា ក់ថា កុមារក្រគឺប់រ �បមានុសិ្សទិិទទួលបានុសិ្សទិិក្មេស្សេីៗ�ៃ  "ក្មេដាយ�េ នុការក្មេរសី្សក្មេអីង
ក្របក្មេភទ�មួយ ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិពិ�ជីសាស្សន៍ុ ពិណ៌៍ស្សមីរុ ក្មេភទ ភាសា សាស្សនា នុក្មេយ៉ាបាយ ឬមតិក្មេផ្សាសងក្មេទៀត �តិ ជីនុ�តិ 
របស់្សឪពុិកមាត យ ឬអា�ពិាបាលរបស់្សកុមារ ឬក្មេ�ីមកំក្មេណី៍តស្សងាម ក្រទពិយស្សមីតតិ ពិិការភាពិ កំក្មេណី៍ត ឬសាា នុភាពិក្មេផ្សាសងក្មេទៀត”។ 
កថាខ័ណ៍ឌ  10 និុង 11 ក្មេ�កៃងុក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ក្មេរៀបរាប់ថាក្មេតីវាក្រតវូ័បានុអនុុវ័តតក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល���ក្មេមត�។

កុូមារអាចប្រតវូ�នង្កើរើសុង្កើអ��ង្កើដ្ឋាយសារពួកូង្កើ�ម�នប្រតវូ�នរាប់បញ្ចចូលព�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំា ន��ង្កើសុវាកូមមឌី�ជី�ថល ឬង្កើដ្ឋាយ
ការទំទួំល�នការទំំន្ទាក់ូទំំន�ផ្នែ�ល�ួរឱ្យយសុអប់ ឬប្របប្រពះតី�ង្កើដ្ឋាយអយុតី��ម៌តាមរយៈការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំាទាំ�ំង្កើន្ទា�។ ទំប្រម�់
នៃនការង្កើរើសុង្កើអ��ង្កើ�ស�ង្កើទំៀតអាចង្កើកូ�តង្កើ���ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�ល�ំង្កើណ៍� រការសុី័យប្របវតី�ផ្នែ�លន្ទាឱំ្យយមានការប្រត�ព័ត៌មាន ការង្កើ�ី�ទំប្រម�់ ឬ
ការសុង្កើប្រមចច�តី�ឺផ្នែ�អកូង្កើល�ទំ�នែន័យផ្នែ�លទំទួំល�នង្កើដ្ឋាយលំង្កើអៀ� ផ្នែ�ែកូខ្ញុំា� ឬអយុតី��ម៌ទាំក់ូទំ�នះ�កុូមារ។

�ណ៍ៈកូមាម ��ការអំពាវន្ទាវឱ្យយរ�ាភា��ចាត់វធិ្លានការយ៉ាា �សុកូមមង្កើ��ម �ីការពារការង្កើរើសុង្កើអ��ង្កើល�មូលដ្ឋាា ននៃនង្កើភទំ ព�ការភាព ប្របវតី�
ង្កើសុ�ាកូ�ចចសុ�គម ជាត�សាសុន៍ ឬសុញ្ជាា ត� ភាសា ឬង្កើ�តុ�លង្កើ�ស�ង្កើទំៀត ន��ការង្កើរើសុង្កើអ��ង្កើល�ជីនជាត�ភា�ត�ច ន��កុូមារជីនជាត�
ង្កើ��មភា�ត�ច ការផ្នែសុ�ីរកូសុ�ទំធ�ប្រជីកូង្កើកាន ជីនង្កើភៀសុខ្ញុំាួន ន��ជីនចំណាកូប្រសុកុូ កុូមារ ប្រសុី�ប្រសុឡាញ់ង្កើភទំ�ូច�ែ  បុរសុប្រសុឡាញ់
ង្កើភទំ�ូច�ែ  កុូមារផ្នែកូង្កើភទំ ន��កុូមារអនីរង្កើភទំ កុូមារផ្នែ�លជាជីនរ�ង្កើប្រ�� ន��អែកូរស់ុរានមានជី�វតិព�ការជួីញ�ូរ ឬការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច
�ាូវង្កើភទំ កុូមារកូែុ�ការផ្នែថទាំជំំីនួសុ កុូមារ�កូ�ូតសុ�ទំធ�ង្កើសុរើភាព ន��កុូមារកូែុ�សិានភាពង្ហាយរ�ង្កើប្រ��ង្កើ�ស�ង្កើទំៀត។ នះ�តប្រមវូ
ឱ្យយមានវធិ្លានការជាក់ូលាក់ូង្កើ��ម �ីប�ទំការផ្នែប�ផ្នែចកូឌី�ជី�ថលទាំក់ូទំ�នះ�ង្កើយនឌ័ីរសុប្រមាប់ង្កើកូម�ប្រសុ� ន��ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាថាការយកូច�តី
ទុំកូដ្ឋាក់ូជាព�ង្កើសុសុ�ឺប្រតវូ�ន�ីល់�ល់ការចូលង្កើប្រប� ចំង្កើណ៍��ះ�ឌី�ជី�ថល ឯកូជីនភាព ន��សុុវតិ�ភាពតាមប្របព័នធអនឡាញ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  10-1121

1. សុ�ទំធ�ម�នង្កើរើសុង្កើអ�� (មាប្រតា 2)៖

20. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ1989។
21. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល។ UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
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មាក្រតា 3 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ22 ដែ�ងថា "ក្មេ�កៃងុក្រគឺប់ស្សកមេភាពិទាំក់ទងនឹុងកុមារ ក្មេទាំះ�ក្មេ�ើីក្មេ�ងីក្មេដាយសាា ប័នុ
សុ្សខុ័មាលភាពិស្សងាមសាធារណ៍ៈ ឬឯកជីនុ តុលាការ អា�ំ�ររ�ាបាល ឬសាា ប័នុនីុតិបីញ្ញាតតិក៏ក្មេដាយ ក្រតវូ័ក្មេ�ើីការពិិចាំរ���មីង
ក្មេលីផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ"។ កថាខ័ណ៍ឌ  12 និុង 13 ក្មេ�កៃងុក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ក្មេរៀបរាប់ថាក្មេតីវាក្រតវូ័
បានុអនុុវ័តតក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល���ក្មេមត�។

�លប្របង្កើយ៉ាជីន៍លអបំ�ុតរបស់ុកុូមារ�ឺជាង្កើ�ល�ំន�តថាមវនីផ្នែ�លទាំមទាំរការវាយតនៃមាសុមប្រសុបង្កើ�នះ�បរបិទំជាក់ូលាក់ូ។ 
មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលម�នប្រតវូ�នបង្កើ�ើ�តជា�ំបូ�សុប្រមាប់កុូមារង្កើទំ បាុផ្នែនីវាង្កើ��រតួយ៉ាា �សំុខាន់កូែុ�ជី�វតិរបស់ុកុូមារ។ រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទា
ថា ង្កើ�កូែុ�សុកូមមភាពទាំ�ំអស់ុទាំក់ូទំ�នះ�ការផ្នែច� បទំបីញ្ចញតី� ការរចន្ទា ការប្រ�ប់ប្រ�� ន��ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុមជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ប្រតវូ
ង្កើ�ី�ការព�ចារណាជាចមី�ង្កើល��លប្របង្កើយ៉ាជីន៍លអបំ�ុតរបស់ុកុូមារប្រ�ប់របូ។

រ�ាភា���ួរផ្នែតចូលរមួជាមួយសិាប័នជាត� ន��មូលដ្ឋាា នផ្នែ�លប្រតតួព�ន�តយការបំង្កើពញសុ�ទំធ�របស់ុកុូមារកូែុ�សុកូមមភាពផ្នែបបង្កើន�។ កូែុ�
ការ��ត�ូរព��លប្របង្កើយ៉ាជីន៍លអបំ�ុតរបស់ុកុូមារ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែត��ត�ូរ�ល់សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារទាំ�ំអស់ុ រមួទាំ�ំសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�កូែុ�
ការផ្នែសុ�ីរកូ ទំទួំល ន��ផ្នែចកូចាយព័ត៌មាន ង្កើ��ម �ីការពារព�ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ ន��ទំសុសនៈរបស់ុពួកូង្កើ�ប្រតវូ�នទំទួំលយកូ ន��ធ្លាន្ទានូវ
តមាា ភាពកូែុ�ការវាយតនៃមាង្កើល��លប្របង្កើយ៉ាជីន៍លអបំ�ុតរបស់ុកុូមារ ន��លកុូណ៍ៈវនិ�ច័័យផ្នែ�ល�នអនុវតី។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  12-1323

2. �លប្របង្កើយ៉ាជីន៍លអបំ�ុតរបស់ុកុូមារ (មាប្រតា 3 កូថាខ្ញុំណ៍ឌ  1)៖

មាក្រតា 6 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ24 ទាំមទាំរឱ្យយរ�ាភាគីឺ "ទទួលសាា ល់ថា កុមារក្រគឺប់រ �បមានុសិ្សទិិរស់្សរានុមានុជីីវ័តិ” ក្មេ�ីយពួិកក្មេគឺ
ក្រតវូ័ដែត “ធានា�ល់កក្រមិតអតិបរមាដែ�លអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុអំពីិ ការរស់្សរានុមានុជីីវ័តិ និុងការអភិវ័ឌីឍរបស់្សកុមារ”។ កថាខ័ណ៍ឌ  15 កៃងុ
ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) គឺ�ស្សបញ្ហាា ក់ រក្មេបៀបដែ�លវាអនុុវ័តតក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល។

ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុឧបកូរណ៍៍ឌី�ជី�ថលម�ន�ួរប�ើង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ ង្កើ��យក៏ូម�ន�ួរង្កើប្រប�ជំីនួសុសុប្រមាប់អនីរកូមម�ា ល់ខ្ញុំាួនរវា�កុូមារ ឬរវា�
កុូមារ ន��ឪពុកូមីាយ ឬអែកូផ្នែថទាំ។ំ រ�ាភា���ួរផ្នែតយកូច�តីទុំកូដ្ឋាក់ូជាក់ូលាក់ូចំង្កើពា�ឥទំធ�ពលនៃនបង្កើចចកូវទិំាង្កើ�ង្កើ��មឆ្នាំែ �ំំបូ�នៃន
ជី�វតិ ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លភាពខួ្ញុំរកូាលមានកូប្រម�តង្កើ��រយឺតអត�បរមា ង្កើ��យបរយិ៉ាកាសុសុ�គម ជាព�ង្កើសុសុទំំន្ទាក់ូទំំន�ជាមួយ
ឪពុកូមីាយ ន��អែកូផ្នែថទាំ ំ�ឺមានសារៈសំុខាន់ណាស់ុកូែុ�ការង្កើរៀបចំការអភ�វឌីឍការយល់�ះ� អារមមណ៍៍ ន��សុ�គមរបស់ុកុូមារ។ 
ង្កើ�ង្កើ��មឆ្នាំែ �ំំបូ� តប្រមវូឱ្យយមានការប្រប�ុប្របយ័តែ អាប្រស័ុយង្កើល�ការរចន្ទា ង្កើ�លបំណ៍� ន��ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំា។ ការ
បណុី៍�បណីាល ន��ការផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុឧបកូរណ៍៍ឌី�ជី�ថល�៏សុមប្រសុប �ួរផ្នែតប្រតវូ�ន�ីល់�ល់ឪពុកូមីាយ អែកូផ្នែថទាំ ំ
អែកូអប់រំ ន��តួអ�គពាក់ូព័នធង្កើ�ស�ង្កើទំៀត ង្កើដ្ឋាយ��ត�ូរព�ការប្រសាវប្រជាវង្កើល�ឥទំធ�ពលនៃនបង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថលង្កើល�ការអភ�វឌីឍរបស់ុកុូមារ 
ជាព�ង្កើសុសុកូែុ�អំ�ុ�ង្កើពលមានការលូតលាស់ុផ្នែ�ែកូសុរនៃសុប្របសាទំ�៏សំុខាន់នៃនកុូមារភាព�ំបូ� ន��វយ័ជំីទំ�់។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  1525

3. សុ�ទំធ�រស់ុរានមានជី�វតិ ន��ការអភ�វឌីឍ៍ (មាប្រតា 6)៖

22. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស អងាការស្ស�ក្រប�ជិីត ឆ្នាំៃ  ំ1989។ 
23. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
24. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស អងាការស្ស�ក្រប�ជិីត ឆ្នាំៃ  ំ1989។ 
25. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
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មាក្រតា 12 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ26 តក្រមវូ័ឱ្យយរ�ាភាគីឺធានាថាកដែនុាងដែ�លកុមារ "មានុលទភិាពិបក្មេងើីតទស្សសនុៈ�េ ល់ខ័ាួនុ" ពួិកក្មេគឺ
ក្រតវូ័ដែតមានុ "សិ្សទិិកៃងុការបក្មេញ្ញេញមតិទាំងំក្មេនាះក្មេដាយក្មេស្សរកីៃងុក្រគឺប់បញ្ហាា ដែ�លបាះពាល់�ល់ (ពួិកក្មេគឺ)" ក្មេ�ីយថាទស្សសនុៈទាំងំក្មេនុះក្រតវូ័
ដែត់ "ទទួលយកស្សមក្រស្សបតាម តាមអាយុ និុងភាពិក្មេពិញវ័យ័របស់្សកុមារ”។ កថាខ័ណ៍ឌ  17 ក្មេ�កៃងុក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 
(2021) ក្មេរៀបរាប់ពីិរក្មេបៀបដែ�លវាអនុុវ័តតក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល ក្មេ�ីយព័ិត៌មានុបដែនុាមអំពីិរក្មេបៀបអនុុវ័តតសិ្សទិិក្មេនុះមានុក្មេ�កៃងុ�នុធានុ 1 
ខាងក្មេក្រកាម។

ង្កើ�ង្កើពលបង្កើ�ើ�តចាប់ ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ កូមមវ�ិ� ង្កើសុវាកូមម ន��ការបណុី៍�បណីាលសុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល 
រ�ាភា���ួរផ្នែតចូលរមួជាមួយកុូមារទាំ�ំអស់ុ សីាប់តប្រមវូការរបស់ុពួកូង្កើ� ន��ទំទួំលយកូទំសុសនៈរបស់ុពួកូង្កើ�។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតធ្លាន្ទា
ថាអែកូ�ីល់ង្កើសុវាឌី�ជី�ថលចូលរមួយ៉ាា �សុកូមមជាមួយកុូមារ អនុវតីការការពារសុមប្រសុប ន���ីល់ទំសុសនៈរបស់ុពួកូង្កើ�ង្កើដ្ឋាយ
ព�ចារណាង្កើ�ង្កើពលបង្កើ�ើ�ត�ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមម។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ីបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  1727

ក្មេ�លការណ៍៍ទាំងំក្មេនុះគឺឺមិនុអា�បំដែបកបានុ ក្មេ�ីយក្រគឺប់�ៃ គួឺរដែត�ងចាំកំ្មេ�ក្មេពិលបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ។ ពួិកក្មេគឺផ្សាតល់នុ�វ័កញ្ញេក់�៏មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុមួយក្មេ�ីមីពិីិចាំរ�ពីិអតាន័ុយច្នៃនុក្របធានុបទ�ក្រមះុទាំងំក្របាកំ្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេ�កៃងុ
ការអនុុវ័តត និុងថាក្មេតី�ំណុ៍�ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំងំ�ប់ដែ�លបានុក្មេរៀបរាប់ក្មេ�កៃងុកញ្ញេប់ឧបករណ៍៍គួឺរដែតក្រតវូ័បានុដែ�កចាំយ
���ក្មេមត�។

សិ្សទិិកុមារមិនុក្រតឹមដែតមានុក្មេ�កៃងុ�ាប់អនុតរ�តិបាុក្មេ�ះ ះក្មេទ។ រ�ា�មេនុុញ្ញា ឬក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់�តិភាគឺក្មេក្រ�ីនុរមួមានុបទបីញ្ញាតតិ
សិ្សទិិមនុុស្សសទ�ក្មេ�ដែ�លការពារកុមារ។ �ាប់សិ្សទិិមនុុស្សស�តិទាំងំក្មេនុះក៏គួឺរក្រតវូ័បានុក្មេក្របីក្របាស់្សកៃងុការអភិវ័ឌីឍក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ដែ�លដាក់ការការពារ និុងការក្មេលីកកមពស់្សសិ្សទិិកុមារ��ំណុ៍�សំ្សខាន់ុរបស់្សខ័ាួនុ។

គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិកុមារអំពាវ័នាវ័ឱ្យយរ�ានានាធានាថាក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ�តិទាំក់ទងនឹុង
សិ្សទិិកុមារគួឺរក្មេដាះក្រសាយ�ពិិក្មេស្សស្ស�ំក្មេពាះមជីឈដាា នុឌីីជីីថល ក្មេ�ីយការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តក្រតវូ័បានុរមួបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារថាៃ ក់�តិ។ កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយពួិកក្មេគឺឱ្យយក្មេ�ើីកិ�េការក្មេនាះ។

4. សុ�ទំធ�ផ្នែ�លប្រតវូ�ន�ះ�ឮ (មាប្រតា 12)៖

26. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស អងាការស្ស�ក្រប�ជិីត ឆ្នាំៃ  ំ1989។ 
27. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
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�នធ្លានសុប្រមាប់សុ�ទំធ�កុូមារ៖

តសិ្សទិិក្មេ�ីមីទីទួលបានុការ�ឹងឮក្រតវូ័ដែត��ំណុ៍�សំ្សខាន់ុច្នៃនុការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ�ក់ដែស្សតងស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ។ កុមារ និុងមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេងមានុមតិរងឹមាខំាា ងំអំពីិមជីឈដាា នុឌីីជីីថល29 ក្មេ�ីយពួិកក្មេគឺមានុសិ្សទិិទទួលបានុការ�ឹងឮក្មេ�កៃងុបញ្ហាា
ដែ�លបាះពាល់�ល់ពួិកក្មេគឺ។30 ស្សក្រមាប់ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារ 
អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្រតវូ័ដែតសាត ប់សំ្សក្មេ�ងរបស់្សកុមារ និុងរមួបញ្ញេ�លទស្សសនុៈរបស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ។ ទស្សសនុៈ
របស់្សកុមារអំពីិហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងឱ្យកាស្សក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុអនុឡាញអា�ខុ័ស្សពីិមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ក្មេ�ជំុីវ័ញិ
ពួិកក្មេគឺ។ ការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ�មួយការ��លរមួរបស់្សកុមារ31 តាមរយៈការអភិវ័ឌីឍ ការអនុុវ័តត ការតាមដានុ និុង
ការវាយតច្នៃមាច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្ស ក្មេ�ីមីធីានាថាតក្រមវូ័ការរបស់្សពួិកក្មេគឺក្រតវូ័
បានុបំក្មេពិញបានុក្រតឹមក្រតវូ័ និុងក្មេ�ីមីធីានាថាក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេនុះគឺឺពិិត�ផ្សាតល់អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ�ល់កុមារ។32

1. ការអនុវតីសុ�ទំធ�ង្កើ��ម �ីទំទួំល�នការ�ះ�ឮកូែ�ុការអភ�វឌីឍង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកូូនរបស់ុអែកូតាមប្របព័នធអនឡាញ៖

រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថាង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យជាត�ទាំក់ូទំ�នះ�សុ�ទំធ�កុូមារជាព�ង្កើសុសុង្កើដ្ឋា�ប្រសាយមជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ង្កើ��យពួកូង្កើ��ួរផ្នែត
អនុវតីបទំបីញ្ចញតី� ប្រកូមឧសុា�កូមម សុី�់ដ្ឋាររចន្ទា ន��ផ្នែ�នការសុកូមមភាពឱ្យយ�នសុមប្រសុប ផ្នែ�លទាំ�ំអស់ុង្កើន��ួរផ្នែតប្រតវូ�ន
វាយតនៃមា ន��ង្កើ�ី�បចចុបីនែភាពជាង្កើទំៀ�ទាំត់។ ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យជាត�ផ្នែបបង្កើន��ួរផ្នែតមានង្កើ�លបំណ៍��ីល់ឱ្យយកុូមារនូវឱ្យកាសុ
ង្កើ��ម �ីទំទួំល�នអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍ព�ការចូលរមួកូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ន��ធ្លាន្ទាថាពួកូង្កើ�ចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុង្កើដ្ឋាយសុុវតិ�ភាព។

ការការពារកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ�ួរផ្នែតប្រតវូ�នរមួបញ្ចចូលង្កើ�កូែុ�ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យការពារកុូមារថាែ ក់ូជាត�។ រ�ាភា��
�ួរផ្នែតអនុវតីវធិ្លានការផ្នែ�លការពារកុូមារព�ហាន�ភ័យ រមួទាំ�ំការឈ្លាា នពានតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត ន��បង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថល ផ្នែ�ល
សុប្រមបសុប្រមលួ ន��ការង្កើ�ី�អាជី�វកូមម�ាូវង្កើភទំង្កើល�កុូមារតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត ន��ការរំង្កើលាភបំពានន្ទាន្ទា ធ្លាន្ទាឱ្យយមានការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត
ង្កើល�ឧប្រកូ��ាកូមមផ្នែបបង្កើន� ន���ីល់មង្កើ�ា�យង្កើដ្ឋា�ប្រសាយ ន��ការ�បំ្រទំ�ល់កុូមារផ្នែ�លជាជីនរ�ង្កើប្រ��។ ពួកូង្កើ�ក៏ូ�ួរផ្នែតង្កើដ្ឋា�ប្រសាយ
តប្រមវូការរបស់ុកុូមារកូែុ�សិានភាពលំ�កូ ឬង្ហាយរ�ង្កើប្រ�� រមួទាំ�ំការ�ីល់ ព័ត៌មានផ្នែ�លង្ហាយប្រសុលួសុប្រមាប់កុូមារ ប្រតវូបកូផ្នែប្រប
ជាភាសាជីនជាត�ភា�ត�ចផ្នែ�លពាក់ូព័នធង្កើ�ង្កើពលចា�ំច់។

រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទានូវប្របត�បតី�ការនៃនយនីការការពារកុូមារប្របកូបង្កើដ្ឋាយប្របសុ�ទំធភាពង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� ត ន��ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យការពារ 
ទំនាះមនះ�ង្កើន្ទា�ក៏ូង្កើ�រពសុ�ទំធ�ង្កើ�ស�ង្កើទំៀតរបស់ុកុូមារ��ផ្នែ�រ ង្កើ�ប្រ�ប់កូផ្នែនា�ផ្នែ�លកុូមារចូលង្កើប្រប�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ផ្នែ�លរមួមាន�ា� 
កូផ្នែនា�អប់រំ ហា�កាង្កើ� ីមជីឈមណ៍ឌ លយុវជីន បណាា ល័យ ន��សុុខ្ញុំភាព ន��កូផ្នែនា�ផ្នែថទាំជំំីនួសុ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  24-2628

28. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
29. ក្មេ�កៃងុពាកយរបស់្សក្មេយីង�េ ល់ - សិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។
30. សិ្សទិិកៃងុការសាត ប់មានុក្មេ�កៃងុមាក្រតា 13 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ។
31.  ក្មេនុះគួឺរដែតបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុធាតុទាំងំបួនុច្នៃនុមា�ដែ�ល Lundy ៖ លំ� សំ្សក្មេលង ទស្សសនិុកជីនុ ឥទិិពិល។ ស្ស�មក្មេមីល៖ មា�ដែ�ល Lundy  

ច្នៃនុ ការ��លរមួរបស់្សកុមារ។
32. គឺណ៍ៈកមេការអនាគឺតឌីីជីីថល។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
https://5rightsfoundation.com/In_Our_Own_Words_Young_Peoples_Version_Online.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf
https://digitalfuturescommission.org.uk/


ហេ�តុុអី្វី�សិិទ្ធិិិកុុមារមានសារៈសំិខាន់ កុញ្ចចប់់ឧប់កុរណ៍៍សិី�ពី�សុិវតុិិភាពីកុុមារតាមប្រប់ព័ីនិអ្វីនឡាញ 5RIGHTS
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គំឺរ � Lundy បងាា ញវ័�ីិសាក្រស្សតមួយច្នៃនុការយល់�ឹង 'រក្មេបៀប' អនុុញ្ហាា តឱ្យយមានុការ��លរមួរបស់្សកុមារ, 
តាមរយៈការក្មេ�ត តក្មេលីបួនុ�ំណុ៍�៖

ក្របភពិ៖ គំឺរ �Lundyច្នៃនុការ��លរមួរបស់្សកុមា33

ការ��លរមួច្នៃនុសំ្សក្មេ�ង និុងបទពិិក្មេសា�ន៍ុរបស់្សកុមារក្មេ�ក្មេពិលក្មេរៀប�ំក្មេស្ស�កតីក្រពាងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ
ក្រតវូ័បានុបញ្ហាា ក់ក្មេ�ងីវ័ញិក្មេដាយក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិស្សតីពីិការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។ 
ការធានាថាសំ្សក្មេ�ងរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លកៃងុការពិិចាំរ��មួយអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអា�ឱ្យយមានុ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយកាន់ុដែតរងឹមា ំ�ក្រមះុ និុងរមួបញ្ញេ�ល។ 
 
កុូមារ ន��មនុសុសវយ័ង្កើកូម�ច�់ចូលរមួកូែុ�ការសុនាន្ទា ង្កើ��យពួកូង្កើ�មានជំីន្ទាញ�៏មានតនៃមាជា 'មនុសុសសុម័យឌី�ជី�ថល' ផ្នែ�ល
អាចផ្នែចកូរំផ្នែលកូ�ន។ អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ន��អែកូអនុវតីប្រតវូផ្នែតចូលរមួជាមួយកុូមារ ន��មនុសុសវយ័ង្កើកូម�កូែុ�ការ
ជីផ្នែជីកូង្កើ�ញង្កើដ្ឋាលជាបនីបន្ទាា ប់អំព�មជីឈដ្ឋាា នអនឡាញ ង្កើ��ម �ី�បំ្រទំសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ202034

សំេឡង
រេប�បផ�ល់ព័ត៌មានសម្រសប និង
ស្រមបស្រម�លការបេ��ញទស្សនៈរបស់
កុមារ

•

•

•

េតីកុមារ្រត�វ�នផ�ល់ព័ត៌មានែដលពួកេគ
្រត�វការេដីម្ីបបេង�ីតជាទស្សនៈែដរឬេទ?
េតីកុមារដឹងថាពួកេគមិនចា�ំច់ចូលរមួេទ?
េតីកុមារ្រត�វ�នផ�ល់ជេ្រមីសេ្រចីនយ៉ាងអំពី
រេប�បែដលពួកេគអាចេ្រជីសេរ�សបងា� ញខ�ួន
េគឬេទ?

កែន�ងទំេនរ
HOW ផ�ល់កែន�ងសុវត�ិភាព និងមានលក�ណៈ
រមួប��ូលស្រមាប់កុមារេដីម្បីបងា� ញពីទស្សនៈ
របស់ពួកេគ

•

•

•

េតីទស្សនៈរបស់កុមារ្រត�វ�នែស�ងរក
យ៉ាងសកម�េទ?
េតីមានកែន�ងសុវត�ិភាពែដលកុមារអាចបងា� ញពី
ខ�ួនឯងេដាយេសរ�េទ?
េតី�នចាត់វ�ធានការេដីម្ីបធានាថា កុមារ
ទាងំអស់អាចចូលរមួ�នេទ?

ទស្សនិកជន
HOW ធានាថាទស្សនៈរបស់កុមារ្រត�វ�ន
ផ្សព�ផ�យេ�នរណាមា� ក់ែដលមានទំនួល
ខុស្រត�វក�ុងការសា� ប់

•

•

•

េតីមានដំេណីរការស្រមាប់ការផ្សព�ផ�យ
ទស្សនៈរបស់កុមារេទ?
េតីកុមារដឹងថាទស្សនៈរបស់ពួកេគ្រត�វ�ន
ផ្សព�ផ�យេ�ដល់នរណាេទ?
េតីបុគ�លេនាះមានអំណាចេធ�ីការ
សេ្រមចចិត�ែដរឬេទ

ឥទ�ិពល
េតីេធ�ី ដូចេម�ចេដីម្បីធានាថា ទស្សនៈរបស់
កុមារ្រត�វ�នយកចិត�ទុកដាក់ និងេធ�ីសកម�ភាព
តាមការគួរ

•

•

•

េតីទស្សនៈរបស់កុមារ្រត�វ�នពិចារណាេដាយអ�កែដល
មានអំណាចមានឥទ�ិពលេលីការផា� ស់ប�ូរែដរឬេទ?
េតីមានដំេណីរការនីតិវ�ធីែដលធានាថា ទស្សនៈរបស់
កុមារ្រត�វ�នយកចិត�ទុកដាក់ែដរឬេទ?
េតីកុមារ និងយុវជន្រត�វ�នផ�ល់មតិែកលម�េដាយ
ពន្យល់ពីមូលេហតុៃនការសេ្រមចចិត�ែដល�នេធ�ីេឡីង
ែដរឬេទ?

33. មា�ដែ�ល Lundy ច្នៃនុការ��លរមួរបស់្សកុមារ គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2007។
34. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf
https://www.itu-cop-guidelines.com/
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2. ជួីយប្របជាជីនឱ្យយយល់អំព�អនុសុញ្ជាញ សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ៖

ក្របភពិ៖ អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ៖ កំដែណ៍របស់្សកុមារ35 
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35. អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ៖ �កុុវ័ស័ិ្សយរបស់្សកុមារ, អងាការ Save the Children ឆ្នាំៃ  ំ2019។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/united-nations-convention-rights-child-childrens-version
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3. ជួីយកុូមារឱ្យយយល់អំព�ង្កើសុចកីូ�អ��បាយទូំង្កើ� ង្កើលខ្ញុំ 25 (2021)  
សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល៖

ក្របភពិ៖ យល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិរបស់្សអៃក! ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) �េ ងំរ �បភាពិ36 

36. យល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិរបស់្សអៃក! �េ ងំរ �បភាពិ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) , ម�លនិុ�ិ 5Rights ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/our-work/childrens-rights/general-comment-no25-posters.html
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“ មាននរណាមាែ ក់ូបង្កើ�ើ�តមាា សុុ�ន។ វាជា
ការង្ហាររបស់ុពួកូង្កើ�ង្កើ��ម �ីឱ្យយប្រ�កូ�ថាវាម�ន
លំង្កើអៀ�។”

- ចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុ អាយុ 17 ឆ្នាំែ ំ

“ តាមរយៈការចូលង្កើប្រប�អុ�ន�ឺណ៍� ត  
ង្កើយ��អាចទំទួំល�នព័ត៌មាន បាុផ្នែនីង្កើយ��ក៏ូ
ប្រតវូផ្នែតប្រប�ុប្របយ័តែចំង្កើពា�ព័ត៌មានផ្នែកូា�កាា យ
��ផ្នែ�រ។”

  - ង្កើប្របសុុ�ល អាយុ 15 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



ថតឯកូសារប្របព័នធ

8 ធ្លាតុ 105 MB ង្កើ�កូែុ� DISK ផ្នែ�ែកូទំ� 4
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02

01

9

03 15

04 25

05

06

07

08

ង្កើសុចកីូ�ង្កើ�ី�ម

រង្កើបៀបង្កើប្រប�វា

ង្កើ�តុអី�សុ�ទំធ�កុូមារ  
មានសារៈសំុខាន់

ចំណុ៍ចសុកូមមភាព
ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យទាំ�ំ�ប់ 

ឯកូសារសំុខាន់ៗ

សុន្ទាា នុប្រកូម

ង្កើរឿ�ប្រ�យំ៉ាា �ផ្នែ�លអែកូបង្កើ�ើ�ង្កើតា 
លនង្កើយ៉ា�យ�ួរព�ចារណា 

ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ ូ

37

169

174

180



5 ចំំណុុចំដែ�លត្រូ�វូពិិចារណាកញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍ុស្តីី�ពិ�សុ្តីវ�ិិភាពិកុមារតាមត្រូប់ព័ិន្ធធអន្ធឡាញ 5RIGHTS

25

ឱ្យកាសុផ្នែ�ល�ីល់ង្កើដ្ឋាយបរយិ៉ាកាសុឌី�ជី�ថលង្កើ��រតួន្ទាទំ�យ៉ាា �សំុខាន់កូែុ�ការអភ�វឌីឍរបស់ុកុូមារ ង្កើ��យអាចមានសារៈសំុខាន់
សុប្រមាប់ជី�វតិ ន��ការរស់ុរានមានជី�វតិរបស់ុកុូមារ ជាព�ង្កើសុសុកូែុ�សិានភាពមានវបិតី�។ រ�ាភា���ួរផ្នែតចាត់វធិ្លានការសុមប្រសុប
ទាំ�ំអស់ុង្កើ��ម �ីការពារកុូមារព�ហាន�ភ័យចំង្កើពា�សុ�ទំធ�រស់ុរានមានជី�វតិ ន��ការអភ�វឌីឍរបស់ុពួកូង្កើ�។ ហាន�ភ័យទាំក់ូទំ�
នះ�ខ្ញុំាះមសារ ទំំន្ទាក់ូទំំន� ការប្របប្រពះតី ន��កូ�ចចសុនារមួមាន កូែុ�ចំង្កើណាមរបស់ុង្កើ�ស�ង្កើទំៀត ខ្ញុំាះមសារ���ា ន���ាូវង្កើភទំ 
ការឈ្លាា នពាន ន��ការង្កើបៀតង្កើបៀនតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត ការង្កើល�ផ្នែលី� ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច ន��ការរំង្កើលាភបំពាន រមួទាំ�ំការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច
�ាូវង្កើភទំ ន��ការរំង្កើលាភបំពាន ន��ការ�សពី�ាយ ឬការញុ�ញ�់ឱ្យយង្កើ�ី�អតីឃាត ឬសុកូមមភាព�ំរាមកំូផ្នែ���ល់អាយុជី�វតិ 
រមួទាំ�ំង្កើដ្ឋាយឧប្រកូ��ាជីន ឬប្រកូមុប្របដ្ឋាប់អាវ�ុផ្នែ�លប្រតវូ�នចាត់តា�ំជាង្កើភរវកូរ ឬប្រជីលុន�យម���ា។ រ�ាភា���ួរផ្នែតកំូណ៍ត់
អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន��ង្កើដ្ឋា�ប្រសាយហាន�ភ័យផ្នែ�លកំូពុ�ង្កើកូ�តមានផ្នែ�លកុូមារប្របឈមមុខ្ញុំកូែុ�បរបិទំចប្រម�ុ រមួទាំ�ំតាមរយៈការសីាប់
ទំសុសនៈរបស់ុពួកូង្កើ�ង្កើល�លកុូណ៍ៈនៃនហាន�ភ័យព�ង្កើសុសុផ្នែ�លពួកូង្កើ�ប្របឈមមុខ្ញុំ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  1437

យុទសិាក្រស្សតសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី��មីង ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីនុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុដែ�លកុមារអា�ទទួល
បានុពីិបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល។ ក្មេនុះមានុន័ុយថាមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�មីងកៃងុការកាត់បនុាយហានិុភ័យ កាត់បនុាយលទភិាពិច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
ដែ�លក្មេកីតក្មេ�ងី ក្មេដាះក្រសាយការខ័��ខាតដែ�លបានុក្មេកីតក្មេ�ងី និុងពិិចាំរ�ពីិរក្មេបៀបដែ�លផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេអា�បាះពាល់�ល់
អៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស�ុងក្មេក្រកាយ ក្របសិ្សនុក្មេបីអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេនាះ� (ឬទំនុង�) កុមារ។ ការរ�នាផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លរពឹំិងថានឹុងមានុការ
��លរមួក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារគឺឺ��ំណុ៍�សំ្សខាន់ុ។

ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�លក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ងន់ុ�ងរក្រតវូ័បានុទទួលរងក្មេដាយកុមារមួយ�ំនួុនុ មនុុស្សសរាប់លានុនាក់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀតជួីបក្របទះនឹុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់តាម

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

1.   ការកំូណ៍ត់ហាន�ភ័យ ន��ការកាត់បនយិង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ

ដែផ្សាៃកក្មេនុះដែស្សើងយល់អំពីិក្របធានុ�ក្រមះុ�ំនួុនុក្របា ំដែ�លអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរគិឺតក្មេ�ក្មេពិលក្មេ�ើីការរ�នា បក្មេងើីត និុងអនុុវ័តត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

ង្កើរឿ�ប្រ�យំ៉ាា �

1. ការកំូណ៍ត់ហាន�ភ័យ ន��ការកាត់បនយិង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ
2.  ការង្កើល�កូកូមពស់ុការចូលង្កើប្រប� ភាពង្ហាយប្រសុលួ ន��ការរមួបញ្ចចូល
3. ការកូសា�ផ្នែខ្ញុំសសុងី្ហាក់ូនៃនការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូ ន��ការសុ�ការ
4. ការរមួបញ្ចចូលការរចន្ទាផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារ 
5. ការធ្លាន្ទាប្របសុ�ទំធភាព

បញ្ហាា នីុមួយៗទាំងំក្មេនុះគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�ក្មេ�ក្មេពិលអនុុវ័តត�ំណុ៍�ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំងំ�ប់ក្មេ�ក្មេលីទំព័ិរក្មេលខ័ 38។

37. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

 ង្កើរឿ�ប្រ�យំ៉ាា �ផ្នែ�លអែកូបង្កើ�ើ�ង្កើតា លនង្កើយ៉ា�យ�ួរព�ចារណា

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en


5 ចំំណុុចំដែ�លត្រូ�វូពិិចារណាកញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍ុស្តីី�ពិ�សុ្តីវ�ិិភាពិកុមារតាមត្រូប់ព័ិន្ធធអន្ធឡាញ 5RIGHTS
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អីុនុ�ឺណិ៍តកៃងុទក្រមង់មួយ ឬទក្រមង់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។ �ឧទាំ�រណ៍៍ មានុហានិុភ័យ�ក្មេក្រ�ីនុពីិការឃ្លាំា កំ្មេមីលពាណិ៍ជីាកមេ ឬការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ ការ
បាះពាល់នឹុងព័ិត៌មានុមិនុពិិត ឬការក្មេបាកក្របាស់្ស អៃកលួ� ឬការស្សមាតុ ក្រស្សបក្មេពិលកុមារមួយ�ំនួុនុតិ�ទទួលរងនុ�វ័ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ងន់ុ�ងរច្នៃនុការរកំ្មេលាភ
បំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ 
ហានិុភ័យ�ក្មេក្រ�ីនុមានុការក្មេកីនុក្មេ�ងី។ ទាំងំក្មេនុះជីះឥទិពិិល�ល់កុមារតាមរក្មេបៀបក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  ក្មេ�ីយទក្រមង់ច្នៃនុការបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់មួយអា�ផ្សាតល់ផ្សាា�វ័
ក្មេ�កាន់ុទក្រមង់ច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។38

ក្របក្មេភទ�ស្សកលច្នៃនុពិិភពិអនុឡាញ មានុន័ុយថា កុមារក្របឈមមុខ័នឹុងហានិុភ័យក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត����ៃ �ក្មេក្រ�ីនុ ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិទីតាងំភ�មិ
សាក្រស្សតរបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�យី។ បាុដែនុតបរបិទក្មេផ្សាសង�ៃ ក៏អា�បក្មេងើីនុកងើល់�ក់លាក់ផ្សាងដែ�រ។ កៃងុករណី៍ខ័ាះ កុមារអា�ជួីបការលំបាកក្មេដាយសារកងើះ
លទភិាពិក្មេក្របីក្របាស់្សមជីឈដាា នុអនុឡាញ។ កៃងុករណី៍ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត វាអា�មានុទំនាក់ទំនុងរវាងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត�មួយនឹុង
បទពិិក្មេសា�ន៍ុក្មេក្រ�ប�ត ញរបស់្សកុមារ។ ហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ក់លាក់ដែតងដែតមកក្រតតួ�ៃ ។ មានុសាា ប័នុតិ�តួ� ឬក្រកមុមួយ�ំនួុនុត��
ដែ�លយក�ិតតទុកដាក់ក្មេលីបញ្ហាា ក្មេនុះ។ 

កតាត ����ក្មេភទ អាយុ សាា នុភាពិក្រគឺសួារ សាា នុភាពិក្មេស្ស�ាកិ�េស្សងាម ទីតាងំ បទពិិក្មេសា�ន៍ុ និុងលទភិាពិក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល អា��ា ស់្ស
បត�រហានិុភ័យ និុងវ័�ីិដែ�លកុមារជួីបក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ ហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់មួយ�ំនួុនុបាះពាល់�ល់ស្ស�គឺមន៍ុ និុងទំក្មេនារក្មេភទកុមារទាំងំម�ល៖ 
�ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេកេងក្រសី្សទាំក់ទាំញកក្រមិតច្នៃនុការរកំ្មេលាភបំពានុកាន់ុដែតខ័ពស់្ស បាុដែនុតស្សក្រមាប់ក្មេកេងក្របសុ្ស ការរកំ្មេលាភបំពានុទំនុង�កាន់ុដែត�ងន់ុ�ងរ។39 
បទដាា នុវ័បី�ម៌ជំុីវ័ញិភាពិ�បុរស្សក៏ក្មេ�ើីឱ្យយបញ្ហាា ច្នៃនុការរកក្មេ�ីញ និុងការរាយការណ៍៍ក្មេក្រកាមការរកំ្មេលាភផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារកាន់ុដែតអាក្រកក់ក្មេ�ៗ។40 
ហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក៏អា�ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីនុក្មេដាយក្មេវ័ទិកាដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីកៃងុលកុណ៍ៈដែ�លក្មេលីកទឹក�ិតត�ល់ការដែ�ករដំែលកខ័ាឹមសារ
គួឺរឱ្យយភំាក់ក្មេផ្សាអីល និុងគួឺរឱ្យយចាំប់អារមេណ៍៍ ឬពួិកវាអា�បងាា ញព័ិត៌មានុ ឬផ្សាសពិើផ្សាាយអាកបីកិរយិ៉ារបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមួយ�ំនួុនុ ពីិក្មេក្រពាះវាជំីរញុ
ឱ្យយមានុការ��លរមួក្របកបក្មេដាយផ្សាល�ំក្មេណ៍ញ។

អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្រតវូ័ដែតគិឺតគឺ�រពីិហានិុភ័យទាំងំអស់្ស�ំក្មេពាះកុមារ និុងចាំត់វ័ធិានុការក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយពួិកវា។ ឧបករណ៍៍សំ្សខាន់ុ
ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ហានិុភ័យគឺឺក្រកបខ័័ណ៍ឌ  4Cs។

ការចាំត់ថាៃ ក់ CO:RE 4Cs ទទួលសាា ល់ថាហានិុភ័យតាមអីុនុ�ឺណិ៍តក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេ�ក្មេពិលកុមារ៖

• ��លរមួ�មួយ និុង/ឬក្រតវូ័បានុបាះពាល់ក្មេ�នឹុងមាត�កាក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ 

• បទពិិក្មេសា�ន៍ុ និុង/ឬ ក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ� ទំំន្ទាក់ូទំំន�ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ

• សាកសី ��លរមួ និុង/ឬ �ជីនុរងក្មេក្រ�ះច្នៃនុ ការប្របប្រពះតីក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ

• គឺឺ�ភាគីឺ និុង/ឬក្រតវូ័បានុក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេក្មេដាយ កូ�ចចសុនាក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ។

ក្របភពិ៖ មាតិកា CO:RE ទំនាក់ទំនុង ក្របក្រពឹិតតិ កិ�េស្សនុា - ក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិ 4Cs ច្នៃនុហានិុភ័យតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ2021 41

CO:RE មាត�កា
កុូមារជាអែកូទំទួំល

ទំំន្ទាក់ូទំំន�
កុូមារជាអែកូចូលរមួ

ប្របប្រពះតី�
កុូមារជាតារាសុផ្នែមី�

កូ�ចចសុនា
កុូមារជាអែកូង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ

បំពាន
មាតិកា�ឹងា ច្នៃក្រពិច្នៃផ្សាស ក្រកា�ើិក 
ក្របកាន់ុពិ�ជីសាស្សន៍៍ុ ស្សអប់ និុង

ក្រជីលុនិុយម

ការក្មេបៀតក្មេបៀនុ ការលួ�តាមដានុ 
អាកបីកិរយិ៉ាស្សអប់ក្មេខ័ពីម ការ
ឃ្លាំា កំ្មេមីលដែ�លមិនុ�ង់បានុ

ការគំឺរាមកំដែ�ង ការស្សអប់ក្មេខ័ពីម ឬ
ស្សកមេភាពិមិតតភ័កតិ�អរភិាពិ ឧ.ការ

ឌឺី�ង ការមិនុរាប់បញ្ញេ�ល ការក្មេ�ើី
ឱ្យយខាេ ស់្សក្មេគឺ

ការលួ�អតតស្សញ្ហាា ណ៍ ការដែកាងបនុាំ 
ការបនុាំ ការក្មេបាកក្របាស់្ស ការ

ក្មេលងដែលីង ការជីក្រមិតទាំក្របាកតាម
អីុដែមល ហានិុភ័យសុ្សវ័តាិភាពិ

�ាូវង្កើភទំ
អាស្សអាភាស្ស (ក្រស្សប�ាប់ និុង

ខុ័ស្ស�ាប់) ការរមួក្មេភទ 
ច្នៃនុវ័បី�ម៌ បទដាា នុរ �បភាពិរាងកាយ

ការក្មេបៀតក្មេបៀនុផ្សាា�វ័ក្មេភទ 
ការក្មេបៀតក្មេបៀនុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេកេងក្រសី្ស 

ការបក្មេងើីត និុងការដែ�ករដំែលកស្សមាា រ
រកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ

ការក្មេបៀតក្មេបៀនុផ្សាា�វ័ក្មេភទ សារផ្សាា�វ័ក្មេភទ
ដែ�លមិនុមានុការក្រពិមក្មេក្រពិៀង 

ស្សមាព �ផ្សាា�វ័ក្មេភទ

ការគំឺរាមកំដែ�ងបក្មេញ្ញេញ
ព័ិត៌មានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ ការជួីញ��រកៃងុ
ក្មេ�លបំណ៍ងក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ 

ការផ្សាាយការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ
ក្មេលីកុមារ

�ុណ៍តនៃមា
មាតិកាក្មេ�ើីទីផ្សាារ ឬបក្មេងើីតក្មេដាយ
អៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមិនុស្សមក្រស្សបតាម

អាយុ ព័ិត៌មានុខុ័ស្ស/ព័ិត៌មានុ
មិនុពិិត

ការបញ្ញេុះបញ្ញេ�លមក្មេនាគឺមវ័�ិា  ការ
ក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្ស��លរមួក្មេភរវ័កមេ និុង

ក្រជីលុនិុយម

ស្ស�គឺមន៍ុអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សដែ�ល
អា�បងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ ឧ. ការក្មេ�ើីបាប
ខ័ាួនុឯង ក្របឆ្នាំងំការចាំក់វាាក់សាងំ

ស្សមាព �ពីិមិតតភកិិ

តក្រមងព័ិត៌មានុ ភាពិលំក្មេអៀងច្នៃនុ
ទក្រមង់ព័ិត៌មានុ ការដែបងដែ�កមិនុក្មេស្សេី

ការរ�នាដែបបបញ្ញេុះបញ្ញេ�ល

ភាពចប្រម�ុ ការបំពានុក្មេលីការការពារឯកជីនុភាពិ និុងទិនុៃន័ុយ ហានិុភ័យសុ្សខ័ភាពិផ្សាា�វ័កាយ និុងផ្សាា�វ័�ិតត ទក្រមង់ច្នៃនុការក្មេរសី្សក្មេអីង

38. ការកសាងពិិភពិឌីីជីីថលដែ�លយុវ័ជីនុស្សមនឹុងទទួលបានុ 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2020។
39. លទផិ្សាលផ្សាលប័ក្រតការវ័និិុក្មេយ៉ាគឺក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិឆ្នាំៃ  ំ2020ភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ស្សកលក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2020 ទំព័ិរ 2។
40.  ផ្សាលរខំានុពីិក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក្មេ�ក្របក្មេទស្សក្មេកនុយ៉ាា ៖ ភស្សតុតាងស្សតីពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត ភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ស្សកលក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ

�ិងាក្មេលីកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021 ទំព័ិរ 68 ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/uploads/5rights-priorities---online-harms-bill.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/AR%202020%20Safe%20Online%20Results%20designed%20final.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-10/DH%20Kenya%20Report.pdf
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រ�ាភា���ួរផ្នែត��ត�ូរព�ការ�ា ស់ុបូីរតួន្ទាទំ�របស់ុកុូមារ ន��ទំ�ភាែ ក់ូង្ហាររបស់ុពួកូង្កើ�ង្កើ�កូែុ�ព�ភពទំំង្កើន�ប សុមតភិាព ន��ការយល់
�ះ�របស់ុកុូមារ ផ្នែ�លអភ�វឌីឍម�នង្កើសុម��ែ ង្កើល�ផ្នែ�ែកូជំីន្ទាញ ន��សុកូមមភាព ន��លកុូណ៍ៈចប្រម�ុនៃនហាន�ភ័យផ្នែ�លពាក់ូព័នធ។ 
ការព�ចារណាទាំ�ំង្កើន្ទា�ប្រតវូផ្នែតមានតុលយភាពជាមួយនះ�សារៈសំុខាន់នៃនការអនុវតីសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�ង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នផ្នែ�ល�ន
�បំ្រទំ ន��កូប្រម�តនៃនបទំព�ង្កើសា�ន៍ ន��សិានភាពន�មួយៗ។ រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថាអែកូ�ីល់ង្កើសុវាឌី�ជី�ថល�ីល់ង្កើសុវាកូមមផ្នែ�ល
សុមរមយសុប្រមាប់សុមតភិាពវវិតីន៍របស់ុកុូមារ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  2043

សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារប្រ�ប់របូប្រតវូផ្នែតប្រតវូ�នង្កើ�រព ការពារ ន��បំង្កើពញង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ ការនៃចែប្របឌី�តកូែុ�បង្កើចចកូវទិំា
ឌី�ជី�ថលបា�ពាល់�ល់ជី�វតិរបស់ុកុូមារ ន��សុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�តាមរង្កើបៀបផ្នែ�លទូំលំទូំលាយ ន��អាប្រស័ុយ�ែ ង្កើ�វញិង្កើ�មកូ 
ង្កើទាំ�ប�ជាកុូមារម�នចូលង្កើប្រប�អុ�ន�ឺណ៍� តក៏ូង្កើដ្ឋាយ។ ការចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថលប្របកូបង្កើដ្ឋាយអតន័ិយអាច�បំ្រទំកុូមារ
ឱ្យយ�ះ�ព�កូប្រម�តង្កើពញង្កើលញនៃនសុ�ទំធ�សុុ�វលិ នង្កើយ៉ា�យ វបី�ម៌ ង្កើសុ�ាកូ�ចច ន��សុ�គមរបស់ុពួកូង្កើ�។ ង្កើទាំ�ជាយ៉ាា �ណាក៏ូង្កើដ្ឋាយ 
ប្របសុ�នង្កើប�ការដ្ឋាក់ូបញ្ចចូលឌី�ជី�ថលម�នប្រតវូ�នសុង្កើប្រមចង្កើទំ វសិុមភាពផ្នែ�លមានប្រសាប់ទំំន�ជាង្កើកូ�នង្កើ��� ន��បញ្ជាា ថម�អាច
ង្កើកូ�តង្កើ���។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  444

ស្សពិើច្នៃថងក្មេនុះ ការ��លក្មេ�កាន់ុពិិភពិអនុឡាញមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សស្សក្រមាប់កុមារកៃងុការយល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺ និុងស្សក្មេក្រម�
បានុនុ�វ័ស្សកាត នុុពិលក្មេពិញក្មេលញរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ ក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតរមួបញ្ញេ�លទាំងំក្មេ�កៃងុការគិឺត 
និុងកៃងុការអនុុវ័តត។45 ក្មេនុះមានុន័ុយថា វាក្រតវូ័ដែតមានុ�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ ក្មេ�ីយគួឺរដែតកសាងក្មេលីការអនុុវ័តត និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ លអបំផុ្សាតដែ�ល
មានុក្រសាប់ �ពិិក្មេស្សស្សកៃងុសាា នុភាពិដែ�ល�នុធានុមានុកក្រមិត។ ថាក្មេតីការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញមានុន័ុយថាការអនុុម័ត�ាប់ដែ�លមានុក្រសាប់ (ឧទាំ�រណ៍៍ទាំក់ទងនឹុងការការពារកុមារ ការការពារអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ឬបទបីញ្ញាតតិ
ទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ) ក្មេ�នឹុងបរបិទសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឬការបក្មេងើីត�ាប់ថេីក៏ក្មេដាយ វាក្រតវូ័ដែតក្មេលីកកមពស់្សការរមួបញ្ញេ�ល 
និុងស្សមភាពិស្សក្រមាប់កុមារទាំងំអស់្ស មិនុថាអៃក� ឬកដែនុាង�ដែ�លពួិកក្មេគឺក្មេ�ក្មេនាះក្មេ�យី។ 

រ�ាភា���ួរផ្នែតង្កើល�កូកូមពស់ុការនៃចែប្របឌី�តបង្កើចចកូវទិំាផ្នែ�លង្កើ�ា�យតបនះ�តប្រមវូការរបស់ុកុូមារផ្នែ�លមានប្របង្កើភទំព�ការភាពង្កើ�ស�ៗ�ែ  
ន��ធ្លាន្ទាថា�ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមមឌី�ជី�ថលប្រតវូ�នរចន្ទាង្កើ���សុប្រមាប់ភាពង្ហាយប្រសុលួជាសុកូល �ូង្កើចែ�ពួកូង្កើ�អាចង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ
�នង្កើដ្ឋាយកុូមារទាំ�ំអស់ុង្កើដ្ឋាយ�ម នកូរណ៍� ង្កើល�កូផ្នែល� ន��ង្កើដ្ឋាយម�នចា�ំច់មានការសុប្រមបខ្ញុំាួន។ កុូមារផ្នែ�លមានព�ការភាព
�ួរផ្នែតចូលរមួកូែុ�ការរចន្ទា ន��ការ�ីល់ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ �ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមមផ្នែ�លបា�ពាល់�ល់ការសុង្កើប្រមច�ននូវសុ�ទំធ�
របស់ុពួកូង្កើ�ង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  9146

2. ការង្កើល�កូកូមពស់ុការចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ ភាពង្ហាយប្រសុលួង្កើប្រប� ន��ការរមួបញ្ចចូល៖

ជាមួយនះ�ការពប្រ��កូប្របព័នធអុ�ន�ឺណ៍� តផ្នែ�លមានតនៃមាសុមរមយង្កើ�កាន់ប្របង្កើទំសុកំូពុ�អភ�វឌីឍន៍ វាមានតប្រមវូការជាបន្ទាា ន់កូែុ�ការ
ដ្ឋាក់ូវធិ្លានការង្កើ��ម �ីកាត់បនយិហាន�ភ័យ ន��ការ�ំរាមកំូផ្នែ��ចំង្កើពា�កុូមារទាំ�ំង្កើន� ខ្ញុំណ៍ៈង្កើពលផ្នែ�លអនុញ្ជាញ តឱ្យយពួកូង្កើ�ទាំញ
យកូប្របង្កើយ៉ាជីន៍ព�អតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍ទាំ�ំអស់ុនៃនព�ភពឌី�ជី�ថល។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ202042

41. ខ័ាឹមសារ ទំនាក់ទំនុង ការក្របក្រពឹិតត កិ�េស្សនុា ការក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិ 4Cs ច្នៃនុហានិុភ័យក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត, CO: RE 2021 ។
42. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
43. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
44. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
45.  ឧទាំ�រណ៍៍៖ កុមារពិិការ ឬកុមារមកពីិក្រកមុជីនុ�តិភាគឺតិ�ដែ�លខ័ើះខាត កុមារតាម�ិក្មេញ្ញេីមផ្សាា�វ័ កុមារ�ា ស់្សទីលំក្មេ� និុងកុមារ�ំ�កក្រស្សកុ ក្មេ�កៃងុ�ំក្មេ�មកុមារ

�ច្នៃទក្មេទៀត។ បញ្ហាា ក្មេនុះក្រតវូ័បានុពិិភាកាបដែនុាមក្មេទៀតក្មេ�កៃងុក្របធានុបទ�ក្រមះុខាងក្មេក្រកាម។ ព័ិត៌មានុបដែនុាមអំពីិមា�ដែ�ល និុងបញ្ញាីក្រតតួពិិនិុតយមានុក្មេ�កៃងុ 'សំ្សក្មេ�ង' គឺឺមិនុ
ក្រគឺប់ក្រ�ន់ុក្មេទ៖ ការយល់ក្មេ�ីញមាក្រតា 12 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ Laura Lundy ឆ្នាំៃ  ំ2013។

46. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC  ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://core-evidence.eu/updating-the-4cs-of-online-risk/
https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_b5fec426d50d4a21b721489099b5781f.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
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កុមារមិនុដែមនុ�ក្រកមុ����ៃ ក្មេទ។ ក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតអា���លក្មេក្របីបានុ និុងរមួបញ្ញេ�លក្មេ�ីមីកី្មេ��ល់
កុមារទាំងំអស់្ស មិនុថាអៃក� និុងកដែនុាង�ក៏ក្មេដាយ។ "ការដែបងដែ�កតាមឌីីជីីថល" ទំនុង�ក្មេកីតក្មេ�ងីដែ�លកុមារមួយ�ំនួុនុមានុ
ភាពិងាយក្រស្សលួកៃងុការក្មេក្របីក្របាស់្សអីុនុ�ឺណិ៍ត ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�លអៃកក្មេផ្សាសងក្មេទៀតមិនុក្រតវូ័បានុរាប់បញ្ញេ�លក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេទ។ 
ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្រតវូ័ដែតមានុលកុណ៍ៈស្សមក្រស្សបតាមអាយុ និុង�ំក្មេណី៍រការស្សក្រមាប់កុមារទាំងំអស់្សក្មេដាយមិនុគិឺតពីិក្មេភទ ពិ�ជីសាស្សន៍ុ សាស្សនា 
ស្សញ្ហាា តិ �តិសាស្សន៍ុ ពិិការភាពិ ឬលកុណ៍ៈក្មេផ្សាសងក្មេទៀត�មួយក្មេ�យី។ ភាសាគួឺរដែតអា���លក្មេក្របីបានុ និុងរមួបញ្ញេ�ល ក្មេ�ីយក្របសិ្សនុក្មេបី
ចាំបំា�់ ស្សមាា រគួឺរដែតមានុក្មេ�កៃងុភាសាក្មេផ្សាសងៗ�ៃ មួយ�ំនួុនុ។ ស្សមាា រសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី
ក្មេ�កៃងុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់�មួយកុមារ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ៖ំ យ៉ាា ងក្មេហា��ស់្ស ពួិកក្មេគឺគួឺរដែតមានុលកុណ៍ៈស្សមក្រស្សបតាមអាយុ 
មិនុក្របកាន់ុក្មេភទ និុងអា���លក្មេក្របីបានុយ៉ាា ងងាយក្រស្សលួស្សក្រមាប់កុមារដែ�លមានុអាយុខុ័ស្ស�ៃ  និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំរំបស់្សពួិកក្មេគឺ។ 
កដែនុាង�ដែ�លអកុរកមេក្មេ�មានុកក្រមិត ស្សមាា រដែ�លក្មេមីលក្មេ�ីញ  
�ញឹកញាប់នឹុងទទួលបានុសារដែ�លមានុក្របសិ្សទភិាពិ�ង។ ការក្មេក្របីក្របាស់្សពាកយក្រស្សប�ៃ ក្មេ�ទ�ទាំងំក្មេវ័ទិកាជួីយក្មេ�ើីឱ្យយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេ�
ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តកាន់ុដែតងាយក្រស្សលួយល់ និុងអា���លក្មេក្របីបានុស្សក្រមាប់កុមារ និុងក្រកមុក្រគឺសួារ ក្រពិមទាំងំអៃកដែថទាំរំបស់្សពួិកក្មេគឺ។47

អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្រតវូ័ដែតធានាថាពួិកក្មេគឺកំពុិងក្មេលីកកមពស់្សការ��លក្មេក្របីស្សក្រមាប់កុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងរមួបញ្ញេ�លពួិកក្មេគឺក្មេ�កៃងុ
�ំក្មេណី៍ររបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�ីមីឱី្យយមជីឈដាា នុឌីីជីីថលមានុសុ្សវ័តាិភាពិ។  

មនុសុសង្កើពញវយ័ ន��កុូមារប្រតវូ�នប្របឈមមុខ្ញុំនះ�ហាន�ភ័យ ន��ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូជាង្កើប្រច�នង្កើ�ង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� ត។ ង្កើទាំ�ជាយ៉ាា �ណា
ក៏ូង្កើដ្ឋាយ កុូមារ�ឺជាជីនផ្នែ�លង្ហាយរ�ង្កើប្រ��ជា�ង្កើ�។ កុូមារខ្ញុំា�ក៏ូង្ហាយរ�ង្កើប្រ��ជា�ប្រកូមុកុូមារ�នៃទំង្កើទំៀតផ្នែ�រ ឧទាំ�រណ៍៍ កុូមារ
ព�ការ ឬកុូមារផ្នែ�លកំូពុ�ង្កើ�ី��ា ស់ុទំ�លំង្កើ�។ អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យប្រតវូធ្លាន្ទាថាកុូមារទាំ�ំអស់ុអាចអភ�វឌីឍ ន��ទំទួំល
�នការអប់រំង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលផ្នែ�លមានសុុវតិ�ភាព។ �ំន�តផ្នែ�លថាកុូមារង្ហាយរ�ង្កើប្រ�� ង្កើ��យ�ួរផ្នែតប្រតវូ�នការពារព�
ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចចប្រ�ប់ទំប្រម�់ទាំ�ំអស់ុ ប្រតវូ�ន�ូសុផ្នែច�ង្កើ�កូែុ�អនុសុញ្ជាញ អ�គការសុ�ប្របជាជាត�សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ202048

ង្កើ��ម �ីរមួបញ្ចចូល�លវ�ិកូចប្រម�ុនៃនមជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលសុប្រមាប់សុ�ទំធ�កុូមារ 
រ�ាភា���ួរផ្នែតកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍សិាប័នរដ្ឋាា ភ��លផ្នែ�លមានកាតពីកូ�ចចសុប្រមបសុប្រមលួង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ង្កើ�លការណ៍៍
ផ្នែណ៍ន្ទា ំន��កូមមវ�ិ�ទាំក់ូទំ�នះ�សុ�ទំធ�កុូមារកូែុ�ចំង្កើណាមសិាប័នរដ្ឋាា ភ��លកូណីាល ន��រដ្ឋាា ភ��លថាែ ក់ូង្កើ�ស�ៗង្កើទំៀត។ យនីការ
សុប្រមបសុប្រមលួថាែ ក់ូជាត�ផ្នែបបង្កើន��ួរផ្នែតចូលរមួជាមួយសាលាង្កើរៀន ន��វស័ិុយបង្កើចចកូវទិំាព័ត៌មាន ន���មន្ទា�មន៍ ង្កើ��យ
សុ�ការជាមួយ�ុរកូ�ចច សុ�គមសុុ�វលិ បណ៍ឌ� តសុភា ន��អ�គការន្ទាន្ទា ង្កើ��ម �ី�ះ�ព�សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល
ង្កើ�កូប្រម�តអនីរវស័ិុយ ជាត� ថាែ ក់ូតំបន់ ន��ថាែ ក់ូមូលដ្ឋាា ន។ វា�ួរផ្នែតង្កើ�ីតង្កើល�ផ្នែ�ែកូបង្កើចចកូវទិំា ន��ជំីន្ទាញពាក់ូព័នធង្កើ�ស�ង្កើទំៀត
ង្កើ�កូែុ� ន��ង្កើប្រ�រដ្ឋាា ភ��ល តាមតប្រមវូការ ង្កើ��យប្រតវូ�នវាយតនៃមាង្កើដ្ឋាយឯកូរាជីយសុប្រមាប់ ប្របសុ�ទំធភាពកូែុ�ការបំង្កើពញកាតពីកូ�ចចរបស់ុខ្ញុំាួន។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ីបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  2749

ទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័ស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញពាក់ព័ិនិុនឹុងមនុុស្សស ឯកក្មេទស្ស និុងសាា ប័នុ�ក្មេក្រ�ីនុ រមួទាំងំរដាា ភិបាល 
ការអនុុវ័តត�ាប់ អាជីីវ័កមេ អៃកអប់រ ំជំីនួុយផ្សាា�វ័�ិតត-ស្សងាម ក្រគឺសួារ និុងកុមារ។ តំណ៍ភាា ប់មួយ�ំនួុនុក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់មានុបងាា ញពីិ
ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័កាន់ុដែតខ័ពស់្ស។50 �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេស្សវាកមេដែ�លទំនុង�ក្រតវូ័បានុ��លក្មេក្របី ឬបាះពាល់�ល់កុមារ គួឺរដែតពិិចាំរ�ថាក្មេតី
លកុណ៍ៈពិិក្មេស្សស្ស�មួយរបស់្សវាបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ល់កុមារដែ�រឬក្មេទ។ ពួិកក្មេគឺគួឺរដែតក្មេ�ើីដែបបក្មេនុះមុនុក្មេពិល��លរមួ�មួយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស�
កុមារ។ �ក្មេរឿយៗវាក្រតវូ័បានុក្មេគឺក្មេ�ថា "សុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា" ឬ "ការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ"។ សុ្សវ័តាិភាពិតាមលំនាកំ្មេ�ីមគួឺរដែត�
បទដាា នុមួយ។

3. ការបង្កើ�ើ�តផ្នែខ្ញុំសរចងី្ហាក់ូនៃនការទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូ៖

47. ស្ស�មក្មេមីលការដែណ៍នាអំំពីិសារៈសំ្សខាន់ុច្នៃនុភាសា និុងនិុយមន័ុយ ក៏����ដែផ្សាៃកស្សទាំេ នុុក្រកម។
48. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
49. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
50. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិ�ុរកិ�េ និុងសិ្សទិិមនុុស្សស។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_b5fec426d50d4a21b721489099b5781f.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរមួមានុទាំងំការការពារក្មេក្រ�ះថាៃ ក់មុនុក្មេពិលវាក្មេកីតក្មេ�ងី និុងចាំត់វ័ធិានុការ
ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមានុក្មេរឿងខុ័ស្សក្របក្រកតី។ យនុតការច្នៃនុពាកយបណ៍តឹ ង និុងការរាយការណ៍៍ក្រតវូ័ដែតអា���ល�ំក្មេណី៍រការបានុ និុងដាក់ស្សញ្ហាា ស្សមាា ល់
យ៉ាា ង�ាស់្សក្មេ�ីមីឱី្យយកុមារ អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកជំីនាញដែ�លក្រតវូ័ការពួិកក្មេគឺអា�ដែស្សើងរក និុងក្មេក្របីក្របាស់្សវាបានុយ៉ាា ងងាយក្រស្សលួ។ ក្មេ�កៃងុ
ក្របព័ិនិុអាជីីវ័កមេអនុឡាញ យនុតការគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដាក់ឱ្យយ�ំក្មេណី៍រការដែ�លអនុុញ្ហាា តឱ្យយមានុការក្រតតួពិិនិុតយ និុងវាយតច្នៃមារបាយការណ៍៍ច្នៃនុ
ពាកយបណ៍តឹ ង ��ក្មេ�ៃះ�ំណុ៍�ដែ�លមានុការក្រពិយួបារមាអា�ក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយបានុយ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្ស។

�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិក្រតវូ័បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាស់្សលាស់្សស្សក្រមាប់ការបងាើ រ និុងការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងក្មេដាះក្រសាយក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមានុក្មេរឿង
ខុ័ស្សក្របក្រកតី។ ក្មេនុះរមួបញ្ញេ�លទាំងំការក្របម�លទិនុៃន័ុយអំពីិរបាយការណ៍៍ និុងពាកយបណ៍តឹ ង ��ក្មេ�ៃះពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុក្រតតួពិិនិុតយ និុងវ័ភិាគឺ
ក្មេ�ីមីដីែកលមអក្របព័ិនិុ។ កុមារ និុងមាតាបិតា/អៃកដែថទាំមិំនុគួឺរទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការការពារ ឬក្មេដាះក្រសាយហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
ដែ�លពួិកក្មេគឺមានុការយល់�ឹង ឬការក្រគឺប់ក្រគឺងតិ�តួ�ក្មេ�យី។ ការយល់ក្រពិមមិនុអា�ក្មេក្របីក្មេ�ីមីលុីបបំបាត់សាា ប័នុសាធារណ៍ៈ ឬឯកជីនុពីិ
ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សពួិកក្មេគឺទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេទ។ ការរមួបញ្ញេ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ
ក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ដែ�លមានុក្រសាប់ស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិផ្សាលិតផ្សាល51 ការការពារកុមារ52 សិ្សទិិកុមារ53 និុងសិ្សទិិអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស54 អា�ជួីយ
បក្មេញ្ញា�ស្សគឺមាា តកៃងុការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងការក្មេ�ើីការ�ន់ុ�ៃ ក្មេលី�នុធានុ តួនាទី និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័។ វាគួឺរដែតមានុ និុងក្រតវូ័ដែតមិនុមានុ
�ក្មេនាា ះក្របក្មេហាងផ្សាា�វ័�ាប់ ដែ�លបំ�ា ញសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេនាះក្មេទ។

វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សដែ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�ល និុងរមួបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុដែផ្សាៃកក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
ដែ�លពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្ស ចាំប់ពីិដែផ្សានុការអីុនុ�ឺណិ៍តថាៃ ក់�តិ រ��ត�ល់កមេវ័�ីិសិ្សកាអប់រ ំតាមរក្មេបៀបដែ�លមានុតមាា ភាពិ គឺណ៍ក្មេនុយយភាពិ 
និុងអា�អនុុវ័តតបានុ។ ការបក្មេងើីត silos អា�នាឱំ្យយមានុវ័វិាទបទបីញ្ញាតតិ និុងការដែបងដែ�កក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងការអនុុវ័តត។ 

អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្រតវូ័ដែតទទួលយកភាពិស្សេគុឺសាេ ញច្នៃនុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័ស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងធានាថា
មានុយនុតការច្នៃនុកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ និុងការ�កំ្រទស្សក្រមាប់មនុុស្សសក្រគឺប់�ៃ ក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់ ��ក្មេ�ៃះពួិកក្មេគឺអា���លរមួកៃងុការការពារកុមារ
បានុ។ ការយល់�ឹង�ាស់្សអំពីិតួនាទី និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងតួអងាឈានុមុខ័ស្សក្រមាប់ដែផ្សាៃក�ក់លាក់  ក៏�ក្មេរឿងសំ្សខាន់ុផ្សាងដែ�រ។ 

ការការពារកុូមារ ន��មនុសុសវយ័ង្កើកូម� �ឺជាទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូរមួមួយ ង្កើ��យវាអាប្រស័ុយង្កើល�ភា��ពាក់ូព័នធទាំ�ំអស់ុ ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទា�ន
នូវអន្ទា�តប្របកូបង្កើដ្ឋាយច�រភាពសុប្រមាប់ទាំ�ំអស់ុ�ែ ។ ង្កើ��ម �ីឱ្យយវាង្កើកូ�តង្កើ��� អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ឧសុា�កូមម ឪពុកូ
មីាយ អែកូផ្នែថទាំ ំអែកូអប់រំ ន��អែកូពាក់ូព័នធង្កើ�ស�ង្កើទំៀត ប្រតវូផ្នែតធ្លាន្ទាថា កុូមារ ន��មនុសុសវយ័ង្កើកូម�អាចបំង្កើពញសុកីានុពលរបស់ុ
ពួកូង្កើ��ន ទាំ�ំអនឡាញ ន��ង្កើប្រ�បណីាញ។ 

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ202055 

អភ��លកូ�ចចលអន្ទាមំកូនូវអែកូផ្នែ�លមានទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូកូែុ�ការការពារកុូមារព�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត ន��ជា
សិាប័នផ្នែ�លមានភា��ពាក់ូព័នធង្កើប្រច�ន សិាប័ន ឬអ�គភាពជាត�ចប្រម�ុវស័ិុយ។ ម�នមាន�ំរណូាមួយផ្នែ�លសិាប័នភា��ពាក់ូព័នធង្កើប្រច�ន
�ួរផ្នែតអនុម័ត៖ វាអាចទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូចំង្កើពា�អភ��លកូ�ចចរមួ ន��ការប្រតតួព�ន�តយសុ�ទំធ�អំណាច ន��សុមតភិាពរបស់ុប្របង្កើទំសុមួយ
កូែុ�ការទំប់សាើ ត់ ន��ង្កើ�ា�យតបង្កើ�នះ� CSEA តាមប្របព័នធអនឡាញ ឬប្រ�ន់ផ្នែតង្កើ��រតួជាសិាប័នសុប្រមាប់សុប្រមបសុប្រមលួការង្ហារ
ទូំទាំ�ំរដ្ឋាា ភ��ល ឧសុា�កូមម ន��សុ�គមសុុ�វលិ។

ក្របភពិ៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិរបស់្សអងាការ WeProtect Global Alliance ឆ្នាំៃ  ំ201656

51. ស្សតង់ដារ និុងហានិុភ័យស្សក្រមាប់ផ្សាលិតផ្សាល�ក់លាក់ គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2014។
52. មជីឈមណ៍ឌ លការពារកុមារ គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
53. យុទសិាក្រស្សតស្សក្រមាប់សិ្សទិិកុមារ ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
54. ការដែណ៍នាអំំពីិសិ្សទិិអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2014។
55. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

ផ្នែខ្ញុំសសុងី្ហាក់ូនៃនការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូរបស់ុភា��ពាក់ូព័នធ

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specific-products_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/online-resource/childhub-child-protection-hub_en
https://www.coe.int/en/web/children/children-s-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_b5fec426d50d4a21b721489099b5781f.pdf


5 ចំំណុុចំដែ�លត្រូ�វូពិិចារណាកញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍ុស្តីី�ពិ�សុ្តីវ�ិិភាពិកុមារតាមត្រូប់ព័ិន្ធធអន្ធឡាញ 5RIGHTS
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ទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័ទាំងំក្មេនុះក៏ក្រតវូ័បានុឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំផ្សាងដែ�រក្មេ�កៃងុការក្មេបត�ំ�ិតតក្មេផ្សាសងក្មេទៀត រមួទាំងំក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍន៍ុក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ
ដែ�លក្រតវូ័បានុដាក់ក�� 16.2 ក្មេ�ីមី ី"បញ្ញេប់ការរកំ្មេលាភបំពានុ ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ ការជួីញ��រ ក្រពិមទាំងំក្រគឺប់ទក្រមង់ច្នៃនុអំក្មេពីិ�ិងា និុងការ
ក្មេ�ើីទាំរណុ៍កមេកុមារ"។

ក្របភពិ៖ គឺណ៍ៈកមាេ ការអីុនុ�ឺណិ៍ត - សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ៖ ការកាត់បនុាយហានិុភ័យច្នៃនុអំក្មេពីិ�ិងា ការរកំ្មេលាភបំពានុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 201957 

ច�ប់ និងបទប្ប��ត�ិរបស់
រដា� ភិ�ល

វ�ទ�សា� នអប់រ� ការអនុវត�ច�ប់

សង�មសីុវ�ល វ�ស័យឯកជន*

*រមួប��ូល្របតិបត�ិករ, ISP, អ�កផ�ល់មាតិកា, ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ
សង�ម និងេវទិកាេផ�ីសារ

អ�កពាក់ព័ន�សំខាន់ៗក�ងុ
ការេដាះ្រសាយ SDG 

16.2

56. ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំៃ  ំ2016។
57. សុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត៖ ការកាត់បនុាយហានិុភ័យច្នៃនុអំក្មេពីិ�ិងា ការរកំ្មេលាភបំពានុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត គឺណ៍ៈកមាេ ការអីុនុ�ឺណិ៍ត ឆ្នាំៃ  ំ2019។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf
https://childonlinesafety.org/wp-content/uploads/2019/12/ChildOnlineSafety_report.pdf


5 ចំំណុុចំដែ�លត្រូ�វូពិិចារណាកញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍ុស្តីី�ពិ�សុ្តីវ�ិិភាពិកុមារតាមត្រូប់ព័ិន្ធធអន្ធឡាញ 5RIGHTS
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រ�ាភា���ួរផ្នែតប្រ�ប់ប្រ��ប្របឆ្នាំ�ំនះ�ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូផ្នែ�លង្កើ�សាគ ល់ ង្កើ��យព�ចារណាយ៉ាា �សុកូមមនូវការប្រសាវប្រជាវ ន��ភសុីុតា�ផ្នែ�ល
កំូពុ�ង្កើលចង្កើ���កូែុ�វស័ិុយសុុខ្ញុំភាពសាធ្លារណ៍ៈ ង្កើ��ម �ីការពារការរើកូរាលដ្ឋាលនៃនព័ត៌មានម�នព�ត ន��សុមាភ រ ន��ង្កើសុវាកូមមផ្នែ�ល
អាចបំ�ា ញសុុខ្ញុំភាព�ាូវច�តី ឬរា�កាយរបស់ុកុូមារ។ វធិ្លានការក៏ូអាចប្រតវូការជាចា�ំច់��ផ្នែ�រ ង្កើ��ម �ីការពារការចូលរមួផ្នែ�ល
ម�នបា�ពាល់�ល់សុុខ្ញុំភាពង្កើ�កូែុ�ង្កើ�គមឌី�ជី�ថល ឬប្របព័នធ�សពី�ាយសុ�គម �ូចជាបទំបីញ្ចញតី�ប្របឆ្នាំ�ំនះ�ការរចន្ទាឌី�ជី�ថលផ្នែ�ល
បំ�ា ញ�ល់ការអភ�វឌីឍ ន��សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ីបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  9658

សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុការរ�នា និុងការអភិវ័ឌីឍបក្មេ�េកវ័ទិា។ ការរ�នាដែ�លក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ
បក្មេងើីតសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កៃងុក្មេស្សវាកមេ និុងផ្សាលិតផ្សាលតាងំពីិក្មេ�ីម�ំប�ង។ ក្មេនុះគួឺរដែតដាក់បញ្ញេ�លការធានាថា
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�ក្មេ�កៃងុលកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័បទបីញ្ញាតតិស្សក្រមាប់ការរ�នា និុងការផ្សាតល់អា�ំប័ណ៍ះ
ច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាថេី59។ ការរ�នាដែ�លក្មេ�ត តក្មេលីកុមារក៏អា�ក្មេ�មា�ងក្មេទៀតថាសុ្សវ័តាិភាពិ/សិ្សទិិ/ឯកជីនុភាពិ/ក្រកមសី្សល�ម៌តាមការរ�នា
ផ្សាងដែ�រ។ 

ការអនុុវ័តតក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ�មុនុ60 �ំក្មេពាះបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លអា�បាះពាល់�ល់កុមារ និុងមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេង ធានាថាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�ក្មេ��ំ�ក់កាល�ំប�ង។ គឺណ៍ៈកមេការពិិភពិក្មេលាកច្នៃនុអងាការ UNESCO ស្សតីពីិក្រកមសី្សល�ម៌ច្នៃនុ
�ំក្មេណ៍ះ�ឹងវ័ទិាសាក្រស្សត និុងបក្មេ�េកវ័ទិា (COMEST) បានុដាក់ក្មេ�ញនុ�វ័ 'និុយមន័ុយការងារ' ច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ�មុនុ៖

“ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លសុកូមមភាពរបស់ុមនុសុសអាចន្ទាឱំ្យយមានង្កើប្រ��ថាែ ក់ូផ្នែ�លម�នអាចទំទួំលយកូ�នខា�សុ�ល�ម៌ ផ្នែ�លមាន
លកុូណ៍ៈវទិំាសាប្រសុី បាុផ្នែនីមានភាពម�នចាស់ុលាស់ុ សុកូមមភាពនះ�ប្រតវូង្កើ�ី�ង្កើ���ង្កើ��ម �ីង្កើជីៀសុវា� ឬកាត់បនយិង្កើប្រ��ថាែ ក់ូង្កើន្ទា�។

ការខ័��ខាតដែ�លមិនុអា�ទទួលយកបានុក្មេដាយសី្សល�ម៌ សំ្សក្មេ�ក្មេលីការបាះពាល់�ល់មនុុស្សស ឬបរសិាា នុដែ�លមានុ����៖

• ការ�ំរាមកំូផ្នែ���ល់អាយុជី�វតិមនុសុស ឬសុុខ្ញុំភាព ឬ

• ភាពម�នអាចប្រត�ប់វញិ�នផ្នែ�ល�ងន់�ងរ ន��ប្របសុ�ទំធភាឬ

• ម�នង្កើសុម�ភាពចំង្កើពា�មនុសុសជំីន្ទាន់បចចុបីនែ ឬអន្ទា�ត ឬ

• ការដ្ឋាក់ូង្កើចញង្កើដ្ឋាយ�ម នការព�ចារណាប្រ�ប់ប្រ�ន់អំព�សុ�ទំធ�មនុសុសរបស់ុអែកូផ្នែ�លរ��លបា�ពាល់។”61

ក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ�មុនុគួឺរដែតដែណ៍នាកំ្រកបខ័័ណ៍ឌ សុ្សវ័តាិភាពិ និុងភាពិឯកជីនុក្មេដាយការរ�នា ក្មេ�ីមីធីានាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ ក្មេ�ីយសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លកៃងុបក្មេ�េកវ័ទិាក្មេ��ំ�ក់កាលច្នៃនុការរ�នា។ ការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារមិនុគួឺរក្រ�ន់ុដែត
�ក្មេ�លគំឺនិុតអំពីិសី្សល�ម៌បាុក្មេ�ះ ះក្មេទ បាុដែនុត�តក្រមវូ័ការដែផ្សាៃក�ាប់ផ្សាងដែ�រ។62 វាក៏គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុលកុណ៍ៈវ័និិុ�័័យស្សក្រមាប់
ការផ្សាតល់ម�លនិុ�ិ�ល់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍដែ�លអា�បាះពាល់�ល់សិ្សទិិរបស់្សកុមារតាមអនុឡាញ។

បក្មេ�េកវ័ទិា និុងបញ្ហាា សិ្សបីនិុមិតត (AI) មានុស្សកាត នុុពិលកៃងុការក្មេ�ើីឱ្យយក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីនុ�វ័សុ្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងក្មេ�ីមីី
ការពារសិ្សទិិរបស់្សកុមារ។ ការ�កំ្រទស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍឧបករណ៍៍បក្មេ�េកវ័ទិាក្មេ�ីមី�ឹីងពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងក្មេលីកកមពស់្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺ�ទិ�ាភាពិសំ្សខាន់ុច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ផ្សាលបាះពាល់កាន់ុដែត�ំច្នៃនុ AI ឬ
បក្មេ�េកវ័ទិាក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកីារពារកុមារក្រតវូ័ដែតក្រតវូ័បានុវាយតច្នៃមាក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីសិ្សទិិកុមារទាំងំអស់្ស63 ក្មេ�ីមីី
ក្មេជីៀស្សវាងការបាះពាល់�ល់សិ្សទិិក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ����ភាពិឯកជីនុ និុងការមិនុក្មេរសី្សក្មេអីង។

4. ការរមួបញ្ចចូលការរចន្ទាង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារ៖

58. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
59. ក្មេ�លការណ៍៍ស្សេ័ក្រគឺ�ិតត ក្មេ�ីមីកី្របឆ្នាំងំការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត GOV.UK ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
60.  ស្ស�មក្មេមីល ការក្របាក្រស័្សយទាំក់ទងពីិគឺណ៍ៈកមាេ ការក្មេលីក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ EUR-Lex, 2000; ក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ៖ និុយមន័ុយ កមេវ័�ីិនិុងអភិបាលកិ�េ 

ស្សភាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2015។
61. ក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ គឺណ៍ៈកមេការពិិភពិក្មេលាកស្សតីពីិក្រកមសី្សល�ម៌ច្នៃនុ�ំក្មេណ៍ះ�ឹងវ័ទិាសាក្រស្សត និុងបក្មេ�េកវ័ទិា ឆ្នាំៃ  ំ2005។
62. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ មាក្រតា 25 បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
63. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)573876
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139578
https://gdpr.eu/tag/gdpr/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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កុមារខ័ាួនុឯងមានុភាពិ�ក្រមះុខាា ងំ ក្មេ�ីយភាពិក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុលកុណ៍ៈ�រតិ ក្របវ័តតិ និុងបរបិទរបស់្សកុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�កៃងុការអភិវ័
ឌីឍ៍ ការអនុុវ័តត និុងការក្រតតួពិិនិុតយក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេ�កៃងុ�ំណុ៍�ក្មេនុះ។ ស្សកមេភាពិក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ការក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយភាពិតានុតឹងក្របកបក្មេដាយការយល់�ឹង។ �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេ�កៃងុការជីដែជីកក្មេ�ញក្មេដាល
ស្សតីពីិការអិុនុក្រគីឺប ការតសី្ស�មតិស្សក្រមាប់ការការពារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA) អា�រកក្មេ�ីញថា
ទ�ាកីរណ៍៍របស់្សពួិកក្មេគឺបាះទងាិ��មួយនឹុងអៃកដែ�លទាំក់ទងនឹុងការការពារឯកជីនុភាពិ និុងទិនុៃន័ុយ។ វ័វិាទដែបបក្មេនុះក្រតវូ័ដែតក្មេដាះក្រសាយកៃងុ
កក្រមិតដែ�លមានុលទផិ្សាល�ក់ដែស្សតង ក្មេ�ីមីកី្មេជីៀស្សវាងការជីដែជីកក្មេ�ញក្មេដាលក្មេ�ងីវ័ញិ ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�លកុមារស្សាិតកៃងុហានិុភ័យ ឬឈានុ
ក្មេ��ល់ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ កៃងុករណី៍ដែបបក្មេនុះ 'ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាត' របស់្សកុមារគួឺរដែត�ក្មេរឿងសំ្សខាន់ុបំផុ្សាត។64 

មានុក្រកបខ័័ណ៍ឌ  និុង�ំក្មេណី៍រការ�ក្មេក្រ�ីនុដែ�ល�កំ្រទការអនុុវ័តតការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារកៃងុការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ រមួទាំងំក្មេ�លការណ៍៍
បងាើ រក្របងុក្របយ័តៃ ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់កុមារ65 និុងការពិិក្មេក្រ�ះ�មួយកុមារ។66

ក្មេលីស្សពីិក្មេនុះ វ័ទិាសាា នុច្នៃនុស្សមាគឺមស្សតង់ដារវ័សិ្សើករអគឺាិស្សនីុ និុងក្មេអ��ិក្រតនិូុក (IEEE-SA) បានុដែណ៍នាសំ្សតង់ដារមួយដែ�លមានុជំីហានុ
�ក់ដែស្សតង ដែ�លក្រកមុ�ីុនុអា�អនុុវ័តតតាម ក្មេ�ីមីរី�នាផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ 67 ក្មេ�ីយគឺណ៍ៈកមេការ
អនាគឺតឌីីជីីថលបានុកំណ៍ត់ពីិរក្មេបៀបដែ�លសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេលងបានុក្មេដាយក្មេស្សរអីា�ក្រតវូ័បានុ�កំ្រទក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថលក្មេដាយការដែកលមអ
ការរ�នាច្នៃនុផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថល។ អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតដែស្សើងរក�និុ�េក្មេ�ីមីធីានាថាផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេ
កាត់បនុាយហានិុភ័យ មុនុក្មេពិលដែ�លពួិកវាក្រតវូ័បានុដាក់ឱ្យយក្មេក្របីក្របាស់្សស្សក្រមាប់កុមារ។ សុ្សវ័តាិភាពិតាមរ�នា និុងសិ្សទិិតាមការរ�នាគឺឺ�
ក្របព័ិនិុដែបប�មេ�តិ កៃងុក្មេ�លបំណ៍ងការពារកុមាររាប់លានុនាក់តាងំពីិ�ំប�ង មិនុដែមនុបនាេ ប់ពីិការដាក់ឱ្យយក្មេក្របីក្មេនាះក្មេទ។ 

64.  អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិកុិមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេកុសិ្សទិមិនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។ (ស្ស�មក្មេមីល�ពិិក្មេស្សស្សមាក្រតា 3 ដែផ្សាៃកទី 1 ស្សតីពីិសិ្សទិកុិមារ)។
65. ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់សិ្សទិិកុមារ គឺណ៍ៈកមេការអនាគឺតឌីីជីីថល ឆ្នាំៃ  ំ2021។
66. ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់សិ្សទិិកុមារ គឺណ៍ៈកមេការអនាគឺតឌីីជីីថល ឆ្នាំៃ  ំ2021។
67. ស្សតង់ដារ IEEE 2089-21 ស្សក្រមាប់ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ IEEE SA ឆ្នាំៃ  ំ2021។
68. សុ្សវ័តាិភាពិតាមក្មេ�លការណ៍៍រ�នា ស្សៃងការសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុក ឆ្នាំៃ  ំ2021។
69. សុ្សវ័តាិភាពិតាមក្មេ�លការណ៍៍រ�នា ស្សៃងការសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុក ឆ្នាំៃ  ំ2021។

ក្របភពិ៖ សុ្សវ័តាិភាពិតាមក្មេ�លការណ៍៍រ�នារបស់្ស eSafety 68 គំឺនិុតផ្សាតួ�ក្មេផ្សាតីមឧបករណ៍៍ និុងក្មេ�លការណ៍៍វាយតច្នៃមាខ័ាួនុឯង69 

រចនាសម�័ន� & ភាពជា
អ�កដឹកនាំ

េគាលនេយា�យៃផ�ក�ុង 
ដំេណីរការ និងការរ�ពឹងទុក
របស់បុគ�លិក

ការស្រមមស្រម�ល, 
ការប��ូនបន�និង
ការអនុវត�

តមា� ភាព និង
គណេនយ្យភាព

ការវាយតៃម�ផលប៉ះពាល់
អ�កេ្របី្រ�ស់ចុងេ្រកាយ

SbD

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://digitalfuturescommission.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/CRIA-Report.pdf
https://digitalfuturescommission.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/CRIA-Report.pdf
https://engagestandards.ieee.org/Childrens-tech-design-governance.html
https://www.esafety.gov.au/industry/safety-by-design
https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2019-10/SBD%20-%20%20Principles.pdf
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រ�ាភា���ួរផ្នែតប្របមូល�ំុី ផ្នែប�ផ្នែចកូ ន��ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�នធ្លានសាធ្លារណ៍ៈ ង្កើ��ម �ីអនុវតីចាប់ ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ន��កូមមវ�ិ�ន្ទាន្ទា ង្កើ��ម �ី
សុង្កើប្រមច�នង្កើពញង្កើលញនូវសុ�ទំធ�របស់ុកុូមារង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ន��ផ្នែកូលមអការដ្ឋាក់ូបញ្ចចូលឌី�ជី�ថល ផ្នែ�លចា�ំច់ង្កើ��ម �ី
ង្កើដ្ឋា�ប្រសាយ�លបា�ពាល់កាន់ផ្នែតខាា �ំង្កើ���នៃនមជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលង្កើល�ជី�វតិរបស់ុកុូមារ ន��ង្កើល�កូកូមពស់ុ សុមភាពនៃនការចូលង្កើប្រប� 
ន��លទំធភាពនៃនង្កើសុវា ន��ការតភាា ប់។

រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថា អាណ៍តី�របស់ុសិាប័នសុ�ទំធ�មនុសុសជាត� ន��សិាប័នឯកូរាជីយ�៏សុមប្រសុបង្កើ�ស�ង្កើទំៀតប្រ�ប�ណី៍ប់សុ�ទំធ�
កុូមារង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ង្កើ��យពួកូង្កើ�អាចទំទួំល ង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត ន��ង្កើដ្ឋា�ប្រសាយបណី៍ះ �ព�កុូមារ ន��តំណា�របស់ុ
ពួកូង្កើ�។ ង្កើ�កូផ្នែនា�ផ្នែ�លមានសិាប័នប្រតតួព�ន�តយឯកូរាជីយ ង្កើ��ម �ីតាមដ្ឋានសុកូមមភាពទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល សិាប័ន
សុ�ទំធ�មនុសុសជាត��ួរផ្នែតង្កើ�ី�ការយ៉ាា �ជី�តសុែ�ទំធជាមួយសិាប័នទាំ�ំង្កើន្ទា� ង្កើល�ការ�កូអាណ៍តី�របស់ុពួកូង្កើ�ទាំក់ូទំ�នះ�សុ�ទំធ�កុូមារឱ្យយ
មានប្របសុ�ទំធភាព។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  28 និុង 3170

សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថលអា�មានុក្របសិ្សទភិាពិពិិតក្របាក�តាមរយៈស្សកមេភាពិ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ �នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ និុងការអនុុវ័តត�ក់ដែស្សតង។ 

សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺពាក់ព័ិនិុក្មេ�នឹុង�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ�ក្មេក្រ�ីនុ រមួទាំងំបក្មេ�េកវ័ទិាព័ិត៌មានុ និុងទំនាក់ទំនុង 
(ICT) ការអប់រ ំយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ  សុ្សខ័ភាពិ បទបីញ្ញាតតិច្នៃនុឧស្សា�កមេ ការ�កំ្រទស្សងាម និុងក្រគឺសួារ អាជីីវ័កមេ សិ្សទិិមនុុស្សស និុង
ស្សមភាពិ ការអភិវ័ឌីឍអនុតរ�តិ និុងក្មេផ្សាសងៗក្មេទៀត។ កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការរវាងសាា ប័នុ  និុងទីភាៃ ក់ងារ�ក្រមះុដែ�លក្មេ�ើីការក្មេ�ក្មេលី�ំណុ៍�
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សស្សក្រមាប់ស្សកមេភាពិក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 
ការក្មេរៀប�ំថវ័កិា ក្មេ�ីមីផី្សាតល់ក្របភពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំងំកៃងុ និុងក្មេ�ទ�ទាំងំសាា ប័និុក្មេផ្សាសងៗ�ៃ នឹុងក្មេរឿង�៏ចាំបំា�់។  ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែ�លមានុម�លនិុ�ិមិនុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ ឬភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ដែ�លមិនុមានុស្សមតាភាពិ ក្មេពាលគឺឺអើីមួយដែ�លមានុដែតក្មេ�ក្មេលីក្រកដាស្ស 
នឹុងមិនុនាមំកនុ�វ័ការការពារកុមារតាមអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេនាះក្មេទ។

ការយល់�ឹងអំពីិក្របសិ្សទភិាពិមានុន័ុយថាការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិនុ�វ័ផ្សាលបាះពាល់ច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ។ ការតាមដានុ ការវាយតច្នៃមា និុងការក្របម�លទិនុៃន័ុយ គឺឺ�គឺនុាឹះសំ្សខាន់ុកៃងុការជី�នុ�ំណឹ៍ង�ល់ការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ�៏
លអ។ ការក្មេរៀនុស្ស�ក្រត និុងដែ�ករដំែលកក្មេមក្មេរៀនុស្សតីពីិការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ�ក្រមះុក្របក្មេទស្ស គឺឺ�មក្មេ�ាបាយ�៏
មានុក្របសិ្សទភិាពិមួយកៃងុការបក្មេងើីនុក្របសិ្សទភិាពិ។ ការពិិនិុតយក្មេមីលក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតក្រមវូ័
ឱ្យយមានុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់មិនុក្រតឹមដែត�មួយតួអងាសំ្សខាន់ុៗដែ�លពាក់ព័ិនិុបាុក្មេ�ះ ះក្មេទ 
បាុដែនុតក្រតវូ័ក្មេ�ើី�មួយកុមារផ្សាងដែ�រ ក្មេ�ីមីយីល់ពីិរក្មេបៀបដែ�លស្សកមេភាពិកំពុិងបាះពាល់�ល់ពួិកក្មេគឺ ឬអា�បាះពាល់�ល់ពួិកក្មេគឺនាក្មេពិល
អនាគឺត។71 វា�កិ�េការដែ�លកំពុិង�ំក្មេណី៍រការ។

ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតដែផ្សាអកក្មេលីទិនុៃន័ុយ និុងដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាង។ ទាំងំអា�ំ�រពាក់ព័ិនិុ និុងក្រកមុ�ីុនុឯកជីនុគួឺរដែតក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ឱ្យយ
ក្របម�ល និុងដែ�ករដំែលកទិនុៃន័ុយ ក្មេ�ីមីជួីីយការយល់�ឹងអំពីិបញ្ហាា ការពារកុមារតាអនុឡាញ ក្មេដាយអនុុក្មេលាមតាម�ាប់ និុងក្មេ�លការណ៍៍
ការពារទិនុៃន័ុយ។ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺ��ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយថេីមួយ ��ក្មេ�ៃះក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមិនុមានុភ័ស្សតុតាង ឬ
ក្របកួតក្របដែជីង អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតចាំត់វ័ធិានុការបងាើ រក្របងុក្របយ័តៃ ឬរកក្មេមីលបរបិទក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ក្មេ�ីយយកវ័�ីិសាក្រស្សត 'អើី
ដែ�លមានុក្របសិ្សទភិាពិ' �ឧទាំ�រណ៍៍ �មួយនឹុងក្មេ�លការណ៍៍សុ្សខ័ភាពិ និុងសុ្សវ័តាិភាពិ ឬក្រកបខ័័ណ៍ឌ ���� INSPIRE៖ យុទសិាក្រស្សតក្របាពីំិរ
យ៉ាា ងស្សក្រមាប់ការបញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ។72

សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញមិនុដែមនុ�បញ្ហាា ដា�់ក្មេដាយដែ�កក្មេនាះក្មេទ។ ក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងអាក្រស័្សយក្មេលីក្របសិ្សទភិាពិរមួច្នៃនុសាា ប័នុសំ្សខាន់ុៗ និុងស្សមតាភាពិរបស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការស្ស�ការក្មេឆ្នាំព ះក្មេ�រកការការពារ
ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។ ការធានាឱ្យយមានុគឺណ៍ក្មេនុយយភាពិក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�
រមួ និុងការទប់សាើ ត់ CSEA �ពិិក្មេស្សស្សពឹិងដែផ្សាអកក្មេលីក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌កៃងុក្រស្សកុ�៏រងឹមា។ំ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ (MNR) បងាា ញការដែណ៍នាំ
អំពីិបញ្ហាា ក្មេនុះ។ វ័�ីិសាក្រស្សតក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក៏ពឹិងដែផ្សាអកក្មេលី�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុស្សក្រមាប់
សាា ប័នុដែ�ល�កំ្រទពួិកក្មេគឺ រមួទាំងំដែផ្សាៃកមួយ�ំនួុនុ����ជំីនួុយផ្សាា�វ័�ិតត-ស្សងាម និុងបទបីញ្ញាតតិកៃងុ ICT និុងដែផ្សាៃកដែ�លពាក់ព័ិនិុ។ ការ
ក្មេលីកកមពស់្សសិ្សទិិកុមារឱ្យយមានុក្របសិ្សទភិាពិតាមរយៈក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអាក្រស័្សយក្មេលី�ាប់សិ្សទិិមនុុស្សស
ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ និុង�ាប់ ក្រពិមទាំងំបទបីញ្ញាតតិ�ក់លាក់�មួយសាា ប័នុក្រតតួពិិនិុតយ ក្មេ�ីមីធីានាសិ្សទិិកុមារទាំងំកៃងុមជីឈដាា នុអនុ
ឡាញ និុងក្មេក្រ�ប�ត ញ។ 

5. ធ្លាន្ទាប្របសុ�ទំធភាព

70. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
71. គឺណ៍ៈកមេការអនាគឺតឌីីជីីថល ម�លនិុ�ិ 5Rights ឆ្នាំៃ  ំ2021។
72. ការដែណ៍នាអំំពីិស្ស��នាករ INSPIRE និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ លទផិ្សាល អងាការសុ្សខ័ភាពិពិិភពិក្មេលាកឆ្នាំៃ  ំ2018។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://digitalfuturescommission.org.uk/
https://www.who.int/publications/m/item/inspire-indicator-guidance-and-results-framework
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អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតធានាថា ស្សមតាភាពិសាា ប័នុ �នុធានុ និុងយនុតការគឺណ៍ក្មេនុយយភាពិមានុក្មេ�នឹុងកដែនុាង ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លវ័វិាទក្មេកីតក្មេ�ងី ‘ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាត’ របស់្សកុមារគួឺរដែត�ក្មេរឿង
សំ្សខាន់ុបំផុ្សាត។ ក្មេបី�េ នុក្មេ�លការណ៍៍ទាំងំក្មេនុះក្មេទ ស្ស�មីដីែតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយលអបំផុ្សាតក៏នឹុង�េ នុក្របសិ្សទភិាពិដែ�រ។

ការវាយតៃម�កម�វ�ធី 
ពិនិត្យភស�តុាងៃន្របសិទ�ភាពៃន
កម�វ �ធីសាធារណៈ

ការអភិវឌ្ឍថវ�កាប��ូល
ភស�ុតាងេ�ក�ងុថវ �កា 
និងការសេ្រមចចិត�
េគាលនេយា�យ

ការ្រត�តពិនិត្យការអនុវត�
្រត�វ្រ�កដថាកម�វ �ធី្រត�វ
�នែចកចាយ្របកបេដាយ
្របសិទ�ភាព

ការវាយតៃម�េគាលេ�
វាយតៃម�យ៉ាងម៉ត់ចត់កម�វ �ធី

ែដលខ�ះភស�ុតាងរ �ងមាៃំន
្របសិទ�ភាព

ការ្រត�តពិនិត្យលទ�ផល 
កំណត់ថាេតីកម�វ �ធីកំពុងសេ្រមច

�នលទ�ផលែដលចង់�ន
ឬអត់

ការបេង�ីត
េគាលនេយា�យ
ែផ�កេលីភស�ុតាង

ក្របភពិ៖ ម�លនិុ�ិ Pew Charitable Trusts/MacArthur ៖ ការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាង73

73. ការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាង, ម�លនិុ�ិ MacArthur ឆ្នាំៃ  ំ2014។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.pewtrusts.org/~/media/Assets/2014/11/EvidenceBasedPolicymakingAGuideforEffectiveGovernment.pdf?la=en
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“ កូែុ�ព�ភពឌី�ជី�ថល ង្កើយ��មានកូផ្នែនា�
ជាង្កើប្រច�នកូែុ�ការបង្កើញ្ចចញមត�របស់ុង្កើយ��។ 
ង្កើទាំ�ជាយ៉ាា �ណា វាម�នផ្នែត�ផ្នែតទំទួំល�ន
ង្កើដ្ឋាយការង្កើ�រពប្រតះមប្រតវូង្កើន្ទា�ង្កើទំ ផ្នែ�លជា
សុ�ទំធ�របស់ុង្កើយ��»។

  - ង្កើប្របសុុ�ល អាយុ 14 ឆ្នាំែ ំ

 “ ខំុំ្ញុំចូលរមួកូែុ�ទំំព័រជីផ្នែជីកូព�ភាកូា
សាធ្លារណ៍ៈង្កើ�ង្កើល� Instagram ។
មានប្របធ្លានបទំជាង្កើប្រច�នផ្នែ�លអែកូអាច
បង្កើញ្ចចញមត�របស់ុអែកូ។ វាជាការលអកូែុ�
ការចូលរមួសីាប់ង្កើយ៉ាបល់អែកូ�នៃទំ។”  
- កាណាដ្ឋា អាយុ 14 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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5RIGHTS

 ចំណុ៍ចសុកូមមភាពង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យទាំ�ំ�ប់

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ ូ

1. សុមតភិាពសិាប័ន
2. ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�
3. ទំ�នែន័យ�ា ល់ខ្ញុំាួន អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន��សុី័យភាព
4. ប្របព័នធង្កើ�ា�យតប ន��ការ�បំ្រទំ
5. ការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូរបស់ុប្រកូមុ�ុុន
6. ការបណុី៍�បណីាល
7. ការអប់រំ
8. ការយល់�ះ� ន��ទំំន្ទាក់ូទំំន�សាធ្លារណ៍ៈ
9. ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍ
10. កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការសុកូល

ង្កើ�លការណ៍៍ ង្កើរឿ�ប្រ�យំ៉ាា �

•  សុ�ទំធ�កូែុ�កា ការម�នង្កើរើសុង្កើអ��

•  អតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍លអបំ�ុត សុប្រមាប់កុូមារ

•  សុ�ទំធ�រស់ុរានមានជី�វតិ ន��ការអភ�វឌីឍ

• សុ�ទំធ�ផ្នែ�លប្រតវូ�ន�ះ�ឮ

•  ហាន�ភ័យ ន��ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ

•  លទំធភាពចូលង្កើប្រប� ន��ការដ្ឋាក់ូបញ្ចចូល

•  ផ្នែខ្ញុំសសុងី្ហាក់ូនៃនការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូ

•  ការរចន្ទាង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារ

•  ប្របសុ�ទំធភាព

ដែផ្សាៃកក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគំឺរ �ដែ�លបងាា ញពីិស្សកមេភាពិ�ក់ដែស្សតងដែ�លក្រតវូ័ការស្សក្រមាប់ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ ក្មេ�ីយដែថមទាំងំផ្សាតល់នុ�វ័ឧបករណ៍៍ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយកៃងុការរ�នា និុងផ្សាតល់នុ�វ័
យនុតការ�៏មានុក្របសិ្សទភិាពិដែ�ល ពាក់ព័ិនិុក្មេ�នឹុងបរបិទ�តិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ 

ការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយនីុមួយៗច្នៃនុ�ំណុ៍�ស្សកមេភាពិ
ទាំងំក្មេនុះគួឺរដែតគិឺតគឺ�រពីិក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំបួនុស្សតីពីិសិ្សទិិ
កុមារដែ�លមានុដែ�ងកៃងុជំីពិ�ក 3៖

និុងក្របធានុបទ�ក្រមះុ�ំនួុនុក្របាកំ្មេផ្សាសងក្មេទៀតបានុដែ�ងក្មេ� 
កៃងុដែផ្សាៃក A៖

ចំណុ៍ចសុកូមមភាពង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យទាំ�ំ�ប់



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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5RIGHTS

រ�ាភា���ួរផ្នែតចាត់វធិ្លានការចាប់ ន��រ�ា�លង្កើ��ម �ីការពារកុូមារព�អំង្កើព����ាកូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល រមួទាំ�ំការប្រតតួព�ន�តយ
ជាប្របចា ំការង្កើ�ី�បចចុបីនែភាព ន��ការអនុវតីប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ចាប់ ន�យតកូមម ន��សិាប័ន�៏រ�ឹមា ំផ្នែ�លការពារកុូមារព�ហាន�ភ័យផ្នែ�ល
ប្រតវូ�នសាគ ល់ ន��ង្កើលចង្កើ���នៃនអំង្កើព����ាប្រ�ប់ទំប្រម�់ង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  8274 

ង្កើ�លបំណ៍�៖

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

74. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
75.  ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីល វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស័្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ ECPAT 

International ឆ្នាំៃ  ំ2016។ 

ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍សាា ប័នុ ឬទីភាៃ ក់ងារ�ឹកនាកំៃងុការបក្មេងើីតគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�តិក្រគឺប់ក្រគឺងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 
និុងក្រកមុអៃកជំីនាញដែផ្សាៃកពាក់ព័ិនិុ ក្មេ�ីមីកី្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្រគឺប់ដែផ្សាៃកទាំងំអស់្សច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេ�ីមីី
ផ្សាតល់�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ ភាពិ�អៃក�ឹកនា ំនិុងស្សមតាភាពិសាា ប័នុ ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័ស្សកមេភាពិ និុងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការក្របកបក្មេដាយ
ក្របសិ្សទភិាពិ។ 

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

សុមតភិាពសិាប័ន1

1a. បញ្ជាា ក់ូការង្កើបីជំាច�តីជាសាធ្លារណ៍ៈចំង្កើពា�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូប្រម�តខ្ញុំពស់ុបំ�ុត
អៃក�ឹកនាថំាៃ ក់�តិ រមួទាំងំនាយករ�ាមន្ត្រីនុតី ឬក្របធានា�ិបតី គួឺរដែតក្មេបត�ំ�ិតត�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំងំក្មេ�ក្មេលី
ឆ្នាំក�តិ និុងអនុតរ�តិ។

1b. ចាត់តា�ំប្រកូសួុ� ឬទំ�ភាែ ក់ូង្ហារង្កើ��ម �ី�ះកូន្ទាកំូែុ�ការបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញថាែ ក់ូជាត� 
ក្មេ�ជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក ភាៃ ក់ងារ និុងក្រកសួ្សងក្មេផ្សាសងៗ�ៃ �ឹកនាកំ្មេលីក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីយ
ជីក្មេក្រមីស្សច្នៃនុទីភាៃ ក់ងារ ឬក្រកសួ្សងអា�បាះពាល់�ល់វ័�ីិដែ�លក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញវ័វិ័តត និុង
ផ្សាតល់អាទិភាពិ�ល់ទិ�ាភាពិក្មេផ្សាសងៗច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទំនុង�ក្រតវូ័
ដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�ទ�ទាំងំក្រកសួ្សងមួយ�ំនួុនុ បាុដែនុតវាមានុសារៈសំ្សខាន់ុដែ�លភាៃ ក់ងារ�ឹកនាមួំយក្រគឺប់ក្រគឺងរក្មេបៀបវារៈ។ ក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្ស
ខ័ាះ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺក្រតវូ័បានុ�ឹកនាកំ្មេដាយក្រកសួ្សងដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលី ICT ក្មេ�ក្រកសួ្សង
ខ័ាះក្មេទៀតគឺឺមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះកុមារ និុងក្រគឺសួារ ក្មេ�ីយក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតគឺឺក្រកសួ្សងយុតតិ�ម៌។ វាអា��កដែនុាងដែ�ល
ក្រកមុដែ�លមានុក្រសាប់កំពុិងក្មេ�ើីការក្មេលីអំក្មេពីិ�ឹងាក្មេលីកុមារ (VAC) ឬស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ពួិកក្មេគឺអា�ក្រតវូ័បានុពិក្រងីកបដែនុាម
ក្មេ�ីមីដីាក់បញ្ញេ�លជំីនាញចាំបំា�់ក្មេ�ីមីកីារពារការងារដា�់ក្មេដាយដែ�ក។ ភាៃ ក់ងារ�ឹកនាអំា�ក្រតវូ័បានុក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សស្សក្រមាប់សិ្សទិិអំ�� 
ជំីនាញ �នុធានុ ស្សមតាភាពិ ឬភាពិរកីរាយរបស់្សខ័ាួនុ បាុដែនុតទីភាៃ ក់ងារ�ឹកនា�ំមួយនឹុងក្រតវូ័ក្មេ�ើីការ�មួយអៃក�ច្នៃទ។ ក្រកសួ្សង�
ដែ�ល�ឹកនា ំក្រតវូ័ដែតក្មេបត�ំ�ិតត�ំក្មេពាះវ័�ីិសាក្រស្សតរមួដែ�លឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិតក្រមវូ័ការ�៏ទ�លំទ�លាយច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

1c. �សពី�ាយន�យមន័យ ន��ង្កើសុៀវង្កើ�ផ្នែណ៍ន្ទាភំាសា
ក្រកសួ្សង�ឹកនាដំែ�លបានុកំណ៍ត់គួឺរដែតក្មេបាះពុិមពបញ្ញាីក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុនិុយមន័ុយ និុងភាសាដែ�លឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិនិុយមន័ុយដែ�លក្មេក្របីកៃងុ
ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត�អនុតរ�តិ។75

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf
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5RIGHTS

សមត្ថថភាពស្ថាថ ប័័ន1

1d. បង្កើ�ើ�ត�ណ៍ៈកូមាម ��ការជាត�ប្រ�ប់ប្រ��សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�តិក្រគឺប់ក្រគឺងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការអនុុវ័តត និុងការអភិវ័ឌីឍ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ក្មេ�ីយនឹុងបក្មេក្រមី��ំណុ៍�ស្សៃ�លស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការថាៃ ក់�តិ និុងតំបន់ុ។ វានឹុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះ
ការទទួលយកកញ្ញេប់ឧបករណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងបក្មេងើីតយុទសិាក្រស្សតក្មេ�ីមីអីនុុវ័តតវា ដែ�លក្មេនុះក្មេ�ថាដែផ្សានុការ
ស្សកមេភាពិ។ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការនឹុងក្មេដាះក្រសាយនុ�វ័សំ្សណំុ៍ស្សមតាភាពិទ�លំទ�លាយដែ�លក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីវ័ស័ិ្សយក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេផ្សាសង
ៗ រមួមានុការអប់រ ំសុ្សខ័ភាពិ យុតតិ�ម៌ ការការពារអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ការការពារទិនុៃន័ុយ ការអនុុវ័តត�ាប់ ICT និុងក្មេស្សវាក្រគឺសួារ និុង
កុមារ កៃងុ�ំក្មេ�មអៃក�ច្នៃទក្មេទៀត ក្មេ�ីយនឹុងក្រតតួពិិនិុតយការអនុុវ័តត និុងក្មេលីកកមពស់្សស្សតង់ដារ។ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការគួឺរដែតក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ឱ្យយ
ស្ស�ការ�ផ្សាា�វ័ការ�មួយអៃកដែ�លក្មេ�ើីការស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារ ឬស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ក្មេ�ីយគួឺរដែតរាយការណ៍៍�ក្មេទៀងទាំត់
ក្មេ�ក្រកសួ្សង�ឹកនា។ំ

1e. ការយល់�ះ�អំព�អែកូពាក់ូព័នធសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តត�ាប់ អាជីីវ័កមេ វ័ស័ិ្សយទីបី អងាការសិ្សទិិកុមារ សាា ប័នុអប់រ ំឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកសិ្សកាទាំងំអស់្សមានុការ
យល់�ឹង�៏មានុសារៈក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុសំ្សខាន់ុៗ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេ�កៃងុបរបិទខ័ាះ 
ការបក្មេងើីតក្រកមុអៃកពាក់ព័ិនិុអា�មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុកៃងុការ�កំ្រទគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�មួយនឹុងស្សកមេភាពិរបស់្សខ័ាួនុ និុងអនុុវ័តតដែផ្សានុការ
ស្សកមេភាពិរបស់្សខ័ាួនុក្មេ�កៃងុក្មេស្ស�រយីា�ជីីវ័តិពិិត។ ក្មេ�កៃងុបរបិទក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ការពិិភាកាក្មេក្រ�ផ្សាា�វ័ការ ឬការអំពាវ័នាវ័រកភស្សតុតាងពីិ
ប�ត ញក្មេបីក�ំ�ច្នៃនុភាគីឺពាក់ព័ិនិុអា�មានុក្របសិ្សទភិាពិ�ង។ ក្មេទាំះយ៉ាា ង�ក៏ក្មេដាយ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�តិក្រគឺប់ក្រគឺងសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតដែស្សើងរកការ��លរមួ�មួយអៃកពាក់ព័ិនិុសំ្សខាន់ុៗដែ�លអា��កំ្រទស្សកមេភាពិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ កិ�េ
ស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរអងាការគួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកកមពស់្ស។ ក្មេ�លបំណ៍ងច្នៃនុការ��លរមួរបស់្សអៃកពាក់ព័ិនិុគឺឺក្មេ�ត តក្មេលីការអនុុវ័តត 
មិនុដែមនុការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេទ។

1f. កំូណ៍ត់តួន្ទាទំ� ន��ទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូរបស់ុអែកូពាក់ូព័នធ
គួឺរដែតមានុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្ស�បទបីញ្ញាតតិដែ�លកំណ៍ត់តួនាទី និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សសាា ប័នុទាំងំអស់្សដែ�លបក្មេងើីត និុងក្រគឺប់ក្រគឺង
ក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុឌីីជីីថល ប�ត ញ និុងក្មេស្សវាកមេ និុងភារកិ�េរបស់្សសាា ប័នុរដាា ភិបាល។ ស្សតង់ដារអបីបរមាគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី
ស្សក្រមាប់ទាំងំអស់្ស�ៃ ក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់តច្នៃមា រមួទាំងំអៃកដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលីក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុ ហា�ដែវ័រ ផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេ
ឌីីជីីថល ក្រពិមទាំងំអៃកដែ�លក្រគឺប់ក្រគឺង ឬក្មេក្របីក្របាស់្សវាក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីអនុតរកមេ�មួយកុមារ។ ស្សតង់ដារទាំងំក្មេនុះគួឺរដែតក្មេ�ត តក្មេលី
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារ និុងការស្សក្មេក្រម�បានុក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុសិ្សទិិកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល។ ការ��លរមួរបស់្សស្សងាមសីុ្សវ័លិ និុងការក្របឹកា
កុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុធានាក្មេ�កៃងុក្រកមុភាគីឺពាក់ព័ិនិុ។

1g. កំូណ៍ត់សូុចន្ទាកូរការអនុវតី ន��ការវាយតនៃមា
ទិ�ាភាពិនីុមួយៗច្នៃនុដែផ្សានុការអនុុវ័តតគួឺរដែតមានុអា�ំ�រទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ដែ�លក្រតវូ័�ៃ  (បុគឺាល សាា ប័នុ តួអងា) និុង�នុធានុមនុុស្សស រមួទាំងំ
�ិរញ្ញាវ័តាុ ក្មេ�ីមីបំីក្មេពិញកិ�េការដែ�លរពឹំិងទុកក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ។ វាអា�ថាអា�ំ�រ����ៃ ទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
ក្មេក្រ�ីនុ�ងមួយ ឬដែផ្សាៃកជំីនាញដែតមួយ។ ស្ស��នាករការអនុុវ័តតសំ្សខាន់ុៗ (KPIs) យនុតការវាយតច្នៃមា និុងរ�នាស្សមព័និុរបាយការណ៍៍
�ាស់្សលាស់្សគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដែណ៍នា ំក្មេ�ីមីឱី្យយគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនាកំ្រតតួពិិនិុតយ និុងក្រគឺប់ក្រគឺងវ័ឌីឍនុភាពិ។ ក្មេដាយសារមជីឈដាា នុឌីីជីីថល
វ័វិ័ឌីឍយ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្ស KPIs នឹុងទាំមទាំរការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ�ក្របចាំ។ំ

1h. ធ្លាន្ទាឱ្យយមានសុមា�រណ៍កូមមសុុសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�ទូំទាំ�ំចំណុ៍ចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យរបស់ុរដ្ឋាា ភ��ល
ដែផ្សានុការ�តិដែ�លពាក់ព័ិនិុ�មួយ ����ដែផ្សានុការអិុនុ�ឺណិ៍ត�តិ ឬក្រកបខ័័ណ៍ឌ អកុរកមេឌីីជីីថល គួឺរដែតដាក់បញ្ញេ�ល
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�ដែផ្សាៃកច្នៃនុយុទសិាក្រស្សតបានុដាក់ក្មេ�ញ។ ដែផ្សានុការដែ�លក្មេ�ើីក្មេ�ងីកៃងុរយៈក្មេពិល
�ក្មេក្រ�ីនុឆ្នាំៃ  ំគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិនិុតយក្មេ��ំ�ក់កាលសំ្សខាន់ុៗ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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បញ្ជាា ក់ូការង្កើបីជំាច�តីជាសាធ្លារណ៍ៈចំង្កើពា�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូប្រម�តខ្ញុំពស់ុបំ�ុត

�ឧទាំ�រណ៍៍ អៃក�ឹកនា�ំតិ នាយករ�ាមន្ត្រីនុតី ក្របធានុ ឬរ�ាមន្ត្រីនុតី គួឺរដែតក្មេបត�ំ�ិតត�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំងំក្មេ�ក្មេលី
ឆ្នាំក�តិ និុងអនុតរ�តិ។

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយបក្មេងើីតដែផ្សានុការមួយ បងាា ញឱ្យយក្មេ�ីញយ៉ាា ងក្មេពិញក្មេលញ�មួយនឹុងក្រកមុអៃក�កំ្រទ�៏ទ�លំទ�លាយ និុងនាយំក
ក្មេ�កាន់ុក្មេម�ឹកនា�ំតិ ដែផ្សានុការរបស់្សអៃកនឹុង៖

1. កំណ៍ត់ក្មេ�តុផ្សាលដែ�លមានុភស្សតុតាង និុងទិនុៃន័ុយពាក់ព័ិនិុ។ ក្របសិ្សនុក្មេបីទិនុៃន័ុយមិនុមានុស្សក្រមាប់ក្របក្មេទស្សរបស់្សអៃក 
ស្ស�មក្មេក្របីទិនុៃន័ុយអនុតរ�តិ។ 

2. កំណ៍ត់អៃកក្មេ�ើីការស្សក្មេក្រម��ិតតសំ្សខាន់ុៗ និុងកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ�ក្មេលីកិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងតសី្ស�មតិដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាង 
ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតការយល់�ឹង និុងការក្មេបត�ំ�ិតតរបស់្សពួិកក្មេគឺ។

3. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុង��លរមួ�មួយអៃកតសី្ស�មតិ និុងអៃកជំីនាញ (ច្នៃផ្សាេកៃងុ កៃងុក្រស្សកុ និុងអនុតរ�តិ) ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ
ករណី៍របស់្សអៃក។

4. ពិិនិុតយក្មេមីលសាា នុភាពិច្នៃនុកិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របង និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ�តិដែ�លក្មេដាះក្រសាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងទក្រមង់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀតច្នៃនុអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ (VAC) បដែនុាមពីិក្មេលីក្រស្សតី និុងក្មេកេងក្រសី្ស (VAWG) និុង
ស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។ 

5. ក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលី�ំណុ៍�ខាងក្មេលី យល់ក្រពិម (ក្មេដាយមានុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់�មួយអៃកពាក់ព័ិនិុសំ្សខាន់ុៗ) អំពីិ
រក្មេបៀបផ្សាតល់ក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំងំម�ល ដែ�លរមួបញ្ញេ�ល និុងបក្មេងើីតកមេវ័�ីិដែ�ល
មានុក្រសាប់។ 

6. កំណ៍ត់ភារកិ�េ និុងកាតពិើកិ�េដែ�លមានុក្រសាប់ ក្រស្សបតាមក្រកបខ័័ណ៍ឌ ដែ�លមានុក្រសាប់ និុងដែផ្សានុការស្សកមេភាពិ�តិ
ពាក់ព័ិនិុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត និុងគឺណ៍ៈកមាេ �ិការពិ�ុវ័ស័ិ្សយ (ឧទាំ�រណ៍៍ VAC, VAWG, ស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត)។ 

7. កៃងុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់�មួយអៃកពាក់ព័ិនិុសំ្សខាន់ុៗ បក្មេងើីតដែផ្សានុការស្សកមេភាពិ៖ �ំ�យ ក្មេពិលក្មេវ័លា និុង�មួយ
ភាៃ ក់ងារ�ឹកនា ំនិុងបុគឺាលដែ�លមានុក្មេឈាេ ះ ឬអងាការដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះស្សកមេភាពិនីុមួយៗ។

8. យកដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអៃកក្មេ�កាន់ុអៃកក្មេ�ើីក្មេស្ស�កតីស្សក្មេក្រម�ក្មេដាយមានុការ�កំ្រទយ៉ាា ងក្មេពិញទំ�ឹង ក្មេ�ីមីទីទួល
បានុការយល់ក្រពិមពីិពួិកក្មេគឺ។ និុង�ុះ�តាក្មេលខាទទួលយក។ 

A

ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ចាត់តា�ំប្រកូសួុ� ឬទំ�ភាែ ក់ូង្ហារង្កើ��ម �ី�ះកូន្ទាកំូែ�ុការបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញថាែ ក់ូជាត�

ក្មេ�ជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក ភាៃ ក់ងារ និុងក្រកសួ្សងក្មេផ្សាសងៗ�ៃ �ឹកនាកំ្មេលីក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីយ
ជីក្មេក្រមីស្សច្នៃនុទីភាៃ ក់ងារ ឬក្រកសួ្សងអា�បាះពាល់�ល់វ័�ីិដែ�លក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញវ័វិ័តត និុងផ្សាតល់
អាទិភាពិ�ំក្មេពាះទិ�ាភាពិក្មេផ្សាសងៗ។ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទំនុង�ក្រតវូ័ដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�ទ�ទាំងំក្រកសួ្សងមួយ�ំនួុនុ បាុដែនុតវា
មានុសារៈសំ្សខាន់ុដែ�លភាៃ ក់ងារ�ឹកនាមួំយក្រគឺប់ក្រគឺងរក្មេបៀបវារៈ។ ក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្សខ័ាះ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញគឺឺក្រតវូ័បានុ�ឹកនាកំ្មេដាយក្រកសួ្សងដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលី ICT ក្មេ�ក្រកសួ្សងខ័ាះក្មេទៀតគឺឺមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះកុមារ និុងក្រគឺសួារ 
រឯីក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតគឺឺក្រកសួ្សងយុតតិ�ម៌។ ភាៃ ក់ងារ�ឹកនាអំា�ក្រតវូ័បានុក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សស្សក្រមាប់សិ្សទិិអំ�� ជំីនាញ �នុធានុ 
ស្សមតាភាពិ ឬភាពិរកីរាយរបស់្សខ័ាួនុ បាុដែនុតទីភាៃ ក់ងារ�ឹកនា�ំមួយនឹុងក្រតវូ័ក្មេ�ើីការ�មួយអៃក�ច្នៃទ។ ក្រកសួ្សង�ដែ�ល�ឹកនា ំក្រតវូ័ដែត
ក្មេបត�ំ�ិតត�ំក្មេពាះវ័�ីិសាក្រស្សតរមួដែ�លឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិតក្រមវូ័ការ�៏ទ�លំទ�លាយច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

�សពី�ាយន�យមន័យ ន��ង្កើសុៀវង្កើ�ផ្នែណ៍ន្ទាភំាសា

ក្រកសួ្សង�ឹកនាដំែ�លបានុកំណ៍ត់គួឺរដែតក្មេបាះពុិមពបញ្ញាីក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុនិុយមន័ុយ និុង ភាសាដែ�លឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិនិុយមន័ុយដែ�លក្មេក្របីកៃងុ
ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត�អនុតរ�តិ។76 

B

C

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មពិិនិុតយក្មេមីលវាក្រស្សបតាមនិុយមន័ុយកៃងុស្សទាំេ នុុក្រកម និុងនិុយមន័ុយ (ទំព័ិរ 178) ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័
ការបកដែក្របក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយឱ្យយក្មេក្របីឧបករណ៍៍ SWOT ។ ស្ស�មក្មេមីលឧបករណ៍៍�កំ្រទ 1 (ទំព័ិរក្មេលខ័ 47) ក្មេ�ីមីកី្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សក្រកសួ្សង ឬ
ទីភាៃ ក់ងារ�ឹកនា ំ។ 

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយក្មេយ៉ាងក្មេ�ក្មេលីស្សទាំេ នុុក្រកម និុងនិុយមន័ុយ (ទំព័ិរ 178) �ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័ការបកដែក្រប
ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។

76.  ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ វាពិយស្សពិេ�ស្សកល៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាពំាកយស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ ECPAT International 
ឆ្នាំៃ  ំ2016។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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�ណ៍ៈកូមាម ��ការជាត�ប្រ�ប់ប្រ��សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ

គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�តិក្រគឺប់ក្រគឺងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការអនុុវ័តត និុងការបក្មេងើីត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ក្មេ�ីយនឹុងបក្មេក្រមី��ំណុ៍�ស្សៃ�លស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការថាៃ ក់�តិ និុងតំបន់ុ។ វានឹុងបក្មេងើីតយុទសិាក្រស្សត
កៃងុការផ្សាតល់កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការនឹុងក្មេដាះក្រសាយនុ�វ័សំ្សណំុ៍ស្សមតាភាពិ
ទ�លំទ�លាយដែ�លក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីវ័ស័ិ្សយក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេផ្សាសងៗ រមួមានុការអប់រ ំសុ្សខ័ភាពិ យុតតិ�ម៌ ការការពារអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ការ
ការពារទិនុៃន័ុយ ការអនុុវ័តត�ាប់ ICT និុងក្មេស្សវាក្រគឺសួារ និុងកុមារ កៃងុ�ំក្មេ�មអៃក�ច្នៃទក្មេទៀត ក្មេ�ីយនឹុងក្រតតួពិិនិុតយការអនុុវ័តត និុង
ក្មេលីកកមពស់្សស្សតង់ដារ។ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការក្រតវូ័រាយការណ៍៍ក្មេ�ក្រកសួ្សង�ឹកនា។ំ

D

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ពិិចាំរ�ថាក្រកសួ្សង និុងសាា ប័នុរដាា ភិបាល�ខ័ាះអា�រមួ�ំដែណ៍ក�ល់ការផ្សាតល់ក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុង��លរមួកៃងុការក្របជំុីក្មេទៀងទាំត់។

2. ពិិចាំរ�ពីិតំ�ងកៃងុតំបន់ុ ឬកៃងុក្រស្សកុដែ�លអា���លរមួក្មេ�កៃងុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។
3. ��លរមួ�មួយអៃកជំីនាញ�ឹកនា ំក្មេ�ីមីធីានាថាដែផ្សានុការក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត និុងក្រស្សបតាម

ក្មេ�លបំណ៍ង។
4. ទាំញយកភស្សតុតាងពីិអាជីីវ័កមេ និុងស្សងាមសីុ្សវ័លិ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ការយល់�ះ�អំព�អែកូពាក់ូព័នធសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ

វាអា�មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុកៃងុការក្របម�លផ្សាតុំភាគីឺពាក់ព័ិនិុក្មេ�កៃងុក្រកមុដែ�លមានុតួនាទីផ្សាា�វ័ការកៃងុការ�កំ្រទ និុងជី�នុ�ំណឹ៍ង�ល់
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនា។ំ មាាងក្មេទៀត វាអា�មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ�ងកៃងុការ��លរមួ�មួយអៃកពាក់ព័ិនិុក្មេលីម�លដាា នុក្មេក្រ�ផ្សាា�វ័ការ ឬ 
'តាមតក្រមវូ័ការ'។ ក្មេ�កៃងុក្រពឹិតតិការណ៍៍ទាំងំអស់្ស វាទំនុង�នឹុងមានុក្រកមុ�៏�ំច្នៃនុ 'ភាគីឺដែ�លទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ' រមួទាំងំឪពុិក
មាត យ/អៃកដែថទាំ ំក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុ និុងកុមារ ក្រពិមទាំងំក្រកមុត��ៗដែ�លមានុជំីនាញ និុងវ័�ិា ជីីវ័ៈដែ�លពាក់ព័ិនិុ។ ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�គឺមន៍ុ
អនុុវ័តត�ាប់ ឧស្សា�កមេ អៃកជំីនាញសិ្សទិិកុមារ អងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាល (ទាំងំ�តិ និុងអនុតរ�តិ) អៃកជំីនាញសុ្សខ័ភាពិ និុងអៃក
សិ្សកា។ ការក្មេក្របីក្របាស់្សអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងជំីនាញរបស់្សពួិកក្មេគឺអា�មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុខាា ងំ�ស់្សស្សក្រមាប់ការតសី្ស�មតិ ឬការអនុុវ័តត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុបរបិទ�ក្មេក្រ�ីនុ។

E

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. បក្មេងើីតបញ្ញាីអៃកពាក់ព័ិនិុ ជំីនាញ និុងវ័ជិីាជីីវ័ៈ ដែ�លក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលី�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែ�លមានុក្មេ�កៃងុកញ្ញេប់
ឧបករណ៍៍។ ស្សក្រមាប់ការដែណ៍នា ំស្ស�មក្មេមីលគំឺរ �ដែ�លបានុផ្សាតល់�ឧបករណ៍៍�កំ្រទ 2 (ទំព័ិរ 49)។

2. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាពួិកក្មេគឺរមួបញ្ញេ�លកុមារ ឬអៃកតំ�ងដែ�លក្មេ�ើីការក្មេដាយ�េ ល់�មួយកុមារ។
3. ក្របសិ្សនុក្មេបី�ក្រកមុផ្សាា�វ័ការ កំណ៍ត់លកុខ័ណ៍ឌ ច្នៃនុឯកសារក្មេយ៉ាងដែ�លកំណ៍ត់យ៉ាា ង�ាស់្សក្រកមុអៃកពាក់ព័ិនិុ

 ក្មេ�នឹុងស្សកមេភាពិរបស់្សគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនា។ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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កំូណ៍ត់តួន្ទាទំ� ន��ទំំនួលខុ្ញុំសុ

គួឺរដែតមានុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្ស�បទបីញ្ញាតតិដែ�លកំណ៍ត់តួនាទី និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សសាា ប័នុទំាំងអស់្សដែ�លបក្មេងើីត និុងក្រគឺប់ក្រគឺង
ក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុឌីីជីីថល ប�ត ញ និុងក្មេស្សវាកមេ និុងភារកិ�េរបស់្សសាា ប័នុរដាា ភិបាល។ ស្សតង់ដារអបីបរមាគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីត
ក្មេ�ងីស្សក្រមាប់ទំាំងអស់្ស�ៃ ក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់តច្នៃមា រមួទំាំងអៃកដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលីក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុ ហា�ដែវ័រ ផ្សាលិតផ្សាល និុង
ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថល ក្រពិមទំាំងអៃកដែ�លក្រគឺប់ក្រគឺង ឬក្មេក្របីក្របាស់្សវាក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីអនុតរកមេ�មួយកុមារ។ ស្សតង់ដារទំាំងក្មេនុះគួឺរដែតក្មេ�ត ត
ក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ និុងការស្សក្មេក្រម�បានុក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុសិ្សទិិកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល។ ការ��លរមួរបស់្សស្សងាមសីុ្សវ័លិ គួឺរដែតក្រតវូ័
បានុធានាក្មេ�កៃងុក្រកមុភាគីឺពាក់ព័ិនិុ។

F

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. បក្មេងើីតបនាេ ត់�ាស់្សលាស់្សច្នៃនុការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ស្សក្រមាប់ស្សកមេភាពិនីុមួយៗក្មេ�កៃងុដែផ្សានុការរបស់្សអៃក។
2. កំណ៍ត់ដែផ្សានុទី�ល់ទីភាៃ ក់ងារ រដាា ភិបាល និុយតកមេ ឬអងាការដែ�លបានុកំណ៍ត់ សាលាក្មេរៀនុ អងាការស្សបីរុស្ស�ម៌ 

សាា ប័នុសុ្សខ័ភាពិ និុងអាជីីវ័កមេទាំងំឡាយដែ�លមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័ ក្មេ�ីមីធីានាថាក្រគឺប់ទិ�ាភាពិទាំងំអស់្សក្រតវូ័បានុក្រគឺប
�ណ៍ត ប់ តមាា ភាពិ និុងគឺណ៍ក្មេនុយយភាពិ។

កំូណ៍ត់សួុចន្ទាកូរការអនុវតី ន��ការវាយតនៃមា

ទិ�ាភាពិនីុមួយៗច្នៃនុដែផ្សានុការអនុុវ័តតគួឺរដែតមានុអា�ំ�រទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ដែ�លក្រតវូ័�ៃ  (បុគឺាល សាា ប័នុ តួអងា) និុង�នុធានុមនុុស្សស រមួទំាំង
�ិរញ្ញាវ័តាុ ក្មេ�ីមីបំីក្មេពិញកិ�េការដែ�លរពឹំិងទុកក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ។ វាអា�ថាអា�ំ�រ����ៃ ទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
ក្មេក្រ�ីនុ�ងមួយ ឬដែផ្សាៃកជំីនាញដែតមួយ។ ស្ស��នាករការអនុុវ័តតសំ្សខាន់ុៗ (KPIs) យនុតការវាយតច្នៃមា និុងរ�នាស្សមព័និុរបាយការណ៍៍
�ាស់្សលាស់្សគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដែណ៍នំា ក្មេ�ីមីឱី្យយគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនំាក្រតតួពិិនិុតយ និុងក្រគឺប់ក្រគឺងវ័ឌីឍនុភាពិ។ ក្មេដាយសារមជីឈដាា នុឌីីជីីថល
វ័វិ័ឌីឍយ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្ស KPIs នឹុងទាំមទាំរការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ�ក្របចំាំ។

G

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. បក្មេងើីត KPIs និុង�ំក្មេណី៍រការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ�ដែផ្សាៃកច្នៃនុដែផ្សានុការយុទសិាក្រស្សត។ �ឧទាំ�រណ៍៍ KPIs បានុដាក់ក្មេ�ញកៃងុ
ការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ក្របក្មេទស្សរវាាន់ុដា។77 

2. បក្មេងើីតបនាេ ត់�ាស់្សលាស់្សច្នៃនុការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនា។ំ

77. ការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ក្របក្មេទស្សរវាាន់ុដា ម�លនិុ�ិ 5Rights ឆ្នាំៃ  ំ2019។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/uploads/cop-in-rwanda-report.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ធ្លាន្ទាឱ្យយមានសុមា�រណ៍កូមមសុុសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�ទូំទាំ�ំចំណុ៍ចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យរបស់ុរដ្ឋាា ភ��ល

ដែផ្សានុការ�តិដែ�លពាក់ព័ិនិុ�មួយ ����ដែផ្សានុការអិុនុ�ឺណិ៍ត�តិ ដែផ្សានុការ�តិច្នៃនុស្សកមេភាពិស្សតីពីិអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ (VAC) 
ក្រកបខ័័ណ៍ឌ អកុរកមេឌីីជីីថល យុទសិាក្រស្សតស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត គួឺរដែតដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ�ដែផ្សាៃកច្នៃនុយុទសិាក្រស្សតបានុដាក់ក្មេ�ញ។ ដែផ្សានុការដែ�លក្មេ�ើីក្មេ�ងីកៃងុរយៈក្មេពិល�ក្មេក្រ�ីនុឆ្នាំៃ  ំគួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្រតតួពិិនិុតយ និុងក្មេ�ើី
ប�េុបីនុៃភាពិក្មេ��ំ�ក់កាលសំ្សខាន់ុៗ។

H

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ក្មេក្របីបញ្ញាីក្រតតួពិិនិុតយដែ�លមានុក្មេ�កៃងុឧបករណ៍៍�កំ្រទ 3 ក្មេ�ីមីពិីិនិុតយក្មេមីល�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងកំណ៍ត់
ថាក្មេតីសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័បានុរមួបញ្ញេ�លដែ�រឬក្មេទ (ទំព័ិរ 51)។ វាអា�ជួីយកៃងុការដែតងតាងំ
អៃកជំីនាញខាងក្មេក្រ�ក្មេ�ីមីពិីិនិុតយក្មេមីលដែផ្សានុការយុទសិាក្រស្សតក្មេ�នឹុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងបញ្ហាា តតិរបស់្សរដាា ភិបាលដែ�ល
មានុក្រសាប់។

2. នាយំកភាពិមិនុក្របក្រកតីក្មេ�គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�តិក្រគឺប់ក្រគឺងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ដែ�លបក្មេងើីតក្មេ�ងីកៃងុ
�ំក្មេណី៍រការ D ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

រដ្ឋាា ភ��ល�ួរផ្នែតដ្ឋាក់ូង្កើចញនូវប្រកូបខ្ញុំណ៍ឌ សុប្រមបប្រសុលួថាែ ក់ូជាត� ផ្នែ�លមានអាណ៍តី�ចាស់ុលាស់ុ ន��សុ�ទំធ�អំណាចប្រ�ប់ប្រ�ន់
កូែុ�ការសុប្រមបសុប្រមលួសុកូមមភាពទំាំ�អស់ុផ្នែ�លទាំក់ូទំ�នះ�សុ�ទំធ�កុូមារ ន��ប្របព័នធ�សពី�ាយឌី�ជី�ថល ន�� ICT ង្កើ�កូប្រម�ត
អនីរវស័ិុយ ជាត� ថាែ ក់ូតំបន់ ន��ថាែ ក់ូមូលដ្ឋាា ន។ រដ្ឋាា ភ��ល�ួរផ្នែតរមួបញ្ចចូលង្កើ�លង្កើ�កំូណ៍ត់ង្កើពលង្កើវលា ន���ំង្កើណ៍� រការ
ប្របកូបង្កើដ្ឋាយតមាា ភាព ង្កើ��ម �ីវាយតនៃមា ន��តាមដ្ឋានវឌីឍនភាព ង្កើ��យប្រតវូផ្នែតធ្លាន្ទាថា�នធ្លានមនុសុស បង្កើចចកូង្កើទំសុ ន��
��រញ្ចញវតិុចំា�ច់ប្រតវូ�នបង្កើ�ើ�តង្កើ���សុប្រមាប់ប្របត�បតី�ការប្របកូបង្កើដ្ឋាយប្របសុ�ទំធភាពនៃនប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ង្កើន�។

រដ្ឋាា ភ��ល�ួរផ្នែតបង្កើ�ើ�តង្កើវទំ�កាព�ុភា�� ង្កើ��ម �ី�ះកូនំ្ទាការអភ�វឌីឍ ការអនុវតី ន��ការប្រតតួព�ន�តយរង្កើបៀបវារៈឌី�ជី�ថលជាត�សុប្រមាប់
កុូមារ។ ង្កើវទំ�កាផ្នែបបង្កើន��ួរផ្នែតប្របមូល�ំុីតំណា�នៃនសិាប័នសំុខាន់ៗបំ�ុត រមួមាន៖ កុូមារ ន��យុវជីន សុមា�មឪពុកូមីាយ / 
អែកូផ្នែថទំាំ ផ្នែ�ែកូពាក់ូព័នធរបស់ុរដ្ឋាា ភ��ល វស័ិុយអប់រំ យុតី��ម៌ សុុខាភ��ល ន��វស័ិុយផ្នែថទំាំសុ�គម សិាប័នសុ�ទំធ�មនុសុសជាត� ន��
សិាប័នបទំបីញ្ចញតី�ពាក់ូព័នធ សុ�គមសុុ�វលិ ឧសុា�កូមម បណ៍ឌ� តយសុភា ន��សុមា�មវជិាា ជី�វៈពាក់ូព័នធ។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ202078

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

78. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_b5fec426d50d4a21b721489099b5781f.pdf
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�ំក្មេណី៍រការ B ('កំណ៍ត់ក្រកសួ្សង ឬទីភាៃ ក់ងារមួយ ក្មេ�ីមី�ឹីកនាកំៃងុការអភិវ័ឌីឍ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ') តក្រមវូ័ឱ្យយអៃកកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ភាៃ ក់ងារ�ឹកនាដំែ�លស្សមក្រស្សបបំផុ្សាតរបស់្សអៃកក្មេដាយក្របងុក្របយ័តៃស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឧបករណ៍៍ក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមី�ីកំ្រទអៃកកៃងុ�ំក្មេណី៍រការក្មេនុះ។

ក្របក្មេទស្ស�ក្មេក្រ�ីនុបានុអនុុវ័តតវ័�ីិសាក្រស្សតក្មេផ្សាសងៗ�ៃ កៃងុការក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សភាៃ ក់ងារ�ឹងលមា។ំ ឧទាំ�រណ៍៍៖

ត�់�ាន� - ក្រកសួ្សងសុ្សខាភិបាល

ហាគ ណា - ក្រកសួ្សងទំនាក់ទំនុង

ង្កើអតយូព� - អា�ំ�របទបីញ្ញាតតិ

អូប្រសីាល� - នាយកដាា នុក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុ �ឹកជីញ្ញា�នុ អភិវ័ឌីឍន៍ុ និុងទំនាក់ទំនុងថាៃ ក់តំបន់ុ

ចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុ - នាយកដាា នុឌីីជីីថល វ័បី�ម៌ ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងកីឡា

ក្មេ�ីមីជួីីយអៃកក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សក្រកសួ្សង ឬនាយកដាា នុដែ�លក្រតឹមក្រតវូ័ ស្ស�មបំក្មេពិញការវ័ភិាគឺ SWOT (ភាពិខាា ងំ ភាពិក្មេខ័ាយ ឱ្យកាស្ស ការ
គំឺរាមកំដែ�ង) ច្នៃនុក្រកសួ្សង ឬនាយកដាា នុដែ�លមានុស្សកាត នុុពិលនីុមួយៗ ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ថាក្មេតីមួយ�ដែ�លលអបំផុ្សាតកៃងុការ�ឹកនាកំ្មេលី
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ៖ 

1. �ំរ ូSWOT ង្កើ��ម �ីកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ន្ទាយកូដ្ឋាា ន ឬប្រកូសួុ��ះកូន្ទាផំ្នែ�លសុមប្រសុបបំ�ុត

ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

ភាពខាា �ំ ភាពង្កើខ្ញុំាយ

ង្កើរឿ�ផ្នែ�លប្រតវូព�ចារណា៖ ក្មេតីក្រកសួ្សងក្មេនុះមានុ�ំណុ៍�ខាា ងំ
ពិិក្មេស្សស្ស�មួយ�មួយនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិក្របព័ិនិុអនុឡាញ? 
ក្មេតី�ំណុ៍�ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ�មួយក្រតវូ័
ដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុក្រកសួ្សងក្មេ�ីយឬក្មេ�? ក្មេតីពួិកក្មេគឺមានុ
�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុក្មេ�ីមីទីទួលបនុេុក�ឹកនាដំែ�រឬក្មេទ? ក្មេតី
ពួិកក្មេគឺមានុទំនាក់ទំនុង និុងមានុឥទិិពិលក្រគឺប់ក្រ�ន់ុកៃងុការ
បំក្មេពិញការងារឬក្មេទ? ក្មេតីការ�ឹកនារំបស់្សពួិកក្មេគឺមានុឆ្លុះនុេៈ 
និុងអា�ទទួលយកបានុក្មេទ?

ង្កើរឿ�ផ្នែ�លប្រតវូព�ចារណា៖ ក្មេតីក្រកសួ្សងក្មេនុះមានុ
�ំណុ៍�ក្មេខ័ាយពិិក្មេស្សស្ស�មួយ�មួយនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិ
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ? ក្មេតីពួិកក្មេគឺខ័ើះស្សមតាភាពិ ឬសិ្សទិិអំ��
ក្មេ�ីមីីទទួលយកការងារបដែនុាមឬក្មេទ? ក្មេតីពួិកក្មេគឺខ័ើះការ
ភាា ប់ទំនាក់ទំនុង ឬឥទិិពិលដែ�លក្រតវូ័ការក្មេ�ីមីីផ្សាតល់ការ
ទទួលយក�ក្រមះុដែ�រឬក្មេទ? ភាពិ�អៃក�ឹកនាកំ្មេ�ខ័ើះខាត 
ឬមិនុផ្សាតល់អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុក្មេ�ីមីីអា�ទទួលយកបានុ?

ឱ្យកាសុ ការ�ំរាមកំូផ្នែ��

ង្កើរឿ�ផ្នែ�លប្រតវូព�ចារណា៖ ក្មេតីមានុការស្ស�ការ�ៃ រវាង
ការដែណ៍នាអំំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុង
ក្មេស្ស�កតីស្សក្មេងុបក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែ�លកំពុិងក្មេល�ក្មេ�ញ
ក្មេ�កៃងុក្រកសួ្សងក្មេនុះក្មេទ (ឧទាំ�រណ៍៍ ការដាក់ឱ្យយ�ំក្មេណី៍រការអិុ
នុ�ឺណិ៍ត ឬ 5G)? ក្មេតីក្រកសួ្សងក្មេនុះ�ឹកនាកំ្មេដាយមន្ត្រីនុតីរាជីការ 
ឬ�ឹកនាកំ្មេដាយអៃកនុក្មេយ៉ាបាយដែ�លមានុក្របសិ្សទភិាពិ�ង
អៃក�ច្នៃទ?

ង្កើរឿ�ផ្នែ�លប្រតវូព�ចារណា៖ ក្មេតីក្រកសួ្សងកំពុិងអនុុវ័តតការងារដែ�ល
មានុក្រសាប់ក្មេ�ីយឬក្មេ�? ក្មេតីមានុការគំឺរាមកំដែ�ងដែ�លអា�
ក្មេកីតមានុ�ល់ក្រកសួ្សង (ឧ. រពឹំិងថានឹុងកាត់បនុាយថវ័កិា)? ក្មេតី
ក្រកសួ្សងមានុផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុក្របកួតក្របដែជីងដែ�លអា�បងាា ញ
ពីិបញ្ហាា ក្របឈម�ំក្មេពាះពួិកក្មេគឺកៃងុការ�ឹកនា ំ(ឧទាំ�រណ៍៍ ការ
ផ្សាតល់ម�លនិុ�ិដែ�លមានុវ័វិាទ ឬកិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀង�មួយក្រកមុ�ីនុុ
ផ្សាតល់ក្មេស្សវាទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ ឬក្រកមុ�ីនុុបក្មេ�េកវ័ទិា)? ក្មេតីភាពិ�
អៃក�ឹកនា ំ‘ក្រតវូ័ការការ�ា ស់្សបត�រក្មេទ’?



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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គំឺរ �ក្មេនុះជួីយអៃកកៃងុបញ្ញាីអៃកពាក់ព័ិនិុដែ�លក្រតវូ័ការក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតក្រកមុអៃកពាក់ព័ិនិុ �មួយនឹុងតួនាទី និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័ដែ�លពាក់ព័ិនិុ ���ដែ�ល
តក្រមវូ័ក្មេដាយ�ំក្មេណី៍រការ E ('ការយល់�ឹងអំពីិអៃកពាក់ព័ិនិុ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ')។ អៃកតំ�ង អងាការ និុងតួនាទី 
ក្រពិមទាំងំទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័នឹុងអាក្រស័្សយក្មេលីបរបិទកៃងុម�លដាា នុ ក្មេ�ីយអា�មានុក្មេក្រ�ីនុក្របក្មេភទស្សក្រមាប់ក្របក្មេភទនីុមួយៗ។ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លអៃកបានុ
កំណ៍ត់ក្រកសួ្សង ឬសាា ប័នុក្រតឹមក្រតវូ័ក្មេ�ីមី�ឹីកនា ំវានឹុងមានុសារៈសំ្សខាន់ុផ្សាងដែ�រកៃងុការរមួបញ្ញេ�លអៃកពាក់ព័ិនិុ����ៃ  ឬក្រស្សក្មេ�ៀង�ៃ ក្មេ�កៃងុ
�ំក្មេណី៍រការក្មេនុះ ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័តុលយភាពិ ក្របសិ្សទភិាពិ និុងការដែ�កចាំយក្រតឹមក្រតវូ័។ 

ក្របក្មេភទដែ�លបានុបងាា ញខាងក្មេក្រកាមឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញឆ្នាំៃ  ំ2020 និុងក្របក្មេភទដែ�លបានុក្មេរៀបរាប់ក្មេ�កៃងុក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021)។

2. �ំរងូ្កើ��ម �ីកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍អែកូពាក់ូព័នធ

តំណា� 
ភា��ពាក់ូព័នធ

ប្របង្កើភទំ អ�គការ តួន្ទាទំ� ន��  
ទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូ

បុគឺាល ឬតំ�ងដែ�ល
មានុក្មេឈាេ ះរមួដែ�លមានុ
សិ្សទិិអំ��ស្សមក្រស្សប
កៃងុការរមួ�ំដែណ៍ក/
ក្មេ�ើីការស្សក្មេក្រម��ិតត/ធានា
ការដែបងដែ�ក�នុធានុ

កុមារ និុងមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេង ក្រកមុយុវ័ជីនុ X សំ្សក្មេ�ងរបស់្សកុមារ៖ ក្មេ�ីមីី
ផ្សាតល់ការយល់�ឹងពីិទស្សសនុៈ
របស់្សកុមារ ក្មេ�ីមីបីញ្ហាា ក់ពីិ
កងើល់ និុងសំ្សណួ៍ររបស់្សកុមារ

 ក្រកមុក្របឹកាយុវ័ជីនុរបស់្ស 5Rights សំ្សក្មេ�ងរបស់្សកុមារ៖ ក្មេ�ីមី ីផ្សាតល់
ការយល់�ឹងពីិ ទស្សសនុៈរបស់្ស
កុមារ ក្មេ�ីមីបីញ្ហាា ក់ពីិកងើល់ និុង
សំ្សណួ៍ររបស់្សកុមារ

ឪពុិកមាត យ អៃកដែថទាំំ
អៃកអប់រំ

ក្មេ�ីមីធីានាថាក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
�កំ្រទមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័�មួយ  
ភារកិ�េដែថទាំំ

ឧស្សា�កមេ ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយបក្មេងើីត 
កាតពិើកិ�េស្សក្រមាប់ផ្សាលិតផ្សាល
ទាំងំអស់្ស និុងក្មេស្សវាកមេក្មេ�ីមីកី្មេ�ត ត
ក្មេលីកុមារ និុងសុ្សវ័តាិភាពិ

ស្ស�គឺមន៍ុក្រសាវ័ក្រ�វ័  
និុងអងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាល

ក្មេ�ីមីធីានាក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
ឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិភស្សតុតាងប�េុបីនុៃ 

 និុងវ័�ិា ជីីវ័ៈ

ឧទាំ�រណ៍៍៖



< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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តំណា� 
ភា��ពាក់ូព័នធ

ប្របង្កើភទំ អ�គការ តួន្ទាទំ� ន��  
ទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូ

ការអនុុវ័តត�ាប់ ក្មេ�ីមីធីានាក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
អា�អនុុវ័តតបានុ និុងអប់រំ
ស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តត�ាប់

ក្មេស្សវាកមេស្សងាម ក្មេ�ីមីធីានាក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
ពិិចាំរ�ក្មេលីកុមារដែ�លងាយ
រងក្មេក្រ�ះ

ក្មេស្សវាដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ ក្មេ�ីមីឆី្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិ�ំប�នាេ នុ
ក្មេវ័ជីាសាក្រស្សត និុងជំីនួុយ�ល់
ជីនុរងក្មេក្រ�ះតាមក្មេអ��ិក្រតនិូុក 
និុង/ឬ �កំ្រទស្សក្រមាប់អៃកដែ�ល
មានុហានិុភ័យ ឬ ដែ�លបានុ
បាះពាល់

ក្រកសួ្សងរដាា ភិបាល
និុងនិុយតករ

ក្មេ�ីមី�ី�លរមួ�មួយអៃកឯកក្មេទស្ស
និុយតករ និុងក្រកសួ្សងដែ�ល
មិនុដែមនុ�ក្រកសួ្សង�ឹកនាកំ្មេទ

អីុនុ�ឺក្មេណ៍ត �ល័ត និុង
ក្របតិបតតិករប�ត ញ WIFI

ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទសុ្សវ័តាិភាពិ និុង
ការ��លក្មេក្របីឌីីជីីថលដែ�ល
មានុតច្នៃមាស្សមរមយស្សក្រមាប់
កុមារ

សិ្សទិិកុមារ
អងាការ

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័ភាពិ
ក្មេពិញក្មេលញ សិ្សទិិរបស់្សកុមារ
ក្រតវូ័បានុដាក់ និុងបញ្ញេ�លកៃងុ
ឌីីជីីថល ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ

អៃកសិ្សកា ក្មេមធាវ័ ីបុគឺាល អងាការ
�មួយនឹុងជំីនាញពិិក្មេស្សស្ស
ស្សក្រមាប់ ឧទាំ�រណ៍៍ក្មេ�កៃងុ�ាប់ 
algorithmic ស្សវ័នុកមេ ការអនុុវ័តត
ការស្សក្រមបស្សក្រមលួ �ក្មេ�ីម

ក្មេ�ីមីផី្សាតល់អៃកឯកក្មេទស្ស
ជំីនួុយក្មេ�ក្មេលីម�លដាា នុ 
'តាមតក្រមវូ័ការ' ក្មេ�ីមីធីានា
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ មានុភាពិ
ទំក្មេនីុប បាុដែនុតក៏ �ក់ដែស្សតងផ្សាងដែ�រ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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បញ្ញាីក្រតតួពិិនិុតយក្មេនុះជួីយដែណ៍នាអំៃកតាមរយៈការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិនុ�វ័ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែ�លមានុក្រសាប់ដែ�លពាក់ព័ិនិុ ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ថាក្មេតី
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយនីុមួយៗមានុទិ�ាភាពិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�រឬក្មេទ។ វាជួីយអៃកឱ្យយស្សក្មេក្រម�បានុនុ�វ័�ំក្មេណី៍រការ H ('ធានា
ការរមួបញ្ញេ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ទ�ទាំងំ�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយរបស់្សរដាា ភិបាល')។

ស្ស�មជី�នុ�ំណឹ៍ង�ល់ក្រកមុអៃកពាក់ព័ិនិុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអំពីិការរកក្មេ�ីញច្នៃនុការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិក្មេនុះ។

3. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយង្កើ��ម �ីកំូណ៍ត់ថាង្កើត�ចំណុ៍ចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យណាផ្នែ�លង្កើដ្ឋា�ប្រសាយសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអន
ឡាញ

ដែផ្សានុការអីុនុ�ឺណិ៍ត�តិ

ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ការអនុុវ័តតក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍក្របកបក្មេដាយ
�ីរភាពិ និុងដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័

កមេវ័�ីិសិ្សកា និុងការបណ៍តុ ះប�ត លចាំបំា�់ទាំងំអស់្ស

ក្រកបខ័័ណ៍ឌ អកុរកមេឌីីជីីថលស្សក្រមាប់កុមារ

កមេវ័�ីិសិ្សកា�តិស្សក្រមាប់សាលាក្មេរៀនុ

កមេវ័�ីិសិ្សកាវ័�ិា ជីីវ័ៈក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុ និុងបុគឺាលិកស្សងាមកិ�េ

កមេវ័�ីិសិ្សកាវ័�ិា ជីីវ័ៈនុគឺរបាល និុងអនុុវ័តត�ាប់

ធ្លាតុសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញប្រតវូ�ន
�ាុ�បញ្ជាច �ំ ង្កើ�កូែុ�ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាម

ប្របព័នធអនឡាញ

សូុម�ូសុ��កូប្របសុ�នង្កើប�
រមួបញ្ចចូលរចួង្កើ��យ

ង្កើប�ម�នទាំន់ង្កើទំ កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ចង្កើន្ទាា �ប្របង្កើហា� 
ន��ភាពម�នប្របប្រកូត� ន��ការ�ា ស់ុបូីរផ្នែ�ល�នផ្នែណ៍ន្ទា ំ
ង្កើ��យរាយការណ៍៍ង្កើ�ប្រកូមុអែកូពាក់ូព័នធសុុវតិ�ភាពកុូមារ

តាមប្របព័នធអនឡាញ



< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ធ្លាតុសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញប្រតវូ�ន
�ាុ�បញ្ជាច �ំ ង្កើ�កូែុ�ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាម

ប្របព័នធអនឡាញ

សូុម�ូសុ��កូប្របសុ�នង្កើប�
រមួបញ្ចចូលរចួង្កើ��យ

ង្កើប�ម�នទាំន់ង្កើទំ កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ចង្កើន្ទាា �ប្របង្កើហា� 
ន��ភាពម�នប្របប្រកូត� ន��ការ�ា ស់ុបូីរផ្នែ�ល�នផ្នែណ៍ន្ទា ំ
ង្កើ��យរាយការណ៍៍ង្កើ�ប្រកូមុអែកូពាក់ូព័នធសុុវតិ�ភាពកុូមារ

តាមប្របព័នធអនឡាញ

សិ្សទិិអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស

អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ ការការពារកុមារ និុងយុទសិាក្រស្សត
ការពារ

យុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ

សិ្សទិិមនុុស្សស

សិ្សទិិកុមារ

ស្សមភាពិ និុងការក្របឆ្នាំងំការក្មេរសី្សក្មេអីង

ការការពារទិនុៃន័ុយ

ពាណិ៍ជីាកមេអនុតរ�តិ

ការក្រគឺប់ក្រគឺងការក្មេលងដែលីងសីុ្សស្សង



< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ធ្លាតុសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញប្រតវូ�ន
�ាុ�បញ្ជាច �ំ ង្កើ�កូែុ�ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាម

ប្របព័នធអនឡាញ

សូុម�ូសុ��កូប្របសុ�នង្កើប�
រមួបញ្ចចូលរចួង្កើ��យ

ង្កើប�ម�នទាំន់ង្កើទំ កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ចង្កើន្ទាា �ប្របង្កើហា� 
ន��ភាពម�នប្របប្រកូត� ន��ការ�ា ស់ុបូីរផ្នែ�ល�នផ្នែណ៍ន្ទា ំ
ង្កើ��យរាយការណ៍៍ង្កើ�ប្រកូមុអែកូពាក់ូព័នធសុុវតិ�ភាពកុូមារ

តាមប្របព័នធអនឡាញ

ស្សតង់ដារផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ

ឧក្រកិ�ាកមេ�ិរញ្ញាវ័តាុ

ការអប់រំ

សុ្សខ័ភាពិ

កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរ�តិ

ក្មេផ្សាសងៗ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ក្រកមុក្របឹកា�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិអីុនុ�ឺណិ៍ត (UKCIS) គឺឺ�ក្មេវ័ទិកាស្ស�ការមួយដែ�លរដាា ភិបាល ស្ស�គឺមន៍ុ
បក្មេ�េកវ័ទិា និុងវ័ស័ិ្សយទីបីទាំងំអស់្សក្មេ�ើីការរមួ�ៃ ។ UKCIS គឺឺ�ដែផ្សាៃកមួយច្នៃនុនាយកដាា នុឌីីជីីថល វ័បី�ម៌ ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងកីឡា 
នាយកដាា នុអប់រ ំនិុងការយិ៉ាល័យផ្សាេះ។ ក្មេពិលខ័ាះ UKCIS គឺឺ�កដែនុាងក្របជំុីស្សក្រមាប់អាជីីវ័កមេ ការសិ្សកា អៃកជំីនាញសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ 
មន្ត្រីនុតីរាជីការ និុងរ�ាមន្ត្រីនុតី។ វាក៏បានុចាំត់ដែ�ងការក្រសាវ័ក្រ�វ័សំ្សខាន់ុៗ ដែ�លបានុផ្សាតល់ម�លដាា នុភស្សតុតាងស្សក្រមាប់ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ។ 
ផ្សាេុយពីិការដែណ៍នាកំញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ UKCIS មិនុក្រតវូ័បានុភាា ប់�ផ្សាា�វ័ការក្មេ�នឹុងដែផ្សានុការស្សកមេភាពិស្សក្រមាប់ក្រកមុ�ឹកនាកំ្មេទ។ 

ស្សក្រមបស្សក្រមលួក្មេដាយ ITU ច្នៃ�គឺ��ំនួុនុ�ប់ពីិរ មកពីិវ័ស័ិ្សយសាធារណ៍ៈ និុងឯកជីនុ អៃកសិ្សកា និុងស្សងាមសីុ្សវ័លិដែ�ករដំែលក
បទពិិក្មេសា�ន៍ុ �ំក្មេណ៍ះ�ឹង និុងជំីនាញរបស់្សពួិកក្មេគឺ ក្មេដាយផ្សាតល់នុ�វ័ក្មេ�លការណ៍៍រមួ និុងក្រស្សប�ៃ ច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍ស្សតីពីិការអភិវ័ឌីឍ 
ការបក្មេងើីត និុងការអនុុវ័តតយុទសិាក្រស្សតស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត�តិ។ ក្មេ�លបំណ៍ងច្នៃនុក្មេស្ស�កតីដែណ៍នាកំ្មេនុះគឺឺក្មេ�ីមីជំីីរញុការគិឺត�
យុទសិាក្រស្សត និុងជួីយអៃក�ឹកនា�ំតិ និុងអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយកៃងុការអភិវ័ឌីឍ បក្មេងើីត និុងអនុុវ័តតយុទសិាក្រស្សតស្សនុតិសុ្សខ័តាម
អីុនុ�ឺណិ៍ត�តិក្មេ�ទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាក។ 

ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ដែណ៍នាកំ្មេនុះមានុក្មេ�លបំណ៍ង�កំ្រទក្រកមុក្របឹកាច្នៃនុរ�ាស្សមាជិីកអឺរ ាបុកៃងុការអនុុវ័តតអនុុសាស្សន៍ុ CM/Rec (2018)7 និុង
ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាកំៃងុការក្មេ�រពិ ការពារ និុងបំក្មេពិញសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល។ ឯកសារក្មេនុះរមួបញ្ញេ�ល
ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នា�៏ំទ�លំទ�លាយ�ំប�ងបងអស់្សរបស់្សពិិភពិក្មេលាកស្សក្រមាប់រ�ានានាទាំក់ទងនឹុងសិ្សទិិកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល។

បក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយភាពិ�ច្នៃ�គឺ�រវាងម�លនិុ�ិ 5Rights Foundation, University of East London, University of Rwanda និុង
រដាា ភិបាលច្នៃនុក្របក្មេទស្សរវាាន់ុដា ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តផ្សាតល់នុ�វ័ដែផ្សានុការអនុុវ័តតកក្រមិតខ័ពស់្ស�គំឺរ ��៏លអស្សក្រមាប់
ក្រប��តិ�មួយដែ�លពិិចាំរ�ក្មេលីការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។ 

2. ង្កើសុចកីូ�ផ្នែណ៍ន្ទា ំITU សុប្រមាប់ការបង្កើ�ើ�តយុទំធសាប្រសុីសុនី�សុុខ្ញុំតាមអុ�ន�ឺណ៍� តជាត� ផ្នែ�លជាការចូលរមួជាយុទំធសាប្រសុី  ង្កើ�កូែុ�សុនី�សុុខ្ញុំតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត80

3. ង្កើសុៀវង្កើ�ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុប្រកូមុប្របះកូាអឺរ ាបុសុប្រមាប់អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារកូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល81

�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

1. ប្រកូមុប្របះកូាចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុសុប្រមាប់សុុវតិ�ភាពអុ�ន�ឺណ៍� ត (UKCIS) ជា�ំរសូុប្រមាប់ប្រកូមុអែកូពាក់ូព័នធសុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអនឡាញ79

4. ការការពារកុូមារតាមអុ�ន�ឺណ៍� តង្កើ�ប្របង្កើទំសុរវាាន់ដ្ឋា82

79. ក្រកមុក្របឹកា�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិអីុនុ�ឺណិ៍ត នាយកដាា នុវ័បី�ម៌ឌីីជីីថល ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងកីឡា នាយកដាា នុអប់រ ំនិុងការយិ៉ាល័យផ្សាេះ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
80.  ក្មេស្ស�កតីដែណ៍នាកំ្មេ�ីមីអីភិវ័ឌីឍយុទសិាក្រស្សតស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍តថាៃ ក់�តិ ដែ�ល�ការ��លរមួ�យុទសិាក្រស្សតក្មេ�កៃងុស្សនុតិសុ្សខ័អីុនុ�ឺណិ៍ត ស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ

អនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
81. ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារកៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
82. ការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ក្របក្មេទស្សរវាាន់ុដា ម�លនិុ�ិ 5Rights ឆ្នាំៃ  ំ2019។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.gov.uk/government/organisations/uk-council-for-internet-safety
https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018
https://rm.coe.int/publication-it-handbook-for-policy-makers-final-eng/1680a069f8
https://5rightsfoundation.com/uploads/cop-in-rwanda-report.pdf
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“ ង្កើ�ង្កើពលអែកូន�យ៉ាយអំព�អី�មួយង្កើ�មុខ្ញុំទូំរសុពា
របស់ុអែកូ ង្កើ�នៃថងបន្ទាា ប់អែកូង្កើ��ញការ�ាយ
ពាណ៍� ជីាកូមមង្កើ�ង្កើល�ប្របព័នធ�សពី�ាយសុ�គម
សុប្រមាប់ង្កើរឿ��ូច�ែ ផ្នែ�រ។ ខំុំ្ញុំ��តថាវាមកូព�ពួកូង្កើ�
ច�់ឱ្យយអែកូភាា ប់ទំំន្ទាក់ូទំំន��ែ កាន់ផ្នែតង្កើប្រច�ន 
ព�ង្កើប្រពា�ការភាា ប់ទំំន្ទាក់ូទំំន��ែ កាន់ផ្នែតង្កើប្រច�ន ង្កើន្ទា�
ពួកូង្កើ�ទំទួំល�នប្រ�ក់ូកាន់ផ្នែតង្កើប្រច�ន។” 

- ចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុ, អាយុ 16 ឆ្នាំែ ំ

“ ខំុំ្ញុំ��តថាទំ�នែន័យម�នផ្នែ�លមានសុុវតិ�ភាព
ង្កើន្ទា�ង្កើទំ ង្កើទាំ�ប�ជាការកំូណ៍ត់សុុវតិ�ភាពប្រតវូ
�ន ង្កើរៀបចំផ្នែបបណាក៏ូង្កើដ្ឋាយ។”

- អាលាឺមា�់, អាយុ 16 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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កុូមារអាចប្របឈមមុខ្ញុំនះ�ការលំ�កូព�ង្កើសុសុកូែុ�ការទំទួំល�ន�ំង្កើណា�ប្រសាយ ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�ប្រតវូ�នបំពាន
ង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលង្កើដ្ឋាយសុ�ប្រ�សុអាជី�វកូមម ជាព�ង្កើសុសុង្កើ�កូែុ�បរបិទំនៃនប្របត�បតី�ការសុកូលរបស់ុពួកូង្កើ�។ រ�ាភា��
�ួរផ្នែតព�ចារណាអំព�វធិ្លានការង្កើ�រព ការពារ ន��បំង្កើពញសុ�ទំធ�កុូមារកូែុ�បរបិទំនៃនសុកូមមភាព ន��ប្របត�បតី�ការង្កើប្រ�ទំះកូ��របស់ុ
�ុរកូ�ចច ង្កើដ្ឋាយបង្ហាា ញថាមានទំំន្ទាក់ូទំំន�សុមង្កើ�តុ�លរវា�រ�ា ន��ការប្របប្រពះតីផ្នែ�លពាក់ូព័នធ។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថាអាជី�វកូមម
�ីល់យនីការបណី៍ះ �ប្របកូបង្កើដ្ឋាយប្របសុ�ទំធភាព។ ង្កើទាំ�ជាយ៉ាា �ណាក៏ូង្កើដ្ឋាយ យនីការផ្នែបបង្កើន�ម�ន�ួររារំា�កុូមារព�ការទំទួំល�ន
មង្កើ�ា�យង្កើដ្ឋា�ប្រសាយតាមរ�ាង្កើន្ទា�ង្កើទំ។ ពួកូង្កើ�ក៏ូ�ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថា ភាែ ក់ូង្ហារផ្នែ�លមានអំណាចប្រតតួព�ន�តយផ្នែ�លពាក់ូព័នធនះ�សុ�ទំធ�
កុូមារ �ូចជាផ្នែ�ែកូផ្នែ�លទាំក់ូទំ�នះ�សុុខ្ញុំភាព ន��សុុវតិ�ភាព ការការពារទំ�នែន័យ ន��សុ�ទំធ�អែកូង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ ការអប់រំ ន��ការ�ាយ
ពាណ៍� ជីាកូមម ប្រពមទាំ�ំទំ��ារ ង្កើសុុ�បអង្កើ�ើតពាកូយបណី៍ះ � ក៏ូ�ូចជា�ីល់�ំង្កើណា�ប្រសាយប្រ�ប់ប្រ�ន់សុប្រមាប់ការបំពាន ឬការរំង្កើលាភ
សុ�ទំធ�កុូមារង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  4883

ង្កើ�លបំណ៍�៖

ក្មេ�ីមីពីិក្រងឹង និុងស្សក្រមលួក្មេ�ងីវ័ញិនុ�វ័របប�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិកៃងុក្រស្សកុដែ�លទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សកុមារ និុង
ពិក្រងឹងស្សមតាភាពិ ក្រពិមទាំងំស្សមតាភាពិរបស់្សភាៃ ក់ងារអនុុវ័តត�ាប់ និុងសាា ប័នុនិុយតកមេកៃងុវ័ស័ិ្សយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ រមួ
ទាំងំស្សមតាភាពិរបស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការស្ស�ការ�មួយវ័ស័ិ្សយក្មេផ្សាសងក្មេទៀត �ពិិក្មេស្សស្ស វ័ស័ិ្សយ ICT ។ 

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

2a. ពប្រ�ះ� ន��អនុវតីចាប់ផ្នែ�លហាមឃាត់បទំង្កើលម�សុទាំក់ូទំ�នះ�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
�ាប់ និុងនីុតិវ័�ីិក្រពិ�េទណ៍ឌ ជួីយស្សក្រមលួ�ល់ការក្មេសីុ្សបអក្មេងើត និុងការកាត់ក្មេទាំស្សក្មេលីបទក្មេលេីស្សតាមអនុឡាញ ដែ�លបំពានុសិ្សទិិ
កុមារកៃងុការការពារ ក្មេ�ីយគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិក្រងឹង និុងក្មេ�ើីវ័កិ្មេសា�នុកមេក្រស្សបតាមស្សតង់ដារអនុតរ�តិ និុងការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត។ ក្មេនុះគួឺរដែត
រមួបញ្ញេ�លការដែណ៍នាអំំពីិការវាយតច្នៃមាហានិុភ័យ�កាតពិើកិ�េ ក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយស្សកាត នុុពិលច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ ការបក្មេងើីនុការដាក់ទណ៍ឌ កមេ 
និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ ការកាត់ក្មេទាំស្សកៃងុករណី៍ចាំបំា�់។ វាក៏គួឺររមួបញ្ញេ�លស្សកាត នុុពិលស្សក្រមាប់ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងនីុតិវ័�ីិ�កក្មេ�ញ។ 
�ាប់ក្រពិ�េទណ៍ឌ ទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីសិ្សទិិរបស់្សកុមារទាំងំអស់្ស 
រមួទាំងំសិ្សទិិកៃងុការ�ឹងឮ ់និុងការ��លរមួរបស់្សពួិកក្មេគឺ។84

2b. ផ្នែណ៍ន្ទាបំទំបីញ្ចញតី�ការពារទំ�នែន័យ ន��អាជំា�រប្រតតួព�ន�តយឯកូរាជីយ ង្កើដ្ឋាយធ្លាន្ទាថា ទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារប្រតវូ�នការពារយ៉ាា �
ប្រតះមប្រតវូ ន��ប្របមូល�នផ្នែតកូែ�ុកូរណ៍� ចា�ំច់ជាមួយនះ�កូប្រម�តសុុវតិ�ភាព ន��ការផ្នែថទាំខំ្ញុំពស់ុ។
បទបីញ្ញាតតិទ�ក្មេ�ដែបបក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លសាា នុភាពិក្របក្មេភទពិិក្មេស្សស្សស្សក្រមាប់ទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយមានុកក្រមិតខ័ពស់្សច្នៃនុ
ការការពារ និុងការការពារតាមលំនាកំ្មេ�ីម ក៏����ការការពារក្របឆ្នាំងំនឹុងការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយកុមារដែ�លមិនុស្សមរមយស្សក្រមាប់
ពាណិ៍ជីាកមេ។ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមានុការយល់ក្រពិមពីិកុមារ ឬឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំជំំីនួុស្សពួិកក្មេគឺ ស្សក្រមាប់ការក្របម�ល និុង�ំក្មេណី៍រការ
ទិនុៃន័ុយកុមារត��ៗតាមអនុឡាញ ក្មេនាះក្រតវូ័ដែតក្មេ�ើីការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងក្របកបក្មេដាយអតាន័ុយ។ ការក្របម�លទិនុៃន័ុយស្សក្រមាប់ក្មេ�លបំណ៍ង
ការពារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ការពិិចាំរ��ពិិក្មេស្សស្សក្មេ�កៃងុសាា នុភាពិពិិក្មេស្សស្សដែ�លក្មេនុះ�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

83. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិកុិមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល។ UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
84. �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកបខ័ណ៍ឌ �ាប់ដែ�លមិនុបញ្ហាា ក់ឱ្យយ�ាស់្សថាក្មេតីរ �បភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទដែ�លបក្មេងើីតក្មេដាយខ័ាួនុឯងដែ�លក្រតវូ័បានុ�ា ស់្សបត�រក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីការក្រពិមក្មេក្រពិៀង�ៃ រវាង

កុមារនឹុងក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�រ �បភាពិ-ស្សមាា ររកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទកុមារខុ័ស្ស�ាប់ឬអត់។ ក្មេទាំះបី�កុមារមិនុក្រតវូ័បានុក្មេចាំទក្របកាន់ុកៃងុការអនុុវ័តតក៏ក្មេដាយ ភាពិមិនុ
ក្របាក�ក្រប�ដែផ្សាៃក�ាប់ក្មេនុះ�មួយនឹុងឧក្រកិ�ាកមេដែ�លអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីអា�បាះពាល់�ល់សិ្សទិិច្នៃនុការទុក�ិតត ការក្រគឺប់ក្រគឺង និុងស្សើ័យភាពិ។

ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�2

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ ច្បាាប់ និិងបទបបញ្ញញតិិ្តិ2

85. ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ (CSEA) គឺឺ�ក្មេពិលដែ�លកុមារក្រតវូ័បានុបងុំ ឬបញ្ញេុះបញ្ញេ�លឱ្យយ��លរមួកៃងុស្សកមេភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ 
 វាអា�ពាក់ព័ិនិុនឹុងទំនាក់ទំនុងរាងកាយ ឬស្សកមេភាពិមិនុទាំក់ទងរាងកាយ ក្មេ�ីយអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេលីអនុឡាញ ឬក្មេក្រ�ប�ត ញ។

2c. ពប្រ�ះ�ការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើតឧប្រកូ��ាកូមម ការង្កើចាទំប្របកាន់ ន��ការកាត់ង្កើទាំសុចំង្កើពា�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ  ឬការរំង្កើលាភបំពានង្កើល�កុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ 85

ភាៃ ក់ងារយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ ដែ�លមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះបទក្មេលេីស្សដែ�លទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គួឺរដែត
ក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត លក្មេ�កៃងុបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេដាយមានុក្មេ�លបំណ៍ងជំីរញុការទប់សាើ ត់កាន់ុដែត
ខាា ងំ ការក្មេចាំទក្របកាន់ុក្របកបក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ និុងការកាត់ក្មេទាំស្សស្សមក្រស្សប ក្រពិមទាំងំការយល់�ឹងកាន់ុដែតក្មេក្រ�ីនុអំពីិផ្សាលបាះពាល់ក្មេលី
ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។ ស្សមតាភាពិច្នៃនុក្រកមុក្មេសីុ្សបអក្មេងើត និុងការក្មេឆ្លុះាីយតបដែ�លពាក់ព័ិនិុគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិនិុតយ និុងពិក្រងឹងក្មេ�ីមីដីែស្សើងរក ទប់សាើ ត់ 
និុងក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងការគំឺរាមកំដែ�ងដែផ្សាៃកស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត �ពិិក្មេស្សស្សអៃកដែ�លទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ។ ក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ គួឺរដែតអា�ធានាបានុនុ�វ័លទភិាពិទទួលបានុយុតតិ�ម៌ទាំន់ុក្មេពិលក្មេវ័លា។

2d. ព�ន�តយ ន��ពប្រ�ះ�ប្របព័នធយុតី��ម៌យុវជីន
ក្រតវូ័ក្របាក�ថា�ាប់មានុភាពិ�ាស់្សលាស់្ស និុងស្សមាមាក្រត ក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយហានិុភ័យច្នៃនុកុមារដែ�លវ័វិាទ�មួយ�ាប់ក្មេ�កៃងុបរបិទ
ច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេ�កដែនុាងដែ�លកុមារក្របឈមមុខ័នឹុងទណ៍ឌ កមេក្រពិ�េទណ៍ឌ ទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ �ឧទាំ�រណ៍៍ ទាំក់ទងនឹុងការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ឬការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទដែផ្សាអកក្មេលីរ �បភាពិ ក្របព័ិនិុ
យុតតិ�ម៌ក្រតវូ័ដែតខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិការក្របក្រពឹិតតបទឧក្រកិ�ា ក្មេ�ីយផ្សាតល់ការ�កំ្រទក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ និុងតំ�ងផ្សាា�វ័�ាប់�ល់
កុមារទាំងំក្មេនាះដែ�លមានុវ័វិាទឱ្យយទទួលបានុ�ាប់ក្មេ�ីមីកីារពារសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ 

2e. កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន���ីល់សុចាច ប័នង្កើល�សុនធ�សុញ្ជាញ  ន��ព���សារអនីរជាត�ទាំក់ូទំ�នះ�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ការបក្មេងើីតក្របព័ិនិុក្មេអក���សីុ្សក្របកបក្មេដាយនិុរនុតរភាពិច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតក្រមវូ័ឱ្យយមានុវ័�ីិសាក្រស្សតដែ�លមានុភាគីឺ
ពាក់ព័ិនិុ�ក្រមះុ និុងការ��លរមួ�លកុណ៍ៈស្សកល។ ក្របក្មេទស្សនីុមួយៗគួឺរដែតកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងផ្សាតល់ស្សចាំេ ប័នុក្មេលីពិិ�ីសារ និុង
ស្សនិិុស្សញ្ហាា ទាំងំអនុតរ�តិ និុងថាៃ ក់តំបន់ុដែ�លពាក់ព័ិនិុ ក្មេ�ីយចាំត់វ័ធិានុការក្មេ�ីមីអីនុុវ័តតវ័ធិានុការរបស់្សខ័ាួនុ។

2f. ពប្រ�ះ�សុមតភិាពភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់
�ំណុ៍�ខ័ើះខាតកៃងុការអនុុវ័តត និុងក្របព័ិនិុតុលាការនឹុងក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ ក្មេ�ីយវ័ធិានុការនានានឹុងក្រតវូ័ដាក់ឱ្យយក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេ�ីមីបីក្មេងើីនុ
ការយល់�ឹង ការរាយការណ៍៍ និុងការក្មេចាំទក្របកាន់ុឱ្យយទទួលបានុក្មេ�គឺជ័ីយ។ ការបណ៍តុ ះប�ត លអនុតរ�តិ និុងការដែ�ករដំែលកជំីនាញ
គួឺរដែតក្រតវូ័បានុដែស្សើងរកតាមដែ�លអា�ក្មេ�ើីបានុ ក្មេ�ីយការស្សក្រមបស្សក្រមលួ និុងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ក្រមះុវ័ស័ិ្សយរវាងឧស្សា�កមេ និុង
ការអនុុវ័តត�ាប់គួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតត។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ៖

86. �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកបខ័ណ៍ឌ �ាប់ដែ�លមិនុបញ្ហាា ក់ឱ្យយ�ាស់្សថាក្មេតីរ �បភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទដែ�លបក្មេងើីតក្មេដាយខ័ាួនុឯងដែ�លក្រតវូ័បានុ�ា ស់្សបត�រក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីការក្រពិមក្មេក្រពិៀង�ៃ រវាង
កុមារនឹុងក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�រ �បភាពិ-ស្សមាា ររកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទកុមារខុ័ស្ស�ាប់ឬអត់។ ក្មេទាំះបី�កុមារមិនុក្រតវូ័បានុក្មេចាំទក្របកាន់ុកៃងុការអនុុវ័តតក៏ក្មេដាយ ភាពិមិនុ
ក្របាក�ក្រប�ដែផ្សាៃក�ាប់ក្មេនុះ�មួយនឹុងឧក្រកិ�ាកមេដែ�លអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីអា�បាះពាល់�ល់សិ្សទិិច្នៃនុការទុក�ិតត ការក្រគឺប់ក្រគឺង និុងស្សើ័យភាពិ។

ពប្រ�ះ� ន��អនុវតីចាប់ផ្នែ�លហាមឃាត់បទំង្កើលម�សុទាំក់ូទំ�នះ�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ

�ាប់ និុងនីុតិវ័�ីិក្រពិ�េទណ៍ឌ ជួីយស្សក្រមលួ�ល់ការក្មេសីុ្សបអក្មេងើត និុងការកាត់ក្មេទាំស្សក្មេលីបទក្មេលេីស្សតាមអនុឡាញ ដែ�លបំពានុសិ្សទិិ
កុមារកៃងុការការពារ ក្មេ�ីយគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិក្រងឹង និុងក្មេ�ើីវ័កិ្មេសា�នុកមេក្រស្សបតាមស្សតង់ដារអនុតរ�តិ និុងការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត។ ក្មេនុះ
គួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លការដែណ៍នាអំំពីិការវាយតច្នៃមាហានិុភ័យ�កាតពិើកិ�េ ក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយស្សកាត នុុពិលច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ និុងការបក្មេងើីនុការ
ដាក់ទណ៍ឌ កមេ ក្រពិមទាំងំក្រកបខ័័ណ៍ឌ ការកាត់ក្មេទាំស្សកៃងុករណី៍ចាំបំា�់។ វាក៏គួឺររមួបញ្ញេ�លស្សកាត នុុពិលស្សក្រមាប់ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងនីុតិវ័�ីិ
�កក្មេ�ញ។ �ាប់ក្រពិ�េទណ៍ឌ ទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីសិ្សទិិរបស់្ស
កុមារទាំងំអស់្ស រមួទាំងំសិ្សទិិកៃងុការ�ឹងឮ់ និុង ការ��លរមួរបស់្សពួិកក្មេគឺ។86

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់�ាប់ដែ�លពាក់ព័ិនិុ។ ស្សក្រមាប់ការដែណ៍នា ំស្ស�មក្មេមីលបញ្ញាីក្រតតួពិិនិុតយដែ�លបានុផ្សាតល់�ឧបករណ៍៍�កំ្រទ 1  
(ទំព័ិរ 64) ។

2. ពិិនិុតយក្មេមីលតាមស្សតង់ដារអនុតរ�តិនុ�វ័�ំណុ៍�នីុមួយៗ ក្មេពាលគឺឺយុតតិ�ម៌យុវ័ជីនុ ។ល។
3. អនុុវ័តតការវាយតច្នៃមាហានិុភ័យក្មេលី�ាប់ដែ�លមានុក្រសាប់។
4. ការវ័ភិាគឺគឺមាា តគឺណ៍ៈកមាេ ការពីិអៃកជំីនាញ។
5. ក្មេស្សៃីវ័កិ្មេសា�នុកមេ�ាប់ដែ�លមានុក្រសាប់។
6. ដែផ្សានុការកិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងតសី្ស�មតិក្មេ�ីមីធីានាថាវ័កិ្មេសា�នុកមេក្រតវូ័បានុអនុុម័ត ក្មេ�ីយការអនុុវ័តតរបស់្សពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុ

ផ្សាតល់�នុធានុស្សមក្រស្សប។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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< ផ្នែ�ែកមុុន ផ្នែ�ែកបន្ទាា ប់ >

ផ្នែណ៍ន្ទាបំទំបីញ្ចញតី�ការពារទំ�នែន័យ ន��អាជំា�រប្រតតួព�ន�តយឯកូរាជីយ ង្កើដ្ឋាយធ្លាន្ទាថាទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារប្រតវូ�នការពារ
យ៉ាា �ប្រតះមប្រតវូ ន��ប្របមូល�នផ្នែតកូែុ�កូរណ៍� ចា�ំច់ជាមួយនះ�កូប្រម�តសុុវតិ�ភាព ន��ការផ្នែថទាំខំ្ញុំពស់ុ។

យុតាត �ិការមួយ�ំនួុនុមានុ�ាប់ការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ដែ�លអា�ក្រតវូ័ការការពិក្រងឹង ឬបក្មេងើីត�ផ្សាា�វ័ការ ក្មេ�ីមីធីានាថាកុមារក្រតវូ័បានុ
ផ្សាតល់ការការពារស្សមក្រស្សបតាមអាយុ។ ក្មេ�កដែនុាងក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ដែ�ល�េ នុការការពារទិនុៃន័ុយ ឬមានុការការពារតិ�តួ� វាអា��
ក្មេរឿងចាំបំា�់កៃងុការដាក់ក្មេ�ញ�ាប់ការពារទិនុៃន័ុយស្សក្រមាប់ដែតកុមារបាុក្មេ�ះ ះ។ កៃងុករណី៍ទាំងំពីិរក្មេនុះ ទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារក្រតវូ័ដែតក្រតវូ័
បានុចាំត់ទុកថា�ក្របក្មេភទទិនុៃន័ុយពិិក្មេស្សស្ស ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយមានុកក្រមិតខ័ពស់្សច្នៃនុការការពារ និុងការការពារតាមលំនាកំ្មេ�ីម ក៏����ការ
ការពារក្របឆ្នាំងំនឹុងការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយកុមារដែ�លមិនុស្សមក្រស្សបកៃងុពាណិ៍ជីាកមេ។ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមានុការយល់ក្រពិមពីិកុមារ ឬ
ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំជំំីនួុស្សពួិកក្មេគឺ ស្សក្រមាប់ការក្របម�ល និុង�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយកុមារត��ៗតាមអនុឡាញ  ក្រតវូ័ដែតក្មេ�ើីការជី�នុ�ំណឹ៍ង 
និុងក្របកបក្មេដាយអតាន័ុយ។ ការក្របម�លទិនុៃន័ុយស្សក្រមាប់ក្មេ�លបំណ៍ងការពារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ការពិិចាំរ��ពិិក្មេស្សស្សក្មេ�កៃងុ
សាា នុភាពិពិិក្មេស្សស្ស ដែ�លក្មេនុះ�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

B

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. អនុុវ័តតការវ័ភិាគឺគឺមាា តច្នៃនុក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ដែ�លមានុក្រសាប់ក្មេលីការការពារទិនុៃន័ុយ។ 
2. ក្មេស្សៃីបទបីញ្ញាតតិថេី ឬវ័កិ្មេសា�នុកមេ�មួយ�នុធានុ និុងភស្សតុតាងក្មេ�ីមី�ីកំ្រទពួិកក្មេគឺ។
3. បក្មេងើីត ឬផ្សាតល់�នុធានុ�ល់អា�ំ�រក្រតតួពិិនិុតយឯករាជីយដែ�លមានុក្រសាប់ ក្មេ�ីមីតីាមដានុ និុង  

ធានាការអនុុក្មេលាមតាម។
4. ដែកស្សក្រមលួការការពារទិនុៃន័ុយស្សក្រមាប់កុមារ�មួយនឹុងការអនុុវ័តតអនុតរ�តិដែ�លមានុក្រសាប់។



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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87. ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ (CSEA) គឺឺ�ក្មេពិលដែ�លកុមារក្រតវូ័បានុបងុំ ឬបញ្ញេុះបញ្ញេ�លឱ្យយ��លរមួកៃងុស្សកមេភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ 
 វាអា�ពាក់ព័ិនិុនឹុងទំនាក់ទំនុងរាងកាយ ឬស្សកមេភាពិមិនុទាំក់ទងរាងកាយ ក្មេ�ីយអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេលីអនុឡាញ ឬក្មេក្រ�ប�ត ញ។

ពប្រ�ះ�ការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើតឧប្រកូ��ាកូមម ការង្កើចាទំប្របកាន់ ន��ការកាត់ង្កើទាំសុចំង្កើពា�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ  ឬការរំង្កើលាភបំពានង្កើល�កុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ 87

ភាៃ ក់ងារយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ ដែ�លមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះបទក្មេលេីស្សដែ�លទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គួឺរដែត
ក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត លក្មេ�កៃងុបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេដាយមានុក្មេ�លបំណ៍ងជំីរញុការទប់សាើ ត់កាន់ុដែតខាា ងំ 
ការក្មេចាំទក្របកាន់ុក្របកបក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ និុងការកាត់ក្មេទាំស្សស្សមក្រស្សប ក្រពិមទាំងំការយល់�ឹងកាន់ុដែតក្មេក្រ�ីនុអំពីិផ្សាលបាះពាល់ក្មេ�ក្មេលី
ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។ ស្សមតាភាពិច្នៃនុក្រកមុក្មេសីុ្សបអក្មេងើត និុងការក្មេឆ្លុះាីយតបដែ�លពាក់ព័ិនិុគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិនិុតយ និុងពិក្រងឹងក្មេ�ីមីដីែស្សើងរក ទប់សាើ ត់ 
និុងក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ឬការបំពានុដែ�លទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្របព័ិនិុ
យុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ គួឺរដែតអា�ធានាបានុនុ�វ័លទភិាពិទទួលបានុយុតតិ�ម៌ទាំន់ុក្មេពិលក្មេវ័លា។

C

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. បញ្ញេ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កៃងុកមេវ័�ីិសិ្សកា (ស្ស�មក្មេមីល�ំណុ៍�ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិ
ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សក្រមាប់ការដែណ៍នា ំនិុង�នុធានុ ទំព័ិរ 144)។

2. ពិិនិុតយក្មេមីលជំីនាញ និុង�ក្មេនាា ះក្របក្មេហាងទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។
3. ពិិនិុតយក្មេមីល�នុធានុ ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័សិ្សទិិទទួលបានុយុតតិ�ម៌ដែ�លក្មេ�ត តក្មេលីកុមារក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ព�ន�តយ ន��ពប្រ�ះ�ប្របព័នធយុតី��ម៌យុវជីន

ក្រតវូ័ក្របាក�ថា�ាប់មានុភាពិ�ាស់្សលាស់្ស និុងស្សមាមាក្រត ក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយហានិុភ័យច្នៃនុកុមារដែ�លមានុវ័វិាទឱ្យយទទួលបានុ�ាប់
ក្មេ�កៃងុបរបិទច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេ�កដែនុាងដែ�លកុមារក្របឈមមុខ័នឹុងទណ៍ឌ កមេក្រពិ�េទណ៍ឌ ទាំក់ទងនឹុង
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ �ឧទាំ�រណ៍៍ ទាំក់ទងនឹុងការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ឬការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ
ដែផ្សាអកក្មេលីរ �បភាពិ ក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌ក្រតវូ័ដែតខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងក្មេ�ីមីកីារពារកុមារដែ�លកំពុិងក្របក្រពឹិតតបទឧក្រកិ�ា ក្មេ�ីយផ្សាតល់ការ�កំ្រទក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ 
និុងតំ�ងផ្សាា�វ័�ាប់�ល់កុមារទាំងំក្មេនាះដែ�លមានុវ័វិាទឱ្យយទទួលបានុ�ាប់ក្មេ�ីមីកីារពារសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។

D

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ក្មេ�ើីការពិិនិុតយ និុងវ័ភិាគឺគឺមាា តច្នៃនុក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌យុវ័ជីនុ។
2. ក្មេស្សៃីវ័កិ្មេសា�នុកមេតាមការចាំបំា�់។
3. អនុុវ័តតការកសាងស្សមតាភាពិរបស់្សអៃកជំីនាញសំ្សខាន់ុៗ និុងពិិចាំរ�ក្មេលីយុទសិាក្រស្សតបងាើ រ និុងក្មេលីកកមពស់្សការយល់

�ឹង ក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយហានិុភ័យច្នៃនុឧក្រកិ�ាកមេ។ 

កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន���ីល់សុចាច ប័នង្កើល�សុនធ�សុញ្ជាញ  ប្រពមទាំ�ំព���សារអនីរជាត�ទាំក់ូទំ�នះ�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាម
ប្របព័នធអនឡាញ

ការបក្មេងើីតក្របព័ិនិុក្មេអក���សីុ្សក្របកបក្មេដាយនិុរនុតរភាពិច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតក្រមវូ័ឱ្យយមានុវ័�ីិសាក្រស្សតដែ�លមានុភាគីឺ
ពាក់ព័ិនិុ�ក្រមះុ និុងការ��លរមួ�លកុណ៍ៈស្សកល។ ក្របក្មេទស្សនីុមួយៗគួឺរដែតកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងផ្សាតល់ស្សចាំេ ប័នុក្មេលីពិិ�ីសារ និុង
ស្សនិិុស្សញ្ហាា ទាំងំអនុតរ�តិ និុងថាៃ ក់តំបន់ុដែ�លពាក់ព័ិនិុ ក្មេ�ីយចាំត់វ័ធិានុការក្មេ�ីមីអីនុុវ័តតវ័ធិានុការរបស់្សខ័ាួនុ។

E

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ពិិនិុតយ�នុធានុក្មេ�កៃងុឧបស្សមព័និុ D.
2. បញ្ញាីរាយឧបករណ៍៍ដែ�លពាក់ព័ិនិុ។
3. កំណ៍ត់ឧបស្សគឺានានាកៃងុការផ្សាតល់ស្សចាំេ ប័នុ។
4. ក្មេរៀប�ំសំ្សក្មេណី៍សំុ្ស�តាក្មេលខា និុងផ្សាតល់ស្សចាំេ ប័នុ។
5. �តាក្មេលខា និុងស្សចាំេ ប័នុ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ ច្បាាប់ និិងបទបបញ្ញញតិិ្តិ2

ពប្រ�ះ�សុមតភិាពភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់

�ំណុ៍�ខ័ើះខាតកៃងុការអនុុវ័តត និុងក្របព័ិនិុតុលាការគួឺរក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ ក្មេ�ីយវ័ធិានុការនានានឹុងក្រតវូ័ដាក់ឱ្យយក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេ�ីមីបីក្មេងើីនុ
ការយល់�ឹង ការរាយការណ៍៍ និុងការក្មេចាំទក្របកាន់ុឱ្យយទទួលបានុក្មេ�គឺជ័ីយ។ ការបណ៍តុ ះប�ត លអនុតរ�តិ និុងការដែ�ករដំែលកជំីនាញ
គួឺរដែតក្រតវូ័បានុដែស្សើងរកតាមដែ�លអា�ក្មេ�ើីបានុ ក្មេ�ីយការស្សក្រមបស្សក្រមលួ និុងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ក្រមះុវ័ស័ិ្សយរវាងឧស្សា�កមេ និុង
ការអនុុវ័តត�ាប់គួឺរក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតត។ 

F

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់គឺមាា តជំីនាញ
2. កំណ៍ត់មា�ឌុីលបណ៍តុ ះប�ត ល (ស្ស�មក្មេមីល�ំណុ៍�ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការបណ៍តុ ះប�ត លស្សក្រមាប់

ការដែណ៍នា ំនិុង�នុធានុ ទំព័ិរ 144)
3. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ច្នៃ�គឺ��តិ និុងអនុតរ�តិដែ�លអា�មានុស្សក្រមាប់ការដែ�ករដំែលកជំីនាញ (ស្ស�មក្មេមីលស្សកមេភាពិ

ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ស្សតីពីិកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ស្សកលស្សក្រមាប់�នុធានុ ទំព័ិរ 161)។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

“ចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី��ឺជាឧបកូរណ៍៍សំុខាន់សុប្រមាប់ធ្លាន្ទាថាសុកូមមភាព ន��ប្របត�បតី�ការរបស់ុសុ�ប្រ�សុ�ុរកូ�ចចម�នបា�ពាល់
ជាអវជិីាមាន�ល់ ឬរំង្កើលាភង្កើល�សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារ។ រ�ា�ួរផ្នែតបង្កើ�ើ�តចាប់ផ្នែ�ល�ីល់ឥទំធ�ពល�ល់សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារង្កើដ្ឋាយភា��ទំ�ប� ន��
�ីល់នូវបរយិ៉ាកាសុចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�ចាស់ុលាស់ុ ប្រពមទំាំ�អាចពាកូរណ៍៍�ន ផ្នែ�លអាចឱ្យយសុ�ប្រ�សុអាជី�វកូមមង្កើ�រព
សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារ។ 

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  16 (2013) ស្សតីពីិកាតពិើកិ�េរ�ាទាំក់ទងនឹុងផ្សាលបាះពាល់ច្នៃនុវ័ស័ិ្សយ�ុរកិ�េ  
ក្មេលីសិ្សទិិកុមារ កថាខ័ណ៍ឌ  5388

ង្កើទាំ�ប�ជាមានយនីការបណី៍ះ �តវាានៃ�ាកូែុ�ក៏ូង្កើដ្ឋាយ រដ្ឋាា ភ��ល�ួរផ្នែតបង្កើ�ើ�តយនីការតាមដ្ឋានសុប្រមាប់ការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត ន��ការ
ង្កើដ្ឋា�ប្រសាយការរំង្កើលាភសុ�ទំធ�កុូមារ កូែុ�ង្កើ�លបំណ៍�ង្កើ�ី�ឱ្យយប្របង្កើសុ�រង្កើ���នូវ�ណ៍ង្កើនយយភាពរបស់ុ ICT ន��ប្រកូមុ�ុុនពាក់ូព័នធ
ង្កើ�ស�ង្កើទំៀត ក៏ូ�ូចជាពប្រ�ះ�ការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូរបស់ុភាែ ក់ូង្ហារន�យតកូមមសុប្រមាប់ការអភ�វឌីឍសុី�់ដ្ឋារផ្នែ�លពាក់ូព័នធសុ�ទំធ�កុូមារ ន�� 
ICTs ។ ង្កើន�មានសារៈសំុខាន់ជាព�ង្កើសុសុ ង្កើដ្ឋាយសារ�ំង្កើណា�ប្រសាយង្កើ�ស�ង្កើទំៀតផ្នែ�លមានសុប្រមាប់អែកូផ្នែ�លរ��លបា�ពាល់
យ៉ាា ��ងន់�ងរព�សុកូមមភាពសាជី�វកូមម �ូចជា�ំង្កើណ៍� រការន�ត�វ�ិ�រ�ាបីង្កើវណ៍�  ន��ការង្កើដ្ឋា�ប្រសាយតាមប្របព័នធតុលាការង្កើ�ស�ង្កើទំៀត 
ផ្នែ�លជាង្កើរឿយៗមានការព��កូ ន��មានតនៃមានៃថា។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ202089

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

88. ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 16 (2013) អំពីិកាតពិើកិ�េរបស់្សរ�ាទាំក់ទងនឹុងផ្សាលបាះពាល់ច្នៃនុវ័ស័ិ្សយអាជីីវ័កមេក្មេលីសិ្សទិិកុមារ UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2013។
89. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ស្ស�ភាពិច្នៃនុទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.16.pdf
https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_b5fec426d50d4a21b721489099b5781f.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ ច្បាាប់ និិងបទបបញ្ញញតិិ្តិ2

1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយចាប់៖ ឧទាំ�រណ៍៍មួយ

ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

ក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយអៃកកៃងុការកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍�ាប់ និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយពាក់ព័ិនិុក្មេ�កៃងុយុតាត �ិការរបស់្សអៃក�ដែផ្សាៃក
មួយច្នៃនុការស្សក្មេក្រម�បានុនុ�វ័ �ំក្មេណី៍រការ A ('ពិក្រងឹង និុងអនុុវ័តត�ាប់ដែ�លហាមឃ្លាំត់បទក្មេលេីស្សទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ')។ ឧទាំ�រណ៍៍របស់្ស�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស គឺឺ�ការ�ងអុលបងាា ញ ក្មេ�ីយគួឺរក្រតវូ័បានុជំីនួុស្សក្មេដាយឧទាំ�រណ៍៍ថាៃ ក់�តិ ឬតំបន់ុដែ�ល
ពាក់ព័ិនិុ។

ចំណុ៍ច
ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ

ចាប់/បទំបីញ្ចញតី� សិានភាព ង្កើត�វារមួបញ្ចចូល
សុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអន
ឡាញង្កើទំ?

ន�យតកូរ/តុលាការ

សុ�ទំធ�អែកូង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ �ាប់ស្សតពីីិសិ្សទិអិៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ឆ្នាំៃ  ំ201590

 បទបីញ្ញាតតកិ្របដាប់ក្មេកេងក្មេលង (សុ្សវ័តាភិាពិ) ឆ្នាំៃ  ំ
201191

បទបីញ្ញាតតសុិ្សវ័តាភិាពិផ្សាលិតផ្សាលទ�ក្មេ� ឆ្នាំៃ  ំ
200592 

�ាប់
ឧបករណ៍៍�ាប់
ឧបករណ៍៍�ាប់

បាទ/ចាំស្ស តុលាការ

ការការពារកុូមារ �ាប់ស្សតពីីិការងារកុមារ និុងស្សងាម ឆ្នាំៃ  ំ201793 
�ាប់កុមារ ឆ្នាំៃ  ំ200494

�ាប់់ក្មេស្ស�ាកិ�េឌីីជីីថល ឆ្នាំៃ  ំ201795

�ាប់
�ាប់
�ាប់

បាទ/ចាំស្ស តុលាការក្រគឺសួារ

យុតី��ម៌
ប្រព�មទំណ៍ឌ

បទក្មេលេសី្សក្មេផ្សាសងៗតាមរយៈ�ាប់ក្រពិ�េទណ៍ឌ �ាប់ បាទ/ចាំស្ស តុលាការ

90. �ាប់ស្សតីពីិសិ្សទិិអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ឆ្នាំៃ  ំ2015 ជំីពិ�កទី 3 មាតិកាឌីីជីីថល �ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស �ាប់ស្សតីពីិសិ្សទិិអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស (មាតិកាឌីីជីីថល) ការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អាជីីវ័កមេ  
នាយកដាា នុនុវានុុវ័តត�ុរកិ�េ និុងជំីនាញឆ្នាំៃ  ំ2015។

91. បទបីញ្ញាតតិក្របដាប់ក្មេកេងក្មេលង (សុ្សវ័តាិភាពិ) ឆ្នាំៃ 2ំ011 ការយិ៉ាល័យស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិ និុងស្សតង់ដារផ្សាលិតផ្សាល ឆ្នាំៃ  ំ2011។ 
92. បទបីញ្ញាតតិសុ្សវ័តាិភាពិផ្សាលិតផ្សាលទ�ក្មេ� ឆ្នាំៃ  ំ2005, រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2017។
93. �ាប់ស្សតីពីិការងារកុមារ និុងស្សងាម ឆ្នាំៃ  ំ2017 ជំីពិ�កទី 2 ការការពារកុមារ �ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2004។
94. �ាប់កុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2004, រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2004។
95. �ាប់ក្មេស្ស�ាកិ�េឌីីជីីថល ឆ្នាំៃ  ំ2017 រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2017។
96. �ាប់សិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1998, រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ1998។
97. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
98. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិកុិមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ UNCRC ស្សតីពីិសិ្សទិកុិមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021។



< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/part/1/chapter/3
https://www.businesscompanion.info/sites/default/files/CRA-Digital-Content-Guidance-for-Business-Sep-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/toys-safety-regulations-2011
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1803/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/part/1/chapter/2/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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99. ក្រកមស្សតីពីិការរ�នាតាម ឆ្នាំៃ  ំ2020  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2020។
100. �ាប់ការពារទិនុៃន័ុយ ឆ្នាំៃ  ំ2018  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2018។ 
101. �ាប់ពាណិ៍ជីាកម ្មឆ្នាំៃ  ំ2021  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2021។
102. ស្ស�មក្មេមីល �ាប់ស្សតីពីិដែលីងសីុ្សស្សង ឆ្នាំៃ  ំ2005 វ័គឺាទី 1 ដែផ្សាៃកទី 4 (ការក្មេលងដែលីងសីុ្សស្សងពីិ�មាង យ) និុងវ័គឺាទី 4 (ការការពារកុមារ និុងមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេង ) ឆ្នាំៃ  ំ2005 រដាា ភិបាល

�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2005។
103. ស្ស�មក្មេមីល អា�ំ�រស្សតង់ដារការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេមិនុផ្សាាយ ក្រកម CAP ដែផ្សាៃកទី 5 (កុមារ) អា�ំ�រស្សតង់ដារការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ ឆ្នាំៃ  ំ2010។
104. ស្ស�មក្មេមីល អា�ំ�រស្សតង់ដារការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេផ្សាាយ ក្រកម BCAP ដែផ្សាៃកទី 5 (កុមារ) អា�ំ�រស្សតង់ដារការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ ឆ្នាំៃ  ំ2010។
105. �ាប់ដែកាងបនុាំ ឆ្នាំា  ំ2006, រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2006។
106. �ាប់ក្មេចាំរកមេ ឆ្នាំៃ  ំ1968  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ1968។
107. �ំក្មេណី៍រការច្នៃនុ�ាប់ឧក្រកិ�ាកមេ ឆ្នាំៃ  ំ2002  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2002។
108. បទបីញ្ញាតតិស្សតីពីិការលាងលុយកខ័ើក់ ការផ្សាតល់�ិរញ្ញាបីទាំនុក្មេភរវ័កមេ និុងការក្មេផ្សាេរក្របាក់ (ព័ិត៌មានុអៃកបង់ក្របាក់) ឆ្នាំៃ  ំ2017  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2017។
109. �ាប់ស្សតីពីិការដាក់ទណ៍ឌ កមេការលាងលុយកខ័ើក់ ឆ្នាំៃ  ំ2018  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2018។
110. �ាប់ស្សតីពីិការងារកុមារ និុងស្សងាម ឆ្នាំៃ  ំ2017  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2017 (�ពិិក្មេស្សស្ស ជំីពិ�កទី 4 ស្សតីពីិទំនាក់ទំនុង ផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការអប់រ ំPSHE)។
111. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ  ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។ 
112. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល  គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ UNCRC ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021។

ចំណុ៍ច
ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ

ចាប់/បទំបីញ្ចញតី� សិានភាព ង្កើត�វារមួបញ្ចចូល
សុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអន
ឡាញង្កើទំ?

ន�យតកូរ/តុលាការ

សុ�ទំធ�មនុសុស រមួ
ទាំ�ំសុ�ទំធ�កុូមារ

�ាប់សិ្សទិមិនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ199896

អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតពីីិសិ្សទិិ
កុមារ97

ក្មេស្ស�កតអី�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតពីីិ
សិ្សទិកុិមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល 98

�ាប់
ស្សនិិុស្សញ្ហាា

ស្សនិិុស្សញ្ហាា

បាទ/ចាំស្ស តុលាការ
គឺណ៍ៈកមេការស្សមភាពិ និុង
សិ្សទិមិនុុស្សស (និុងគឺណ៍ៈកមេការ
�តិ)
រាយការណ៍៍ក្មេ�គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ
អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតពីីិសិ្សទិិ
កុមារ
តុលាការអងាការស្ស�ក្រប��តិ

ការការពារ
ទំ�នែន័យ

ការរ�នាតាមអាយុ  
ក្រកម ឆ្នាំៃ  ំ202099

�ាប់ការពារទិនុៃន័ុយ ឆ្នាំៃ  ំ2018100

�ាប់

�ាប់

បាទ/ចាំស្ស  ការយិ៉ាល័យ 
ស្សៃងការព័ិត៌មានុ

ពាណ៍� ជីាកូមម
អនីរជាត�

�ាប់ពាណិ៍ជីាកមេ ឆ្នាំៃ  ំ2021101

(បដែនុាមឃ្លាំា ការពារកុមារ)
�ាប់ បាទ/ចាំស្ស តុលាការ

ផ្នែលី�សុុ�សុ� �ាប់ស្សតពីីិដែលីងសីុ្សស្សង ឆ្នាំៃ  ំ2005102 �ាប់ បាទ/ចាំស្ស គឺណ៍ៈកមេការដែលីងសីុ្សស្សង

ការ�សពី�ាយ អា�ំ�រស្សតង់ដារការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ CAP 
ក្រកម ឆ្នាំៃ  ំ2010103

អា�ំ�រស្សតង់ដារការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ ក្រកម 
BCAP ឆ្នាំៃ  ំ2010104

ស្សេក័្រគឺ�ិតត
ស្សេក័្រគឺ�ិតត 

បាទ/ចាំស្ស អងាការស្សមាជិីកភាពិ�មួយ
ស្ស�បទបីញ្ញាតតកិ្មេក្រកាម
ការឧបតាមារបស់្ស Ofcom



< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/10/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/section/4
https://www.asa.org.uk/type/non_broadcast/code_section/05.html
https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/broadcast-code.html
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/part/1/chapter/4/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/part/1/chapter/4/enacted
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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113. �ាប់ស្សតីពីិការដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ និុងស្សងាម ឆ្នាំៃ  ំ2012  រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2012។
114. ការ�ា ស់្សបត�រពិិភពិក្មេលាករបស់្សក្មេយីង៖ រក្មេបៀបវារៈឆ្នាំៃ  ំ2030 ស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
115. �ាប់ស្សមភាពិ ឆ្នាំៃ  ំ2010   រដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ 2010។

ចំណុ៍ច
ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ

ចាប់/បទំបីញ្ចញតី� សិានភាព ង្កើត�វារមួបញ្ចចូល
សុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអន
ឡាញង្កើទំ?

ន�យតកូរ/តុលាការ

ឧប្រកូ��ាកូមម
��រញ្ចញវតិុ

�ាប់ដែកាងបនុាំ ឆ្នាំា  ំ2006105

�ាប់ក្មេចាំរកមេ ឆ្នាំៃ  ំ1968106

�ំក្មេណី៍រការច្នៃនុ�ាប់ឧក្រកិ�ាកមេ ឆ្នាំៃ  ំ2002107

បទបីញ្ញាតតសិ្សតពីីិការលាងលុយកខ័ើក់ ការ
ផ្សាតល់�ិរញ្ញាបីទាំនុក្មេភរវ័កមេ និុងការក្មេផ្សាេរក្របាក់ 
(ព័ិត៌មានុអៃកបង់ក្របាក់) ឆ្នាំៃ  ំ2017108

�ាប់ស្សតពីីិការដាក់ទណ៍ឌ កមេ និុងក្របឆ្នាំងំការ
លាងលុយកខ័ើក់ឆ្នាំៃ  ំ2018109

�ាប់
�ាប់
�ាប់
�ាប់
�ាប់

ក្មេទ បាដុែនុតមានុ
ក្រកមសី្សល�ម៌
ក្មេដាយស្សេក័្រគឺ�ិតត
ពីិក្រកមុ�ុីនុកាត
ឥណ៍ទាំនុក្មេលី 
CSEA និុងរ �បភាពិ
អាស្សអាភាស្ស 

តុលាការ 
តុលាការ 
តុលាការ 
តុលាការ និុងអា�ំ�រក្មេស្សវាកមេ
�ិរញ្ញាវ័តាុ
តុលាការ និុងអា�ំ�រក្មេស្សវាកមេ
�ិរញ្ញាវ័តាុ

ការអប់រំ �ាប់ស្សតពីីិការងារកុមារ និុងស្សងាម ឆ្នាំៃ  ំ2017110

អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតពីីិសិ្សទិិ 
កុមារ 111

ក្មេស្ស�កតអី�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតពីីិ
សិ្សទិកុិមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល 112

�ាប់
ស្សនិិុស្សញ្ហាា
ស្សនិិុស្សញ្ហាា

បាទ/ចាំស្ស តុលាកា, Ofsted

រាយការណ៍៍ក្មេ�គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ
អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតពីីិសិ្សទិិ
កុមារ

សុុខ្ញុំភាព �ាប់ស្សតពីីិការដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ និុងស្សងាម  
 ឆ្នាំៃ  ំ2012113

�ាប់ ក្មេទ ក្របធានុដែផ្សាៃកក្មេវ័ជីាសាក្រស្សត
តុលាការ
តុលាការក្រគឺសួារ

កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�
ការអនីរជាត�

ក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍន៍ុក្របកបក្មេដាយនិុរនុតរភាពិ 114 កិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀង
អនុតរ�តិ 

ក្មេទ តុលាការ

សុមភាព �ាប់ស្សមភាពិ ឆ្នាំៃ  ំ2010115 �ាប់ ក្មេទ តុលាការ
គឺណ៍កមាេ �ិការស្សមភាពិ និុង
សិ្សទិមិនុុស្សស និុងគឺណ៍កមេការ
�តិកៃងុក្របក្មេទស្សវ័មិជីឈការ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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2. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយ�ាូវចាប់ទំង្កើទំង្កើ��ម �ីបំង្កើពញ

ក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយអៃកកៃងុការកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍�ាប់ និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយពាក់ព័ិនិុក្មេ�កៃងុយុតាត �ិការរបស់្សអៃក 
�ដែផ្សាៃកមួយច្នៃនុការស្សក្មេក្រម�បានុនុ�វ័�ំក្មេណី៍រការ A ('ពិក្រងឹង និុងអនុុវ័តត�ាប់ដែ�លហាមឃ្លាំត់បទក្មេលេីស្សទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ')។

ចំណុ៍ចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ចាប់/បទំបីញ្ចញតី� សិានភាព
ង្កើត�វារមួបញ្ចចូល
សុុវតិ�ភាពកុូមារតាម
ប្របព័នធអនឡាញង្កើទំ?

ន�យតកូរ/តុលាការ

សុ�ទំធ�អែកូង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ

ការការពារកុូមារ

យុតី��ម៌ប្រព�មទំណ៍ឌ

សុ�ទំធ�មនុសុស រមួទាំ�ំសុ�ទំធ�កុូមារ

ការការពារទំ�នែន័យ

ផ្នែ�នការអុ�ន�ឺណ៍� ត

ពាណ៍� ជីាកូមមអនីរជាត�



< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ ច្បាាប់ និិងបទបបញ្ញញតិិ្តិ2

ចំណុ៍ចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ចាប់/បទំបីញ្ចញតី� សិានភាព
ង្កើត�វារមួបញ្ចចូល
សុុវតិ�ភាពកុូមារតាម
ប្របព័នធអនឡាញង្កើទំ?

ន�យតកូរ/តុលាការ

ផ្នែលី�សុុ�សុ�

ការ�សពី�ាយ

ឧប្រកូ��ាកូមម��រញ្ចញវតិុ

ការអប់រំ

សុុខ្ញុំភាព

កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការអនីរជាត�

សុមភាព

ង្កើ�ស�ៗ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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ក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិ2

�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

1. កូរណ៍� សុ�កូាអំព�យនីការប្រតតួព�ន�តយអាល់�ន� 116

2. ចាប់សុនី�សុុខ្ញុំតាមអុ�ន�ឺណ៍� តហាគ ណា (ចាប់ 1038)117

ក្រកមុក្របឹកា�តិស្សក្រមាប់សិ្សទិិ និុងការការពារកុមារក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�កៃងុ�ាប់�គឺណ៍ៈកមាេ �ិការក្រគឺប់ក្រគឺង និុងអភិបាលកិ�េ�តិ
ដែ�លមានុការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងការការពារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�ល
ក្មេ�កៃងុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុង�ាប់សំ្សខាន់ុៗ។

�ាប់ស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍តហាា � (�ាប់ 1038) មានុបទបីញ្ញាតតិស្សក្រមាប់ការការពារកុមារតាមអនុឡាញក្មេដាយការក្របក្រពឹិតតិបទឧក្រកិ�ា
ផ្សាា�វ័ក្មេភទតាមអនុឡាញដែ�លពាក់ព័ិនិុនឹុងកុមារ។ រ �បភាពិ និុងរ �បថតអាស្សអាភាស្សរបស់្សកុមារ ការដែថទាំកុំមារស្សក្រមាប់ការបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ ការ
លួ�តាមដានុតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងការគំឺរាមកំដែ�ងផ្សាា�វ័ក្មេភទក្រតវូ័បានុហាមឃ្លាំត់ក្មេដាយ�ាប់។ �ាប់ក្មេនុះកំណ៍ត់កាតពិើកិ�េមួយ�ំនួុនុក្មេលីអៃក
ផ្សាតល់ក្មេស្សវាទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ ក្មេ�ីមីកីារពារកុមារកៃងុវ័ស័ិ្សយឌីីជីីថល។ វ័កិ្មេសា�នុកមេបដែនុាមក្រតវូ័បានុក្មេស្សៃីក្មេ�ងីស្សក្រមាប់�ាប់កុមារ (�ាប់ 560) ។

116. កមេវ័�ីិស្សក្រមាប់ការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�អាល់បានីុ៖ ការអនុុវ័តតក្របកបក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ UNICEF ឆ្នាំៃ  ំ2020។
117. �ាប់ស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍តឆ្នាំៃ  ំ2020 រដាា ភិបាលច្នៃនុក្របក្មេទស្សហាា � ក្រកសួ្សងទំនាក់ទំនុង និុងឌីីជីីថល (�ាប់ 1038) ឆ្នាំៃ  ំ2020។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.unicef.org/albania/media/3296/file/Trilogy%20of%20promising%20practice_part%201.pdf
https://www.csa.gov.gh/resources.php
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“ ខំុំ្ញុំច�់ង្កើប្រប�បង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថល ង្កើ��ម �ីឱ្យយ
ព�ភពង្កើលាកូកាន់ផ្នែតប្របង្កើសុ�រង្កើ��� ផ្នែ�លខំុំ្ញុំ
ម�ន�នង្កើ�ី�ង្កើ�ង្កើពលង្កើន�ង្កើទំ។ ខំុំ្ញុំក៏ូ ចូលច�តីង្កើ�ី�
វាផ្នែ�រង្កើប្រពា�វានះ�កាា យជាង្កើរឿ�ផ្នែ�ល�ីល់�ល
វជិីាមាន ន�� បង្កើប្រម��លប្របង្កើយ៉ាជីន៍ទូំង្កើ�។”

- អាលាឺមា�់, អាយុ 16 ឆ្នាំែ ំ

“ ខំុំ្ញុំង្កើប្រប�បណីាញអនឡាញង្កើ��ម �ីព�ភាកូា
បញ្ជាា សំុខាន់ៗជាមួយអែកូ�នៃទំ។” 

- ឥណ៍ឌូ ង្កើនសុុ� អាយុ 14 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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រ�ាភា���ួរផ្នែតចាត់វធិ្លានការផ្នែ�ែកូចាប់ រ�ា�ល ន��វធិ្លានការង្កើ�ស�ង្កើទំៀត ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាថាភាពឯកូជីនរបស់ុកុូមារប្រតវូ�នង្កើ�រព 
ន��ការពារង្កើដ្ឋាយសិាប័នទាំ�ំអស់ុ ន��កូែុ�ប្រ�ប់មជីឈដ្ឋាា នផ្នែ�ល�ាុកូទំ�នែន័យរបស់ុពួកូង្កើ�។ ចាប់�ួរផ្នែតរមួបញ្ចចូលការការពារ�៏
រ�ឹមា ំតមាា ភាព ការប្រតតួព�ន�តយឯកូរាជីយ ន��ការទំទួំល�ន�ំង្កើណា�ប្រសាយ។ រដ្ឋាភ ពឯកូជីនតាមការរចន្ទាឋភា���ួរផ្នែតតប្រមវូ
ឱ្យយមានការរមួបញ្ចចូលនៃនភាពឯកូជីនតាមការរចន្ទាង្កើ�កូែុ��ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមមឌី�ជី�ថលផ្នែ�លបា�ពាល់�ល់កុូមារ។ ពួកូង្កើ�
�ួរផ្នែតព�ន�តយង្កើម�លង្កើ���វញិជាង្កើទំៀ�ទាំត់នូវចាប់ការពារឯកូជីនភាព ន��ទំ�នែន័យ ង្កើ��យធ្លាន្ទាថាន�ត�វ�ិ� ន��ការអនុវតីការពារ
ការរំង្កើលាភង្កើដ្ឋាយង្កើចតន្ទា ឬការបំពានង្កើដ្ឋាយនៃច�នយនៃនភាពឯកូជីនរបស់ុកុូមារ។ ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លការអុ�នប្រ��បប្រតវូ�នចាត់ទុំកូជា
មង្កើ�ា�យសុមប្រសុប រ�ាភា���ួរផ្នែតព�ចារណាវធិ្លានការសុមប្រសុបផ្នែ�លអនុញ្ជាញ តឱ្យយរកូង្កើ��ញ ន��ការរាយការណ៍៍អំព�ការ
ង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច ន��ការរំង្កើលាភបំពាន�ាូវង្កើភទំង្កើល�កុូមារ ឬរបូភាព-សុមាភ ររំង្កើលាភបំពាន�ាូវង្កើភទំកុូមារ។ វធិ្លានការផ្នែបបង្កើន�ប្រតវូផ្នែតកំូណ៍ត់
យ៉ាា �តះ�រ ុ�ឹតាមង្កើ�លការណ៍៍នៃនភាពប្រសុបចាប់ ភាពចា�ំច់ ន��សុមាមាប្រត។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  701118

ង្កើ�លបំណ៍�៖

ក្មេ�ីមីទីទួលសាា ល់អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងការគំឺរាមកំដែ�ងប�េុបីនុៃ និុងដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ�ំក្មេពាះឯកជីនុភាពិ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ 
និុងទីភាៃ ក់ងាររបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថលដែ�លបងើក្មេ�ងីក្មេដាយការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយ រមួទាំងំទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ ជីីវ័មាក្រត និុង
ការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ។ 

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ
 

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

3a. បង្កើ�ើ�ត ឬធ្លាន្ទាថាប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ការពារទំ�នែន័យផ្នែ�លមានប្រសាប់មានប្របសុ�ទំធភាពកូែុ�ការ�ីល់ការការពារជាក់ូលាក់ូ សុប្រមាប់ទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារ  
សិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុអនុឡាញក្រតវូ័បានុភាា ប់យ៉ាា ងជិីតស្សៃិទ�ិមួយនឹុងរក្មេបៀបដែ�លទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុក្របម�ល 
រកាទុក និុងក្មេក្របីក្របាស់្ស។ �ាប់ការពារទិនុៃន័ុយ និុងបទបីញ្ញាតតិស្សក្រមាប់កុមារក្រតវូ័ដែតអា���លក្មេក្របីបានុ មានុក្របសិ្សទភិាពិ និុងមានុ
ស្សមតាភាពិវ័វិ័តតន៍ុកៃងុការក្មេឆ្លុះាីយតបនឹុងហានិុភ័យដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ។119 ក្មេនុះមានុន័ុយថា មិនុក្រតឹមដែតបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុង
បទបីញ្ញាតតិបាុក្មេ�ះ ះក្មេទ បាុដែនុតដែថមទាំងំក្មេ�ើីឱ្យយក្របាក�ថា ពួិកវា�ំក្មេណី៍រការក្មេ�កៃងុការអនុុវ័តត និុងក្រតវូ័បានុអនុុវ័តតឱ្យយបានុស្សមក្រស្សប។

 

3b. បង្កើ�ើ�តព���សារសុប្រមាប់ ន��ផ្នែ�នកំូណ៍ត់ង្កើល�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុការសុង្កើប្រមចច�តីសុី័យប្របវតី� 
អាចបា�ពាល់�ល់កុូមារ
ស្សតង់ដារ �ាប់ និុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតគួឺរដែតធានាថា កុមារទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុពីិក្របព័ិនិុស្សើ័យក្របវ័តតិ និុងមិនុក្រតវូ័បានុពិិន័ុយ
តាមរយៈការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ។120វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ពិិក្មេស្សស្សកៃងុការក្មេជីៀស្សវាងការក្មេរសី្សក្មេអីងដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ
តាមរយៈការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ។ ពិិ�ីសារ និុងការកំណ៍ត់ទាំងំក្មេនុះអា�អនុុវ័តតកៃងុបរបិទច្នៃនុយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ  
សុ្សខុ័មាលភាពិស្សងាម សុ្សខ័ភាពិ និុងឱ្យស្សថ ការអប់រ ំក្រពិមទាំងំវ័ស័ិ្សយឯកជីនុកៃងុ�ំក្មេ�មអៃក�ច្នៃទក្មេទៀត។ 

118. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) oតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
119. បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។ 
120. ការក្រពិមានុពីិអៃកជំីនាញសិ្សទិិមនុុស្សសរបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិថា ពិិភពិក្មេលាកធាា ក់��លកៃងុការឈឺចាំប់ក្មេដាយសារដែតសុ្សខុ័មាលភាពិឌីីជីីថល ការយិ៉ាល័យឧតតម

ស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2019។

ទំ�នែន័យ�ា ល់ខ្ញុំាួន អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន��សុី័យភាព 3

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://gdpr-info.eu/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25156
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3 ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

121. ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីល ការទាំមទាំរក្មេលីការបំពានុទិនុៃន័ុយ YouTube, McCann �មួយនឹុង Google ឆ្នាំៃ  ំ2021។

3c. ធ្លាន្ទា�ននូវការការពារផ្នែ�ែកូចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�ប្រ�ប់ប្រ�ន់សុប្រមាប់ទំ�នែន័យជី�វមាប្រតរបស់ុកុូមារ 
រដាា ភិបាល និុងនិុយតករគួឺរដែតបក្មេងើីតពិិ�ីសារ�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិស្សមក្រស្សបស្សក្រមាប់ និុងការកំណ៍ត់ក្មេលីការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយ
ជីីវ័មាក្រតរបស់្សកុមារ ក្មេដាយគិឺតពីិក្មេ�លការណ៍៍សិ្សទិិកុមារ ការកំណ៍ត់ក្មេ�លបំណ៍ង និុងតក្រមវូ័ការច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្ស
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

3d. បង្កើ�ើ�តការផ្នែណ៍ន្ទា ំចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�ចាស់ុលាស់ុសុី�ព�ការអនុវតីផ្នែ�លអាចបា�ពាល់�ល់ទំ�ភាែ ក់ូង្ហាររបស់ុកុូមារ បក្មេងើីត
ក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ការពារការកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ� និុងការតាមដានុ�េ ល់ខ័ាួនុកុមារស្សក្រមាប់ក្មេ�លបំណ៍ងពាណិ៍ជីាកមេក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលី
ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ បក្មេងើីតក��ក្មេលីការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុដែណ៍នា ំនិុង�ំក្មេណី៍រការក្មេ�ើីការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ឬបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លអា�ជំីរញុអាកបីកិរយិ៉ា �ំណ៍ង់�ំណ៍� ល�ិតត និុងគំឺនិុតរបស់្សកុមារ ក្មេ�ើីឱ្យយខ័��ក្មេករ៍ �ក្មេឈាេ ះ ឬដាក់កក្រមិត
ការពិិក្មេសា�ន៍ុ។121 

3e. បង្កើ�ើ�តការប្រតតួព�ន�តយ ន��ការតាមដ្ឋានប្របកូបង្កើដ្ឋាយប្របសុ�ទំធភាព  
ការបក្មេងើីតសាា ប័នុ និុងក្របព័ិនិុដែ�លអា�ក្របម�លព័ិត៌មានុពាក់ព័ិនិុនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងធានានុ�វ័តមាា ភាពិ 
និុងការអនុុវ័តតក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុសិ្សទិិ និុងការការពាររបស់្សកុមារក្មេដាយអាជីីវ័កមេ រដាា ភិបាល និុងសាា ប័នុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។  

 
3f. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាតមាា ភាព  

ការក្រតតួពិិនិុតយគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ក្មេដាយសាា ប័នុបទបីញ្ញាតតិដែ�លក្រតវូ័បានុដែតងតាងំដែ�លមានុ�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ និុងមានុ 
ស្សមតាភាពិ និុងជំីនាញចាំបំា�់ក្មេ�ីមីយីល់ពីិក្របព័ិនិុដែ�លកំពុិងក្មេក្របីក្របាស់្ស និុងរក្មេបៀបដែ�លវាបាះពាល់�ល់សិ្សទិិរបស់្សកុមារ។ សាា ប័នុ
ក្រតតួពិិនិុតយក៏គួឺរដែតមានុសិ្សទិិទទួលបានុអៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ឯករាជីយ និុងអៃកជំីនាញផ្សាងដែ�រ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.youtubedataclaim.co.uk/


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

បង្កើ�ើ�ត ឬធ្លាន្ទាថាប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ការពារទំ�នែន័យផ្នែ�លមានប្រសាប់មានប្របសុ�ទំធភាពកូែុ�ការ�ីល់ការការពារជាក់ូលាក់ូសុប្រមាប់
ទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារ

សិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុអនុឡាញក្រតវូ័បានុភាា ប់យ៉ាា ងជិីតស្សៃិទ�ិមួយនឹុងរក្មេបៀបដែ�លទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុក្របម�ល 
រកាទុក និុងក្មេក្របីក្របាស់្ស។ �ាប់ការពារទិនុៃន័ុយ និុងបទបីញ្ញាតតិស្សក្រមាប់កុមារក្រតវូ័ដែតអា���លក្មេក្របីបានុ មានុក្របសិ្សទភិាពិ និុងមានុ
ស្សមតាភាពិវ័វិ័តតន៍ុកៃងុការក្មេឆ្លុះាីយតបនឹុងហានិុភ័យដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ។122 ក្មេនុះមានុន័ុយថា មិនុក្រតឹមដែតបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុង
បទបីញ្ញាតតិបាុក្មេ�ះ ះក្មេទ បាុដែនុតដែថមទាំងំក្មេ�ើីឱ្យយក្របាក�ថា ពួិកវា�ំក្មេណី៍រការក្មេ�កៃងុការអនុុវ័តត�ក់ដែស្សតងផ្សាងដែ�រ។

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖
1. ស្ស�មក្មេមីលក្រកមការរ�នាស្សមក្រស្សបតាមអាយុរបស់្ស�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស 123 ដែ�លតំ�ងឱ្យយស្សតង់ដារមាស្សច្នៃនុការការពារ

ទិនុៃន័ុយស្សក្រមាប់កុមារ (ស្ស�មក្មេមីល '�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សក្រមាប់ឯកសារក្មេយ៉ាង 2')។
2. ស្ស�មពិិចាំរ��ំក្មេពាះ GDPR124 �ក្របភពិគំឺរ �ស្សក្រមាប់បក្មេងើីតបទបីញ្ញាតតិទ�លំទ�លាយ ឬបទបីញ្ញាតតិ�មួយវ័ធិានុការ

អនុុវ័តត ក្រពិមទាំងំនិុយមន័ុយសំ្សខាន់ុៗ។
3. ពិិចាំរ�ពីិតក្រមវូ័ការស្សក្រមាប់អៃកឯកក្មេទស្ស ឬក្រកមដា�់ក្មេដាយដែ�ក ឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកមស្សក្រមាប់ក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីការក្មេក្របី

ក្របាស់្សទិនុៃន័ុយកៃងុការអប់រ ំនិុងការកំណ៍ត់សុ្សខ័ភាពិ ឬទិនុៃន័ុយដែ�លក្រគឺប់ក្រគឺងក្មេដាយសាា ប័នុរដាា ភិបាល។ 
4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាគឺក្មេក្រមាងទាំងំក្មេនុះក្រតវូ័បានុក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេដាយដែផ្សានុការរបស់្សអៃក ���ដែ�លបានុបក្មេងើីតក្មេ�កៃងុ�ំណុ៍�

ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិ។ ស្ស�មក្មេមីលឧបករណ៍៍�កំ្រទ 1 (ទំព័ិរ 80)។

ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លង្កើ�៖

122. បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
123. ក្រកមច្នៃនុការ�នាតាមអាយុ - ក្មេស្ស�កតីស្សក្មេងុបក្របតិបតតិ ការយិ៉ាល័យស្សៃងការព័ិត៌មានុ�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2020។
124. បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។

https://gdpr.eu/tag/gdpr/
https://ico.org.uk/media/2618179/aadc-executive-summary.pdf
https://gdpr.eu/tag/gdpr/
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125. ការក្រពិមានុពីិអៃកជំីនាញសិ្សទិិមនុុស្សសរបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិថា ពិិភពិក្មេលាកធាា ក់��លកៃងុការឈឺចាំប់ក្មេដាយសារដែតសុ្សខុ័មាលភាពិឌីីជីីថល ការយិ៉ាល័យឧតតម
ស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2019។

126. សំ្សក្មេណី៍ស្សក្រមាប់បទបីញ្ញាតតិ និុងក្រកមុក្របឹការបស់្សស្សភាអឺរ ាបុ ដែ�លដាក់ក្មេ�ញនុ�វ័វ័ធិានុដែ�លមានុភាពិសីុ្សស្សងាើ ក់�ៃ ក្មេលីបញ្ហាា សិ្សបីនិុមិតត (�ាប់បញ្ហាា សិ្សបីនិុមេិត) និុង
វ័កិ្មេសា�នុកមេ�ាប់នីុតិបីញ្ញាតតិរបស់្សស្ស�ភាពិមួយ�ំនួុនុ COM/2021/206 EUR-Lex ឆ្នាំៃ  ំ2021។ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សកល AI អងាការស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ
ក្មេស្ស�ាកិ�េ និុងការអភិវ័ឌីឍ ឆ្នាំៃ  ំ2021។

បង្កើ�ើ�តព���សារសុប្រមាប់ ន��ផ្នែ�នកំូណ៍ត់ង្កើល�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុការសុង្កើប្រមចច�តីង្កើដ្ឋាយសុី័យប្របវតី�ផ្នែ�លអាច 
បា�ពាល់�ល់កុូមារ

ស្សតង់ដារ �ាប់ និុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតគួឺរដែតធានាថា កុមារទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុពីិក្របព័ិនិុស្សើ័យក្របវ័តតិ និុងមិនុក្រតវូ័បានុពិិន័ុយ
តាមរយៈការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ។125 វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ពិិក្មេស្សស្សកៃងុការក្មេជីៀស្សវាងការក្មេរសី្សក្មេអីងដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ
តាមរយៈការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ។ ពិិ�ីសារ និុងការកំណ៍ត់ទាំងំក្មេនុះអា�អនុុវ័តតកៃងុ បរបិទច្នៃនុយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ  
សុ្សខុ័មាលភាពិស្សងាម សុ្សខ័ភាពិ និុងឱ្យស្សថ ការអប់រ ំក្រពិមទាំងំវ័ស័ិ្សយឯកជីនុកៃងុ�ំក្មេ�មអៃក�ច្នៃទក្មេទៀត។ 

B
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ង្កើប�ង្កើទំ  វានឹុងជួីយដែស្សើងរកបទបីញ្ញាតតិប�េុបីនុៃ បទបីញ្ញាតតិនិុងស្សតង់ដារបក្មេ�េកក្មេទស្សអនុតរ�តិច្នៃនុការរ�នា AI ស្សវ័នុកមេ និុងការ
ក្រតតួពិិនិុតយក្មេ�កៃងុយុតាត �ិការក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ឬអងាការកៃងុតំបន់ុ ឬអនុតរ�តិ។ ឧទាំ�រណ៍៍ �ាប់ស្សតីពីិបញ្ហាា សិ្សបីនិុមិតតក្មេ�កៃងុ
ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ 126 ក្មេ�ីយស្សក្រមបវាក្មេ�តាមក្របក្មេទស្សរបស់្សអៃក។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25156&LangID=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
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ធ្លាន្ទា�ននូវការការពារផ្នែ�ែកូចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�ប្រ�ប់ប្រ�ន់សុប្រមាប់ទំ�នែន័យជី�វមាប្រតរបស់ុកុូមារ

រដាា ភិបាល និុងនិុយតករគួឺរដែតបក្មេងើីតពិិ�ីសារ�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិស្សមក្រស្សបស្សក្រមាប់ និុងការកំណ៍ត់ក្មេលីការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយ
ជីីវ័មាក្រតរបស់្សកុមារ ក្មេដាយគិឺតពីិក្មេ�លការណ៍៍សិ្សទិិកុមារ ការកំណ៍ត់ក្មេ�លបំណ៍ង និុងតក្រមវូ័ការច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្ស
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

C

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖
1. ស្ស�មក្មេមីលថាក្មេតីទិនុៃន័ុយជីីវ័មាក្រតក្រតវូ័បានុក្រគឺប�ណិ៍ប់ក្មេដាយ�ាប់ ឬបទបីញ្ញាតតិ�តិក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�រឬក្មេទ (ឧទាំ�រណ៍៍ 

�ាប់ទិនុៃន័ុយ)។ វាអា�ថា�ាប់មួយ�ំនួុនុដែ�លមិនុនិុយ៉ាយអំពីិទិនុៃន័ុយជីីវ័មាក្រតអា�ក្រតវូ័បានុបកក្រសាយក្មេ�ីមីី
រមួបញ្ញេ�លវា៖127

A. ក្មេដាយវាធានាបានុនុ�វ័ការការពារក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីស្សក្រមាប់កុមារ។

B. ក្មេ�ក្មេពិលដែ��េ នុអើីមួយក្រតវូ័បានុដាក់ក្មេ�កៃងុបទបីញ្ហាា តតិស្សក្រមាប់ទិនុៃន័ុយជីីវ័មាក្រតគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី។ វា
គួឺរដែតក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីទិនុៃន័ុយជីីវ័មាក្រតដែ�លការយល់ក្រពិមក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ឱ្យយ (ឧទាំ�រណ៍៍ ការក្មេដាះក្មេសាទ�រស្សពិេ) និុង
ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លការយល់ក្រពិមមិនុក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ឱ្យយ ឬការក្មេក្របីក្របាស់្សរបស់្សវាមិនុ�ក់ដែស្សតង (ឧទាំ�រណ៍៍ ការ�ំ�ំ
ភិនុភាគឺមុខ័ក្មេ�កៃងុក្របព័ិនិុ��លសាលាក្មេរៀនុ ឬក្មេលខ័ស្សមាា ល់សាៃ មក្រមាមច្នៃ� ក្មេ�ីមីទីទួលបានុអាហារច្នៃថងក្រតង់ក្មេ�
សាលា)។

127. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ ឈីលី៖ កុមារបានុក្មេស្សៃីសំុ្សទិនុៃន័ុយជីីវ័មាក្រតរបស់្សពួិកក្មេគឺ ក្មេ�ីមីទីទួលបានុរបបអាហារក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ។ ឯកជីនុភាពិអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2019។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://privacyinternational.org/examples/2880/chile-children-asked-their-biometrics-data-obtain-food-rations-schools


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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3 ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

បង្កើ�ើ�តការផ្នែណ៍ន្ទា ំចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�ចាស់ុលាស់ុសុី�ព�ការអនុវតីផ្នែ�លអាចបា�ពាល់�ល់ទំ�ភាែ ក់ូង្ហាររបស់ុកុូមា

 បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ការពារការកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ� និុងការតាមដានុ�េ ល់ខ័ាួនុកុមារស្សក្រមាប់ក្មេ�លបំណ៍ងពាណិ៍ជីាកមេក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលី
ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ បក្មេងើីតក��ក្មេលីការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុដែណ៍នា ំនិុង�ំក្មេណី៍រការក្មេ�ើីការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ឬបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លអា�ជំីរញុអាកបីកិរយិ៉ា �ំណ៍ង់�ំណ៍� ល�ិតត និុងគំឺនិុតរបស់្សកុមារ ក្មេ�ើីឱ្យយខ័��ក្មេករ៍ �ក្មេឈាេ ះ ឬដាក់កក្រមិត
ការពិិក្មេសា�ន៍ុ។128

D

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុង ជួីយពិិនិុតយក្មេមីលការវ័វិ័ឌីឍថេីៗក្មេ�កៃងុ�ាប់ទិនុៃន័ុយ និុងថាក្មេតីបទបីញ្ញាតតិក្មេ�កៃងុ យុតាត �ិការ�ច្នៃទក្មេទៀតដែ�ល
ធានានុ�វ័ការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របកបក្មេដាយស្សម�ម៌ច្នៃនុការបក្មេងើីតក្របវ័តតិរ �ប�េ ល់ខ័ាួនុ ឬកំណ៍ត់ការយក�ិតតទុកដាក់�ួស្សក្មេ�តុដែ�ល
កំពុិងក្មេល�ក្មេ�ងី។ ឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកមច្នៃនុការរ�នាដែ�លក្រស្សបតាមអាយុ (�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស)129 បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយ
ទ�ក្មេ� (GDPR, EU)130 ឬ�ាប់ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថល (EU)131 និុងក្រកមច្នៃនុការមិនុផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ និុងការក្មេ�ើីទីផ្សាារក្មេដាយ�េ ល់
និុងក្របមូា�សិ្សនុ (CAP Code, UK)។132

128. ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីល ការទាំមទាំរក្មេលីការបំពានុទិនុៃន័ុយ YouTube McCann �មួយនឹុង Google ឆ្នាំៃ  ំ2021។
129. ក្រកមច្នៃនុការ�នាតាមអាយុ ការយិ៉ាល័យស្សៃងការព័ិត៌មានុ�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2020។
130. បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
131. �ាប់ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថល៖ ការធានាមជីឈដាា នុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ និុងគឺណ៍ក្មេនុយយភាពិគឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2019។
132. ក្រកមច្នៃនុការមិនុផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ និុងការក្មេ�ើីទីផ្សាារក្មេដាយ�េ ល់ និុងក្របមូា�សិ្សនុ, CAP Code, �ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.youtubedataclaim.co.uk/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://gdpr.eu/tag/gdpr/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
https://www.asa.org.uk/type/non_broadcast/code_section/05.html


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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3 ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

បង្កើ�ើ�តការប្រតតួព�ន�តយ ន��ការតាមដ្ឋានប្របកូបង្កើដ្ឋាយប្របសុ�ទំធភាព

ការបក្មេងើីតសាា ប័នុ និុងក្របព័ិនិុដែ�លអា�ក្របម�លព័ិត៌មានុពាក់ព័ិនិុនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងធានានុ�វ័តមាា ភាពិ 
និុងការអនុុវ័តតក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុសិ្សទិិ និុងការការពាររបស់្សកុមារក្មេដាយអាជីីវ័កមេ រដាា ភិបាល និុងសាា ប័នុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។ 

E

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1.  ក្រតវូ័ក្របាក�ថាមានុសាា ប័នុ ឬសាា ប័នុផ្សាតល់សិ្សទិិអំ�� ដែ�លអា�ដែណ៍នា ំនិុងអនុុវ័តតនុ�វ័ការអនុុវ័តតដែ�លបានុក្រពិមក្មេក្រពិៀង
�ៃ ។ �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សមជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់ការបាត់ខ័ាួនុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេក្មេលីកុមារ។133

2. បញ្ហាា ក់ក្មេរឿងក្មេនុះក្មេ�កៃងុយុទសិាក្រស្សតដែ�លបានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�កេំណុ៍�ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ 
និុងបទបីញ្ញាតតិ�មួយនឹុងសាា ប័នុទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងការក្រតតួពិិនិុតយ (ទំព័ិរ 56) ។

133. ការងាររបស់្សក្មេយីង មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់ការបាត់ខ័ាួនុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេក្មេលីកុមារ (NCMEC)។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.missingkids.org/
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បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាតមាា ភាព

ការក្រតតួពិិនិុតយគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ក្មេដាយសាា ប័នុបទបីញ្ញាតតិដែ�លក្រតវូ័បានុដែតងតាងំដែ�លមានុ�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ និុងមានុស្សមតាភាពិ 
និុងជំីនាញចាំបំា�់ក្មេ�ីមីយីល់ពីិក្របព័ិនិុដែ�លកំពុិងក្មេក្របីក្របាស់្ស និុងរក្មេបៀបដែ�លវាបាះពាល់�ល់សិ្សទិិរបស់្សកុមារ។ សាា ប័នុក្រតតួពិិនិុតយក៏
គួឺរដែតមានុសិ្សទិិទទួលបានុអៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ឯករាជីយ និុងអៃកជំីនាញផ្សាងដែ�រ។

F

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយក្មេ�ីមីធីានាថាសាា ប័នុនិុយតកមេដែ�លបានុក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សគឺឺក្រតវូ័កំណ៍ត់ក្មេដាយ�ាប់ �នុធានុ និុងផ្សាតល់សិ្សទិិ
អំ��កៃងុការក្រគឺប់ក្រគឺងក្មេរឿងក្មេនុះ។. ឧទាំ�រណ៍៍ ការយិ៉ាល័យស្សៃងការព័ិត៌មានុ (ICO)។134 ICO គឺឺ�អា�ំ�រឯករាជីយរបស់្ស
�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សដែ�លបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីរីកាស្សតង់ដារព័ិត៌មានុ និុងសិ្សទិិ�ំក្មេពាះផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុសាធារណ៍ៈ។ ឬអា�ំ�រ
ការពារទិនុៃន័ុយ�តិ (ANPD) ដែ�លក្របតិបតតិការក្មេ�ក្មេក្រកាម�ាប់ការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ�របស់្សក្របក្មេទស្សក្មេក្របសីុ្សល។135

134. ការយិ៉ាល័យស្សៃងការព័ិត៌មានុ�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស (ICO)។
135. អា�ំ�រការពារទិនុៃន័ុយ�តិ (ANPD) រដាា ភិបាលស្ស�ព័ិនិុក្មេក្របសីុ្សល។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ico.org.uk/
https://www.gov.br/anpd/pt-br
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ការអនុម័តការការពារផ្នែ�លទាំក់ូទំ�នះ�អតីសុញ្ជាញ ណ៍ឌី�ជី�ថល�ឺមានសារៈសំុខាន់សុប្រមាប់រដ្ឋាា ភ��ល ន��
អ�គការសុ�ប្របជាជាត� ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លពួកូង្កើ�ខ្ញុំ�តខំ្ញុំង្កើ��ម �ី�ះ�ព�អតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍ ន��សុកីានុពលង្កើពញង្កើលញរបស់ុវា ប្រសុបង្កើពល
ផ្នែ�លកំូពុ�កូសា�ទំំនុកូច�តីកូែុ�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុរបស់ុវា។ ឧទាំ�រណ៍៍ ង្កើន�រមួបញ្ចចូលទាំ�ំកូ�ចចខ្ញុំ�តខំ្ញុំប្របះ�ផ្នែប្រប��ូចជាការ�ាុកូ
ទំ�នែន័យវមិជីឈការ ការកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន��ការង្កើ�ា���ា ត់ ការទំំន្ទាក់ូទំំន�ផ្នែ�ល�នអុ�នប្រ��ប ន��ការព�ចារណាង្កើល�ការ
បញ្ចចូលង្កើ�លការណ៍៍ "ឯកូជីនភាពតាមការរចន្ទា"។ 

ក្របភពិ៖ ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល ដែខ័មិថុនា ឆ្នាំៃ  ំ2020136

ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លការយល់ប្រពមប្រតវូ�នផ្នែសុ�ីរកូង្កើ��ម �ី�ំង្កើណ៍� រការទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារ រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថាការយល់ប្រពមប្រតវូ
�នជូីន�ំណ៍ះ � ន���ីល់ឱ្យយង្កើដ្ឋាយង្កើសុរើង្កើដ្ឋាយកុូមារ ឬអាប្រស័ុយង្កើល�អាយុ ន��សុមតភិាពវវិតីរបស់ុកុូមារ ង្កើដ្ឋាយឪពុកូមីាយ ឬ
អែកូផ្នែថទាំ ំន��ទំទួំល�នមុនង្កើពល�ំង្កើណ៍� រការទំ�នែន័យទាំ�ំង្កើន្ទា�។ ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លការយល់ប្រពម�ា ល់ខ្ញុំាួនរបស់ុកុូមារប្រតវូ�ន
ចាត់ទុំកូថាម�នប្រ�ប់ប្រ�ន់ ង្កើ��យការយល់ប្រពមព�មាតាប�តាតប្រមវូឱ្យយ�ំង្កើណ៍� រការទំ�នែន័យ�ា ល់ខ្ញុំាួនរបស់ុកុូមារ រ�ាភា���ួរផ្នែតតប្រមវូ
ឱ្យយសិាប័នផ្នែ�ល�ំង្កើណ៍� រការទំ�នែន័យទាំ�ំង្កើន្ទា�ង្កើ�ា���ា ត់ថាការយល់ប្រពមប្រតវូ�នជូីន�ំណ៍ះ � មានអតន័ិយ ន���ីល់ឱ្យយង្កើដ្ឋាយ
ឪពុកូមីាយ ឬអែកូផ្នែថទាំរំបស់ុកុូមារ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  71137

រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថាកុូមារ ន��ឪពុកូមីាយ ឬអែកូផ្នែថទាំរំបស់ុពួកូង្កើ�អាចចូលង្កើប្រប�ទំ�នែន័យផ្នែ�ល�នរកូាទុំកូ�នយ៉ាា �
ង្ហាយប្រសុលួ ផ្នែកូតប្រមវូទំ�នែន័យផ្នែ�លម�នប្រតះមប្រតវូ ឬ�ួសុសុម័យ ង្កើ��យលុបទំ�នែន័យផ្នែ�លប្រតវូ�នរកូាទុំកូង្កើដ្ឋាយខុ្ញុំសុចាប់ 
ឬង្កើដ្ឋាយម�នចា�ំច់ង្កើដ្ឋាយអាជំា�រសាធ្លារណ៍ៈ បុ�គលឯកូជីន ឬសិាប័នង្កើ�ស�ង្កើទំៀត ផ្នែ�លសុិ�តង្កើប្រកាមផ្នែ�នកំូណ៍ត់ផ្នែ�លសុម
ង្កើ�តុ�ល ន��ប្រសុបចាប់។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតធ្លាន្ទាបផ្នែនមិង្កើទំៀតនូវសុ�ទំធ�របស់ុកុូមារកូែុ�ការ�កូការយល់ប្រពមរបស់ុពួកូង្កើ� ន��ជំីទាំស់ុ
ចំង្កើពា��ំង្កើណ៍� រការទំ�នែន័យ�ា ល់ខ្ញុំាួន ផ្នែ�លឧបកូរណ៍៍ប្រ�ប់ប្រ��ទំ�នែន័យម�នបង្ហាា ញព�ង្កើ�តុ�លប្រសុបចាប់ ន��ង្កើល�សុលុបសុប្រមាប់
�ំង្កើណ៍� រការ។ ពួកូង្កើ�ក៏ូ�ួរផ្នែត�ីល់ព័ត៌មាន�ល់កុូមារ ឪពុកូមីាយ ន��អែកូផ្នែថទាំអំំព�បញ្ជាា ផ្នែបបង្កើន� ជាភាសាផ្នែ�លង្ហាយប្រសុលួ
សុប្រមាប់កុូមារ ន��ទំប្រម�់ផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប��ន។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  72138

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

136. ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល អងាការស្ស�ក្រប��តិ ដែខ័មិថុនា ឆ្នាំៃ  ំ2020។
137. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
138. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទា�ននូវចាប់ការពារទំ�នែន័យ�៏ទូំលំទូំលាយសុប្រមាប់កុូមារ

ង្កើត�អែកូមានប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ការពារទំ�នែន័យផ្នែ�លប្រ�ប�ណី៍ប់៖

ការប្របមូល

ការ�ាុកូ

ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ

ទំ�នែន័យអប់រំ

ទំ�នែន័យសុុខ្ញុំភាព

ទំ�នែន័យរដ្ឋាា ភ��ល ន��រ�ា�ល

ទំ�នែន័យផ្នែ�លង្កើប្រប�សុប្រមាប់ង្កើ�ី�ការសុង្កើប្រមចច�តីង្កើដ្ឋាយសុី័យប្របវតី�

ទំ�នែន័យផ្នែ�លង្កើប្រប�កូែុ�ប្របព័នធ AI ង្កើ�ស�ង្កើទំៀត

ទំ�នែន័យជី�វមាប្រត

ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

�ំក្មេណី៍រការ A (បក្មេងើីត ឬធានាថាក្រកបខ័័ណ៍ឌ ការពារទិនុៃន័ុយដែ�លមានុក្រសាប់មានុក្របសិ្សទភិាពិកៃងុការផ្សាតល់ការការពារ�ក់លាក់ស្សក្រមាប់
ទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមា) ទាំមទាំរឱ្យយក្របាក�ថាក្រគឺប់ទិ�ាភាពិច្នៃនុទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុការពារយ៉ាា ងក្រគឺប់ក្រ�ន់ុក្មេ�កៃងុ�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិ។ 
ឧបករណ៍៍ក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមី�ីកំ្រទអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយឱ្យយគិឺតអំពីិភាពិទ�លំទ�លាយច្នៃនុបញ្ហាា ដែ�លក្រកបខ័័ណ៍ឌ ការពារ
ទិនុៃន័ុយចាំបំា�់ក្រតវូ័ក្មេដាះក្រសាយស្សក្រមាប់កុមារ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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1. របូភាពង្កើ��ម �ីជួីយឱ្យយយល់អំព�ទំំ�ំ ន��បរមិាណ៍ទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារផ្នែ�លប្របមូល�ន។

�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

ក្របភពិ៖ រ �បភាពិក្រកា�ើិកស្សៃងការកុមារ 'អៃក��ឹងអំពីិខំុំ័'139

139. អៃក��ឹងអំពីិខំុំ័?  ស្សៃងការកុមារឆ្នាំៃ  ំ2018។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/who-knows-what-about-me-infographic.pdf
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ក្របភពិ៖ រ �បភាពិក្រកា�ើិកស្សៃងការកុមារ 'អៃក��ឹងអំពីិខំុំ័' 140

140. អៃក��ឹងអំពីិខំុំ័?  ស្សៃងការកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2018។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

2. កូរណ៍� សុ�កូាប្រកូមនៃនការរចន្ទាប្រសុបតាមអាយុរបស់ុចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុ 141

�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សបានុអនុុវ័តត�ាប់�ំប�ងដែ�លកំណ៍ត់ពីិរក្មេបៀបដែ�លទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារអា�ក្រតវូ័បានុក្មេក្របីក្របាស់្ស ក្មេ�ថា ក្រកមច្នៃនុរ�នាក្រស្សបតាម
អាយុ។

“ប្រកូមង្កើន�ន�យ៉ាយអំព�រង្កើបៀបរចន្ទាការការពារទំ�នែន័យង្កើ�កូែុ�ង្កើសុវាកូមមអនឡាញ ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាថាពួកូង្កើ�មានភាពសុមរមយសុប្រមាប់
ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ ន��បំង្កើពញតប្រមវូការអភ�វឌីឍន៍របស់ុកុូមារ។ វា�ាុ�បញ្ជាច �ំព�ការប្រពយួ�រមភកាន់ផ្នែតខាា �ំង្កើ���អំព�តួន្ទាទំ�របស់ុកុូមារ
ង្កើ�កូែុ�សុ�គម ន��ជាព�ង្កើសុសុព�ភពឌី�ជី�ថលទំំង្កើន�ប។ មានកូ�ចចប្រពមង្កើប្រពៀ�ង្កើ�កូប្រម�តអនីរជាត� ន��ង្កើ�កូែុ�ចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុផ្នែ�ល
ប្រតវូង្កើ�ី�ង្កើប្រច�នង្កើទំៀតង្កើ��ម �ីបង្កើ�ើ�តកូផ្នែនា�សុុវតិ�ភាពតាមប្របព័នធអនឡាញសុប្រមាប់ពួកូង្កើ�ង្កើ��ម �ីង្កើរៀន ផ្នែសុ�ីរកូ ន��ង្កើល�។ ប្រកូមង្កើន�
សុង្កើប្រមច�នម�នផ្នែមនង្កើដ្ឋាយការផ្នែសុ�ីរកូការការពារកុូមារព�ព�ភពឌី�ជី�ថលង្កើន្ទា�ង្កើទំ បាុផ្នែនីតាមរយៈការការពារពួកូង្កើ�ង្កើ�កូែុ�ប្របព័នធ
អនឡាញុ។”

ក្រកមក្មេនុះកំណ៍ត់នុ�វ័ស្សតង់ដារ�ំនួុនុ 15 ច្នៃនុការរ�នាក្រស្សបតាមអាយុដែ�លឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិវ័�ីិសាក្រស្សតដែផ្សាអកក្មេលីហានិុភ័យ។ ការក្មេ�ត តសំ្សខាន់ុគឺឺក្មេលី
ការផ្សាតល់ការកំណ៍ត់លំនាកំ្មេ�ីមដែ�លធានាថាកុមារអា���លក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេស្សវាកមេអនុឡាញបានុលអបំផុ្សាត ក្រស្សបក្មេពិលដែ�លកាត់បនុាយការ
ក្របម�ល និុងក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយតាមលំនាកំ្មេ�ីម។ ក្មេ�លការណ៍៍គឺឺ៖

1. អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតស្សក្រមាប់កុមារ
2. ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់ក្មេលីការការពារទិនុៃន័ុយ
3. កមេវ័�ីិក្រស្សបតាមអាយុ
4. តមាា ភាពិ
5. ការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយដែ�លមានុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
6. ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងស្សតង់ដារស្ស�គឺមន៍ុ
7. ការកំណ៍ត់លំនាកំ្មេ�ីម
8. ការបក្រងមួទិនុៃន័ុយ
9. ការដែ�ករដំែលកទិនុៃន័ុយ

10. ទីតាងំភ�មិសាក្រស្សិ
11. ការក្រគឺប់ក្រគឺងក្មេដាយឪពុិកមាត យ
12. ការបក្មេងើីតក្របវ័តតិរ �ប
13. បក្មេ�េកក្មេទស្សច្នៃនុការយក�ិតតទុកដាក់
14. ក្របដាប់ក្មេកេងក្មេលង និុងឧបករណ៍៍ដែ�លបានុភាា ប់
15. ឧបករណ៍៍អនុឡាញ

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/who-knows-what-about-me-infographic.pdf
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ក្រកមច្នៃនុក��រ�នាក្រស្សបតាមអាយុបានុ��ល��រមានុក្មេ�កៃងុ�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សក្មេ�ច្នៃថងទី 2 ដែខ័កញ្ហាា  ឆ្នាំៃ  ំ2021។ វាមានុម�លដាា នុរបស់្សវា  
ក្មេ�កៃងុបទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ទាំងំស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ (GDPR) ��ក្មេ�ៃះក្មេ�ីយវាអា�����ៃ ក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្សទាំងំឡាយដែ�លមានុរបប
អនុុក្មេលាមតាម GDPR ។ វាក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�របបការពារទិនុៃន័ុយកក្រមិតខ័ពស់្សបំផុ្សាតស្សក្រមាប់កុមារក្មេ�ក្មេលីពិិភពិក្មេលាក។ ចាំប់តាងំពីិ
ការអនុុវ័តតរបស់្សខ័ាួនុមក ក្មេស្សវាកមេបានុក្របកាស្សអំពីិការ�ា ស់្សបត�រ�ំក្មេពាះការ��លរមួរបស់្សពួិកក្មេគឺ�មួយកុមារ រមួមានុ���ខាងក្មេក្រកាម៖

 ក្មេ�ក្មេលី Instagram មនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័មិនុអា�ក្មេផីំ្សាសារក្មេដាយ�េ ល់ក្មេ�អៃកដែ�លមានុអាយុក្មេក្រកាម 18 ឆ្នាំៃ ដំែ�លមិនុបានុ�ុ�តាមពួិកក្មេគឺ
ក្មេ�យី។

 ការដែស្សើងរកក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្ស Google នឹុងក្រតវូ័បានុក្មេបីកតាមលំនាកំ្មេ�ីមស្សក្រមាប់អៃកដែ�លមានុអាយុក្មេក្រកាម 18 ឆ្នាំៃ ។ំ

 ក្មេ�ក្មេលី YouTube ការចាំក់ក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិក្រតវូ័បានុបិទស្សក្រមាប់អាយុក្មេក្រកាម 18 ឆ្នាំៃ  ំក្មេ�ីយការរលឹំកក្មេពិល��លក្មេគឺងក្រតវូ័បានុក្មេបីកតាម
លំនាកំ្មេ�ីម។

 កុមារដែ�លមានុអាយុក្មេក្រកាម 16 ឆ្នាំៃ មិំនុអា�ក្មេ�ើីការផ្សាាយ�េ ល់ក្មេ�ក្មេលី TikTok ក្មេ�ីយបិទការជី�នុ�ំណឹ៍ងបនាេ ប់ពីិក្មេមាា ង 9 យប់។

 Google និុង Facebook នឹុងបញ្ញឈប់ការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេដែ�លមានុលកុណ៍ៈទាំក់ទាំញ�ំក្មេពាះកុមារ។

វ័ស័ិ្សយ ឬក្របក្មេភទព័ិត៌មានុ�ក់លាក់អា�ស្សាិតក្មេ�ក្មេក្រកាមបទបីញ្ញាតតិបដែនុាម ឧទាំ�រណ៍៍ ទិនុៃន័ុយសុ្សខ័ភាពិ ទិនុៃន័ុយ�ិរញ្ញាវ័តាុ និុងទិនុៃន័ុយ
អប់រ។ំ ទាំងំក្មេនុះអា��ដែផ្សាៃកក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លក្រតវូ័ការក្រកមបដែនុាម ឬកមេវ័�ីិបដែនុាម បាុដែនុតទាំងំអស់្សក្មេនុះក្រតវូ័ដែតបំក្មេពិញតាមភាពិឯកជីនុឱ្យយបានុ
ខ័ពស់្ស និុង�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

3. Manifesto របស់ុ UNICEF សុប្រមាប់អភ��លកូ�ចចកាន់ផ្នែតប្របង្កើសុ�រង្កើ���នៃនទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារ 142 

ក្រកមុការងាររបស់្សអងាការ UNICEF ស្សតីពីិអភិបាលកិ�េទិនុៃន័ុយ បានុបក្មេងើីតរបាយការណ៍៍មួយ ដែ�ល�ងក្រកង�ឯកសារអំពីិក្មេ�តុផ្សាល និុង
ក្មេ�លការណ៍៍ច្នៃនុការក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងី�ំក្មេពាះទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ។ �ំណុ៍�ស្សកមេភាពិទាំងំ�ប់ច្នៃនុ manifesto ក្មេ�ត តក្មេលី
ការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយ�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ ក្មេ�ើីការ�មួយកុមារ�េ ល់ក្មេ�ីមីយីល់ពីិការក្មេក្របីក្របាស់្សដែ�លមានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុង
ការបំក្មេពិញ�ក្មេនាា ះខ័ើះខាត�ំក្មេណ៍ះ�ឹងរវាងបក្មេ�េកវ័ទិា និុងសាា ប័នុ និុងមនុុស្សសដែ�លក្មេក្របីក្របាស់្សវា។

4. របខ័្ញុំណ៍ឌ ភាពឯកូជីនរបស់ុ 143

ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ឯកជីនុភាពិរបស់្ស OECD នាមំកនុ�វ័ធាតុសំ្សខាន់ុៗច្នៃនុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ឯកជីនុភាពិរបស់្ស OECD ក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាំ
ឯកជីនុភាពិដែ�លបានុដែកស្សក្រមលួរបស់្សពួិកក្មេគឺ៖

ង្កើ�លការណ៍៍មូលដ្ឋាា ននៃនកូមមវ�ិ�ជាត�៖ 

ង្កើ�លការណ៍៍កំូណ៍ត់ការប្របមូល 
វាគួឺរដែតមានុដែ�នុកំណ៍ត់�ំក្មេពាះការក្របម�លទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ ក្មេ�ីយទិនុៃន័ុយដែបបក្មេនុះគួឺរដែតទទួលបានុក្មេដាយមក្មេ�ាបាយក្រស្សប�ាប់ 
និុងយុតតិ�ម៌ ក្មេ�ីយក្របសិ្សនុក្មេបីស្សមក្រស្សប �មួយនឹុង�ំក្មេណ៍ះ�ឹង ឬការយល់ក្រពិមពីិមាេ ស់្សទិនុៃន័ុយ�េ ល់។ 

ង្កើ�លការណ៍៍�ុណ៍ភាពទំ�នែន័យ 
ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ានួុគួឺរដែតពាក់ព័ិនិុនឹុងក្មេ�លបំណ៍ងដែ�លពួិកវាក្រតវូ័ក្មេក្របី ក្មេ�ីយក្រស្សបតាមការចាំបំា�់ស្សក្រមាប់ក្មេ�លបំណ៍ងទាំងំក្មេនាះ គួឺរដែត
មានុភាពិក្រតឹមក្រតវូ័ ក្មេពិញក្មេលញ និុងរកាប�េុបីនុៃភាពិ។ 

141. ក្រកមច្នៃនុការ�នាតាមអាយុ ការយិ៉ាល័យស្សៃងការព័ិត៌មានុ�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ឆ្នាំៃ  ំ2020។
142. ករណី៍ស្សក្រមាប់អភិបាលកិ�េកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីច្នៃនុទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ៖ ក្មេស្ស�កតីក្របកាស្ស រយិ៉ាល័យច្នៃនុការយល់�ឹង និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សកលរបស់្ស  

UNICEF ឆ្នាំៃ  ំ2021។
143. អនុុសាស្សន៍ុរបស់្សក្រកមុក្របឹកាទាំក់ទងនឹុងក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាកំ្រគឺប់ក្រគឺងការការពារឯកជីនុភាពិ និុងលំ��រឆ្លុះាងដែ�នុច្នៃនុទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ   

អងាការស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ និុងអភិវ័ឌីឍន៍ុក្មេស្ស�ាកិ�េ ឆ្នាំៃ  ំ2013។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/ico-codes-of-practice/age-appropriate-design-code/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://www.unicef.org/globalinsight/media/1741/file/UNICEF%20Global%20Insight%20Data%20Governance%20Manifesto.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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3 ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

ង្កើ�លការណ៍៍ជាក់ូលាក់ូនៃនង្កើ�លបំណ៍� 
ក្មេ�លបំណ៍ងដែ�លទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុក្រតវូ័បានុក្របម�លគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបញ្ហាា ក់មិនុឱ្យយយឺត�ងក្មេពិលក្របម�លទិនុៃន័ុយ និុងការក្មេក្របីក្របាស់្ស
�បនុតបនាេ ប់ដែ�លកំណ៍ត់�ំក្មេពាះការបំក្មេពិញក្មេ�លបំណ៍ងទាំងំក្មេនាះ ឬក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លមិនុក្រស្សប�ៃ �មួយនឹុងក្មេ�លបំណ៍ងទាំងំក្មេនាះ 
និុង���ដែ�លបានុបញ្ហាា ក់កៃងុឱ្យកាស្សច្នៃនុការ�ា ស់្សបត�រនីុមួយៗក្មេ�ក្មេលីក្មេ�លបំណ៍ង។ 

ង្កើប្រប�ង្កើ�លការណ៍៍កំូណ៍ត់ 
ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុមិនុគួឺរក្រតវូ័បានុបងាា ញ បក្មេញ្ញេញ ឬក្មេក្របីក្របាស់្សកៃងុក្មេ�លបំណ៍ងក្មេផ្សាសងពីិអើីដែ�លបានុបញ្ហាា ក់ក្មេដាយអនុុក្មេលាមតាម
កថាខ័ណ៍ឌ  9 ក្មេលីកដែលងដែត៖ a) ក្មេដាយមានុការយល់ក្រពិមពីិមាេ ស់្សទិនុៃន័ុយ�េ ល់ ឬ  b) ក្មេដាយសិ្សទិិអំ��ច្នៃនុ�ាប់។ 

ង្កើ�លការណ៍៍ការពារសុុវតិ�ភាព 
ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុគួឺរដែតក្រតវូ័បានុការពារក្មេដាយការការពារសុ្សវ័តាិភាពិស្សមក្មេ�តុផ្សាលក្មេ�ក្មេលីហានិុភ័យ����ការបាត់បង់ ឬការ��លក្មេក្របី 
ការបំ�ា ញ ការក្មេក្របីក្របាស់្ស ការដែកដែក្រប ឬការបងាា ញទិនុៃន័ុយក្មេដាយ�េ នុការអនុុញ្ហាា ត។ 

ង្កើ�លការណ៍៍ង្កើប�កូចំ� 
គួឺរដែតមានុក្មេ�លការណ៍៍ទ�ក្មេ�ច្នៃនុការក្មេបីក�ំ�អំពីិការអភិវ័ឌីឍ ការអនុុវ័តត និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំក់ទងនឹុងទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ។ 
មក្មេ�ាបាយគួឺរដែតអា�រកបានុយ៉ាា ងងាយក្រស្សលួស្សក្រមាប់ការបក្មេងើីតអតាិភាពិ និុងលកុណ៍ៈច្នៃនុទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ ក្រពិមទាំងំក្មេ�លបំណ៍ង
សំ្សខាន់ុច្នៃនុការក្មេក្របីក្របាស់្សរបស់្សពួិកក្មេគឺ ក៏����អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងលំក្មេ�ដាា នុ�មេតារបស់្សឧបករណ៍៍ក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយ។ 

ង្កើ�លការណ៍៍នៃនការចូលរមួជាបុ�គល
បុគឺាលគួឺរដែតមានុសិ្សទិិ៖ 

a)  ក្មេ�ីមីទីទួលបានុពីិឧបករណ៍៍ក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយ ឬក្មេបីមិនុ��ក្មេ�ៃះក្មេទ ការបញ្ហាា ក់ថាក្មេតីឧបករណ៍៍ក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយ
មានុទិនុៃន័ុយទាំក់ទងនឹុងពួិកក្មេគឺឬអត់។ 

b)  ក្មេ�ីមីបីានុការក្របាក្រស័្សយទាំក់ទង�មួយពួិកក្មេគឺ ទិនុៃន័ុយដែ�លទាំក់ទងនឹុងពួិកក្មេគឺ 

 i. កៃងុក្មេពិលក្មេវ័លាស្សមក្រស្សបមួយ 

 ii. ក្មេដាយគិឺតច្នៃថា ក្របសិ្សនុក្មេបីមានុ ដែតមិនុក្រតវូ័ច្នៃថាក្មេពិកក្មេនាះក្មេទ 

 iii. កៃងុលកុណ៍ៈមួយស្សមក្មេ�តុផ្សាល និុង 

 iv. ក្មេ�កៃងុទក្រមង់ដែ�លអា�យល់បានុស្សក្រមាប់ពួិកក្មេគឺ

 c)  ក្មេដាយផ្សាតល់ក្មេ�តុផ្សាលក្របសិ្សនុក្មេបីសំ្សក្មេណី៍ក្រតវូ័បានុក្មេ�ើីក្មេ�ងីក្មេក្រកាមកថាខ័ណ៍ឌ   (a) ក្មេ�ីយ (b) ក្រតវូ័បានុប�ិក្មេស្ស� ក្មេ�ីយ
ក្មេ�ីមីអីា�ជំីទាំស់្សនឹុងការប�ិក្មេស្ស�ដែបបក្មេនុះបានុ និុង

 
 d)  ក្មេ�ីមីកី្របឈមនឹុងទិនុៃន័ុយដែ�លទាំក់ទងនឹុងពួិកក្មេគឺ ក្មេ�ីយក្របសិ្សនុក្មេបីបញ្ហាា ក្របឈមទទួលបានុក្មេ�គឺជ័ីយ។ ក្មេ�ីមីឱី្យយ

ទិនុៃន័ុយក្រតវូ័បានុលុប ដែកតក្រមវូ័ បញ្ញេប់ ឬដែកដែក្រប។ 

ង្កើ�លការណ៍៍នៃនការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូ
ឧបករណ៍៍ក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយគួឺរដែតមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការអនុុក្មេលាមតាមវ័ធិានុការដែ�លផ្សាតល់ឥទិិពិល�ល់ក្មេ�លការណ៍៍ដែ�ល
បានុដែ�ងខាងក្មេលី។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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3 ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

ង្កើ�លការណ៍៍ជាមូលដ្ឋាា ននៃនការអនុវតីអនីរជាត�៖ លំ�ូរង្កើដ្ឋាយង្កើសុរើ ន��ការរតឹបនីះ�ប្រសុបចាប់ 

•  ឧបករណ៍៍ក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយក្មេ�ដែតមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុក្មេ�ក្មេក្រកាមការក្រគឺប់ក្រគឺងរបស់្សវាក្មេដាយមិនុគិឺតពីិទី
តាងំច្នៃនុទិនុៃន័ុយ។ 

•  ក្របក្មេទស្ស�ស្សមាជិីកគួឺរដែតប�ិក្មេស្ស�ពីិការដាក់កក្រមិតលំ��រឆ្លុះាងដែ�នុច្នៃនុទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុរវាងទិនុៃន័ុយរបស់្សខ័ាួនុ និុងក្របក្មេទស្ស
មួយក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�ល (a) ក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេ�រពិតាមក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះ ឬ (b) មានុការការពារក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ រមួទាំងំ
យនុតការអនុុវ័តតក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ និុងវ័ធិានុការស្សមក្រស្សបដែ�លដាក់ក្មេដាយឧបករណ៍៍ក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយ ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័
កក្រមិតច្នៃនុការការពារបនុតក្រស្សបតាមក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះ។ 

• ការរតឹបនុតឹង�មួយ�ំក្មេពាះលំ��រទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុឆ្លុះាងដែ�នុគួឺរដែតស្សមាមាក្រតក្មេ�នឹុងហានិុភ័យដែ�លបានុបងាា ញក្មេដាយគិឺតគឺ�រពីិ
ភាពិសំ្សខាន់ុ  
ច្នៃនុទិនុៃន័ុយ និុងក្មេ�លបំណ៍ង ក្រពិមទាំងំបរបិទច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការ។ 

5. បទំបីញ្ចញតី�ការពារទំ�នែន័យទូំង្កើ�របស់ុសុ�ភាពអឺរ ាបុ (អតបិទំ ន��ឧបកូរណ៍៍) 144

បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� (GDPR) គឺឺ��ាប់ឯកជីនុភាពិ និុងសុ្សវ័តាិភាពិដែ�លក្រតវូ័បានុអនុុញ្ហាា តក្មេដាយ  
ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ។ វាទាំមទាំរឱ្យយអាជីីវ័កមេដែ�លកំពុិងក្របតិបតតិការកៃងុ និុងក្មេក្រ�ក្របក្មេទស្សអឺរ ាបុ ក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុរបស់្សពិលរ�ាស្ស�ភាពិអឺរ ាបុក្មេដាយក្រស្សប�ាប់។ 

6. យុទំធសាប្រសុីឌី�ជី�ថលអឺរ ាបុ (រមួទាំ�ំសំុង្កើណ៍� សុី�ព�បញ្ជាញ សុ�បីន�មម�ត ន��ទំ�នែន័យ) 145

ក្មេនុះគឺឺ�ការដែណ៍នាកំ្មេ�ីមីដីែស្សើងយល់ពីិរក្មេបៀបដែ�លស្ស�ភាពិអឺរ ាបុកំណ៍ត់អនាគឺតឌីីជីីថលរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ យុទសិាក្រស្សតឌីីជីីថលអឺរ ាបុមានុ
ក្មេ�លបំណ៍ងអភិវ័ឌីឍទីផ្សាារដែតមួយស្សក្រមាប់ក្រកមុ�ីុនុទាំងំអស់្សក្មេ�ីមីកី្របកួតក្របដែជីងកៃងុលកុខ័ណ៍ឌ ក្មេស្សេី�ៃ ក្មេដាយមិនុបំពានុសិ្សទិិឯកជីនុ
ភាពិរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស និុងក្មេ�ីមីជំីីរញុស្សងាមឌីីជីីថលឱ្យយកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីក្មេ�កៃងុតំបន់ុ និុងទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាក។ 

7. សុែ�ការការពារទំ�នែន័យង្កើអៀរ��់ មូលដ្ឋាា នប្រ�ះ�សុប្រមាប់វ�ិ�សាប្រសុីតប្រម�់ទំ�សុកុូមារចំង្កើពា��ំង្កើណ៍� រការទំ�នែន័យ (មូលដ្ឋាា នប្រ�ះ�) 146

បក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយគឺណ៍ៈកមេការការពារទិនុៃន័ុយក្មេអៀរ�ង់ (DPC) ម�លដាា នុក្រគឹឺះមានុក្មេ�លបំណ៍ងក្មេ�ើីឱ្យយក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីនុ�វ័ស្សតង់ដារ
ច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយ។ ដែ�លក្មេក្របី�ការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់សាា ប័នុដែ�លពាក់ព័ិនិុនឹុងការ�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ �មួយនឹុង
ក្មេ�លការណ៍៍ដែ�លបានុបក្មេងើីតក្មេ�ក្មេក្រកាម GDPR ។

8. អនុសុសរណ៍ៈរបស់ុ UNICEF  សីុ�ព�បញ្ជាញ សុ�បីន�មម�ត ន��សុ�ទំធ�កុូមារ 147

អនុុស្សសរណ៍ៈដែ�លផ្សាតល់ក្មេដាយអងាការ UNICEF ក្មេរៀបរាប់អំពីិធាតុសំ្សខាន់ុៗអំពីិរក្មេបៀបដែ�ល AI ជីះឥទិិពិលក្មេលីសិ្សទិិកុមារកៃងុវ័ស័ិ្សយ
ក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  ����ក្មេវ័ទិកាក្មេមីលវ័កី្មេ�អ��៏ក្មេពិញនិុយម YouTube ក្របដាប់ក្មេកេងក្មេលងឆ្នាំា តច្នៃវ័ និុង AI កៃងុការអប់រ។ំ វាក៏ដាក់ក្មេ�ញនុ�វ័
អនុុសាស្សន៍ុ�ំប�ងក្មេ�កាន់ុអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ សាជីីវ័កមេ ឪពុិកមាត យ និុងអៃកអប់រ។ំ 

9. រ�យការណ៍៍របស់ុទំ�ភាែ ក់ូង្ហារសុ�ទំធ�ជាមូលដ្ឋាា នរបស់ុសុ�ភាពអឺរ ាបុ - ង្កើប្រកាមការឃាា ងំ្កើម�ល៖ ជី�វមាប្រត ប្របព័នធព័ត៌មានវទិំារបស់ុ
សុ�ភាពអឺរ ាបុ ន��សុ�ទំធ�ជាមូលដ្ឋាា ន 148

ក្របព័ិនិុព័ិត៌មានុវ័ទិា (IT) ដែ�លបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ក្មេ�ីរតួនាទីយ៉ាា ងសំ្សខាន់ុ�ំក្មេពាះស្សនុតិសុ្សខ័កៃងុតំបន់ុ ����ការក្រគឺប់ក្រគឺង
ការក្មេ�ើី�ំ�កក្រស្សកុ និុងការក្របយុទកិ្របឆ្នាំងំនឹុងអំក្មេពីិក្មេភរវ័កមេ និុងឧក្រកិ�ាកមេ�ងន់ុ�ងរ។ ក្មេទាំះ�យ៉ាា ង�ក៏ក្មេដាយ ផ្សាលបាះពាល់ច្នៃនុក្របព័ិនិុ
ក្មេនុះក្មេលីសិ្សទិិ�ម�លដាា នុមិនុទាំន់ុក្រតវូ័បានុដែស្សើងយល់ក្មេ�ក្មេ�យី។ �ឧទាំ�រណ៍៍ �មួយនឹុងក្រកបខ័ណ៍ឌ ដែ�លផ្សាតល់ក្មេដាយអនុុស្សញ្ហាា  
OHCHR ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារកៃងុមាក្រតា 24 របាយការណ៍៍ក្មេ�កៃងុជំីពិ�ក 7 ស្សងើត់�ងន់ុថាក្របព័ិនិុគួឺរដែតដាក់ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្ស
កុមារ��ំប�ងក្មេ�ក្មេពិលក្របម�លអតតស្សញ្ហាា ណ៍ជីីវ័មាក្រត។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

144. បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
145. ការពិក្រងឹងអនាគឺតឌីីជីីថលរបស់្សអឺរ ាបុ   ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុឆ្នាំៃ  ំ2020។
146. ម�លដាា នុក្រគឹឺះស្សក្រមាប់វ័�ីិសាក្រស្សតតក្រមង់ទិស្សកុមារ�ំក្មេពាះការ�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយ  គឺណ៍ៈកមេការការពារទិនុៃន័ុយក្មេអៀរ�ង់ ឆ្នាំៃ  ំ2020។ 
147. បញ្ហាា សិ្សបីនិុមិតត និុងសិ្សទិិកុមារ   ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2019 ។
148. ក្មេក្រកាមការឃ្លាំា កំ្មេមីល៖ ជីីវ័មាក្រត ក្របព័ិនិុ IT របស់្សស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ និុងសិ្សទិិ�ម�លដាា នុ ទីភាៃ ក់ងារស្ស�ភាពិអឺរ ាបុស្សក្រមាប់សិ្សទិិ�ម�លដាា នុឆ្នាំៃ  ំ2018។

https://gdpr.eu/tag/gdpr/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2020-12/Fundamentals%20for%20a%20Child-Oriented%20Approach%20to%20Data%20Processing_Draft%20Version%20for%20Consultation_EN.pdf
https://www.unicef.org/innovation/media/10726/file/Executive%20Summary:%20Memorandum%20on%20Artificial%20Intelligence%20and%20Child%20Rights.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-biometrics-fundamental-rights-eu_en.pdf
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3 ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

ជំីនួយការសំុង្កើ��ផ្នែ�ល�ំង្កើណ៍� រការង្កើដ្ឋាយ AI ន�� chatbots

ជំីនួយការសំុង្កើ��ន�មម�ត ន�� chatbots ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ NLP (Natural Language Processing) ការទំទួំលសាគ ល់ការន�យ៉ាយង្កើដ្ឋាយ
សុី័យប្របវតី� ន��ការសុ�កូាង្កើដ្ឋាយមាា សុុ�នង្កើ��ម �ីសាគ ល់ពាកូយបញ្ជាា ង្កើដ្ឋាយពាកូយសំុ�� កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍�ំរទូាំញយកូព័ត៌មាន ន��
បង្កើ�ើ�តការង្កើ�ា�យតប។ ប្រសុបង្កើពលផ្នែ�លប្របព័នធទាំ�ំង្កើន�ម�នសូុវប្រតវូ�នបង្កើ�ើ�ត ឬផ្នែកូសុប្រមលួសុប្រមាប់កុូមារ កុូមាររាប់លានន្ទាក់ូ
កំូពុ�ប្រតវូ�នទំទួំលឥទំធ�ពលទាំ�ំផ្នែ�ែកូអារមមណ៍៍ ឬអាកូបីកូ�រយិ៉ា។ អែកូ�បំ្រទំបង្កើចចកូវទិំាទាំ�ំង្កើន��នង្កើល�កូង្កើ���ព�អតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍
ផ្នែ�លរមួមានការ�បំ្រទំ�ល់កុូមារព�ការផ្នែភែកូឬការចល័តមានកូប្រម�ត ន��វ�ិ�ថម�នៃនការង្កើរៀន ន��ជំីរញុការច�់�ះ�ច�់ង្កើ��ញ ន��
ការនៃចែប្របឌី�តរបស់ុកុូមារ។ ង្កើល�សុព�ង្កើន�ង្កើទំៀត chatbots មួយចំនួនមានង្កើ�លបំណ៍�ង្កើ�ី�ឱ្យយការសុ�កូាកាន់ផ្នែតង្ហាយប្រសុលួ ន��
មានប្របសុ�ទំធភាពជា�មុនសុប្រមាប់សុ�សុស។ 

ង្កើទាំ�ជាយ៉ាា �ណាក៏ូង្កើដ្ឋាយ ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ chatbots អាចន្ទាឱំ្យយមានហាន�ភ័យបផ្នែនមិសុប្រមាប់កុូមារ ជាព�ង្កើសុសុចំង្កើពា�សុុខ្ញុំភាព
�ាូវច�តី ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�ល bots ម�នទំទួំលសាគ ល់ការអំពាវន្ទាវសំុុជំីនួយ ឬ�ីល់�ំបូន្ទាម នម�នប្រ�ប់ប្រ�ន់។ ជាឧទាំ�រណ៍៍ ការ
ង្កើ�ី�ង្កើតសុី chatbots ង្កើ�ឆ្នាំែ  ំ2018 ង្កើ�ង្កើល�សុុខ្ញុំភាព�ាូវច�តីព�រង្កើដ្ឋាយ BBC �នបង្ហាា ញថាកូមមវ�ិ��នបរាជ័ីយកូែុ�ការប្រ�ប់ប្រ��
រ�យការណ៍៍របស់ុកុូមារអំព�ការរំង្កើលាភ�ាូវង្កើភទំ�នប្រតះមប្រតវូ ង្កើប�ង្កើទាំ�ប�ជាកូមមវ�ិ�ទាំ�ំព�រប្រតវូ�នចាត់ទុំកូថាសុមរមយសុប្រមាប់
កុូមារក៏ូង្កើដ្ឋាយ។ ង្កើយ៉ា�តាមង្កើសុចកីូ�សុង្កើ�ុបរបស់ុ UNICEF "ង្កើ�ង្កើពលផ្នែ�លម�ន�នរចន្ទាង្កើដ្ឋាយប្រប�ុប្របយ័តែ chatbots អាចប�ើ
បញ្ជាា ជា�បំ�ត់ទុំកុូប្រពយួ" ផ្នែ�លជា "ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូជាព�ង្កើសុសុង្កើ�ង្កើល�អែកូង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុវយ័ង្កើកូម�ផ្នែ�លប្របផ្នែ�លជាម�នមានភាព�ន់
នះ�អារមមណ៍៍ង្កើ��ម �ីទំប់ទំល់នះ�បទំព�ង្កើសា�ន៍ង្កើ�ា�យតបអវជិីាមាន ឬការភាន់ប្រច�ំរបស់ុ chatbot"។ មា��ង្កើទំៀត chatbots អាច
ប�ើការ�ំរាមកំូផ្នែ��ផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពជាង្កើប្រច�ន រមួទាំ�ំការង្កើ�ី�ប្រតាប់តាម (ផ្នែកូា�បនាំជាអែកូ�នៃទំ) ការង្កើប្រជីៀតផ្នែប្រជីកូទំ�នែន័យ ការលួច
ទំ�នែន័យ ន��ភាពង្ហាយរ�ង្កើប្រ��ចំង្កើពា�ការវាយប្របហារតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត ន��អាចប�ំុឱ្យយមានការលំង្កើអៀ� ង្កើដ្ឋាយសារពួកូង្កើ�ផ្នែត�ផ្នែត
ង្កើប្រជី�សុង្កើរើសុការង្កើ�ា�យតបផ្នែ�ល�នកំូណ៍ត់ទុំកូជាមុនង្កើដ្ឋាយផ្នែ�អកូង្កើល�ពាកូយ�នាះ�ផ្នែ�លប្រតវូ�ែ បំ�ុត ឬពាកូយលំន្ទាបំ្រសុង្កើ�ៀ��ែ ។ 

កូ�ីល់បផ្នែនមិង្កើទំៀតទាំក់ូទំ�នះ� chatbot ន��បង្កើចចកូវទិំាជំីនួយ�ា ល់ខ្ញុំាួនទាំក់ូទំ�នះ�ឯកូជីនភាព ន��កូមមសុ�ទំធ�ទំ�នែន័យ។ 
ជាឧទាំ�រណ៍៍ ង្កើដ្ឋាយសារជំីនួយការសំុង្កើ��ជា�មមតាពះ�ផ្នែ�អកូង្កើល�ការរកូាទុំកូការថតសំុង្កើ�� ង្កើ��ម �ីជួីយសុប្រមលួ�ល់
ការង្កើរៀនសូុប្រតជាបនីរបស់ុប្របព័នធ អែកូតសូុុមត�សុ�ទំធ�កុូមារ�នង្កើចាទំជាសំុណួ៍រជំុីវញិការខី្ញុំ�ខាតភាពចាស់ុលាស់ុង្កើ�កូែុ�
ង្កើ�លការណ៍៍រកូាទំ�នែន័យរបស់ុប្រកូមុ�ុុន ន��ការយល់ប្រពមព�កុូមារ រមួទាំ�ំឪពុកូមីាយ។

ការចំណាភំ�នភា�មុខ្ញុំសុប្រមាប់ការកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ជី�វមាប្រត 

ការចំណំាភ�នភា�មុខ្ញុំង្កើប្រប�បង្កើចចកូង្កើទំសុង្កើម�លង្កើ��ញតាមកំុូពយូទ័ំរ ន��កូីួនសុ�កូាតាមមាា សុុ�នង្កើ��ម �ីកំូណ៍ត់ �ំង្កើណ៍� រការ ន��វភិា�
លកុូណ៍ៈមុខ្ញុំមាត់របស់ុមនុសុសផ្នែ�លមានង្កើ�លបំណ៍�ជាង្កើប្រច�ន �ូចជាការង្កើ�ា���ា ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍បុ�គលង្កើ�នះ�កំូណ៍ត់ប្រតា
ផ្នែ�លមានប្រសាប់។ សុប្រមាប់ង្កើ�លបំណ៍�កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ វាអាចប្រតវូ�នង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុកូែុ�ការប្រ�ប់ប្រ��ប្រពំផ្នែ�ន ការវភិា� ន��
ការការពារឧប្រកូ��ាកូមម ន��ការឃាាំ ង្កើម�លសាលាង្កើរៀនសុប្រមាប់ង្កើ�តុ�លផ្នែ�លទាំមទាំរឱ្យយមានសុនី�សុុខ្ញុំប្របង្កើសុ�រង្កើ���។ ការចំណំា
ភ�នភា�មុខ្ញុំកំូពុ�ប្រតវូ�នង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុកាន់ផ្នែតខាាំ �ង្កើ���ជាមង្កើ�ា�យនៃន "អតីសុញ្ជាញ ណ៍" ឌី�ជី�ថលសុប្រមាប់ទំាំ�អតីសុញ្ជាញ ណ៍
ប្រសុបចាប់ ន��មុខ្ញុំង្ហារ។ ង្កើទាំ�ប�ជាម�នផ្នែមនជាការជំីនួសុអតីសុញ្ជាញ ណ៍បណ៍ាប្រសុបចាប់ ផ្នែ�លង្កើ�ី�ឱ្យយមនុសុសអាចង្កើម�លង្កើ��ញ
ង្កើដ្ឋាយរ�ាមួយ ន��ជាសុ�ទំធ�ផ្នែ�លទំទួំលសាគ ល់ង្កើន្ទា� បង្កើចចកូវទិំាង្កើន�អាចនះ�ង្កើ�ា���ា ត់�នយ៉ាា �ឆ្នាំប់រ�័សុ ឬយ៉ាា �ង្ហាយប្រសុលួ
ចំង្កើពា�កំូណ៍ត់ប្រតាអតីសុញ្ជាញ ណ៍ផ្នែ�លមានប្រសាប់។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

149. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិ AI ស្សក្រមាប់កុមារ ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

10. ការផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុអ�គការ UNICEF សីុ�ព� AI ន��កុូមារ 149

ក្រស្សបក្មេពិលដែ�លក្របព័ិនិុ AI ក្រតវូ័បានុក្របក្មេទស្សនានាដាក់ឱ្យយក្មេក្របីយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ កតីបារមាអំពីិបក្មេ�េកវ័ទិាថេីក្មេនុះក៏បានុជំីរញុឱ្យយរដាា ភិបាល 
អាជីីវ័កមេ និុងស្សងាមសីុ្សវ័លិបក្មេងើីតក្មេ�លការណ៍៍ក្មេ�ីមីជំីីរញុពួិកក្មេគឺក្មេ�រពិតាមក្រកមសី្សល�ម៌។ ក្មេទាំះបី� សិ្សទិិមនុុស្សសក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លក្មេ�
កៃងុយុទសិាក្រស្សត AI ទាំងំក្មេនុះ �ពិិក្មេស្សស្សសិ្សទិិរបស់្សកុមារមិនុទាំន់ុក្រតវូ័បានុក្មេដាះក្រសាយក្រគឺប់ក្រ�ន់ុក្មេ�ក្មេ�យីក្មេទ។ ក្មេ�កៃងុការដែណ៍នាកំ្មេនុះ 
UNICEF មានុក្មេ�លបំណ៍ងក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិកុមារ និុងផ្សាតល់ អនុុសាស្សន៍ុ�ល់ភាគីឺក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  ក្មេដាយក្មេ�ត តអៃកបក្មេងើីត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងអៃក�ឹកនាអំាជីីវ័កមេ ក្មេ�ក្មេលីក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងការអនុុវ័តត AI ដែ�លទាំក់ទងនឹុងកុមារ។

https://www.unicef.org/globalinsight/media/1171/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-draft-1.0-2020.pdf
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3 ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ

ហាន�ភ័យ ន��ផ្នែ�នកំូណ៍ត់សុ�ទំធ�មនុសុស ន��សុ�ទំធ�កុូមារផ្នែ�លពាក់ូព័នធ�ឺព�តអសាច រយណាស់ុ។ អែកូតសូុុមត�អំព�ឯកូជីនភាព�ន
ប្រពមានចំង្កើពា�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុភាពព�តរបស់ុខ្ញុំាួនង្កើ�កូែុ�កូ�ចចខ្ញុំ�តខំ្ញុំប្របះ�ផ្នែប្រប�ឃាាំ ង្កើម�លប្រទំ�់ប្រទាំយ�ំរបស់ុរដ្ឋាា ភ��លជាឧបកូរណ៍៍
ង្កើសុុ�បអង្កើ�ើតកូែុ�ការអនុវតីចាប់ ជាព�ង្កើសុសុវាអាចប្រតវូ�នង្កើ�ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុកូែុ�ទំប្រម�់ តាមដ្ឋាន ន��បង្ង្ហាើ បសុ��មន៍ផ្នែ�ល
ង្ហាយរ�ង្កើប្រ��។ កូែុ�កូរណ៍� ខ្ញុំា� ប្របព័នធទំាំ�ង្កើន�ក៏ូង្កើល�កូង្កើ���ព�បញ្ជាា នៃនការយល់ប្រពម�៏មានអតន័ិយ��ផ្នែ�រ ង្កើដ្ឋាយសារមនុសុស
ប្របផ្នែ�លជាម�ន�ះ�ថាអែកូណាកំូពុ�ប្របមូលទំ�នែន័យជី�វមាប្រត ឬសូុម �ីផ្នែតថាវាកំូពុ�ប្រតវូ�នប្របមូល រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រតវូ�ន
រកូាទុំកូ ឬរង្កើបៀបផ្នែ�លវាអាចប្រតវូ�នអនុវតីង្កើន្ទា�ង្កើ��យ។ ង្កើល�សុព�ង្កើន� ភាពម�នប្រតះមប្រតវូកូែុ�ការចំណំាភ�នភា�មុខ្ញុំង្កើ�ផ្នែត
បនីង្កើកូ�តមាន រមួទំាំ�ការ�គូ�គ�ផ្នែ�លម�នសូុវ�ួរឱ្យយទុំកូច�តីសុប្រមាប់មុខ្ញុំរបស់ុកុូមារ ន��ប្រកូមុង្កើ�ស�ង្កើទំៀតង្កើដ្ឋាយផ្នែ�អកូង្កើល�ង្កើយនឌ័ីរ 
ន��ជាត�សាសុន៍ �ូចជាប្រសុី�ផ្នែ�លម�នមានពណ៌៍សុមីុរសុជាង្កើ��ម។ ជាលទំធ�ល ង្កើន�អាចពប្រ�ះ�ភាពលំង្កើអៀ�កូែុ�សុ�គមផ្នែ�ល
មានប្រសាប់ ន��នំ្ទាឱ្យយមានការង្កើរើសុង្កើអ�� ឬការង្កើ�ី�ឱ្យយសុ��មន៍ជីនជាត�ភា�ត�ចម�នសូុវមានភាពសំុខាន់បផ្នែនមិង្កើទំៀត។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នំាស្សតីពីិ AI ស្សក្រមាប់កុមារ ម�លនិុ�ិកុមារអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃំ  2020150

1. ប្រកូមកុូមារ៖  �នធ្លានបផ្នែនមិ 151

ក្មេគឺ�ទំព័ិរក្មេនុះផ្សាេុកនុ�វ័�នុធានុបដែនុាមរបស់្សការយិ៉ាល័យស្សៃងការព័ិត៌មានុរបស់្ស�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សអំពីិក្រកមច្នៃនុការរ�នាក្រស្សបតាមអាយុ 
រមួទាំងំសំ្សណួ៍រ�ក្មេមាីយ និុងគំឺរ �វាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់ក្មេលីការការពារទិនុៃន័ុយ។

2. ការបង្ហាា ញឱ្យយកាន់ផ្នែតង្ហាយយល់នៃនប្រកូមសុី�ព�ការរចន្ទាតាមអាយុរបស់ុមូលន��� 5Rights 152

ក្មេនុះគឺឺ�ក�នុក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ស្សក្រមាប់កុមារអំពីិការអភិវ័ឌីឍច្នៃនុក្រកមរ�នាក្រស្សបតាមអាយុរបស់្ស�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស។ 

150. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិ AI ស្សក្រមាប់កុមារ ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020

151. ក្រកមកុមារ៖ �នុធានុបដែនុាម ICO 2021 ។
152. ការបងាា ញឱ្យយកាន់ុដែតងាយយល់ច្នៃនុក្រកមស្សតីពីិការរ�នាតាមអាយុ ម�លនិុ�ិ 5Rights ឆ្នាំៃ  ំ2020។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.unicef.org/globalinsight/reports/policy-guidance-ai-children
https://ico.org.uk/for-organisations/childrens-code-hub/
https://5rightsfoundation.com/uploads/demystifying-the-age-appropriate-design-code.pdf
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“ ខំុំ្ញុំ��តថាអែកូម�ន�ួរមានការរតឹបនីះ�អំព�
រង្កើបៀបផ្នែ�លអែកូអាចបង្ហាា ញព�ខ្ញុំាួនអែកូង្កើន្ទា�
ង្កើទំ ង្កើប្រពា�អែកូប្រ�ប់�ែ �ួរផ្នែតអាចន�យ៉ាយអំព�
អារមមណ៍៍របស់ុពួកូង្កើ�ចំង្កើពា�អី�មួយ។” 

- កាណាដ្ឋា អាយុ 12 ឆ្នាំែ ំ

“ ង្កើពលបង្ហាា ញខ្ញុំាួនឯ�តាមអុ�ន�ឺណ៍� ត អែកូប្រតវូ
ចាថំាម�នប្រតវូ�ីល់ព័ត៌មាន�ា ល់ខ្ញុំាួនណាមួយ
ង្កើ��យ...”

- កាណាដ្ឋា អាយុ 10 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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រ�ាភា���ួរផ្នែត�ីល់ឱ្យយកុូមារនូវព័ត៌មានផ្នែ�លរង្កើសុ�ប ន��សុមប្រសុបតាមអាយុរបស់ុកុូមារជាភាសាផ្នែ�លង្ហាយប្រសុលួសុប្រមាប់កុូមារ
អំព�សុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ� ន��ង្កើល�យនីការរាយការណ៍៍ ន��ពាកូយបណី៍ះ � ង្កើសុវាកូមម ន���ំង្កើណា�ប្រសាយផ្នែ�លមានសុប្រមាប់ពួកូង្កើ� 
កូែុ�កូរណ៍� ផ្នែ�លសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�ទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលប្រតវូ�នរំង្កើលាភ ឬបំពាន។ ព័ត៌មានផ្នែបបង្កើន�ក៏ូ�ួរផ្នែតប្រតវូ�ន�ីល់
ជូីន�ល់ឪពុកូមីាយ អែកូផ្នែថទាំ ំន��អែកូជំីន្ទាញផ្នែ�លង្កើ�ី�ការជាមួយ ន��សុប្រមាប់កុូមារ��ផ្នែ�រ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  49153

សុមតភិាព 4 �ំរងូ្កើ�ា�យតបថាែ ក់ូជាត� - ការអនុវតីលអនៃនការអនុវតីចាប់ 

សុប្រមាប់ប្របង្កើទំសុផ្នែ�លម�នទាំន់មានសុមតភិាពអនុវតីចាប់ CSEA ជាក់ូលាក់ូង្កើន្ទា�ង្កើទំ  
ទំ�ភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់ជាត��ួរផ្នែតកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន��ង្កើបីជំាកូែុ�ការកូសា�សុមតភិាពង្កើន�។ 

សុប្រមាប់ប្របង្កើទំសុផ្នែ�លមានសុមតភិាពអនុវតីចាប់ CSEA ផ្នែ�ល�នខ្ញុំ�តខំ្ញុំប្របះ�ផ្នែប្រប�រចួង្កើ��យ បាុផ្នែនីង្កើ�ផ្នែតប្រតវូបង្កើ�ើ�តវ�ិ�សាប្រសីុ
ព�ុភា�� ការដ្ឋាក់ូបញ្ចចូលអែកូជំីន្ទាញផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�ការពារកុូមារង្កើ��ម �ីង្កើ�ី�ការជាមួយអែកូង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត �ឺជាជំីហាន�ំបូ��៏សំុខាន់
មួយ។ ការ�ះកូន្ទាអំនុវតីង្កើ�លការណ៍៍ការពារកុូមារសុប្រមាប់ការអនុវតីចាប់�ួរផ្នែតប្រតវូ�នអនុវតីតាមប្រ�ប់ង្កើពលង្កើវលាង្កើ�ង្កើពល
ង្កើរៀបចំផ្នែ�នការ ន��ង្កើ�ី�ការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត CSEA ផ្នែ�លង្កើន�នះ�ធ្លាន្ទា�ននូវតប្រមវូការ ន��សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារ�ឺផ្នែត�ផ្នែតជាង្កើរឿ�សំុខាន់
បំ�ុត។ វ�ិ�សាប្រសុីផ្នែ�លមានភា��ពាក់ូព័នធង្កើប្រច�ននះ��ីល់នូវកូប្រម�តនៃនការការពារ ន��ការ�បំ្រទំកាន់ផ្នែតប្របង្កើសុ�រង្កើ���សុប្រមាប់
ជីនរ�ង្កើប្រ�� ន��ជួីយសុង្កើប្រមច�នភសុីុតា��៏លអបំ�ុតព�ជីនរ�ង្កើប្រ�� ង្កើដ្ឋាយបង្កើ�ើ�នលទំធភាពនៃនការកាត់ង្កើទាំសុង្កើដ្ឋាយង្កើជា�ជ័ីយ។ 
ការផ្នែចកូរំផ្នែលកូការអនុវតីលអបំ�ុតង្កើ�ទូំទាំ�ំតំបន់ក៏ូជាង្កើរឿ�មួយផ្នែ�លមានអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍��ផ្នែ�រ។

ក្របភពិ៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិរបស់្សអងាការ WeProtect Global Alliance 154

ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតក្រកបខ័ណ៍ឌ ភាគីឺពាក់ព័ិនិុក្មេក្រ�ីនុដែ�លស្សក្រមបស្សក្រមលួក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយហានិុភ័យស្សក្រមាប់កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ �ពិិក្មេស្សស្ស
ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ រមួមានុយនុតការអនុុវ័តត�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិ ការបងាើ រទប់សាើ ត់ ការក្មេដាះក្រសាយ 
និុងការទទួលបានុ�ំប�នាេ នុអៃកជំីនាញក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។ 

ប្របព័នធង្កើ�ា�យតប ន���បំ្រទំ4

ង្កើ�លបំណ៍�៖

153. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
154. ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ (CSEA) គឺឺ�ក្មេពិលដែ�លកុមារក្រតវូ័បានុបងុំ ឬបញ្ញេុះបញ្ញេ�លឱ្យយ��លរមួកៃងុស្សកមេភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ វាអា�ពាក់ព័ិនិុនឹុង

ទំនាក់ទំនុងរាងកាយ ឬស្សកមេភាពិមិនុទាំក់ទងរាងកាយ ក្មេ�ីយអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេលីអនុឡាញ ឬក្មេក្រ�ប�ត ញ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx#:~:text=General%20Comment%20on%20children's%20rights,relation%20to%20the%20digital%20environment.&text=In%20parallel%2C%20709%20children%20and,in%2028%20countries%20were%20consulted.
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អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

4a. ង្កើសុចកីូ�ជូីន�ំណ៍ះ � ន��ការ�កូ�ូត
សាា ប័នុរដាា ភិបាលនឹុងក្មេ�ើីការ�មួយអៃកជំីនាញ ស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តត�ាប់ និុងឧស្សា�កមេក្មេ�ីមីបីក្មេងើីត និុងតាមដានុពិិ�ីសារ
ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិស្សក្រមាប់ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងការ�ក��តស្សមាា រខុ័ស្ស�ាប់ និុងបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ កៃងុ�ំក្មេ�មរបស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត 
វានឹុងទាំមទាំរឱ្យយមានុការអភិវ័ឌីឍពិិ�ីសារក្មេ�ីមីធីានា និុង�ាប់អនុុញ្ហាា ត ឱ្យយអៃកផ្សាតល់ក្មេស្សវាអីុនុ�ឺណិ៍តកៃងុក្រស្សកុ (ISP) រតឹបនុតឹងការ��ល
ក្មេក្របីមាា សីុ្សនុដែ�លមិនុបានុលុបខ័ាឹមសារដែ�លបានុជី�នុ�ំណឹ៍ង ឬបំពានុ�ាប់�និុរនុតរ ៍ឬតក្រមវូ័ការបទបីញ្ញាតតិក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សតីពីិសុ្សសុ្សវ័តាិ
ភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

4b. បង្កើ�ើ�ត�ំង្កើណ៍� រការសុប្រមាប់ការប្រ�ប់ប្រ��ហាន�ភ័យជីនង្កើលម�សុទាំក់ូទំ�នះ� CSEA
�ំក្មេណី៍រការក្រគឺប់ក្រគឺងជីនុក្មេលេីស្សពិ�ុភាគីឺក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ក្មេដាយឈរក្មេលីស្សតង់ដារអនុតរ�តិច្នៃនុ
ការអនុុវ័តតលអ។ ការអនុុវ័តត�ាប់ និុងអៃកជំីនាញដែផ្សាៃកយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត នឹុងក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត ល ក្មេ�ីមីទីទួលសាា ល់ 
និុងក្មេសីុ្សបអក្មេងើតអាកបីកិរយិ៉ាក្មេលេីស្ស។ ការក្រគឺប់ក្រគឺងហានិុភ័យជីនុក្មេលេីស្សគឺឺ�ធាតុផ្សាសំ�៏សំ្សខាន់ុច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 
ក្មេដាយសារបុគឺាល ឬក្រកមុជីនុក្មេលេីស្សអា�ឈានុ�ល់�ំនួុនុ�៏ក្មេក្រ�ីនុច្នៃនុជីនុរងក្មេក្រ�ះកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

4c. �ីល់�នធ្លានប្រ�ប់ប្រ�ន់សុប្រមាប់ការ�បំ្រទំ�ាវូច�តី-សុ�គមសុប្រមាប់ជីនរ�ង្កើប្រ��កុូមារថាែក់ូបឋម ន��ថាែ ក់ូអនុវទិំាល័យ ន��
ប្រ�សួាររបស់ុពួកូង្កើ�។
ក្រគឺបូណ៍តុ ះប�ត លតាមសាា ប័នុដែផ្សាៃកសុ្សខ័ភាពិផ្សាា�វ័�ិតត �ិតតវ័ទិា និុងដែផ្សាៃកការងារស្សងាម ដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារងាយរងក្មេក្រ�ះ ក្រតវូ័ដែត
ទាំមទាំរឱ្យយមានុការយល់�ឹង�ម�លដាា នុអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។155 សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ
គួឺរដែតក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុក្របព័ិនិុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងការការពារកុមារ�៏ទ�លំទ�លាយ ����ការការពារក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ ឬអំក្មេពីិ
�ិងាក្មេលីកុមារ (VAC)។ 

4d. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ការពារ ន��ផ្នែសុ�ីរកូជីនរ�ង្កើប្រ��
ក្មេ�លបំណ៍ងសំ្សខាន់ុកៃងុការទប់សាើ ត់ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់តាមក្របព័ិនិុគឺឺក្មេ�ីមីពិីិចាំរ�ពីិតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារដែ�លងាយរងក្មេក្រ�ះ និុងវ័�ីិលអ
បំផុ្សាតក្មេ�ីមី�ីកំ្រទពួិកក្មេគឺ។ មជីឈមណ៍ឌ លក្រ�កក្មេ�ញ��លដែតមួយក្មេ�ីរតួ�សាា ប័នុឆ័្លុះក្រត�ំប�ងស្សក្រមាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះច្នៃនុការរកំ្មេលាភបំពានុ៖ 
ទាំងំក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័ការ��លក្មេ�កាន់ុក្មេស្សវាកមេសំ្សខាន់ុៗ�ក្មេក្រ�ីនុ ចាំប់ពីិដែផ្សាៃកក្មេវ័ជីាសាក្រស្សតរ��ត�ល់ជំីនួុយដែផ្សាៃក�ាប់ ក្មេ�កៃងុទីតាងំក�ត ល
មួយ។ ពួិកក្មេគឺផ្សាតល់ជី�នុនុ�វ័ក្រកបខ័័ណ៍ឌ មួយស្សក្រមាប់នីុតិវ័�ីិការពារ និុងការការពារកុមារ ផ្សាតល់ការ�កំ្រទ�ល់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ និុងបក្មេងើីនុ
របាយការណ៍៍យ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្សច្នៃនុឧក្រកិ�ាកមេតាមអនុឡាញក្មេ�កាន់ុអា�ំ�រពាក់ព័ិនិុ។156

4e. ធ្លាន្ទាថាប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ផ្នែ�លពាក់ូព័នធម�នង្កើ�ី�បទំឧប្រកូ��ាចំង្កើពា�កុូមារ
វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សកៃងុការបក្មេងើីតក្រកបខ័ណ៍ឌ ស្សមក្រស្សបស្សក្រមាប់ការក្រគឺប់ក្រគឺងកុមារដែ�លអា�យល់ក្មេ�ីញថាខ័ាួនុឯងមានុវ័វិាទ
�មួយនឹុង�ាប់កៃងុបរបិទច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឧទាំ�រណ៍៍ កៃងុករណី៍មានុការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអនុឡាញ 
ការផ្សាសពិើផ្សាាយព័ិត៌មានុពិាបាទ ឬការលួ���លគឺណ៍នីុ។ កៃងុករណី៍ដែ�លអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុ កុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបដែងើរក្មេ�ញពីិក្របព័ិនិុ
យុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ  ក្មេ�ីយគួឺរដែតមានុឱ្យកាស្សស្សក្រមាប់ការក្របឹកា ឬការសិារក្មេ�ងីវ័ញិនុ�វ័យុតតិ�ម៌។ គួឺរដែតមានុការយក�ិតតទុកដាក់
�ពិិក្មេស្សស្សក្មេ�ីមីធីានាថាសាា នុភាពិរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុយល់យ៉ាា ងក្មេពិញក្មេលញ។ �ឧទាំ�រណ៍៍ អាកបីកិរយិ៉ារបស់្សកុមារអា��
ផ្សាលិតផ្សាលច្នៃនុការគំឺរាមកំដែ�ង ការឱ្យយក្មេកេងតុបដែតងខ័ាួនុ ឬទក្រមង់ច្នៃនុការបងិុតបងំុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។

155. ឯកសារពិិនិុតយដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាងស្សតីពីិអើីដែ�ល�ំក្មេណី៍រការក្មេ�ីមីទីប់សាើ ត់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីក្រស្សតី និុងក្មេកេងក្រសី្ស 3៖ យនុតការក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�ីមីកីារពារអំក្មេពីិ�ិងា,  
អើីដែ�ល�ំក្មេណី៍រការ ឆ្នាំៃ  ំ2015 ទំព័ិរ 28។

156. ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ WeProtect Global Alliance ឆ្នាំៃ  ំ2016។ 

ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ4

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/2015_ww_evidence_review_3.pdf/
https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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5RIGHTS

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ�យត� និ្ធងគាំបំ្រ�  4

ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លង្កើ�៖

ង្កើសុចកីូ�ជូីន�ំណ៍ះ � ន��ការ�កូ�ូត

សាា ប័នុរដាា ភិបាលគួឺរក្មេ�ើីការ�មួយអៃកជំីនាញ ស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តត�ាប់ និុងឧស្សា�កមេក្មេ�ីមីបីក្មេងើីត និុងតាមដានុពិិ�ីសារក្របកបក្មេដាយ
ក្របសិ្សទភិាពិស្សក្រមាប់ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងការ�ក��តស្សមាា រខុ័ស្ស�ាប់ និុងបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ កៃងុ�ំក្មេ�មរបស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត វានឹុងទាំមទាំរ
ឱ្យយមានុការអភិវ័ឌីឍពិិ�ីសារក្មេ�ីមីធីានា និុង�ាប់អនុុញ្ហាា ត ឱ្យយអៃកផ្សាតល់ក្មេស្សវាអីុនុ�ឺណិ៍តកៃងុក្រស្សកុ (ISP) រតឹបនុតឹងការ��លក្មេក្របីមាា សីុ្សនុដែ�ល
មិនុបានុលុបខ័ាឹមសារដែ�លបានុជី�នុ�ំណឹ៍ង ឬបំពានុ�ាប់�និុរនុតរ ៍ឬតក្រមវូ័ការបទបីញ្ញាតតិក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សតីពីិសុ្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ។

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. បក្មេងើីត និុងអនុុវ័តតដែផ្សានុការក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយគឺមាា តក្មេ�កៃងុការផ្សាតល់។ ស្ស�មក្មេមីលឧបករណ៍៍�កំ្រទ 1  
(ទំព័ិរ 97)។

2. ពិិចាំរ�ក្មេលីឯកសារម�លដាា នុដែ�លមានុក្មេ�កៃងុឯកសារសំ្សខាន់ុៗ និុង�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត �ពិិក្មេស្សស្ស MNR 157 
ស្សក្រមាប់ការដែណ៍នា ំ(ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សក្រមាប់ឯកសារក្មេយ៉ាង 1)។

157. ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំៃ  ំ2015។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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បង្កើ�ើ�ត�ំង្កើណ៍� រការសុប្រមាប់ការប្រ�ប់ប្រ��ហាន�ភ័យជីនង្កើលម�សុទាំក់ូទំ�នះ� CSEA

�ំក្មេណី៍រការក្រគឺប់ក្រគឺងជីនុក្មេលេីស្សពិ�ភុាគីឺក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ក្មេដាយឈរក្មេលីស្សតង់ដារអនុតរ�តិច្នៃនុការអនុុវ័តត
លអ។ ការអនុុវ័តត�ាប់ និុងអៃកជំីនាញដែផ្សាៃកយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត នឹុងក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត ល ក្មេ�ីមីទីទួលសាា ល់ និុងក្មេសីុ្សបអក្មេងើត
អាកបីកិរយិ៉ាក្មេលេីស្ស។ ការក្រគឺប់ក្រគឺងហានិុភ័យជីនុក្មេលេីស្សគឺឺ�ធាតុផ្សាសំ�៏សំ្សខាន់ុច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេដាយសារបុគឺាល 
ឬក្រកមុជីនុក្មេលេីស្សអា�ឈានុ�ល់�ំនួុនុ�៏ក្មេក្រ�ីនុច្នៃនុ 
ជីនុរងក្មេក្រ�ះកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

B

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ក្របម�លផ្សាតុំអៃកជំីនាញដែ�លមានុក្រសាប់ ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតម�លដាា នុ�ំក្មេណ៍ះ�ឹង�៏ស្សមី�រដែបប. ឧទាំ�រណ៍៍ ទីភាៃ ក់ងារឧក្រកិ�ា
កមេ�តិ158 និុង Europol ។159 

2. ក្មេបីចាំបំា�់ ស្ស�មទាំក់ទងអៃកជំីនាញអនុតរ�តិ ឬតំបន់ុស្សក្រមាប់ការ�កំ្រទ ����មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់កុមារ
បាត់ខ័ាួនុ និុងក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ�ក្មេ�ីម 160 ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត 161 អាងំដែទបា�ល 162 និុង ECPAT ។163 

158. អំពីិក្មេយីង ទីភាៃ ក់ងារឧក្រកិ�ាកមេ�តិ។
159. អំពីិអាងំដែទបា�ល  អាងំដែទបា�ល។
160. ការងាររបស់្សក្មេយីង មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ។
161. អំពីិក្មេយីង ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត (IWF) ។
162. ក្មេយីង�នុរ� អាងំដែទបា�ល។
163. វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ  

ECPAT International ឆ្នាំៃ  ំ2016។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are
https://www.europol.europa.eu/
https://www.missingkids.org/ourwork
http://www.iwf.org.uk/
https://www.interpol.int/
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdfhttps:/ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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�ីល់�នធ្លានប្រ�ប់ប្រ�ន់សុប្រមាប់ការ�បំ្រទំ�ាូវច�តី-សុ�គមសុប្រមាប់ជីនរ�ង្កើប្រ��កុូមារថាែក់ូបឋម ន��ថាែ ក់ូអនុវទិំាល័យ ន��
ប្រ�សួាររបស់ុពួកូង្កើ�។ 

ក្រគឺបូណ៍តុ ះប�ត លតាមសាា ប័នុដែផ្សាៃកសុ្សខ័ភាពិផ្សាា�វ័�ិតត �ិតតវ័ទិា និុងដែផ្សាៃកការងារស្សងាម ដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារងាយរងក្មេក្រ�ះ ក្រតវូ័ដែត
ទាំមទាំរឱ្យយមានុការយល់�ឹង�ម�លដាា នុអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។164 សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែត
ក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុក្របព័ិនិុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងការការពារកុមារកាន់ុដែតទ�លំទ�លាយ។

C

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖ 

1. បក្មេងើីតការកសាងស្សមតាភាពិរយៈក្មេពិលដែវ័ងមួយ�ំនួុនុក្មេ�កៃងុតំបន់ុច្នៃនុការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភ
បំពានុក្មេលីកុមារ ដែ�ល�ដែផ្សាៃកច្នៃនុដែផ្សានុការបនុតរបស់្សអៃក។ ស្ស�មក្មេមីលឧបករណ៍៍�កំ្រទ 1 ក្មេ�កៃងុ�ំណុ៍�
ស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការបណ៍តុ ះប�ត លស្សក្រមាប់ការ�កំ្រទកៃងុការកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍
តក្រមវូ័ការបណ៍តុ ះប�ត លចាំបំា�់ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីនុស្សមតាភាពិ (ទំព័ិរ 119)។ 

2. ក្មេបីចាំបំា�់ ស្ស�មទាំក់ទងអៃកជំីនាញអនុតរ�តិ ឬតំបន់ុស្សក្រមាប់ការ�កំ្រទ ����មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់កុមារ
បាត់ខ័ាួនុ និុងក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ�ក្មេ�ីម 165 ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត  166 អាងំដែទបា�ល 167 និុង ECPAT ។168

164. ការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទកុមារ (CSA) គឺឺ�ក្មេពិលដែ�លកុមារក្រតវូ័បានុបងុំ ឬបញ្ញេុះបញ្ញេ�លឱ្យយ��លរមួកៃងុស្សកមេភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ វាអា�ពាក់ព័ិនិុនឹុងទំនាក់ទំនុងរាងកាយ 
 ឬស្សកមេភាពិមិនុទាំក់ទងរាងកាយ ក្មេ�ីយអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេលីអនុឡាញ ឬក្មេក្រ�ប�ត ញ។

165. ការងាររបស់្សក្មេយីង  មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ។
166. អំពីិក្មេយីង  ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត (IWF) ។
167. ក្មេយីង�នុរ� អាងំដែទបា�ល។
168. វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ  

ECPAT International ឆ្នាំៃ  ំ2016។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.missingkids.org/ourwork
https://www.iwf.org.uk/
https://www.interpol.int/
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdfhttps:/ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ  4

169. ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ  WeProtect ឆ្នាំៃ  ំ2015។ 
170. សុ្សវ័តាិភាពិអីុនុ�ឺណិ៍ត បា�លីស្សស្សើុតក្មេ�នុ។
171. ការងាររបស់្សក្មេយីង មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់ការបាត់ខ័ាួនុ និុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេក្មេលីកុមារ (NCMEC)។
172. អំពីិក្មេយីង ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត (IWF) ។
173. ក្មេយីង�នុរ� អាងំដែទបា�ល។
174. វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ  

ECPAT International ឆ្នាំៃ  ំ2016។

បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ការពារ ន��ផ្នែសុ�ីរកូជីនរ�ង្កើប្រ��

ក្មេ�លបំណ៍ងសំ្សខាន់ុកៃងុការទប់សាើ ត់ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់តាមក្របព័ិនិុគឺឺក្មេ�ីមីពិីិចាំរ�ពីិតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារដែ�លងាយរងក្មេក្រ�ះ និុងវ័�ីិលអបំផុ្សាត
ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទពួិកក្មេគឺ។ ស្សមតាភាពិរបស់្សមជីឈមណ៍ឌ ល One Stop នឹុងក្រតវូ័បានុពិក្រងឹង ក្មេ�ីមីធីានាថាពួិកក្មេគឺអនុុវ័តតតាមនីុតិវ័�ីិការពារ និុង
ការពារកុមារ  ផ្សាតល់ការ�កំ្រទ�ល់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ និុងបក្មេងើីនុរបាយការណ៍៍យ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្សច្នៃនុឧក្រកិ�ាកមេតាមអនុឡាញក្មេ�កាន់ុអា�ំ�រ
ពាក់ព័ិនិុ។

D

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. សិ្សកាមជីឈមណ៍ឌ ល One Stop ដែ�លមានុក្រសាប់ (���� MNR 169 ផ្សាតល់ជី�នុក្មេ�កៃងុ�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សក្រមាប់
�ឯកសារក្មេយ៉ាង 1)។ ឧទាំ�រណ៍៍ បា�លីស្សស្សើុតក្មេ�នុ។170 

2. ក្មេបីចាំបំា�់ ដែស្សើងរកអៃកជំីនាញអនុតរ�តិ ឬតំបន់ុ ក្មេ�ីមីកី្របម�លផ្សាតុំប�ត ញជំីនាញចាំបំា�់ ����មជីឈមណ៍ឌ ល�តិ
ស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងក្មេកងក្របវ័ញ័្ 171 ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត 172 អាងំដែទបា�ល។173 និុង ECPAT។174 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf
https://www.scotland.police.uk/advice-and-information/internet-safety/keep-secure-online/
https://www.missingkids.org/
https://www.iwf.org.uk/
https://www.iwf.org.uk/
https://www.interpol.int/
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdfhttps:/ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdfhttps:/ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ�យត� និ្ធងគាំបំ្រ�  4

ធ្លាន្ទាថាប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ផ្នែ�លពាក់ូព័នធម�នង្កើ�ី�បទំឧប្រកូ��ាចំង្កើពា�កុូមារ

វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សកៃងុការបក្មេងើីតក្រកបខ័ណ៍ឌ ស្សមក្រស្សបស្សក្រមាប់ការក្រគឺប់ក្រគឺងកុមារដែ�លអា�យល់ក្មេ�ីញថាខ័ានួុឯងមានុវ័វិាទ
�មួយនឹុង�ាប់កៃងុបរបិទច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឧទាំ�រណ៍៍ កៃងុករណី៍មានុការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអនុឡាញ ការ
ផ្សាសពិើផ្សាាយព័ិត៌មានុពិាបាទ ឬការលួ���លគឺណ៍នីុ។ កៃងុករណី៍ដែ�លអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុ កុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបដែងើរក្មេ�ញពីិក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌
ក្រពិ�េទណ៍ឌ  ក្មេ�ីយគួឺរដែតមានុឱ្យកាស្សស្សក្រមាប់ការក្របឹកា ឬការសិារក្មេ�ងីវ័ញិនុ�វ័យុតតិ�ម៌។ គួឺរដែតមានុការយក�ិតតទុកដាក់�ពិិក្មេស្សស្សក្មេ�ីមីី
ធានាថាសាា នុភាពិរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុយល់យ៉ាា ងក្មេពិញក្មេលញ។ អាកបីកិរយិ៉ារបស់្សកុមារអា��ផ្សាលិតផ្សាលច្នៃនុការគំឺរាមកំដែ�ង ការឱ្យយ
ក្មេកេងតុបដែតងខ័ានួុ ឬទក្រមង់ច្នៃនុការបងុិតបងុំក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។

E

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ��លរមួ�មួយក្រកសួ្សងយុតតិ�ម៌របស់្សអៃកកៃងុការក្មេរៀប�ំ�ាប់ដែ�លមានុក្រសាប់។
2. ពិិក្មេក្រ�ះ�មួយភាគីឺពាក់ព័ិនិុសំ្សខាន់ុៗ រមួទាំងំកុមារ យុវ័ជីនុ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំក្មេ�ីមីកី្មេ�ើីវ័កិ្មេសា�នុកមេ ឬក្មេ�ើី

ប�េុបីនុៃភាពិ�ាប់ និុងការដែណ៍នាអំំពីិបទបីញ្ញាតតិ កៃងុករណី៍ចាំបំា�់។ 
3. ដែស្សើងរកអៃកជំីនាញសិ្សទិិកុមារ ក្មេ�ីមីធីានាថាការសាត រនីុតិស្សមីទាំ និុងការការពារអនីុតិជីនុ ��ងការផ្សាតនាេ ក្មេទាំស្ស 

(ក្មេលីកដែលងដែតករណី៍�ងន់ុ�ងរបំផុ្សាត) អា�ស្សក្មេក្រម�បានុ។

175. ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ  WeProtect Global Alliance ឆ្នាំៃ  ំ2016។ 

សុប្រមាប់ប្របង្កើទំសុន្ទាន្ទាផ្នែ�លបចចុបីនែម�នមានសុមតភិាពអនុវតីចាប់ CSEA ជាក់ូលាក់ូង្កើទំ ទំ�ភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់ជាត��ួរផ្នែត
កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន��ង្កើបីជំាកូែុ�ការកូសា�សុមតភិាពង្កើន�៖ ង្កើន�រមួបញ្ចចូលទាំ�ំការកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍មង្នី�ផ្នែ�លខ្ញុំ�តខំ្ញុំ
ប្របះ�ផ្នែប្រប�ផ្នែ�លនះ�បនីង្កើ�កូែុ�មុខ្ញុំតំផ្នែណ៍�រយៈង្កើពលអបីបរមា (ង្កើយ��ផ្នែណ៍ន្ទាឱំ្យយង្កើ�ី�ការជាអបីរមាព�រឆ្នាំែ )ំ ការផ្នែប�ផ្នែចកូទំ�កូផ្នែនា�
សុមប្រសុបមួយ ង្កើ��ម �ី�ាុកូ�នធ្លានផ្នែបបង្កើន� ការទំ�ញឧបកូរណ៍៍សំុខាន់ៗ ការ�ីល់វ�គបណុី៍�បណីាល ន��បង្កើចចកូង្កើទំសុឯកូង្កើទំសុ 
CSEA ជំីនួយសុុខ្ញុំភាព�ាូវច�តី ន��សុុខុ្ញុំមាលភាពសុប្រមាប់មង្នី� ន��ការអភ�វឌីឍ ន���ីល់ការបណុី៍�បណីាលង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់
�ះ�របស់ុ CSEA សុប្រមាប់ការអនុវតីចាប់កូែុ�មូលដ្ឋាា នង្កើ�ទូំទាំ�ំប្របង្កើទំសុ។ សុប្រមាប់ប្របង្កើទំសុផ្នែ�លមានសុមតភិាពអនុវតីចាប់ 
CSEA ផ្នែ�ល�នខ្ញុំ�តខំ្ញុំប្របះ�ផ្នែប្រប�រចួង្កើ��យ បាុផ្នែនីង្កើ�ផ្នែតប្រតវូបង្កើ�ើ�តវ�ិ�សាប្រសុីព�ុភា�� ការដ្ឋាក់ូបញ្ចចូលអែកូជំីន្ទាញផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�
ការពារកុូមារង្កើ��ម �ីង្កើ�ី�ការជាមួយអែកូង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត �ឺជាជំីហាន�ំបូ��៏សំុខាន់មួយ។ ការ�ះកូន្ទាអំនុវតីង្កើ�លការណ៍៍ការពារ
កុូមារសុប្រមាប់ការអនុវតីចាប់�ួរផ្នែតប្រតវូ�នអនុវតីតាមប្រ�ប់ង្កើពលង្កើវលាង្កើ�ង្កើពលង្កើរៀបចំផ្នែ�នការ ន��ង្កើ�ី�ការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត CSEA 
ផ្នែ�លង្កើន�នះ�ធ្លាន្ទា�ននូវតប្រមវូការ ន��សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារ�ឺផ្នែត�ផ្នែតជាង្កើរឿ�សំុខាន់បំ�ុត។ វ�ិ�សាប្រសុីផ្នែ�លមានភា��ពាក់ូព័នធង្កើប្រច�ន
នះ��ីល់នូវកូប្រម�តនៃនការការពារ ន��ការ�បំ្រទំកាន់ផ្នែតប្របង្កើសុ�រង្កើ���សុប្រមាប់ជីនរ�ង្កើប្រ�� ន��ជួីយសុង្កើប្រមច�នភសុីុតា��៏លអបំ�ុត
ព�ជីនរ�ង្កើប្រ�� ង្កើដ្ឋាយបង្កើ�ើ�នលទំធភាពនៃនការកាត់ង្កើទាំសុង្កើដ្ឋាយង្កើជា�ជ័ីយ។ ការផ្នែចកូរំផ្នែលកូការអនុវតីលអបំ�ុតង្កើ�ទូំទាំ�ំតំបន់ក៏ូជា
ង្កើរឿ�មួយផ្នែ�លមានអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍��ផ្នែ�រ។

ក្របភពិ៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិរបស់្សអងាការ WeProtect Global Alliance 175

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់

93

5RIGHTS

ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ  4

ន�យមន័យ
�ាូវចាប់
នៃនមាត�កា
ខុ្ញុំសុចាប់ប្រតវូ
�នបញ្ជាា ក់ូ

លកុូខ្ញុំណ៍ឌ តប្រមវូ
ចាប់ង្កើ��ម �ីលុប
មាត�កាខុ្ញុំសុចាប់
ផ្នែ�ល�នបញ្ជាា ក់ូ

តប្រមវូឱ្យយ
មាន�ំង្កើណ៍� រការ
ទាំន់ង្កើពលង្កើវលា
ង្កើ��ម �ីលុបមាត�កា
ខុ្ញុំសុចាប់ ('ការ
ជូីន�ំណ៍ះ �អំព�ការ
�កូង្កើចញ')

ន�យមន័យ
�ាូវចាប់នៃនមាត�កា
ប�ើង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ 
បាុផ្នែនីម�នផ្នែមនជា
មាត�កាខុ្ញុំសុចាប់
ប្រតវូ�នបញ្ជាា ក់ូ

លកុូខ្ញុំណ៍ឌ តប្រមវូ
ចាប់ង្កើ��ម �ីលុប
មាត�កាប�ើ
ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូផ្នែ�ល
�នបញ្ជាា ក់ូ

តប្រមវូឱ្យយ
មាន�ំង្កើណ៍� រ
ការទាំន់ង្កើពល
ង្កើវលាង្កើ��ម �ីលុប
មាត�កាផ្នែ�លប�ើ
ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ
('ការជូីន�ំណ៍ះ �
អំព�ការង្កើចញ')

ក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់
ក្មេស្សវាអិុនុ�ឺ
ណិ៍ត

ក្មេវ័ទិកាក្របព័ិនិុ
ផ្សាសពិើផ្សាាយ
ស្សងាម

ក្មេវ័ទិកាក្រស្សេីម

Cloud និុង
ក្មេស្សវាកមេបក្មេងាា ះ
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។

ក្មេផ្សាសងៗ

1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយង្កើ��ម �ីបង្កើ�ើ�តការជូីន�ំណ៍ះ �ប្រ�ប់ប្រ�ន់ ន��ន�ត�វ�ិ��កូង្កើចញ

ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

�ំក្មេណី៍រការ A ('ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងការ�កក្មេ�ញ') ចាំប់ក្មេផ្សាតីមក្មេដាយការកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ដែ�លមានុ�ក្មេនាា ះក្របក្មេហាងក្មេ�កៃងុក្របព័ិនិុ
ជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងការ�កក្មេ�ញ។ បញ្ញាីក្រតតួពិិនិុតយក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមី�ីកំ្រទអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយកៃងុការកំណ៍ត់ជំីហានុ និុង
តក្រមវូ័ការចាំបំា�់ ក្មេ�ីមីធីានាថាមាតិកាដែ�លខុ័ស្ស�ាប់ និុងបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់អា�ក្រតវូ័បានុ�កក្មេ�ញភាា មៗក្មេ�ក្មេពិលដែ�លវាក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់
អតតស្សញ្ហាា ណ៍។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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1. �ំរកូារង្ហារនៃន�ំរងូ្កើ�ា�យតបថាែ ក់ូជាត� (MNR) របស់ុអ�គការ WeProtect Global Alliance176

�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

176. គំឺរ �ការងារច្នៃនុស្សមតាភាពិ និុងការអនុុវ័តតរបស់្សគំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ  WeProtect ឆ្នាំៃ  ំ2018។

Ref. 12187_12563 

Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA):
A Model National Response

Highest level 
national 
commitment
to CSEA 
prevention
and response

Comprehensive understanding of 
CSEA within the highest levels of 
government and law enforcement. 
Willingness to work with, and co-
ordinate the efforts of, multiple 
stakeholders to ensure the enhanced 
protection of victims and an enhanced 
response to CSEA offending.

Effective and 
successful 
CSEA 
investigations, 
convictions 
and offender 
management

Law Enforcement and judiciary have 
the knowledge, skills, systems and 
tools required to enable them to 
perform victim-focused investigations 
and secure positive judicial outcomes.
CSEA offenders are managed and 
reoffending prevented. 

CSEA 
prevented

Appropriate 
support 
services for 
children and 
young people

Children and young people have 
access to services that support them 
through the investigation and 
prosecution of crimes against them. 
They have access to shelter; 
specialised medical and psychological 
services; and rehabilitation, repatriation 
and resocialization services.

Children and young people are 
informed and empowered to protect 
themselves from CSEA. Parents, 
carers, teachers and childcare 
professionals are better prepared to 
keep children safe from CSEA, 
including addressing taboos 
surrounding sexual violence.

Industry 
engaged in 
developing 
solutions to 
prevent and 
tackle CSEA

The public can proactively report 
CSEA offences. Industry has the 
power and willingness to block and 
remove online CSEA content and 
proactively address local CSEA issues. 

Policy and 
Governance

Leadership:
An accountable National Governance and Oversight 
Committee

1

Research, Analysis and Monitoring:
National situational analysis of CSEA risk and response; 
measurements/indicators

2

3
Legislation:
Comprehensive and effective legal framework to investigate 
offenders and ensure protection for victims

National legal 
and policy 

frameworks in 
accordance 

with the 
UNCRC and 

other 
international 
and regional 
standards

Sufficient 
financial and 

human 
resources

Aware and 
supportive 
public and 

professionals, 
working with 

and for children

Supportive 
reporting 

environment

Willingness to 
prosecute, 
functioning 

justice system 
and rule of law

Cross sector, 
multi-

disciplinary 
collaboration

Data and 
evidence on 

CSEA

Media and 
Communi-

cations
20 Ethical and informed media reporting:

Enable awareness and accurate understanding of problem

21 Universal terminology:
Guidelines and application

Criminal 
Justice

Dedicated Law Enforcement:
National remit; trained officers; proactive and reactive 
investigations; victim-focused; international cooperation

Judiciary and Prosecutors:
Trained; victim-focused

4

5

Offender Management Process: 
Prevent re-offending of those in the criminal justice system 
nationally and internationally

6

Access to Image Databases:
National database; link to Interpol database (ICSE)7

Awareness 
raised among 
the public, 
professionals 
and policy 
makers

Potential future offenders are deterred. 
CSEA offending and reoffending is 
reduced.

Industry Notice and Takedown Procedures:
Local removal and blocking of online CSEA content16

17
CSEA Reporting: Statutory protections that would allow 
industry to fully and effectively report CSEA, including the 
transmission of content, to law enforcement or another 
designated agency

18 Innovative Solution Development:
Industry engagement to help address local CSEA issues

Corporate Social Responsibility:
Effective child-focused programme19

Victim 8
End to end support:
Integrated services provided during investigation, 
prosecution and after-care

9 Child Protection Workforce:
Trained, coordinated and available to provide victim support

10

Child Helpline:
Victim reporting and support; referrals to services for 
ongoing assistance

11

Compensation, remedies and complaints arrangements:
Accessible procedures

Societal CSEA Hotline:
Public and industry reporting for CSEA offences - online and 
offline; link to law enforcement and child protection systems

12

Education Programme:
For: children/young people; parents/carers; teachers;
practitioners; faith representatives

13

Child Participation:
Children and young people have a voice in the 
development of policy and practice

Offender Support Systems:
Medical, psychological, self-help, awareness.

14

15

Enablers Capabilities Outcomes
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< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/Working-examples-of-WPGA-Model-National-Response-capabilities-and-implementation.pdf
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2. ង្កើសុចកីូ�ប្រពា�ចាប់អំព�ចាប់សុី�ព�សុុវតិ�ភាពអនឡាញរបស់ុប្របង្កើទំសុអូប្រសីាល�177

�ាប់ស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិអនុឡាញរបស់្សក្របក្មេទស្សអ�ក្រសាត លីរមួមានុ៖

• ការក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិក្មេលីបញ្ហាា តតិអ�ក្រសាត លីមុនុៗ ដែ�ល�ំក្មេណី៍រការលអ (�ពិិក្មេស្សស្ស ការពិក្រងឹង 
�ាប់សុ្សវ័តាិភាពិអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ2015 និុងក្មេក្រ�ងការណ៍៍ការរកំ្មេលាភបំពានុដែផ្សាអកក្មេលីរ �បភាពិរបស់្សវា) ។

• បណ៍តុំ ច្នៃនុការរពឹំិងទុកសុ្សវ័តាិភាពិតាមអនុឡាញ�ម�លដាា នុស្សៃ�លស្សក្រមាប់ក្មេស្សវាកមេក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាម ក្មេស្សវាកមេក្មេអ��ិក្រតនិូុក
ដែ�លពាក់ព័ិនិុ និុងក្មេស្សវាកមេអីុនុ�ឺណិ៍តដែ�លបានុកំណ៍ត់ ក្មេដាយបញ្ហាា ក់យ៉ាា ង�ាស់្សពីិការរពឹំិងទុករបស់្សស្ស�គឺមន៍ុ និុងគឺ�ស្សបញ្ហាា ក់
អំពីិតក្រមវូ័ការរាយការណ៍៍ដែ�លចាំបំា�់។ 

• ក្មេក្រ�ងការណ៍៍គំឺរាមកំដែ�ងតាមអីុនុ�ឺណិ៍តដែ�លក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីស្សក្រមាប់កុមារអ�ក្រសាត លីកៃងុការទាំញយកក្មេស្សវាកមេអនុឡាញ�ក្មេក្រ�ីនុ 
 មិនុក្រតឹមដែត�ក្មេវ័ទិកាក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាមបាុក្មេ�ះ ះក្មេទ។ 

• ក្មេក្រ�ងការណ៍៍រកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តថេីស្សក្រមាប់មនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័អ�ក្រសាត លី ក្មេ�ីមីជួីីយស្សក្រមលួ�ល់ការ�កក្មេ�ញនុ�វ័ 
ការរកំ្មេលាភបំពានុ និុងការក្មេបៀតក្មេបៀនុតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�ល�ងន់ុ�ងរ។

• ក្មេក្រ�ងការណ៍៍មាតិកាតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទំក្មេនីុបក្មេ�ីមីជំីីនួុស្សក្មេក្រ�ងការណ៍៍ក្មេ�កៃងុតារាង 5 និុង 7 ច្នៃនុ�ាប់ក្មេស្សវាកមេផ្សាសពិើផ្សាាយ
ឆ្នាំៃ  ំ1992 (BSA)។ ក្មេស្ស�កតីក្រពាង�ាប់នឹុងបក្មេងើីតថាៃ ក់ថេីច្នៃនុមាតិកាអនុឡាញដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ ក្មេ�ីយនឹុងពិក្រងឹងក្រកមឧស្សា�កមេ
ដែ�ល�ួស្សស្សម័យក្មេ�ងីវ័ញិ ក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយមាតិការដែបបក្មេនុះ។

• ការក្មេរៀប�ំទប់សាើ ត់ស្សមាា រដែ�លគួឺរឱ្យយស្សអប់ក្មេខ័ពីម/�ឹងាថេី ដែ�លអា�ឱ្យយស្សៃងការសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុក ក្មេឆ្លុះាីយតបយ៉ាា ង
ឆ្នាំប់រ�័ស្ស�ំក្មេពាះក្រពឹិតតិការណ៍៍វ័បិតតិតាមអនុឡាញ ����ការវាយក្របហារក្មេភរវ័ករ Christchurch ក្មេដាយក្មេស្សៃីសំុ្សឱ្យយក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវា
អីុនុ�ឺណិ៍តរារំាងការ��លក្មេក្របីក្មេគឺ�ទំព័ិរដែ�លបក្មេងាា ះមាតិកាបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ងន់ុ�ងរ។ 

• លកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័ឱ្យយ�កក្មេ�ញ�បនុតបនាេ ប់ស្សក្រមាប់ការរកំ្មេលាភបំពានុដែផ្សាអកក្មេលីរ �បភាពិ ការរកំ្មេលាភបំពានុតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ការ
គំឺរាមកំដែ�ងតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងមាតិកាក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ តក្រមវូ័ឱ្យយក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវាអីុនុ�ឺណិ៍តលុបស្សមាា រ
ទាំងំក្មេនាះក្មេ�ញកៃងុរយៈក្មេពិល 24 ក្មេមាា ងបនាេ ប់ពីិទទួលបានុការជី�នុ�ំណឹ៍ងពីិស្សៃងការសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុក។

3. ឧបកូរណ៍៍ព� EndOCSEA@Europe178

EndOCSEA ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីធីានាថាសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុការពារតាមរយៈកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការពិ�ុ�តិ អនុតរកមេសិ្សកា 
និុងអនុតរវ័ស័ិ្សយក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ និុងវ័ធិានុការភាពិងាយក្រស្សលួ�ល់កុមារ ក្មេ�ីមីកីារពារ និុងក្របយុទកិ្របឆ្នាំងំនឹុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ 
និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ ដែ�លស្សក្រមបស្សក្រមលួក្មេដាយ ICTs (OCSEA) ក្មេ�ក្របក្មេទស្សតំបន់ុអឺរ ាបុភាគឺក្មេក្រ�ីនុ។

គឺក្មេក្រមាងក្មេនុះមានុធាតុផ្សាសំពិក្រងឹង�ៃ ក្មេ�វ័ញិក្មេ�មក�ំនួុនុបី ដែ�លធាតុនីុមួយៗមានុក្មេ�លបំណ៍ង៖

• ការបក្មេងើីតបរយិ៉ាកាស្សស្សក្រមាប់អនុតរវ័ស័ិ្សយ កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការពិ�ុជំីនាញក្មេ�ថាៃ ក់�តិ និុងតំបន់ុ ក្មេដាយការពិក្រងឹងរ�នាស្សមព័និុ
អភិបាលកិ�េ�តិ និុងក្មេ�ើីការវ័ភិាគឺសាា នុភាពិច្នៃនុហានិុភ័យ និុងការក្មេឆ្លុះាីយតបរបស់្ស OCSEA ក្មេ�កៃងុបរបិទ�តិ និុងតំបន់ុអឺរ ាបុ។

• �កំ្រទ�ល់កំដែណ៍ទក្រមង់នីុតិបីញ្ញាតតិ និុងនីុតិវ័�ីិ ការបណ៍តុ ះប�ត ល និុងការពិក្រងឹងស្សមតាភាពិមន្ត្រីនុតីអនុុវ័តត�ាប់ តុលាការ និុង
ក្រពិះរាជីអា�ំ ក្រពិមទាំងំជំីរញុកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរភាៃ ក់ងារពិ�ុជំីនាញស្សក្រមាប់  
ការ�កំ្រទពីិក្មេពិលចាំប់ក្មេផ្សាតីមរ��ត�ល់�ប់�ល់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ និុង

• ក្មេដាះក្រសាយស្សមតាភាពិស្សងាមក្មេដាយស្សងើត់�ងន់ុក្មេលីការក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹង ការអប់ររំបស់្សក្រកមុក្មេ�លក្មេ�សំ្សខាន់ុៗ និុងការ
ពិក្រងឹងសិ្សទិិអំ���ល់កុមារ។

177. ការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់ក្មេលីក្មេស្ស�កតីក្រពាងស្សក្រមាប់�ាប់សុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញថេី នាយកដាា នុក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុ  
�ឹកជីញ្ញា�នុ អភិវ័ឌីឍន៍ុ និុងទំនាក់ទំនុងកៃងុតំបន់ុ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

178. បញ្ញេប់ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2020។

ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ  4

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.communications.gov.au/have-your-say/consultation-bill-new-online-safety-act
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/endocsea-europe
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179. អនុុស្សញ្ហាា ទីក្រកងុបី�ដាក្មេបាស្ស  ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
180. ក្មេរឿងរាាវ័របស់្សក្មេយីង INHOPE ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
181. ក្មេ�លការណ៍៍ និុងការអនុុវ័តតរបស់្សក្រកមុ�ីុនុក្មេ�ីមីលុីបស្សមាា របំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ  

ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ និុង GSMA ឆ្នាំៃ  ំ2016។ 
182. ការការពារការក្មេ�ើីអតតឃ្លាំត R;pple  R; pple, ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
183. កមេវ័�ីិស្សក្រមាប់ការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�អាល់បានីុ៖ ការអនុុវ័តតក្របកបក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
184. ការដាក់ឱ្យយក្មេក្របីក្របាស់្ស�ផ្សាា�វ័ការច្នៃនុដែផ្សានុការស្សកមេភាពិ�តិក្មេ�ីមីទីប់សាើ ត់ និុងក្មេឆ្លុះាីយតប�ំក្មេពាះការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កមពុ�  

2021-2025។

4. អនុសុញ្ជាញ ប្រកូមុប្របះកូាអឺរ ាបុសុី�ព�ឧប្រកូ��ាកូមមតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត (អនុសុញ្ជាញ ទំ�ប្រកូ�ុបូុដ្ឋាង្កើបាសុ)179

ក្មេនុះគឺឺ�ស្សនិិុស្សញ្ហាា របស់្សស្ស�ភាពិអឺរ ាបុស្សតីពីិឧក្រកិ�ាកមេដែ�លបានុក្របក្រពឹិតតតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងប�ត ញកំុពិយ�ទ័រក្មេផ្សាសងក្មេទៀត 
ក្មេដាះក្រសាយ�ពិិក្មេស្សស្ស�មួយនឹុងការរកំ្មេលាភក្មេលីសិ្សទិិអៃកនិុពិនិុ ការដែកាងបនុាំទាំក់ទងនឹុងកំុពិយ�ទ័រ ស្សមាា ររកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ 
និុងការបំពានុក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិប�ត ញ។ វាក៏មានុក្មេសី្សរចី្នៃនុអំ�� និុងនីុតិវ័�ីិ����ការដែស្សើងរក  
ប�ត ញកំុពិយ�ទ័រ និុងការសាេ ក់ចាំប់។

5. ង្កើសុចកីូ�ផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�ផ្នែខ្ញុំសទូំរសុពាបន្ទាា ន់របស់ុ INHOPE180

ក្មេបស្សកកមេរបស់្ស INHOPE គឺឺក្មេ�ីមី�ីកំ្រទប�ត ញទ�រស្សពិេទាំន់ុក្មេ�តុការណ៍៍ ក្មេ�ីមីកី្របយុទកិ្របឆ្នាំងំនឹុងស្សមាា របំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ 
(CSAM)។ INHOPE ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយប�ត ញទ�រស្សពិេទាំន់ុក្មេ�តុការណ៍៍�ក្មេក្រ�ីនុក្មេ�ជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក ដែ�លក្របតិបតតិការ
ក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្ស�ស្សមាជិីកស្ស�ភាពិអឺរ ាបុទាំងំអស់្ស���� រសុ្សសុី អាក្រ�ើិកខាងតី�ង អាក្មេមរកិខាងក្មេជីីងនិុងខាងតី�ង អាសីុ្ស អ�ក្រសាត លី 
និុងនុ�ដែវ័លក្មេស្ស�ង់។ INHOPE �កំ្រទប�ត ញទ�រស្សពិេទាំន់ុក្មេ�តុការណ៍៍ និុងអងាការច្នៃ�គឺ�របស់្សពួិកក្មេគឺតាមរយៈការបណ៍តុ ះប�ត ល 
ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត ការធានាគុឺណ៍ភាពិ និុងសុ្សខុ័មាលភាពិបុគឺាលិក។

6. �នធ្លាន UNICEF ន�� GSMA អំព�ការជូីន�ំណ៍ះ � ន���កូង្កើចញ181

ក្មេនុះ�ការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់ក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវាអីុនុ�ឺណិ៍ត អំពីិក្មេ�លការណ៍៍ និុងនីុតិវ័�ីិច្នៃនុការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងការ�កក្មេ�ញ  ក្មេ�ីមីទីប់សាើ ត់ការក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេស្សវាកមេរបស់្សពួិកក្មេគឺខុ័ស្សស្សក្រមាប់ការដែ�ករដំែលកស្សមាា ររកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទកុមារ។

7. R;pple ការការពារការង្កើ�ី�អតីឃាត182

ការការពារការក្មេ�ើីអតតឃ្លាំត R;pple គឺឺ�ឧបករណ៍៍តាមដានុតាមអនុឡាញដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីបីងាា ញទំព័ិរដែ�ល
ក្មេមីលក្មេ�ីញក្មេ�ក្មេលីឧបករណ៍៍របស់្សអៃកក្មេក្របីភាា មៗក្មេ�ក្មេពិលដែ�លពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុស្សមាា ល់ថាកំពុិងដែស្សើងរកពាកយគឺនុាឹះ ឬឃ្លាំា ដែ�លបងើ
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់���ដែ�លបានុបញ្ហាា ក់កៃងុការកំណ៍ត់រ�នាស្សមព័និុឧបករណ៍៍តាមដានុ R;pple ។ ពាកយគឺនុាឹះ និុងឃ្លាំា រមួមានុពាកយ ឬវាកយស្សពិេ
�មួយដែ�លក្រតវូ័បានុក្មេគឺកំណ៍ត់ថា�ការភាា ប់ក្មេ�នឹុងមាតិកាអនុឡាញដែ�លអា�ក្មេ�ើីឱ្យយមានុការខ័��ខាតក្មេកីតក្មេ�ងី។

8. កូរណ៍� សុ�កូាអំព�វ�ិ�សាប្រសុីរបស់ុអាល់�ន�ចំង្កើពា�ការ�បំ្រទំអែកូរស់ុរានមានជី�វតិ183

ក្មេ�លគំឺនិុតច្នៃនុការ�កំ្រទពីិក្មេ�ីមរ��ត�ល់�ប់់ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីយ៉ាា ងលអក្មេ�កៃងុករណី៍សិ្សកាក្មេនុះ។ មានុ�ំក្មេណី៍រការភាា មៗច្នៃនុការ
ក្របឹកាផ្សាា�វ័�ិតត-ស្សងាម ដែ�លក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ក្មេ�ីមីជួីីយកុមារដែ�លរាយការណ៍៍អំពីិអំក្មេពីិ�ឹងាតាមអនុឡាញក្មេ�កាន់ុដែខ័សទ�រស្សពិេបនាេ ន់ុ
កុមារ�តិអាល់បានីុ ALO 116 111 ក្មេ�ីយមានុនីុតិវ័�ីិស្សក្រមាប់បញ្ញា�នុក្មេ�អា�ំ�រស្សមក្រស្សប ����ក្មេ�ឆ្នាំៃ  ំ2019 ក្មេដាយក្មេលីកទឹក�ិតត
�ល់កុមារទាំងំអស់្សឱ្យយរាយការណ៍៍អំពីិករណី៍ទាំងំក្មេនុះ។ ការវ័និិុក្មេយ៉ាគឺយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយកៃងុការកសាងស្សមតាភាពិច្នៃនុកមាា ងំពិលកមេ
សុ្សខុ័មាលភាពិស្សងាមបានុក្មេ�ីញថាកមេវ័�ីិសិ្សកាក្រតវូ័បានុដែកស្សក្រមលួស្សក្រមាប់ការងារស្សងាម ដែ�លមានុ �មួយនឹុងការរាយការណ៍៍
អំពីិអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារតាមអនុឡាញ និុងការក្មេឆ្លុះាីយតបក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុកមេវ័�ីិ�៏ក្មេល�ក្មេធាារបស់្សសាលារ�ាបាលសាធារណ៍ៈ
អាល់បានីុស្សក្រមាប់ការបណ៍តុ ះប�ត លដែ�លកំពុិងបក្មេក្រមីក្មេស្សវាកមេ។

9. ផ្នែ�នការសុកូមមភាពជាត�របស់ុកូមពុជា ង្កើ��ម �ីទំប់សាើ ត់ ន��ង្កើ�ា�យតបចំង្កើពា�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំង្កើល�កុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ 
2021-2025184

ដែផ្សានុការក្មេនុះក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយក្រកមុការងារបក្មេ�េកក្មេទស្សស្សតីពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ដែ�លរមួមានុ
ក្រកសួ្សងរដាា ភិបាល�ំនួុនុ 11 អងាការ UNICEF និុងអងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាលនានា។ ក្មេដាយទទួលសាា ល់ទំនាក់ទំនុងរវាងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ 
និុងការរកំ្មេលាភផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមអនុឡាញ និុងក្មេក្រ�ប�ត ញ ដែផ្សានុការស្សកមេភាពិក្មេនុះស្សាិតក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ទ�លំទ�លាយច្នៃនុដែផ្សានុការ
ស្សកមេភាពិក្មេ�ីមីបីងាើ រ និុងក្មេឆ្លុះាីយតប�ំក្មេពាះអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ 2017-2021 ក៏����ជំុីបនាេ ប់ដែ�លចាំប់ក្មេផ្សាតីមក្មេ�ឆ្នាំៃ  ំ2022។

ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ  4

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/convention-on-cybercrime#/
https://www.inhope.org/EN/our-story
https://sites.unicef.org/csr/files/Notice_and_Takedown_English.pdf
https://www.ripplesuicideprevention.com/
https://www.unicef.org/albania/media/3296/file/Trilogy%20of%20promising%20practice_part%201.pdf
https://www.unicef.org/cambodia/press-releases/official-launch-national-action-plan-prevent-and-respond-online-child-sexual
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10. មូលន���ឃាា ងំ្កើម�លអុ�ន�ឺណ៍� ត (IWF)185

IWF search for, stop, remove and prevent child sexual abuse imagery online. ពួិកក្មេគឺក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយដែ�លអា�ទុក�ិតត
បានុដែតមួយគឺត់របស់្សពួិកក្មេគឺ ក្មេ�ីមីកី្រសាវ័ក្រ�វ័និុនាៃ ការថេី យុទសិាក្រស្សត និុងវ័�ីិសាក្រស្សតដែ�លក្រតវូ័បានុក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេដាយជីនុក្មេលេីស្សតាមអនុ
ឡាញ។ ពួិកក្មេគឺបញ្ញា�នុអៃកជំីនាញក្មេនុះ ក្មេ�ីមីអីភិវ័ឌីឍក្មេស្សវាកមេទំក្មេនីុប ក្មេ�ីមីជួីីយស្ស�គឺមន៍ុបក្មេ�េកវ័ទិាទប់សាើ ត់ បងាអ ក់ និុងលុបរ �បភាពិ
ការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាក។

11. អ�គភាពឧប្រកូ��ាកូមមប្របឆ្នាំ�ំនះ�កុូមាររបស់ុ អា�ំផ្នែទំបាូល 186

អាងំដែទបា�ល ក្មេ�ើីការក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយឧក្រកិ�ាកមេក្របឆ្នាំងំនឹុងកុមារទាំងំក្មេនាះដែ�លមានុលកុណ៍ៈរអនុតរ�តិ។ ក្មេ�ីមីជួីីយតាមដានុកុមារ
ដែ�លបាត់ខ័ាួនុ ពួិកក្មេគឺក្មេ�ញក្មេស្ស�កតីជី�នុ�ំណឹ៍ងពិណ៌៍ក្មេលឿង ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�លអៃកជំីនាញការជួីញ��រមនុុស្សសរបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីការ�មួយ
ក្របក្មេទស្ស�ស្សមាជិីក ក្មេ�ីមីជួីីយស្សក្មេន្ត្រីងាា ះកុមាររងក្មេក្រ�ះក្មេដាយការជួីញ��រ និុងពិលកមេក្មេដាយបងុំ។ អងាភាពិក្មេនុះក៏រារំាងការ��លក្មេក្របីក្របាស់្ស
ស្សមាា ររកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទកុមារផ្សាងដែ�រ។

185. អំពីិក្មេយីង ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត។
186. ក្មេយីង�នុរ� អាងំដែទបា�ល។

ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ  4

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.iwf.org.uk/
https://www.interpol.int/
https://www.interpol.int/


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់

98

5RIGHTS

“ អាចបង្ហាា ញព�ខ្ញុំាួនអែកូ [តាមអនឡាញ] 
�ឺជាផ្នែ�ែកូមួយ�៏សំុខាន់នៃនការមាន
អតីសុញ្ជាញ ណ៍។” 

- នូផ្នែវលង្កើសុ��់ អាយុ 17 ឆ្នាំែ ំ

“  �ទំ/ចាសុ ឪពុកូមីាយរបស់ុខំុំ្ញុំ�បំ្រទំខំុំ្ញុំ ង្កើ��ម �ី
ឱ្យយ�ាូវច�តីខំុំ្ញុំ�នសុងប់ ន��បង្កើញ្ចចញមត�... 
ង្កើ�កូែុ�សុ��មន៍ បាុផ្នែនីង្កើដ្ឋាយការង្កើ�រព�ែ ។ 

- ល�ប�់ អាយុ 16 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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វស័ិុយ�ុរកូ�ចច រមួទាំ�ំអ�គការម�នផ្នែសុ�ីរកូប្រ�ក់ូចំង្កើណ៍ញ បា�ពាល់�ល់សុ�ទំធ�កុូមារង្កើដ្ឋាយ�ា ល់ ន��ង្កើដ្ឋាយប្របង្កើយ៉ាលកូែុ�ការ�ីល់
ង្កើសុវាកូមម ន���ល�ត�លទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ អាជី�វកូមម�ួរផ្នែតង្កើ�រពសុ�ទំធ�កុូមារ ន��ទំប់សាើ ត់ ប្រពមទាំ�ំង្កើដ្ឋា�ប្រសាយ
ការរំង្កើលាភសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�ទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ រ�ាភា��មានកាតពីកូ�ចចង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាថាអាជី�វកូមមបំង្កើពញនូវទំំនួល
ខុ្ញុំសុប្រតវូទាំ�ំង្កើន្ទា�។

រ�ាភា���ួរផ្នែតចាត់វធិ្លានការ រមួទាំ�ំតាមរយៈការអភ�វឌីឍ ការតាមដ្ឋាន ការអនុវតី ន��ការវាយតនៃមានៃនចាប់ បទំបីញ្ចញតី�ន��
ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាការអនុង្កើលាមតាមចំង្កើពា�អាជី�វកូមមជាមួយនះ�កាតពីកូ�ចចរបស់ុពួកូង្កើ� ង្កើ��ម �ីការពារបណីាញ ឬ
ង្កើសុវាកូមមអនឡាញរបស់ុពួកូង្កើ�ព�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុកូែុ�វ�ិ�ផ្នែ�លប�ើ ឬរមួចំផ្នែណ៍កូ�ល់ការបំពាន ឬ ការរំង្កើលាភង្កើល�សុ�ទំធ�កុូមារ រមួ
ទាំ�ំសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�ចំង្កើពា�ឯកូជីនភាព ន��ការការពារ ប្រពមទាំ�ំ�ីល់ឱ្យយកុូមារ ឪពុកូមីាយ ន��អែកូផ្នែថទាំជំាមួយនះ��ំង្កើណា�
ប្រសាយភាា មៗ ន��មានប្របសុ�ទំធភាព។ ពួកូង្កើ�ក៏ូ�ួរផ្នែតង្កើល�កូទំះកូច�តីឱ្យយអាជី�វកូមម�ីល់ព័ត៌មានសាធ្លារណ៍ៈ ន���ំបូន្ទាម នផ្នែ�លអាច
ចូល�ំង្កើណ៍� រការ�ន ន��ទាំន់ង្កើពលង្កើវលា ង្កើ��ម �ី�បំ្រទំ�ល់សុកូមមភាពឌី�ជី�ថលផ្នែ�លមានសុុវតិ�ភាព ន��មានប្របង្កើយ៉ាជីន៍របស់ុ
កុូមារ។

រ�ាភា��មានកាតពីកូ�ចចការពារកុូមារព�ការរំង្កើលាភបំពានសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�ង្កើដ្ឋាយសុ�ប្រ�សុ�ុរកូ�ចច រមួទាំ�ំសុ�ទំធ�ទំទួំល�នការ
ការពារព�ប្រ�ប់ទំប្រម�់នៃនអំង្កើព����ាង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ ង្កើទាំ�ប�ជាអាជី�វកូមមអាចម�នប្រតវូ�នចូលរមួង្កើដ្ឋាយ�ា ល់កូែុ�
ការប្របប្រពះតីអំង្កើព�ប�ើង្កើប្រ��ថាែ ក់ូក៏ូង្កើដ្ឋាយ ពួកូង្កើ�អាចប�ើ ឬរមួចំផ្នែណ៍កូ�ល់ការរំង្កើលាភសុ�ទំធ�កុូមារកូែុ�ង្កើសុរើភាពព�អំង្កើព����ា រមួ
ទាំ�ំតាមរយៈការរចន្ទា ន��ប្របត�បតី�ការនៃនង្កើសុវាកូមមឌី�ជី�ថល។ រ�ាភា���ួរផ្នែតដ្ឋាក់ូឱ្យយ�ំង្កើណ៍� រការ ប្រតតួព�ន�តយ ន��អនុវតីចាប់ 
ន��បទំបីញ្ចញតី�ផ្នែ�លមានង្កើ�លបំណ៍�ការពារការរំង្កើលាភសុ�ទំធ�ទំទួំល�នការការពារព�អំង្កើព����ា ក៏ូ�ូចជាសុកូមមភាពផ្នែ�ល
មានបំណ៍�ង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត វនិ�ច័័យ ន��ង្កើដ្ឋា�ប្រសាយការរំង្កើលាភបំពាន ង្កើ�ង្កើពលវាង្កើកូ�តង្កើ���ទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។

រ�ាភា���ួរផ្នែតតប្រមវូឱ្យយវស័ិុយអាជី�វកូមមឱ្យយង្កើ�ី�ការព�ន�តយព�ច័យលអ�តលអន់ចំង្កើពា�សុ�ទំធ�កុូមារ ជាព�ង្កើសុសុអនុវតីការវាយតនៃមា�ល
បា�ពាល់សុ�ទំធ�កុូមារ ន��បង្ហាា ញវា�ល់សាធ្លារណ៍ៈជីន ង្កើដ្ឋាយមានការព�ចារណាជាព�ង្កើសុសុចំង្កើពា��លបា�ពាល់ខុ្ញុំសុៗ�ែ  ន�� 
(ង្កើពលខ្ញុំា�) �លបា�ពាល់�ងន់�ងរនៃនមជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលមកូង្កើល�កុូមារ។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតចាត់វធិ្លានការសុមប្រសុប ង្កើ��ម �ីទំប់សាើ ត់ 
តាមដ្ឋាន ង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត ន��ដ្ឋាក់ូទំណ៍ឌ កូមមង្កើល�ការរំង្កើលាភសុ�ទំធ�កុូមារង្កើដ្ឋាយអាជី�វកូមមន្ទាន្ទា។

បផ្នែនមិព�ង្កើល�ការបង្កើ�ើ�តចាប់ ន��ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ រ�ាភា���ួរផ្នែតតប្រមវូឱ្យយអាជី�វកូមមទាំ�ំអស់ុផ្នែ�លបា�ពាល់�ល់សុ�ទំធ�កុូមារ
ទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ឱ្យយអនុវតីប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ចាប់ ប្រកូមឧសុា�កូមមន��លកុូខ្ញុំណ៍ឌ នៃនង្កើសុវាកូមមផ្នែ�លប្របកាន់ខាា ប់
នូវសុី�់ដ្ឋារខ្ញុំពស់ុបំ�ុតនៃនប្រកូមសុ�ល�ម៌ ឯកូជីនភាពន��សុុវតិ�ភាពទាំក់ូទំ�នះ�ការរចន្ទា វសិុកីូមម ការអភ�វឌីឍ ប្របត�បតី�ការ 
ការផ្នែចកូចាយ ន��ការង្កើ�ី�ទំ��ារនៃន�ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមមរបស់ុពួកូង្កើ�។ ង្កើន្ទា�រមួមានអាជី�វកូមមផ្នែ�លកំូណ៍ត់ង្កើ�លង្កើ�ង្កើល�កុូមារ 
មានកុូមារជាអែកូង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុចុ�ង្កើប្រកាយ ឬមានបា�ពាល់�ល់កុូមារ។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតតប្រមវូឱ្យយអាជី�វកូមមផ្នែបបង្កើន�រកូា�ននូវសុដ�់ដ្ឋារ
តមាា ភាព ន���ណ៍ង្កើនយយភាព ឱ្យយ�នខ្ញុំពស់ុ ង្កើ��យង្កើល�កូទំះកូច�តីឱ្យយពួកូង្កើ�ចាត់វធិ្លានការង្កើ��ម �ីនៃចែបង្កើ�ើ�តថម� ង្កើ��ម �ីជា�លប្របង្កើយ៉ាជីន៍
លអបំ�ុតសុប្រមាប់កុូមារ។ ពួកូង្កើ�ក៏ូ�ួរផ្នែតតប្រមវូឱ្យយមានការ�ីល់នូវការពនយល់ផ្នែ�លសុមប្រសុបតាមអាយុ�ល់កុូមារ ឬ�ល់ឪពុកូ
មីាយ ន��អែកូផ្នែថទាំសំុប្រមាប់កុូមារតូចៗអំព�លកុូខ្ញុំណ៍ឌ នៃនង្កើសុវាកូមមរបស់ុពួកូង្កើ���ផ្នែ�រ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  35-39187

187. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

ការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូរបស់ុប្រកូមុ�ុុន5

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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5RIGHTS

ការទទួលខុុសត្រូ�វូរបស់ត្រូ�មុហុ៊ុុន 5

ង្កើ�លបំណ៍�៖ 

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

5a. អនុវតីសុុវតិ�ភាព សុ�ទំធ� ន��សុ�ល�ម៌តាមការរចន្ទា
ស្សតង់ដារ និុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយអៃករ�នាផ្សាលិតផ្សាល ក្រកមុ�ីុនុផ្សាលិត និុងក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់
ក្មេស្សវាកមេ រកាសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងក្មេ�ីមីរីមួ�ំដែណ៍ក�ល់ដែផ្សាៃកស្សនុតិសុ្សខ័ និុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ លកុខ័ណ៍ឌ គួឺរដែត
ឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។ កៃងុ�ំក្មេ�មរបស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ស្សតង់ដារនិុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតនឹុងមានុក្មេ�លបំណ៍ង
ការពារមិនុឱ្យយកុមារទទួលបានុខ័ាឹមសារ ឬទំនាក់ទំនុងដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ឬមិនុស្សមរមយ; ក្មេ�ីមីកីារពារភាពិឯកជីនុតាមក្របព័ិនិុអនុឡា
ញរបស់្សកុមារក្មេ�ក្មេលីក្របព័ិនិុ ឬកក្រមិតឧបករណ៍៍ និុងក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិដែ�លក្មេលីកក្មេ�ងីក្មេដាយក្របព័ិនិុអីុនុ�ឺណិ៍តច្នៃនុអើី
ក្រគឺប់យ៉ាា ង (Internet of Things) - ក្របដាប់ក្របដាក្មេកេងក្មេលង និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លភាា ប់�មួយមុខ័ងារក្រស្សេីម - ក្មេ�ីមីធីានាថាក្រកមុ�ីុនុ
ឯកជីនុបានុពិិចាំរ�តាមរយៈការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់�ល់កុមារ �ំក្មេណី៍រការហានិុភ័យ និុងការកាត់បនុាយដែ�លនាកំ្មេ��ល់ការ
ផ្សាតល់ក្មេស្សវាស្សមក្រស្សបតាមអាយុរបស់្សកុមារ។

5b. ការផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�សុ�់ីដ្ឋារអបីបរមា188 
ឧស្សា�កមេមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័កៃងុការធានាថាកុមារទទួលបានុការការពារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេនុះមានុន័ុយថាការបក្មេងើីត  លំ�ក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�លមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងអា���លក្មេក្របីបានុស្សក្រមាប់កុមារ មិនុក្រតឹមដែតការពារការ��លក្មេក្របីក្របាស់្សខ័ាឹមសារដែ�ល
បងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់បាុក្មេ�ះ ះក្មេទ។ អាជីីវ័កមេនឹុងក្រតវូ័បានុទាំមទាំរឱ្យយបងាា ញពីិនីុតិវ័�ីិ និុងការពិិចាំរ�ពិិក្មេស្សស្សដែ�លពួិកក្មេគឺបានុអនុុវ័តត ក្មេ�ីមីី
ធានាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ និុងការក្មេ�រពិសិ្សទិិកុមារ ក្មេដាយក្មេក្របីក្រកបខ័័ណ៍ឌ ហានិុភ័យ 4C189 - ក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺអភិវ័ឌីឍ និុងបក្មេងើីតក្មេស្សវាកមេ
អនុឡាញរបស់្សពួិកក្មេគឺ។190 ក្រកមមួយគួឺរក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយក្រកសួ្សង ឬទីភាៃ ក់ងារនាមុំខ័ ដែ�លក្រគឺប់ក្រគឺងក្មេដាយគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ
�ឹកនា។ំ ស្សតង់ដារទាំងំក្មេនុះនឹុងមានុកាតពិើកិ�េ និុងអា�អនុុវ័តតបានុ។

5c. ការអនុវតីការចាត់ថាែ ក់ូអាយុ
ការអនុុវ័តតការចាំត់ថាៃ ក់អាយុក្រស្សបច្នៃនុខ័ាឹមសារពាណិ៍ជីាកមេ ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយក្មេស្សវាសាធារណ៍ៈ និុងក្មេ�ាម និុងស្សកមេភាពិតាម
អីុនុ�ឺណិ៍ត ផ្សាតល់នុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតក្របកបក្មេដាយតមាា ភាពិ និុងក្របសិ្សទភិាពិកៃងុការក្រគឺប់ក្រគឺងខ័ាឹមសារ និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លបាះពាល់�ល់កុមារ។ 
ក្មេនុះអា�នឹុងតក្រមវូ័ឱ្យយមានុស្សក្រមាប់ទំនិុញ និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លពាក់ព័ិនិុ និុងស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារដែ�លស្សមរមយស្សក្រមាប់�ក្មេនាា ះអាយុក្មេផ្សាសង
ៗ�ៃ ។ ការធានាអាយុ ឬការបក្មេងើីតលំ�ស្សក្រមាប់ដែតមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័នឹុងក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារដែ�លមានុការហាមឃ្លាំត់ ឬ
ស្សកមេភាពិដែ�លមិនុស្សមរមយស្សក្រមាប់កុមារ។ ក្មេនុះអា�រមួបញ្ញេ�លការផ្សាតល់�តក្រមងខ័ាឹមសារ ក្មេ�ីមីទីប់សាើ ត់ខ័ាឹមសារដែ�លមិនុ�ង់បានុ។
191

5d. សូុមផ្នែណ៍ន្ទាបំ្របព័នធសុប្រមបសុប្រមលួ ន��រាយការណ៍៍
យនុតការក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ការរខំានុ ឬខ័ាឹមសារមិនុស្សមក្រស្សបនឹុងក្រតវូ័បានុទាំមទាំរពីិក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវា ក្មេ�ីយក្របព័ិនិុ
ក្រតតួពិិនិុតយក្របកបក្មេដាយតមាា ភាពិ និុងរងឹមាកំ្រតវូ័ដែតមានុក្រសាប់ស្សក្រមាប់ក្មេស្សវាកមេអនុឡាញទាំងំអស់្ស រមួទាំងំការផ្សាតល់យនុតការ
�កក្មេ�ញផ្សាងដែ�រ។ ដែខ័សទ�រស្សពិេបនាេ ន់ុសាធារណ៍ៈឥតគិឺតច្នៃថានឹុងមានុស្សក្រមាប់ការរាយការណ៍៍ និុងការទទួលបានុជំីនួុយ និុង�ំប�នាេ នុពីិ
អៃកឯកក្មេទស្ស។ យនុតការរាយការណ៍៍គួឺរដែតងាយក្រស្សលួទទួលបានុស្សក្រមាប់កុមារ។ ក្របព័ិនិុដាក់ទង់ស្សមាា ល់គួឺរដែតក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�
ឧបករណ៍៍បដែនុាម។

188. �ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីលក្មេ�លការណ៍៍ស្សេ័ក្រគឺ�ិតត ក្មេ�ីមីកី្របឆ្នាំងំការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, GOV.UK ឆ្នាំៃ  ំ2020។ 
189. ស្ស�មក្មេមីលដែផ្សាៃកក្មេ�ក្មេលី កាត់បនុាយហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។
190. សិ្សទិិកុមារកៃងុការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2013។
191. ក្មេតីពួិកក្មេគឺ�ឹងថា�កុមារក្មេដាយរក្មេបៀប�? 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។

ក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សការរ�នាដែ�លក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ ស្សតង់ដារអបីបរមា កិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀងឧស្សា�កមេ ការអនុុម័តការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត និុង
ការយល់�ឹងអំពីិវ័បី�ម៌ ក្រពិមទាំងំការផ្សាតល់ក្របភពិសុ្សវ័តាិភាពិ�ល់កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតាមរយៈបទបីញ្ញាតតិ និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ ដែ�ល
ទាំក់ទងនឹុងការដែ�ករដំែលកការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័។ 

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf
https://5rightsfoundation.com/uploads/But_How_Do_They_Know_It_is_a_Child.pdf
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< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

5e. ធ្លាន្ទាការការពារកុូមារព�សុមាព �ពាណ៍� ជីាកូមម
កិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិស្សមាព �ពាណិ៍ជីាកមេនឹុងមានុរមួបញ្ញេ�ល៖ ការក្មេលីកកមពស់្សការរ�នាដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ 
ការបិទការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេក្មេ�លក្មេ�និុងការដែ�ករដំែលករបស់្សភាគីឺទីបី និុងការក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិបរបិទដែ�លកុមារ
�ំ�ឹងកីិក្មេ�ងី។ ផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លក្មេលីកកំពិស់្សសិ្សទិិ និុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តអា�នឹុងក្រតវូ័បានុបញ្ហាា ក់ 
ក្មេ�ីយអា�ចាំត់វ័ធិានុការក្របឆ្នាំងំនឹុងអៃកបក្មេងើីតផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លបំពានុក្មេលីតច្នៃមាទាំងំក្មេនុះ។

5f. ប្រតវូប្រ�កូ�ថាង្កើ�លការណ៍៍រចន្ទាផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារប្រតវូ�នដ្ឋាក់ូឱ្យយង្កើប្រប� ង្កើ��ម �ីកាត់បនយិហាន�ភ័យសុុវតិ�ភាពង្កើល�
អុ�ន�ឺណ៍� តចំង្កើពា�កុូមារ 
�ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេនុះរមួបញ្ញេ�លទាំងំស្សកាត នុុពិលស្សក្រមាប់ការដែណ៍នាមំនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ដែ�លមិនុធាា ប់សាា ល់�ល់កុមារ ឬការផ្សាាយ
ពាណិ៍ជីាកមេដែ�លក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ�ស្សក្រមាប់ការក្មេលងដែលីងសីុ្សស្សង ឬការដែណ៍នាអំំពីិខ័ាឹមសារដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ សុ្សវ័តាិភាពិ
ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត�ំក្មេពាះកុមារក្រតវូ័ដែតមានុបងើប់ក្មេ��ំ�ក់កាលរ�នា ក្មេ�ីមីបីងាើ របញ្ហាា មិនុឱ្យយក្មេកីតក្មេ�ងីបដែនុាមក្មេទៀត។

ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លង្កើ�៖

អនុវតីសុុវតិ�ភាព សុ�ទំធ� ន��សុ�ល�ម៌តាមការរចន្ទា

ស្សតង់ដារ និុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតនឹុងក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយអៃករ�នាផ្សាលិតផ្សាល ក្រកមុ�ីនុុផ្សាលិត និុងក្រកមុ�ីនុុផ្សាតល់ក្មេស្សវាកមេ 
រកាសិ្សទិរិបស់្សកុមារ និុងក្មេ�ីមីរីមួ�ំដែណ៍ក�ល់ដែផ្សាៃកស្សនុតិសុ្សខ័ និុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ លកុខ័ណ៍ឌ គួឺរដែតឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិ
ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។ កៃងុ�ំក្មេ�មរបស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ស្សតង់ដារនិុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតនឹុងមានុក្មេ�លបំណ៍ងការពារមិនុឱ្យយ
កុមារទទួលបានុខ័ាឹមសារ ឬទំនាក់ទំនុងដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ឬមិនុស្សមរមយ; ក្មេ�ីមីកីារពារភាពិឯកជីនុតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សកុមារក្មេ�
ក្មេលីក្របព័ិនិុ ឬកក្រមិតឧបករណ៍៍ និុងក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិដែ�លក្មេលីកក្មេ�ងីក្មេដាយក្របព័ិនិុអីុនុ�ឺណិ៍តច្នៃនុអើីក្រគឺប់យ៉ាា ង (Internet of 
Things) - ក្របដាប់ក្របដាក្មេកេងក្មេលង និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លភាា ប់�មួយមុខ័ងារក្រស្សេីម - ក្មេ�ីមីធីានាថាក្រកមុ�ីនុុឯកជីនុបានុពិិចាំរ�តាមរយៈ
ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់�ល់កុមារ �ំក្មេណី៍រការហានិុភ័យ និុងការកាត់បនុាយដែ�លនាកំ្មេ��ល់ការផ្សាតល់ក្មេស្សវាស្សមក្រស្សបតាមអាយុរបស់្ស
កុមារ។ 

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់ពីិឱ្យកាស្សច្នៃនុបទបីញ្ញាតតិ ឬផ្សាា�វ័�ាប់ ក្មេ�ីមីដីាក់ក្មេ�ញនុ�វ័ក្រកមសី្សល�ម៌សុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា។
2. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍អា�ំ�រក្រគឺប់ក្រគឺង ឬសាា ប័នុដែ�លមានុ�នុធានុ និុងជំីនាញ ក្មេ�ីមីជំីីរញុការអនុុក្មេលាមតាម�ាប់ 

និុងការអនុុវ័តតកៃងុករណី៍ចាំបំា�់។
3. បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ សុ្សវ័តាិភាពិ/សិ្សទិិតាមការរ�នា - មានុឧទាំ�រណ៍៍�ក្មេក្រ�ីនុអំពីិបញ្ហាា ក្មេនុះ ក្មេពាលគឺឺ សុ្សវ័តាិភាពិតាម

ការរ�នា។192 ពីិអើីដែ�លក្រតវូ័សាងស្សង់ ឬខ័េី។
4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាអៃកពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្ស�ឹងពីិ�ំក្មេណី៍រការ (ទាំងំបក្មេ�េកវ័ទិា និុងអភិបាលកិ�េ) ដែ�លចាំបំា�់ក្មេ�ីមីផី្សាតល់

ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ។
5. អនុុវ័តតការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ�ក្មេទៀងទាំត់អំពីិក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លកំពុិងក្មេកីតក្មេ�ងី និុងក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្រកបខ័័ណ៍ឌ  ក្មេ�ីមីធីានា

ថាក្រកបខ័័ណ៍ឌ ទាំងំក្មេនុះមានុ�ំក្មេណី៍រក្រស្សប�ៃ �មួយនឹុងការច្នៃ�ៃក្របឌិីត និុងការអនុុវ័តតអាជីីវ័កមេ។

192. សុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា, eSafety Commissioner ឆ្នាំៃ  ំ2018 ។

https://www.esafety.gov.au/about-us/safety-by-design
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ការផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�សុី�់ដ្ឋារអបីបរមា193

ឧស្សា�កមេមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័កៃងុការធានាថាកុមារទទួលបានុការការពារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេនុះមានុន័ុយថាការបក្មេងើីតលំ�
ក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�លមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងអា���លក្មេក្របីបានុស្សក្រមាប់កុមារ មិនុក្រតឹមដែតការពារការ��លក្មេក្របីក្របាស់្សខ័ាឹមសារដែ�លបងើ
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់បាុក្មេ�ះ ះក្មេទ។ អាជីីវ័កមេនឹុងក្រតវូ័បានុទាំមទាំរឱ្យយបងាា ញពីិនីុតិវ័�ីិ និុងការពិិចាំរ�ពិិក្មេស្សស្សដែ�លពួិកក្មេគឺបានុអនុុវ័តត ក្មេ�ីមីធីានា
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារ និុងការក្មេ�រពិសិ្សទិកុិមារ ក្មេដាយក្មេក្របីក្រកបខ័័ណ៍ឌ ហានិុភ័យ 4C194 - ក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺអភិវ័ឌីឍ និុងបក្មេងើីតក្មេស្សវាកមេអនុឡា
ញរបស់្សពួិកក្មេគឺ។195 ក្រកមមួយគួឺរក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយក្រកសួ្សង ឬទីភាៃ ក់ងារនាមុំខ័ ដែ�លក្រគឺប់ក្រគឺងក្មេដាយគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនា។ំ 
ស្សតង់ដារទាំងំក្មេនុះនឹុងមានុកាតពិើកិ�េ និុងអា�អនុុវ័តតបានុ។ 

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1.   ដែណ៍នាអំំពីិស្សតង់ដារអបីបរមាក្មេ�កៃងុតំបន់ុដែ�លក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេដាយក្រកបខ័័ណ៍ឌ ខាងក្មេលី។ កំណ៍ត់មា�ដែ�លដែ�ល
ពាក់ព័ិនិុ196 ពីិក្របក្មេទស្ស ឬតំបន់ុក្មេផ្សាសងៗ។

2.  ពិិនិុតយក្មេមីលស្សតង់ដារអបីបរមាដែ�លក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីដែផ្សាៃកខាងក្មេក្រកាម៖ ការធានាអាយុ ការស្សក្រមបស្សក្រមលួ 
លកុខ័ណ៍ឌ ឬវ័ធិានុស្ស�គឺមន៍ុ ការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ និុងការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ។ ស្ស�មក្មេមីលឧបករណ៍៍
ជំីនួុយ 1 (ទំព័ិរ 109)។

B

193. �ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីលក្មេ�លការណ៍៍ស្សេ័ក្រគឺ�ិតត ក្មេ�ីមីកី្របឆ្នាំងំការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ GOV.UK ឆ្នាំៃ  ំ2020។
194. ស្ស�មក្មេមីលដែផ្សាៃកស្សតីពីិហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។
195. សិ្សទិិកុមារកៃងុការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2013។
196. �ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីលក្មេ�លការណ៍៍ស្សេ័ក្រគឺ�ិតត ក្មេ�ីមីកី្របឆ្នាំងំការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, GOV.UK ឆ្នាំៃ  ំ2020។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
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ការអនុវតីការចាត់ថាែ ក់ូអាយុ

ការអនុុវ័តតការចាំត់ថាៃ ក់អាយុក្រស្សបច្នៃនុខ័ាឹមសារពាណិ៍ជីាកមេ ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយក្មេស្សវាសាធារណ៍ៈ និុងក្មេ�ាម និុងស្សកមេភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត 
ផ្សាតល់នុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតក្របកបក្មេដាយតមាា ភាពិ និុងក្របសិ្សទភិាពិកៃងុការក្រគឺប់ក្រគឺងខ័ាឹមសារ និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លបាះពាល់�ល់កុមារ។ ក្មេនុះអា�ក្រតវូ័
បានុទាំមទាំរស្សក្រមាប់ទំនិុញ និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លពាក់ព័ិនិុស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារដែ�លស្សមរមយស្សក្រមាប់�ក្មេនាា ះអាយុក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ។ ការធានាអាយុ ឬ
ការបក្មេងើីតលំ�ស្សក្រមាប់ដែតមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័នឹុងក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារដែ�លមានុការហាមឃ្លាំត់ ឬស្សកមេភាពិដែ�លមិនុស្សមរមយ
ស្សក្រមាប់កុមារ។ ក្មេនុះអា�រមួបញ្ញេ�លការផ្សាតល់�តក្រមងខ័ាឹមសារ ក្មេ�ីមីទីប់សាើ ត់ខ័ាឹមសារដែ�លមិនុ�ង់បានុ។197

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ដែស្សើងរកក្មេស្សវាកមេវាយតច្នៃមាអាយុស្សមក្រស្សប។ ក្របក្មេទស្ស�ក្មេក្រ�ីនុមានុការវាយតច្នៃមាអាយុរ�ួក្មេ�ីយក្មេលីភាពិយនុត
ពាណិ៍ជីាកមេ198 និុង/ឬក្របដាប់ក្របដាក្មេកេងក្មេលង ក្មេ�ីយវាអា�ក្មេក្របីលកុណ៍ៈវ័និិុ�័័យ����ៃ ទាំងំក្មេនាះក្មេ�ក្មេពិលអនុុវ័តត
ពួិកវាក្មេ�ឯកសារ និុងស្សកមេភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

2. ពិក្រងីកលកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័ស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារមានុការវាយតច្នៃមាអាយុ និុងស្សកមេភាពិក្មេ�កាន់ុលំ�ឌីីជីីថល រមួទាំងំកមេវ័�ីិ
ផ្សាងដែ�រ។

3. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាសាា ប័នុស្សមក្រស្សបមួយមានុការក្រតតួពិិនិុតយក្មេលីវ័វិាទ និុងការខ័កខានុកៃងុការអនុុវ័តត។

C

197. បាុដែនុតក្មេ�ើី���ក្មេមត�ក្មេទីបក្មេគឺ�ឹងថា�កុមារក្មេ�? 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។
198. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកមុក្របឹកា�ំ�ត់ថាៃ ក់ភាពិយនុតអង់ក្មេគឺាស្ស។

សូុមផ្នែណ៍ន្ទាបំ្របព័នធសុប្រមបសុប្រមលួ ន��រាយការណ៍៍

យនុតការក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ការរខំានុ ឬខ័ាឹមសារមិនុស្សមក្រស្សបនឹុងក្រតវូ័បានុទាំមទាំរពីិក្រកមុ�ីនុុផ្សាតល់ក្មេស្សវា ក្មេ�ីយក្របព័ិនិុក្រតតួពិិនិុតយ
ក្របកបក្មេដាយតមាា ភាពិ និុងរងឹមាកំ្រតវូ័ដែតមានុក្រសាប់ស្សក្រមាប់ក្មេស្សវាកមេអនុឡាញទាំងំអស់្ស រមួទាំងំការផ្សាតល់យនុតការ�កក្មេ�ញផ្សាងដែ�រ។ ដែខ័ស
ទ�រស្សពិេបនាេ ន់ុសាធារណ៍ៈឥតគិឺតច្នៃថានឹុងមានុស្សក្រមាប់ការរាយការណ៍៍ និុងការទទួលបានុជំីនួុយ និុង�ំប�នាេ នុពីិអៃកឯកក្មេទស្ស។ យនុតការ
រាយការណ៍៍គួឺរដែតងាយក្រស្សលួទទួលបានុស្សក្រមាប់កុមារ។ ក្របព័ិនិុដាក់ទង់ស្សមាា ល់គួឺរដែតក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�ឧបករណ៍៍បដែនុាម។

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. បក្មេងើីតស្សតង់ដារអបីបរមា ���ដែ�លបានុកំណ៍ត់កៃងុ�ំក្មេណី៍រការ A។
2. ពិិចាំរ�ថាភាៃ ក់ងារមាៃ ក់�នឹុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះដែខ័សទ�រស្សពិេបនាេ ន់ុសាធារណ៍ៈ។
3. ពិិក្មេក្រ�ះ�មួយអៃកជំីនាញក្មេ�ីមីធីានាថាយនុតការនានានឹុងអា�ក្មេក្របីក្របាស់្សបានុស្សក្រមាប់កុមារ។

D

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/uploads/But_How_Do_They_Know_It_is_a_Child.pdf
https://www.bbfc.co.uk/


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ធ្លាន្ទាការការពារកុូមារព�សុមាព �ពាណ៍� ជីាកូមម

កិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិស្សមាព �ពាណិ៍ជីាកមេនឹុងមានុរមួបញ្ញេ�ល៖ ការក្មេលីកកមពស់្សការរ�នាដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ 
ការបិទការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេក្មេ�លក្មេ�និុងការដែ�ករដំែលករបស់្សភាគីឺទីបី និុងការក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិបរបិទដែ�លកុមារ�ំ�ឹងកីិ
ក្មេ�ងី។ ផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លក្មេលីកកំពិស់្សសិ្សទិ ិនិុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តអា�នឹុងក្រតវូ័បានុបញ្ហាា ក់ ក្មេ�ីយអា�
ចាំត់វ័ធិានុការក្របឆ្នាំងំនឹុងអៃកផ្សាាត់ផ្សាាង់ផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លបំពានុក្មេលីតច្នៃមាទាំងំក្មេនុះ។

ប្រតវូប្រ�កូ�ថាង្កើ�លការណ៍៍រចន្ទាផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារប្រតវូ�នដ្ឋាក់ូឱ្យយង្កើប្រប� ង្កើ��ម �ីកាត់បនយិហាន�ភ័យសុុវតិ�ភាពង្កើល�
អុ�ន�ឺណ៍� តចំង្កើពា�កុូមារ

�ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេនុះរមួបញ្ញេ�លទាំងំស្សកាត នុុពិលស្សក្រមាប់ការដែណ៍នាមំនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ដែ�លមិនុធាា ប់សាា ល់�ល់កុមារ ឬការផ្សាាយ
ពាណិ៍ជីាកមេដែ�លក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ�ស្សក្រមាប់ការក្មេលងដែលីងសីុ្សស្សង ឬការដែណ៍នាអំំពីិខ័ាឹមសារដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ សុ្សវ័តាិភាពិក្មេលី
អីុនុ�ឺណិ៍ត�ំក្មេពាះកុមារក្រតវូ័ដែតមានុបងើប់ក្មេ��ំ�ក់កាលរ�នា ក្មេ�ីមីបីងាើ របញ្ហាា មិនុឱ្យយក្មេកីតក្មេ�ងីបដែនុាមក្មេទៀត។

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិដែ�លមានុក្រសាប់ដែ�លពាក់ព័ិនិុនឹុងការ��លរមួពាណិ៍ជីាកមេ�មួយកុមារ៖ ការ
ការពារកុមារ �ាប់អៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស និុងសិ្សទិិកុមារទាំងំអស់្សមានុការដាក់កក្រមិតក្មេលីរក្មេបៀបដែ�លអៃកអា�ភាា ប់ទំនាក់ទំនុង
លកុណ៍ៈពាណិ៍ជីាកមេ�មួយកុមារ - �ំក្មេពាះវ័ស័ិ្សយពិិក្មេស្សស្ស����សុ្សខ័ភាពិ ឬការអប់រ�ំក្មេ�ីម។

2. ដែកលមអការដែណ៍នាឱំ្យយមានុភាពិសីុ្សស្សងាើ ក់�ៃ  ក្មេ�ីមីធីានាថាវាក្រគឺប់�ណិ៍ប់�ាស់្សលាស់្ស�ំក្មេពាះផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេ
ឌីីជីីថល។

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

គិឺតពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមស្សតង់ដាររ�នា199 ក្មេ�កៃងុតំបន់ុ�ក់លាក់ដែ�លបាះពាល់�ល់កុមារក្មេដាយអក្មេ�តនា ����ការក្មេលងដែលីង
សីុ្សស្សងរបស់្សមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ ក្មេស្សវាកមេ�ិរញ្ញាវ័តាុ រ �បភាពិអាស្សអាភាស្ស ឬកដែនុាងក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លកុមារមិនុក្រតវូ័បានុក្មេគឺរពឹំិង
ថានឹុង��លក្មេមីលតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។

E

F

199. បាុដែនុតក្មេ�ើី���ក្មេមត�ក្មេទីបក្មេគឺ�ឹងថា�កុមារក្មេ�? 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/uploads/But_How_Do_They_Know_It_is_a_Child.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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200. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិអាជីីវ័កមេ និុងសិ្សទិិមនុុស្សស ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2011។
201. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
202. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

មុខ្ញុំង្ហារចាប់ ន��ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យទូំង្កើ�របស់ុរ�ា

កូែុ�ការបំង្កើពញកាតពីកូ�ចចការពារ រ�ា�ួរផ្នែត៖

(កូ)  អនុវតីចាប់ផ្នែ�លមានង្កើ�លបំណ៍� ឬមានប្របសុ�ទំធ�ភាព តប្រមវូឱ្យយសុ�ប្រ�សុអាជី�វកូមមង្កើ�រពសុ�ទំធ�មនុសុស ន��ជាង្កើទំៀ�ទាំត់
ង្កើ��ម �ីវាយតនៃមាភាពប្រ�ប់ប្រ�ន់នៃនចាប់ទាំ�ំង្កើន្ទា� ន��ង្កើដ្ឋា�ប្រសាយរាល់ចង្កើន្ទាា �ប្របង្កើហា�

(ខ្ញុំ)  ធ្លាន្ទាថាចាប់ ន��ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យង្កើ�ស�ង្កើទំៀតផ្នែ�លប្រ�ប់ប្រ��ង្កើល�ការបង្កើ�ើ�ត ន���ំង្កើណ៍� រការបនីនៃនសុ�ប្រ�សុពាណ៍� ជីាកូមម 
�ូចជាចាប់សាជី�វកូមម ម�នប្រតវូដ្ឋាក់ូកំូ��ត បាុផ្នែនីអនុញ្ជាញ តឱ្យយអាជី�វកូមមង្កើ�រពសុ�ទំធ�មនុសុស

(�)  �ីល់ការផ្នែណ៍ន្ទាបំ្របកូបង្កើដ្ឋាយប្របសុ�ទំធភាព�ល់សុ�ប្រ�សុអាជី�វកូមមអំព�រង្កើបៀបង្កើ�រពសុ�ទំធ�មនុសុសង្កើ�កូែុ�ប្របត�បតី�ការ
ទាំ�ំអស់ុរបស់ុពួកូង្កើ�

(�)  ង្កើល�កូទំះកូច�តី ង្កើ��យង្កើប�សុមប្រសុប ប្រតវូតប្រមវូឱ្យយសុ�ប្រ�សុអាជី�វកូមមប្រ�ប្រស័ុយទាំក់ូទំ�ព�រង្កើបៀបផ្នែ�លពួកូង្កើ�ង្កើដ្ឋា�ប្រសាយ
ចំង្កើពា��លបា�ពាល់ផ្នែ�ែកូសុ�ទំធ�មនុសុសរបស់ុពួកូង្កើ�។

ក្របភពិ៖ ក្មេ� 2011 ដែផ្សាៃក 3200

រ�ាភា���ួរផ្នែតង្កើ�ី�ឱ្យយ�លប្របង្កើយ៉ាជីន៍លអបំ�ុតសុប្រមាប់កុូមារកាា យជាការព�ចារណាចមី�ង្កើ�ង្កើពលង្កើ�ី�ន�យតកូមមការ�ាយ
ពាណ៍� ជីាកូមម ន��ការង្កើ�ី�ទំ��ារផ្នែ�លទាំក់ូទំ� ន��អាចង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�នសុប្រមាប់កុូមារ។ ការឧបតមិភ ការដ្ឋាក់ូ�ល�ត�ល ន��ទំប្រម�់
ផ្នែបបបទំង្កើ�ស�ង្កើទំៀតទាំ�ំអស់ុនៃនខ្ញុំាះមសារផ្នែ�លជំីរញុង្កើដ្ឋាយពាណ៍� ជីាកូមម �ួរផ្នែតប្រតវូ�នផ្នែប�ផ្នែចកូយ៉ាា �ចាស់ុព�ខ្ញុំាះមសារង្កើ�ស�ង្កើទំៀត
ទាំ�ំអស់ុ ង្កើ��យម�ន�ួរង្កើ�ី�ឱ្យយមាន�ែត់�ំន�តពូជីសាសុន៍ ឬង្កើភទំង្កើន្ទា�ង្កើទំ។

ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយក្មេលខ័ 25 (2021), កថាខ័ណ៍ឌ  41201

រ�ាភា���ួរផ្នែតហាមឃាត់តាមចាប់ចំង្កើពា�ការបង្កើ�ើ�តប្របវតី�របូ ឬការកំូណ៍ត់ង្កើ�លង្កើ�ង្កើល�កុូមារប្រ�ប់វយ័សុប្រមាប់ង្កើ�លបំណ៍�
ពាណ៍� ជីាកូមម ង្កើដ្ឋាយផ្នែ�អកូង្កើល�កំូណ៍ត់ប្រតាឌី�ជី�ថលចំង្កើពា�បុ�គល�កូលកុូណ៍ៈជាក់ូផ្នែសុី�ឬបុ�គល�លលកុូណ៍ៈសុនែ�ដ្ឋាា នរបស់ុពួកូង្កើ� 
រមួទាំ�ំទំ�នែន័យប្រកូមុឬសុមូ�ភាព ការកំូណ៍ត់ង្កើ�លង្កើ�ង្កើដ្ឋាយការ�ារភាា ប់ ឬការបង្កើ�ើ�តប្របវតី�របូញាត�ពនធ។ ការអនុវតី
ផ្នែ�លពះ�ផ្នែ�អកូង្កើល�ការង្កើ�ី�ទំ��ារពាក់ូព័នធច�តីសាប្រសុី ការវភិា�អារមមណ៍៍ ការ�ាយពាណ៍� ជីាកូមមប្រជីតួប្រជាប ប្រពមទាំ�ំការ�ាយ
ពាណ៍� ជីាកូមមង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នផ្នែបបន�មម�ត ន��ផ្នែបបបង្កើចចកូវទិំា VR ង្កើ��ម �ី�សពី�ាយ�ល�ត�ល កូមមវ�ិ� ន��ង្កើសុវាកូមមក៏ូ�ួរផ្នែតប្រតវូ
�នហាមឃាត់ម�នឱ្យយមានការចូលរមួង្កើដ្ឋាយ�ា ល់ ឬង្កើដ្ឋាយប្របង្កើយ៉ាលជាមួយកុូមារ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ីបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  42202

ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

1. ជំីហានសុប្រមាប់ការរចន្ទា�ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមមឌី�ជី�ថលង្កើដ្ឋាយ��តព�សុ�ទំធ�កុូមារ

5Rights Foundation និុងស្សមាគឺមស្សតង់ដារវ័សិ្សើករអគឺាិស្សនីុ និុងក្មេអ��ិក្រតនិូុក (IEEE-SA) បានុបក្មេងើីតស្សង់ិដារមួយដែ�លដែណ៍នាពីំិជំីហានុ
�ក់ដែស្សតងដែ�លក្រកមុ�ីនុុអា�អនុុវ័តតតាមក្មេ�ីមីរី�នាផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ។ ស្សតង់ដារក្មេនុះដែណ៍នា�ំ
�ំក្មេណី៍រការ�បនុតបនាេ ប់ដែ�លក្រកមុ�ីនុុអា�អនុុវ័តតតាម ក្មេ�ីមីកី្មេ�ិតក្មេលីតក្រមវូ័ការរបស់្សមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេង��ំណុ៍�ស្សៃ�លច្នៃនុការរ�នា។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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5RIGHTS

ការទទួលខុុសត្រូ�វូរបស់ត្រូ�មុហុ៊ុុន 5

1. ឧទាំ�រណ៍៍អំព��ំន�តរបស់ុយុវជីនអំព�ការផ្នែចកូរំផ្នែលកូការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូ 

យុវ័ជីនុដែ�ល 5Rights និុយ៉ាយ�មួយ�ង់ក្មេ�ីញ�ំណុ៍����ខាងក្មេក្រកាមពីិក្រកមុ�ីុនុ៖

�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

2. ការផ្នែណ៍ន្ទាពំ�សុ�ទំធ�កុូមារ ន��ង្កើ�លការណ៍៍�ុរកូ�ចចរបស់ុអ�គការសុ�ប្របជាជាត� អំព�ការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូកូែុ�វស័ិុយឯកូជីន203

វ័ស័ិ្សយឯកជីនុក៏មានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�រ ក្មេ�ីយក្មេនុះគួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេ�ើីឱ្យយ�ាស់្សក្មេ�កៃងុដែផ្សាៃក
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយពាក់ព័ិនិុ។ �ំណុ៍�មួយ�ំនួុនុ ����ការស្សមាុតក្មេ�ើីបាបតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត, CSEA, ការច្នៃគឺបនុាំ�ិរញ្ញាវ័តាុ�ក្មេ�ីម មានុ
ក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ក់លាក់ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ បាុដែនុតក៏មានុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្រតតួ�ៃ ស្សក្រមាប់ការដែ�ករដំែលក
ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ផ្សាងដែ�រ។ 

សិ្សទិិកុមារ និុងក្មេ�លការណ៍៍អាជីីវ័កមេ ក្មេស្សៃីឱ្យយអាជីីវ័កមេទាំងំអស់្ស៖ 

  បំក្មេពិញទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការក្មេ�រពិសិ្សទិិកុមារ និុងក្មេបត�ំ�កំ្រទ សិ្សទិិមនុុស្សសរបស់្សកុមារ។

  ��លរមួ�ំដែណ៍កកៃងុការលុបបំបាត់ពិលកមេកុមារ រមួទាំងំស្សកមេភាពិអាជីីវ័កមេទាំងំអស់្ស និុងទំនាក់ទំនុងអាជីីវ័កមេ។

  ផ្សាតល់ការងារស្សមរមយស្សក្រមាប់កមេករវ័យ័ក្មេកេង ឪពុិកមាត យ និុងអៃកដែថទាំ។ំ

  ធានានុ�វ័ការការពារ និុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុក្រគឺប់ស្សកមេភាពិអាជីីវ័កមេ និុងកដែនុាងនានា។

  ក្រតវូ័ក្របាក�ថាផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងដែស្សើងរកការ�កំ្រទសិ្សទិិកុមារតាមរយៈពួិកក្មេគឺ។

  ក្មេក្របីក្របាស់្សទីផ្សាារ និុងការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេដែ�លក្មេ�រពិ និុង�កំ្រទសិ្សទិិកុមារ។

  ក្មេ�រពិ និុង�កំ្រទសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងបរសិាា នុ ក្រពិមទាំងំការទទួលបានុ និុងក្មេក្របីក្របាស់្ស�ី�ាី។

  ក្មេ�រពិ និុង�កំ្រទសិ្សទិិកុមារកៃងុការក្មេរៀប�ំស្សនុតិសុ្សខ័។

  ជួីយការពារកុមារដែ�លរងផ្សាលបាះពាល់ក្មេដាយក្មេក្រ�ះអាស្សនុៃនានា។

  ពិក្រងឹងកិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងរបស់្សស្ស�គឺមន៍ុ និុងរដាា ភិបាលក្មេ�ីមីកីារពារ និុងបំក្មេពិញសិ្សទិិកុមារ។

   �ាប់ស្ស�គឺមមានុស្សងាតិភាពិ 
ក្មេ�ទ�ទាំងំក្មេវ័ទិកា 

ក្មេពិលក្មេវ័លា�ាស់្សលាស់្សស្សក្រមាប់ការរាយការណ៍៍ 

ស្សមតាភាពិកៃងុការក្របាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ ក្មេតីមានុអើី
ក្មេកីតក្មេ�ងី�ំក្មេពាះការស្សមាុតក្មេ�ើីបាបរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ 

ការដាក់សាា កខ័ាឹមសារកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរ 

វ័�ីិងាយៗក្មេ�ីមី�ីក 
ខ័ាឹមសារក្មេ�ញ

ការហាមឃ្លាំត់ក្មេលីការបងើរឱ្យយការរកំ្មេលាភបំពានុរកី�ុះដាល 

ការក្មេល�ក្មេ�ងីដែ�ល�ងអុលក្មេ�អាកបីកិរយិ៉ាលអ និុង
ក្មេលីកទឹក�ិតតឱ្យយក្មេក្របីការកំណ៍ត់ឯកជីនុភាពិខ័ពស់្ស។ 

�ំណុ៍�បញ្ញេប់�ាស់្សលាស់្ស�ំក្មេពាះ�ំក្មេណី៍រការបណ៍តឹ ងតវាា 

ក្មេ�លការណ៍៍ដែ�លស្សរក្មេស្សរ�ភាសាសាមញ្ញាៗ

203. កាតពិើកិ�េ និុងស្សកមេភាពិក្មេលីសិ្សទិិកុមារ និុងអាជីីវ័កមេ, គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអនុតរ�តិច្នៃនុអៃក�ាប់ និុងម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2015។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.unicef.org/csr/files/CSR_GC_OBLIGATIONS_AND_ACTIONS_FINAL_AUGUST05.pdf
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204. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 16 (2013) ស្សតីពីិកាតពិើកិ�េរ�ាទាំក់ទងនឹុងផ្សាលបាះពាល់ច្នៃនុវ័ស័ិ្សយអាជីីវ័កមេក្មេលីសិ្សទិិកុមារ,  
អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2013។

205. សិ្សទិិកុមារ និុងអាជីីវ័កមេដែ�លក្រតវូ័បានុពិនុយល់, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ និុងកមេវ័�ីិស្សក្មេន្ត្រីងាា ះកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2015។
206. សិ្សទិិកុមារ និុងក្មេ�លការណ៍៍អាជីីវ័កមេ, United Nations Children's Fund, United Nations Global Compact and Save the កុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2013។
207. កាតពិើកិ�េ និុងស្សកមេភាពិក្មេលីសិ្សទិិកុមារ និុងអាជីីវ័កមេ, គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអនុតរ�តិច្នៃនុអៃក�ាប់ និុងម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2015។ 
208. ស្សតង់ដារ IEEE 2089-21 ស្សក្រមាប់ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ, IEEE SA ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
209. ការដែណ៍នាអំំពីិការក្មេក្របីក្របាស់្សឧបករណ៍៍វាយតច្នៃមាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2016។
210. សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ៖ ការដែណ៍នា�ំក់ដែស្សតងស្សក្រមាប់ក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវាក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាម និុងអនុតរកមេ,  

នាយកដាា នុឌីីជីីថល វ័បី�ម៍ �ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងកីឡា ឆ្នាំៃ  ំ2016។

3. សូុមង្កើម�លង្កើសុចកូដ�អ��បាយទូំង្កើ�ង្កើលខ្ញុំ 16 (2013) អំព�កាតពីកូ�ចចរបស់ុរ�ាទាំក់ូទំ�នះ��លបា�ពាល់នៃនវស័ិុយអាជី�វកូមមង្កើល�សុ�ទំធ�
កុូមារ 204

ក្មេនុះគឺឺ�ការដែណ៍នារំបស់្សគឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារអំពីិកាតពិើកិ�េដែ�លរ�ាមានុទាំក់ទងនឹុងផ្សាលបាះពាល់
ច្នៃនុស្សកមេភាពិអាជីីវ័កមេ និុងក្របតិបតតិការក្មេលីសិ្សទិិកុមារ។

4. សុ�ទំធ�កុូមារ ន��អាជី�វកូមមផ្នែ�ល�នពនយល់205

ក្មេនុះគឺឺ�កំដែណ៍ដែ�លងាយក្រស្សលួអានុរបស់្សគឺណ៍ៈកមាេ �ិការសិ្សទិិកុមារ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 16 (2013) ស្សតីពីិកាតពិើកិ�េរ�ា
ទាំក់ទងនឹុងផ្សាលបាះពាល់ច្នៃនុវ័ស័ិ្សយអាជីីវ័កមេក្មេលីសិ្សទិិកុមារ។

5. ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទាសំុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ ន��អាជី�វកូមម206

ក្មេដាយបានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយ UNICEF, UN Global Compact និុង Save the Children, ក្មេនុះគឺឺ�សំ្សណំុ៍ច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍
ក្រគឺប់ក្រជីងុក្មេក្រ�យ ក្មេ�ីមីដីែណ៍នាកំ្រកមុ�ីុនុអំពីិស្សកមេភាពិក្មេពិញក្មេលញដែ�លពួិកក្មេគឺអា�ក្មេ�ើីស្សកមេភាពិក្មេ�កដែនុាងក្មេ�ើីការ ទីផ្សាារ និុង
ស្ស�គឺមន៍ុឱ្យយក្មេ�ើីការក្មេ�រពិ និុង�កំ្រទ�ល់សិ្សទិិកុមារ។ 

6. កាតពីកូ�ចច ន��សុកូមមភាពង្កើល�សុ�ទំធ�កុូមារ ន��អាជី�វកូមម207

ក្មេនុះ�ការដែណ៍នា�ំក់ដែស្សតងស្សក្រមាប់រ�ានានាអំពីិរក្មេបៀបអនុុវ័តតគឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ក្មេស្ស�កតី
អ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 16 (2013)។

7. សុី�់ដ្ឋារ IEEE 2089-2021 សុប្រមាប់ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ង្កើសុវាកូមមឌី�ជី�ថលផ្នែ�លសុមប្រសុបតាមអាយុ208

5Rights Foundation និុងស្សមាគឺមស្សតង់ដារវ័សិ្សើករអគឺាិស្សនីុ និុងក្មេអ��ិក្រតនិូុក  
(IEEE-SA) បានុបក្មេងើីតស្សង់ិដារមួយដែ�លដែណ៍នាពីំិជំីហានុ�ក់ដែស្សតងដែ�លក្រកមុ�ីុនុអា�អនុុវ័តតតាមក្មេ�ីមីរី�នាផ្សាលិតផ្សាល និុង
ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ។

8. ង្កើសុៀវង្កើ�ម�គុង្កើទំាសុក៍ូ UNICEF សុប្រមាប់ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុឧបកូរណ៍៍វាយតនៃមាសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ - ការ�ីល់សុ�ទំធ�
អំណាច�ល់ប្រកូមុ�ុុនបង្កើចចកូវជិាា ង្កើ��ម �ីង្កើល�កូកូមពស់ុមជីឈដ្ឋាា នអនឡាញប្របកូបង្កើដ្ឋាយសុុវតិ�ភាពសុប្រមាប់កុូមារ209

ក្មេនុះ�ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស UNICEF ក្មេលីការក្មេក្របីក្របាស់្សឧបករណ៍៍វាយតច្នៃមាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ
�ល់អាជីីវ័កមេកៃងុការក្មេរៀប�ំ និុងបំក្មេពិញការវាយតច្នៃមាអំពីិផ្សាលបាះពាល់របស់្សពួិកក្មេគឺទាំក់ទងនឹុងកុមារ។ វាពិិពិណ៌៍នាអំពីិក្មេ�លបំណ៍ង 
សាវ័តារ និុងមុខ័ងាររបស់្សឧបករណ៍៍វាយតច្នៃមាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីយផ្សាតល់នុ�វ័ក្មេស្ស�កីិដែណ៍នា ំនិុងមតិក្មេយ៉ាបល់
លមអិតអំពីិរក្មេបៀបក្មេក្របីក្របាស់្សឧបករណ៍៍ក្មេនុះ។

9. សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ - ការផ្នែណ៍ន្ទាជំាក់ូផ្នែសុី�សុប្រមាប់ប្រកូមុ�ុុន�ដល់ង្កើសុវាប្របព័នធ�សពី�ាយសុ�គម ន��អនីរកូមម210

ក្មេនុះគឺឺ�ការដែណ៍នារំបស់្សរដាា ភិបាល�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សស្សក្រមាប់ក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវាក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាមក្មេ�ីមីកី្មេ�ើីឱ្យយក្មេវ័ទិការបស់្ស
ពួិកក្មេគឺកាន់ុដែតមានុសុ្សវ័តាិភាពិស្សក្រមាប់អៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ដែ�លបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ក្មេលីក្រកបខ័័ណ៍ឌ សុ្សវ័តាិភាពិច្នៃនុស្សមព័និុ ICT ស្សក្រមាប់កុមារក្មេ�ក្មេលី
អីុនុ�ឺណិ៍ត ដែ�ល�គំឺនិុតផ្សាតួ�ក្មេផ្សាតីមឧស្សា�កមេអឺរ ាបុ។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.16.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9406/pdf/csr_gc_stc_explained_final.pdf
http://childrenandbusiness.org/the-principles/introduction/
https://www.unicef.org/csr/files/CSR_GC_OBLIGATIONS_AND_ACTIONS_FINAL_AUGUST05.pdf
https://5rightsfoundation.com/static/ieee-2089-2021.pdf?_cchid=edb63f689841fb8cfba977a86edf49c3
https://sites.unicef.org/csr/files/Guidance_Document_UNICEF_Child_Online_Safety_Assessment_Tool_for_consultation.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ict_eng.pdf
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10. រ�យការណ៍៍របស់ុ 5Rights Foundation - បាុផ្នែនីង្កើត�ពួកូង្កើ��ះ�ថាជាកុូមារង្កើដ្ឋាយរង្កើបៀបណា211

ក្មេនុះគឺឺ�របាយការណ៍៍របស់្ស 5Rights Foundation ដែ�លនិុយ៉ាយអំពីិការជីដែជីកក្មេ�ញក្មេដាលក្មេលីការក្មេផ្សាេ�ង�េ ត់អាយុ ការបាា ន់ុក្របមាណ៍ 
និុងការធានា។

11. ប្រកូមរបស់ុប្របង្កើទំសុអុ�តាល�សុី�ព�ការសុមាុតង្កើ�ី��បតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត212

ក្មេនុះគឺឺ�ក្រកមផ្សាា�វ័ការរបស់្សរដាា ភិបាលអីុតាលីស្សតីពីិការស្សមាុតក្មេ�ើីបាបតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត (�ភាសាអីុតាលី)។

12. សុមព័នធ��រញ្ចញវតិុប្របឆ្នាំ�ំនះ�របូអាសុអាភាសុកុូមារ213

របាយការណ៍៍ក្មេនុះពិណ៌៍នាអំពីិវ័�ីិសាក្រស្សតដែ�លក្រតវូ័បានុក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេដាយស្សមព័និុ�ិរញ្ញាវ័តាុមួយ�ំនួុនុក្របឆ្នាំងំនឹុងស្សមាជិីករ �ប
អាស្សអាភាស្សកុមារក្មេ�កៃងុកមេវ័�ីិ និុង�ំក្មេណី៍រការក្មេផ្សាេ�ង�េ ត់របស់្សពួិកក្មេគឺ ក្មេ�ីយបនាេ ប់មកក្មេ�ីមីដីែស្សើងរក CSAM និុងការពារការបក្មេងើីត 
ឬដែថទាំគំឺណ៍នីុពាណិ៍ជីាករដែ�លទាំក់ទងនឹុងការដែ�កចាំយ និុងការលក់ CSAM លកុណ៍ៈពាណិ៍ជីាកមេ។

13. ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំង្កើល�កុូមារតាមអុ�ន�ឺណ៍� តឆ្នាំែ  ំ2015214

របាយការណ៍៍ក្មេនុះពីិស្សមព័និុ�ិរញ្ញាវ័តាុអឺុរ ាបុក្របឆ្នាំងំនឹុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺ�ការក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិ
�ំក្មេពាះការវាយតច្នៃមា�យុទសិាក្រស្សតក្មេលីរ �បភាពិរមួក្មេភទរបស់្សកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញលកុណ៍ៈពាណិ៍ជីាកមេ ដែ�លបានុក្មេបាះពុិមព
ផ្សាាយកៃងុដែខ័តុលា ឆ្នាំៃ  ំ2013 ក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ច្នៃនុស្សមព័និុ�ិរញ្ញាវ័តាុអឺរ ាបុ។ បដែនុាមពីិក្មេលីការបងាា ញពីិព័ិត៌មានុ និុងតួក្មេលខ័ឆ្នាំៃ  ំ2013 
របាយការណ៍៍ក្មេនុះក៏ពិិនិុតយក្មេមីលកតាត សំ្សខាន់ុៗក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេ�កៃងុវ័ស័ិ្សយក្មេនុះផ្សាងដែ�រ។

14. ង្កើសុចកីូ�ប្របកាសុជាសុកូលសុី�ព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ215

ក្មេនុះគឺឺ�ក្មេស្ស�កតីក្របកាស្សរបស់្សគឺណ៍ៈកមាេ ការអិុនុ�ឺណិ៍តដែ�លមានុក្មេ�លបំណ៍ងស្សក្រមបស្សក្រមលួភាគីឺពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្ស ក្មេលី
ក្មេបស្សកកមេរមួច្នៃនុការ�ក្មេណ៍តី មយកក្មេជីីងឯកក្មេលីបុពិើក្មេ�តុការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

15. UNICEF នៃនការអនុវតីសុនាប�វ�គរបស់ុអាល់�ន�216

ក្មេនុះ�ករណី៍សិ្សកាពីិក្របក្មេទស្សអាល់បានីុ។ ក្រកមុ�ីុនុអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងទំនាក់ទំនុងកំពិ�ល�ំនួុនុក្របា ំបានុ��លរមួកៃងុ�ំក្មេណី៍រការ��លរមួ
ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាឧំស្សា�កមេ ដែ�លក្រតវូ័បានុក្មេ�ញផ្សាាយក្មេដាយអា�ំ�រ�តិស្សក្រមាប់វ័ញិ្ហាា បនុបក្រតក្មេអ��ិក្រតនិូុក និុង
ស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។

16. ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុ OECD សុប្រមាប់ប្រកូមុ�ុុន�ីល់ង្កើសុវាឌី�ជី�ថល217

ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះមានុក្មេ�លបំណ៍ងបំក្មេពិញបដែនុាមនុ�វ័អនុុសាស្សន៍ុរបស់្សក្រកមុក្របឹកាស្សតីពីិកុមារក្មេ�កៃងុបរសិាា នុឌីីជីីថល 
[FOOTNOTE 2] និុង�កំ្រទ�ល់ក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថល ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីស្សកមេភាពិដែ�លអា�បាះពាល់�ល់
កុមារក្មេដាយ�េ ល់ ឬក្មេដាយក្របក្មេយ៉ាលក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល កៃងុការកំណ៍ត់ពីិរក្មេបៀបការពារ និុងក្មេ�រពិ សិ្សទិិ សុ្សវ័តាិភាពិ និុង
ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុរបស់្សកុមារ។

211. ក្មេតីពួិកក្មេគឺ�ឹងថា�កុមារក្មេដាយរក្មេបៀប�? 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។
212. បទបីញ្ញាតតិស្សក្រមាប់ការការពារអនីុតិជីនុស្សក្រមាប់ការបងាើ រនិុងភាពិផ្សាេុយ�ៃ ច្នៃនុបាតុភ�តច្នៃនុការស្សមាុតក្មេ�ើីបាបតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត  Gazzetta Ufficiale ឆ្នាំៃ  ំ2017 ។
213. ការទិញយករបស់្សអៃកជំីនួុញតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងការតាមដានុការអនុុវ័តតលអក្របក្មេសី្សរ ក្មេ�ីមីជួីីយកាត់បនុាយការរកីសាយច្នៃនុរ �បភាពិអាស្សអាភាស្សកុមារលកុណ៍ៈ

ពាណិ៍ជីាកមេ, មជីឈមណ៍ឌ លអនុតរ�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងទទួលរងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ ឆ្នាំៃ  ំ2016។
214. ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញEuropol ឆ្នាំៃ  ំ2015។ 
215. ក្មេស្ស�កតីក្របកាស្ស�ស្សកលស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ  គឺណ៍ៈកមាេ ការអីុនុ�ឺណិ៍តឆ្នាំៃ  ំ2019។
216. កមេវ័�ីិស្សក្រមាប់ការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តក្មេ�អាល់បានីុ ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
217. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស OECD ស្សក្រមាប់ក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវាឌីីជីីថល, OECD, 2021 ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/uploads/But_How_Do_They_Know_It_is_a_Child.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2016/03/FCACPInternetMerchantSoundPracticesFinalMarch2016.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2016/03/FCACPInternetMerchantSoundPracticesFinalMarch2016.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/commercial-sexual-exploitation-of-children-online
https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Declaration.pdf
https://www.unicef.org/albania/media/3296/file/Trilogy%20of%20promising%20practice_part%201.pdf
https://www.oecd.org/mcm/OECD%20Guidelines%20for%20Digital%20Service%20Providers.pdf
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“ ង្កើយ��ប្រតវូង្កើ�ី�កំូផ្នែណ៍ទំប្រម�់បណាដ ញសុ�គម
ង្កើ��ម �ីង្កើប�កូសុប្រមាប់កុូមារផ្នែ�លរស់ុង្កើ�មាន
ព�ការភាព។ ង្កើយ��ប្រតវូង្កើ�ី�ឱ្យយ...ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ
អុ�ន�ឺណ៍� តជាភាសាសុញ្ជាញ មានភាពសាមញ្ចញ 
�ូង្កើចែ�ង្កើយ��ជាមនុសុសថា�់អាចង្កើប្រប�ង្កើវទំ�កា
ឌី�ជី�ថល�ន»។

- ត�់�ាន�, 15

" ខំុំ្ញុំសូុមជូីនពរឱ្យយកុូមារ [ង្កើ�តំបន់ជីនបទំ] 
អាចទំទួំល�នអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍នៃនអុ�ន�ឺណ៍� ត
�ូចអែកូ�នៃទំផ្នែ�រ"។ 

- មាា ង្កើ�សុុ�, 13

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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ការបណុី៍�បណីាល6

អែកូជំីន្ទាញផ្នែ�លង្កើ�ី�ការសុប្រមាប់ ន��ជាមួយកុូមារ ន��វស័ិុយអាជី�វកូមម រមួទាំ�ំឧសុា�កូមមបង្កើចចកូវទិំា �ួរផ្នែតទំទួំល�នការ
បណុី៍�បណីាលផ្នែ�លរមួបញ្ចចូលព�រង្កើបៀបផ្នែ�លបរយិ៉ាកាសុឌី�ជី�ថលបា�ពាល់�ល់សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារកូែុ�បរបិទំជាង្កើប្រច�ន វ�ិ�ផ្នែ�ល
កុូមារអនុវតីសុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ�កូែុ�បរយិ៉ាកាសុឌី�ជី�ថល ន��រង្កើបៀបផ្នែ�លពួកូង្កើ�ចូលង្កើប្រប� ន��ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំា។ ពួកូង្កើ�ក៏ូ�ួរផ្នែត
ទំទួំល�នការបណុី៍�បណីាលសុី�ព�ការអនុវតីសុី�់ដ្ឋារសុ�ទំធ�មនុសុសអនីរជាត�ចំង្កើពា�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល��ផ្នែ�រ។ រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទា
ថា ការបណុី៍�បណីាលមុនង្កើសុវាកូមម ន��កូែុ�ង្កើសុវាកូមមទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលប្រតវូ�ន�ីល់ជូីនសុប្រមាប់អែកូជំីន្ទាញផ្នែ�ល
ង្កើ�ី�ការង្កើ�ប្រ�ប់កូប្រម�តនៃនការអប់រំ ង្កើ��ម �ី�បំ្រទំ�ល់ការអភ�វឌីឍចំង្កើណ៍��ះ� ជំីន្ទាញ ន��ការអនុវតីរបស់ុពួកូង្កើ�។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021), កថាខ័ណ៍ឌ  33218

ក្មេ�ីមីធីានាថាអៃកពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្សដែ�លទាំក់ទងនឹុងក្មេស្សវាកមេទាំក់ទងនឹុងកុមារ រមួទាំងំរដាា ភិបាល ការអនុុវ័តត�ាប់ យុតតិ�ម៌ សុ្សខ័ភាពិ 
និុងសុ្សខុ័មាលភាពិ អៃកនុក្មេយ៉ាបាយ និុងមន្ត្រីនុតីរាជីការ ក្រពិមទាំងំបក្មេ�េកវ័ទិារ�នាទាំងំក្មេនាះ មានុការយល់�ឹងលអអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

ង្កើ�លបំណ៍�៖ 

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

6a. �ីល់ការបណុី៍�បណីាល ការអភ�វឌីឍជំីន្ទាញ ន��ការផ្នែណ៍ន្ទាសំុប្រមាប់អែកូពាក់ូព័នធទាំ�ំអស់ុនៃនផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារតាម
ប្របព័នធអនឡាញ 

ចាំប់ពីិអៃកក្មេឆ្លុះាីយតប�ំប�ងរ��ត�ល់ក្មេ�ក្រកម តួអងាទាំងំអស់្សក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់អនុុវ័តត�ាប់ និុងអៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារ
ក្មេ�កៃងុកដែនុាងក្មេផ្សាសងក្មេទៀត���� ដែផ្សាៃកអប់រឬំសុ្សខ័ភាពិ ក្រតវូ័ដែត�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ពួិកក្មេគឺគួឺរដែតទទួល
បានុការបណ៍តុ ះប�ត លយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ រមួទាំងំអំពីិរក្មេបៀបដែ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំក់ទងនឹុងតួនាទី�ក់លាក់
របស់្សពួិកក្មេគឺ រក្មេបៀបយល់អំពីិឥរយិ៉ាបថបំពានុ និុងរក្មេបៀបផ្សាតល់លទភិាពិទទួលបានុការ�កំ្រទស្សក្រមាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។

6b. �ីល់ការបណុី៍�បណីាលឯកូង្កើទំសុសុប្រមាប់ការ�បំ្រទំ�ាវូច�តី-សុ�គម ន��ការកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍សុញ្ជាញ សុដ�ព�បញ្ជាា សុុវតិ�ភាព
កុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើពញង្កើលញ។
ក្មេ�ីមីឱី្យយមានុក្របសិ្សទភិាពិ អៃកអនុុវ័តតដែ�លពាក់ព័ិនិុក្រតវូ័ទទួលបានុការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ការ
បណ៍តុ ះប�ត លស្សតីពីិការការពារនិុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារ និុងការបណ៍តុ ះប�ត លស្សតីពីិការក្របឹកា�មួយកុមារនិុងក្រគឺសួារ។ 
ការយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ដែ�លមានុក្រសាប់ស្សក្រមាប់ការ
ការពារកុមារ។ អៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារកៃងុវ័ស័ិ្សយអប់រ ំសុ្សខ័ភាពិ ស្ស�គឺមន៍ុ និុងមជីឈដាា នុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតគួឺរដែតក្រតវូ័បានុ
បណ៍តុ ះប�ត លឱ្យយសាា ល់ពីិស្សញ្ហាា  និុងក្មេរាគឺស្សញ្ហាា ស្សិីពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

6c. បង្កើ�ើ�តង្កើប្រ��ការណ៍៍នៃនការអប់រំកូប្រម�តឧតីមសុ�កូា។ 
វ័គឺាស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតបក្មេងើីត�ដែផ្សាៃកចំាំបា�់ច្នៃនុការបក្មេក្រងៀនុ ការងារស្សងាម ការងារសុ្សខ័ភាពិ �ិតតវ័ទិា និុង
កមេវ័�ីិសិ្សកាស្សញ្ហាា បក្រតដែ�លពាក់ព័ិនិុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេ�កៃងុសាកលវ័ទិាល័យរ�ា និុងឯកជីនុ ឬសាា ប័នុអប់រ។ំ មានុតក្រមវូ័ការស្សក្រមាប់
ការក្រតតួពិិនិុតយ�ក្របចំាំអំពីិក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុការបក្មេក្រងៀនុក្មេនុះ ក្មេដាយក្មេមីលក្មេ�ីញពីិភាពិក្មេជីឿនុក្មេលឿនុច្នៃនុការបណុិ៍ះប�ិលស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងបញ្ហាា ដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ។ កមេវ័�ីិសិ្សកាគួឺរក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្រគឺប់ក្មេលីទិ�ាភាពិទំាំងអស់្សស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ���មានុដែ�ងកៃងុក្មេ�លការណ៍៍ក្មេនុះ។ 

6d. ជំីរញុការអភ�វឌីឍវជិាា ជី�វៈ។
កមេវ័�ីិអប់របំនុតស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងការការពារកុមារស្សក្រមាប់អៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការកៃងុវ័ស័ិ្សយពាក់ព័ិនិុ 
នឹុងក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ពិិនិុតយក្មេមីលនិុងក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិ�ក្មេទៀងទាំត់ ក្មេ�ីមីរីកាក្មេលី�នុឱ្យយទាំន់ុ�មួយនឹុងបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លកំពុិង
រកី�ក្មេក្រមីនុ និុងក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយឧបស្សគឺា និុងកងើល់ថេីៗក្មេ�ក្មេពិលវាកាា យ�បញ្ហាា �ក់ដែស្សតង។

218. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លង្កើ�៖

219. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ មា�ដែ�ល Lundy ច្នៃនុការ��លរមួរបស់្សកុមារ, គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2007។ 

�ីល់ការបណុី៍�បណីាល ការអភ�វឌីឍជំីន្ទាញ ន��ការផ្នែណ៍ន្ទាសំុប្រមាប់អែកូពាក់ូព័នធទាំ�ំអស់ុនៃនផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារតាម
ប្របព័នធអនឡាញ 

ចាំប់ពីិអៃកក្មេឆ្លុះាីយតប�ំប�ងរ��ត�ល់ក្មេ�ក្រកម តួអងាទាំងំអស់្សក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់អនុុវ័តត�ាប់ និុងអៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារ
ក្មេ�កៃងុកដែនុាងក្មេផ្សាសងក្មេទៀត���� ដែផ្សាៃកអប់រឬំសុ្សខ័ភាពិ ក្រតវូ័ដែត�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ពួិកក្មេគឺគួឺរដែតទទួល
បានុការបណ៍តុ ះប�ត លយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ រមួទាំងំអំពីិរក្មេបៀបដែ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំក់ទងនឹុងតួនាទី�ក់លាក់
របស់្សពួិកក្មេគឺ រក្មេបៀបយល់អំពីិឥរយិ៉ាបថបំពានុ និុងរក្មេបៀបផ្សាតល់លទភិាពិទទួលបានុការ�កំ្រទស្សក្រមាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍វ័�ិា ជីីវ័ៈ និុងទំនាក់ទំនុងចាំបំា�់ទាំងំអស់្សដែ�លអា�នឹុងក្រតវូ័ការការបណ៍តុ ះប�ត លអំពីិ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឧបករណ៍៍ជំីនួុយ 1 ខាងក្មេក្រកាមអា�ជួីយកៃងុក្មេរឿងក្មេនុះ (ស្ស�មក្មេមីលទំព័ិរ 119)។

2. ពិិនិុតយក្មេមីលកមេវ័�ីិបណុិ៍ះប�ិលដែ�លមានុក្រសាប់ ក្មេ�ីយពិិចាំរ�ថា�ំណុ៍�� និុងកក្រមិត�ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយ
មានុការបណុិ៍ះប�ិលសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញលមអិត (ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុខាងក្មេក្រកាម)។

3. គឺណ៍ៈកមាេ ការ ឬការបណ៍តុ ះប�ត លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�លមានុក្រសាប់ពាក់ព័ិនិុនឹុងវ័ស័ិ្សយ
ក្មេនុះ។ ឯកសារទាំងំក្មេនុះអា�នឹុងក្រតវូ័បានុដែ�ករដំែលកក្មេ�ក្មេលីវ័ន័ិុយទាំងំអស់្ស ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័ការបណ៍តុ ះប�ត ល
ក្របកបក្មេដាយគុឺណ៍ភាពិខ័ពស់្ស។ 

4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថា គុឺណ៍វ័ឌុីឍិកៃងុវ័ស័ិ្សយទាំងំឡាយគឺឺ�កមេវ័តាុច្នៃនុការបញ្ញេប់ក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ។
5. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាឯកសារបណ៍តុ ះប�ត លក្រតវូ័បានុក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិ�ក្មេទៀងទាំត់ និុងក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីក្រគឺប់ទិ�ាភាពិ

ទាំងំអស់្សច្នៃនុស្សកមេភាពិអនុឡាញរបស់្សកុមារ៖ ខ័ាឹមសារ ទំនាក់ទំនុង ការក្របក្រពឹិតត និុងហានិុភ័យពាណិ៍ជីាកមេ។
6. ពិិចាំរ�អំពីិរក្មេបៀបរមួបញ្ញេ�លសំ្សក្មេ�ង និុងមតិរបស់្សកុមារ និុងយុវ័ជីនុកៃងុការបណ៍តុ ះប�ត ល។219 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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�ីល់ការបណុី៍�បណីាលឯកូង្កើទំសុសុប្រមាប់ការ�បំ្រទំ�ាូវច�តី-សុ�គម ន��ការកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍សុញ្ជាញ សុដ�ព�បញ្ជាា សុុវតិ�ភាព
កុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើពញង្កើលញ។

ក្មេ�ីមីឱី្យយមានុក្របសិ្សទភិាពិ អៃកអនុុវ័តតដែ�លពាក់ព័ិនិុក្រតវូ័ទទួលបានុការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ការ
បណ៍តុ ះប�ត លស្សតីពីិការការពារនិុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារ និុងការបណ៍តុ ះប�ត លស្សតីពីិការក្របឹកា�មួយកុមារនិុងក្រគឺសួារ។ 
ការយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ដែ�លមានុក្រសាប់ស្សក្រមាប់ការ
ការពារកុមារ។ អៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារកៃងុវ័ស័ិ្សយអប់រ ំសុ្សខ័ភាពិ ស្ស�គឺមន៍ុ និុងមជីឈដាា នុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតគួឺរដែតក្រតវូ័បានុ
បណ៍តុ ះប�ត លឱ្យយសាា ល់ពីិស្សញ្ហាា  និុងក្មេរាគឺស្សញ្ហាា ស្សិីពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេដាយដែស្សើងយល់អំពីិអាកបីកិរយិ៉ា
បំពានុ និុងរក្មេបៀបផ្សាតល់លទភិាពិទទួលបានុការ�កំ្រទស្សក្រមាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។

B

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍អៃកដែ�លក្រតវូ័ការការបណ៍តុ ះប�ត លស្សក្រមាប់ការ�កំ្រទផ្សាា�វ័�ិតត-ស្សងាម និុង CSEA។
2. កំណ៍ត់ការបណ៍តុ ះប�ត លដែ�លបានុសាកលីងយ៉ាា ងក្មេពិញក្មេលញ ទាំងំកក្រមិតអនុតរ�តិ ឬកៃងុតំបន់ុ (ស្ស�មក្មេមីល

�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សក្រមាប់ឯកសារក្មេយ៉ាង 1-4 ខាងក្មេក្រកាម)។
3. ធានាថា�នុធានុថវ័កិា និុងក្មេពិលក្មេវ័លាគឺឺ�អាទិភាពិស្សក្រមាប់ការបណ៍តុ ះប�ត ល CSEA។
4. កំណ៍ត់ពីិក្មេពិលក្មេវ័លា និុងរក្មេបៀបដែ�លការបណ៍តុ ះប�ត លនឹុងក្រតវូ័បានុដែ�កចាំយ ពិិនិុតយ និុងដែកលមអ។
5. ពិិចាំរ�អំពីិរក្មេបៀបរមួបញ្ញេ�លសំ្សក្មេ�ង និុងមតិរបស់្សកុមារ និុងយុវ័ជីនុកៃងុការបណ៍តុ ះប�ត ល។220

6. បក្មេងើីត KPI ស្សក្រមាប់ការបណ៍តុ ះប�ត លកមាា ងំពិលកមេ ដែ�លក្រតវូ័ដែតវាយតច្នៃមា និុងរាយការណ៍៍�ក្របចាំ។ំ

220. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ មា�ដែ�ល Lundy ច្នៃនុការ��លរមួរបស់្សកុមារ, គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2007។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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បង្កើ�ើ�តង្កើប្រ��ការណ៍៍នៃនការអប់រំកូប្រម�តឧតីមសុ�កូា។

វ័គឺាស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតបក្មេងើីត�ដែផ្សាៃកចាំបំា�់ច្នៃនុការបក្មេក្រងៀនុ ការងារស្សងាម ការងារសុ្សខ័ភាពិ �ិតតវ័ទិា។ និុង
កមេវ័�ីិសិ្សកាស្សញ្ហាា បក្រតដែ�លពាក់ព័ិនិុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេ�កៃងុសាកលវ័ទិាល័យរ�ា និុងឯកជីនុ ឬសាា ប័នុអប់រ។ំ មានុតក្រមវូ័ការស្សក្រមាប់
ការក្រតតួពិិនិុតយ�ក្របចាំអំំពីិក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុការបក្មេក្រងៀនុក្មេនុះ ក្មេដាយក្មេមីលក្មេ�ីញពីិភាពិក្មេជីឿនុក្មេលឿនុច្នៃនុការបណុិ៍ះប�ិលស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងបញ្ហាា ដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ។ កមេវ័�ីិសិ្សកាគួឺរក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្រគឺប់ក្មេលីទិ�ាភាពិទាំងំអស់្សស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ���មានុដែ�ងកៃងុក្មេ�លការណ៍៍ក្មេនុះ។

ជំីរញុការអភ�វឌីឍវជិាា ជី�វៈ។

កមេវ័�ីិអប់របំនុតស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងការការពារកុមារស្សក្រមាប់អៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការកៃងុវ័ស័ិ្សយពាក់ព័ិនិុ 
នឹុងក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ពិិនិុតយក្មេមីលនិុងក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិ�ក្មេទៀងទាំត់ ក្មេ�ីមីរីកាក្មេលី�នុឱ្យយទាំន់ុ�មួយនឹុងបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លកំពុិង
រកី�ក្មេក្រមីនុ និុងក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយឧបស្សគឺា និុងកងើល់ថេីៗក្មេ�ក្មេពិលវាកាា យ�បញ្ហាា �ក់ដែស្សតង។

C

D

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ប្របសុ�នង្កើទំ �ឧទាំ�រណ៍៍ វានឹុងជួីយរកក្មេមីល�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សក្រមាប់ឯកសារក្មេយ៉ាង 1 (ខាងក្មេក្រកាម)។

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាការបណ៍តុ ះប�ត លមានុផិ្សាល់ជី�នុក្មេពិញមួយវ័�តជីីវ័តិច្នៃនុជីីវ័តិការងាររបស់្សអៃកជំីនាញ ក្មេ�ីយ
ក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងការ�ា ស់្សបត�រទាំងំក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល និុងកៃងុតួនាទីរបស់្សអៃកជំីនាញ។

2. កំណ៍ត់ឱ្យកាស្សស្សក្រមាប់ការបណ៍តុ ះប�ត លបដែនុាម។
3. បក្មេងើីតកមេវ័�ីិសិ្សកាស្សក្រមាប់ការបណ៍តុ ះប�ត លដែ�ល�កំ្រទការក្មេរៀនុស្ស�ក្រតកាន់ុដែតលមអិត ឬ 'ការក្មេរៀនុស្ស�ក្រតបដែនុាម (top-

up)' (ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ស្សក្រមាប់ឯកសារក្មេយ៉ាង 1-4 ខាងក្មេក្រកាម)។
4. ពិិចាំរ�អំពីិរក្មេបៀបរមួបញ្ញេ�លសំ្សក្មេ�ង និុងមតិរបស់្សយុវ័ជីនុកៃងុការបណ៍តុ ះប�ត ល។221

221. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ មា�ដែ�ល Lundy ច្នៃនុការ��លរមួរបស់្សកុមារ, គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2007។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

រ�ាភា���ួរផ្នែតកំូណ៍ត់ព�វ�ិ�ផ្នែ�លកូែុ�ង្កើន្ទា�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុបង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថលអាចនះ�សុប្រមលួ ឬរារំា��ល់ការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើត ន��
ការកាត់ង្កើទាំសុឧប្រកូ��ាកូមមប្របឆ្នាំ�ំនះ�កុូមារ ន��ចាត់វធិ្លានការបង្ហាើ រ ការអនុវតី ន���ំង្កើណា�ប្រសាយផ្នែ�លមានទាំ�ំអស់ុ រមួទាំ�ំ
កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការជាមួយនៃ��ូអនីរជាត���ផ្នែ�រ។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែត�ីល់ការបណុី៍�បណីាលឯកូង្កើទំសុសុប្រមាប់មង្នី�អនុវតីចាប់ 
ប្រព�រាជីអាជំា ន��ង្កើ�ប្រកូមទាំក់ូទំ�នះ�ការរំង្កើលាភសុ�ទំធ�កុូមារ ជាព�ង្កើសុសុពាក់ូព័នធនះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល រមួទាំ�ំតាមរយៈ 
កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការអនីរជាត���ផ្នែ�រ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021), កថាខ័ណ៍ឌ  47222

222. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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វជិាា ជី�វៈ ការបណុី៍�បណីាល
សុប្រមាប់បញ្ជាា
សុុវតិ�ភាពកុូមារតាម
ប្របព័នធអនឡាញ
ទាំ�ំអស់ុ ន�� 4C 
នៃនហាន�ភ័យ

វ�គបណុី៍�បណីាល
សុី�ព�ង្កើ�លការណ៍៍
ការពារ ន��
សុុវតិ�ភាព

ការទំទួំលសាគ ល់
បញ្ជាា សុុវតិ�ភាព
កុូមារតាមប្របព័នធអន
ឡាញ

ការយល់�ះ�អំព�អាកូបី
កូ�រយិ៉ារបស់ុជីនង្កើលម�សុ 
ន��ការសីារន�ត�សុមីទាំ

ការ�ីល់ប្របះកូា ការ�បំ្រទំ
ជីនរ�ង្កើប្រ��

ង្កើ�ប្រកូម
[កំណ៍ត់ការ
បណ៍តុ ះប�ត លដែ�ល
មានុក្រសាប់ ឬកំណ៍ត់
�ក្មេនាា ះក្របក្មេហាង]

ការអនុវតីចាប់

បុ�គល�កូសុ�គម

បុ�គល�កូ
សុុខាភ��ល

ប្រ�ូ

កូមមកូរង្កើ�កូែុ�
មជីឈដ្ឋាា ន
សុ��មន៍

អែកូច�តីសាប្រសុី

ង្កើ�ស�ៗ

ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយវជិាា ជី�វៈផ្នែ�លអាចទំទួំល�នអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍ព�ការបណុី៍�បណីាលជាក់ូលាក់ូ ន��ប្របធ្លានបទំផ្នែ�លប្រតវូង្កើដ្ឋា�ប្រសាយ

វាក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយអៃកកៃងុការកំណ៍ត់ថាក្មេតីការបណ៍តុ ះប�ត លដែ�លមានុក្រសាប់គឺឺស្សមរមយ និុងពាក់ព័ិនិុឬអត់ស្សក្រមាប់
អៃកជំីនាញកៃងុយុតាត �ិការរបស់្សអៃក និុងក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ថាកដែនុាង�ដែ�លមានុ�ក្មេនាា ះក្របក្មេហាង។ ក្មេនុះគឺឺ�ដែផ្សាៃកមួយច្នៃនុការស្សក្មេក្រម�បានុនុ�វ័
�ំក្មេណី៍រការ A ('ផ្សាតល់ការបណ៍តុ ះប�ត ល ការអភិវ័ឌីឍជំីនាញ និុងការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្ស�ំក្មេពាះដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ')។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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មានុឧទាំ�រណ៍៍�ក្មេក្រ�ីនុអំពីិមា�ឌុីលបណ៍តុ ះប�ត លដែ�លមានុក្មេ�ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តស្សក្រមាប់ក្រកមុអៃកជំីនាញក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ។ ការដែណ៍នា ំវ័គឺា
បណុិ៍ះប�ិលថាៃ ក់ឧតតមសិ្សកានិុងវ័គឺាបណុិ៍ះប�ិល�បនុតបនាេ ប់ គួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ជី�នុ�ល់អៃកជំីនាញ�ក្មេក្រ�ីនុ រមួទាំងំក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុ/
អៃកអប់រ ំអៃកអនុុវ័តត�ាប់ បុគឺាលិកដែផ្សាៃកយុតតិ�ម៌ បុគឺាលិកស្សងាមនិុងយុវ័ជីនុ អៃកជំីនាញដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ ស្សមាជិីកស្សភា មន្ត្រីនុតីរាជីការ 
អៃកក្មេ�ើីការខាងបក្មេ�េកវ័ទិា (រមួទាំងំអៃកស្សរក្មេស្សរកមេវ័�ីិកំុពិយ�ទ័រ អៃករ�នា UX និុង អៃកទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះអភិបាលកិ�េ) និុងនិុយតករកៃងុ
វ័ស័ិ្សយពាក់ព័ិនិុ។

1. �នធ្លានសុប្រមាប់ប្រ�បូង្កើប្រ�ៀន បុ�គល�កូសុ�គម ន��យុវជីន
ស្ស�មក្មេមីល NSPCC អំពីិការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។ អៃកដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារ និុងយុវ័ជីនុក្រតវូ័�ឹងពីិ
អើីដែ�លក្រតវូ័ក្មេ�ើី ក្របសិ្សនុក្មេបីកុមារមករកពួិកក្មេគឺសួ្សរនាអំំពីិអើីមួយដែ�លពួិកក្មេគឺបានុក្មេ�ីញក្មេ�ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។ វ័គឺាបណ៍តុ ះប�ត លក្មេនុះ
ក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយអៃកជំីនាញឱ្យយមានុអារមេណ៍៍ថាមានុទំនុុក�ិតតកៃងុការរកាកុមារឱ្យយមានុសុ្សវ័តាិភាពិ�ងមុនុក្មេ�ក្មេលី
អីុនុ�ឺណិ៍ត។223 

2. �នធ្លានសុប្រមាប់អែកូជំីន្ទាញផ្នែថទាំសុំុខ្ញុំភាព
ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្ស eIntegrity ស្សក្រមាប់អៃកជំីនាញដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ (ការការពារកុមារ និុង
យុវ័ជីនុ) និុយ៉ាយអំពីិ�ំក្មេណ៍ះ�ឹង និុងស្សមតាភាពិដែ�លអៃកជំីនាញដែផ្សាៃកដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិនិុងស្សងាមក្រតវូ័ការ ក្មេ�ីមីកីារពារសុ្សខុ័មាលភាពិ
របស់្សកុមារ។ វាក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយស្សមាគឺមច្នៃនុសាា ប័នុជំីនាញដែ�ល�ឹកនាកំ្មេដាយមហាវ័ទិាល័យវ័ទិាក្មេពិទយកុមារ និុងសុ្សខ័ភាពិ
កុមារ (Royal College of Paediatrics and Child Health)។224 

វ័គឺាសិ្សកាស្សតីពីិការការពារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តក្មេនុះក្រតវូ័បានុក្មេរៀប�ំបាង់កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្សស្សក្រមាប់ការបណ៍តុ ះប�ត លក្មេ�កៃងុ
តំបន់ុក្មេនុះ ដែ�ល�ឯកសារអនុតរមហាវ័ទិាល័យស្សិីពីិការការពារកុមារ និុងយុវ័ជីនុ៖ តួនាទី និុងស្សមតាភាពិស្សក្រមាប់បុគឺាលិកដែថទាំំ
សុ្សខ័ភាពិ (ឆ្នាំៃ  ំ2019)។225 ក្មេទាំះ�យ៉ាា ង�ក៏ក្មេដាយ ក្របធានុបទក្មេនុះគឺឺពាក់ព័ិនិុក្មេ�នឹុងអៃកជំីនាញដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ និុងស្សងាមទ�ទាំងំ
ពិិភពិក្មេលាក។226 

3. �នធ្លានសុប្រមាប់ការអនុវតីចាប់227

ICMEC ផ្សាតល់ឱ្យកាស្សបណ៍តុ ះប�ត ល និុងវ័គឺាបណ៍តុ ះប�ត លក្មេផ្សាសងៗ�ៃ �ក្មេក្រ�ីនុ����៖

• សារៈសំ្សខាន់ុច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាស្សក្រមបស្សក្រមលួបញ្ហាា ឧក្រកិ�ាកមេក្របឆ្នាំងំនឹុងកុមារ

• ការក្មេសីុ្សបអក្មេងើតការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តកក្រមិតខ័ពស់្ស

• បក្មេ�េកវ័ទិាទំក្មេនីុប

• ម�លដាា នុក្រគឹឺះច្នៃនុការក្មេឆ្លុះាីយតប�ំក្មេពាះបញ្ហាា កុមារដែ�លបាត់ខ័ាួនុ។

�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

223. ក្មេស្ស�កីិក្មេផីិ្សាមអំពីិការការពារ និុងការបណ៍តុ ះប�ត លការការពារកុមារ,  អងាការស្សមាគឺម�តិស្សក្រមាប់ការទប់សាើ ត់អំក្មេពីិក្មេឃ្លាំរក្មេ��ំក្មេពាះកុមារ។
224. ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តស្សក្រមាប់អៃកជំីនាញដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ eIntegrity។
225. ការការពារកុមារ និុងយុវ័ជីនុ - តួនាទី និុងស្សមតាភាពិ, មហាវ័ទិាល័យវ័ទិាក្មេពិទយកុមារ និុងសុ្សខ័ភាពិកុមារឆ្នាំៃ  ំ2019។ 
226. ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តស្សក្រមាប់អៃកជំីនាញដែថទាំសុំ្សខ័ភាពិ, eIntegrity។
227. ការកសាងស្សមតាភាពិស្សកលក្មេ�ីមីរីកាកុមារឱ្យយមានុសុ្សវ័តាិភាពិពីិក្មេក្រ�ះថាៃ ក់, មជីឈមណ៍ឌ លអនុតរ�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងកុមារដែ�លទទួលរងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ 

(Centre for Missing & Exploited Children) ឆ្នាំៃ  ំ2015 និុង�នុធានុ ICMEC, មជីឈមណ៍ឌ លអនុតរ�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងកុមារដែ�លទទួលរងការ
ក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://learning.nspcc.org.uk/training/introduction-safeguarding-child-protection
https://www.eintegrity.org/e-learning-healthcare-course/safeguarding-children.html
https://www.rcpch.ac.uk/resources/safeguarding-children-young-people-roles-competencies
https://www.eintegrity.org/e-learning-healthcare-course/safeguarding-children.html
https://www.icmec.org/train/law-enforcement/
https://www.icmec.org/train/law-enforcement/
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ការបណ្តុះះ� �បណ្តាះ ល6

228. អំក្មេពីិ�ឹងាដែផ្សាអកក្មេលីក្មេយនុឌ័ីរក្មេ��មីបីី៖ ការវាយតច្នៃមាការរកុរក និុងការក្មេរៀប�ំបាឹងក្មេស្សវាកមេក្មេឆ្លុះាីយតប GBV ក្មេ� Windhoek, ជីនុរងក្មេក្រ�ះ 2 អៃករស់្សរានុមានុជីីវ័តិ និុង 
UNAIDS, 2016 ។

229. បញ្ញេប់ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត, ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
230. មា�ឌុីលស្សិីពីិការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត, គឺណ៍ៈកមេការក្រគឺសួារ និុងកុមារ Queensland, ឆ្នាំៃ  ំ2022។

4. អំង្កើព��ះ�ាផ្នែ�អកូង្កើល�ង្កើយនឌ័ីរង្កើ�ណាម�បុ�៖ ការវាយតនៃមាការរកុូរកូ ន��ការង្កើរៀបចំបា�់នៃនង្កើសុវាកូមមង្កើ�ា�យតប GBV ង្កើ� Windhoek 
ឆ្នាំែ  ំ2016228

អងាភាពិការពារអំក្មេពីិ�ឹងាដែផ្សាអកក្មេលីក្មេយនុឌ័ីរ (GBV) របស់្សក្របក្មេទស្ស�មីបីី (GBVPU) និុងកមេវ័�ីិបណ៍តុ ះប�ត លសាកសីស្សក្រមាប់កុមារ
ផ្សាតល់ការបណ៍តុ ះប�ត ល�ល់អៃកក្មេសីុ្សបអក្មេងើត ក្រពិះរាជីអា�ំ ក្មេ�ក្រកម និុងបុគឺាលិកស្សងាម(កមាា ងំការងារការពារកុមារ) ក្មេ�ីមីធីានា
បានុនុ�វ័ការ�កំ្រទពីិក្មេ�ីម�ល់�ប់ឱ្យយបានុកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីស្សក្រមាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។ GBVPU គឺឺមានុលទភិាពិទទួលបានុស្សក្រមាប់ជីនុ
ពិិការ ក្មេដាយមានុបនុេប់ស្សមាា ស្ស�វ័កី្មេ�អ�ដែ�លងាយក្រស្សលួស្សក្រមាប់កុមារ និុងក្រតវូ័បានុដែណ៍នាកំ្មេដាយនីុតិវ័�ីិក្របតិបតតិការស្សតង់ដារស្សក្រមាប់ 
GBV/VAC។

5. �នធ្លានសុប្រមាប់វស័ិុយយុតី��ម៌229

គឺក្មេក្រមាង EndOCSEA របស់្សក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុផ្សាតល់ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សក្រមាប់ក្មេ�ក្រកម និុងក្រពិះរាជីអា�ំអំពីិ CSEA។ 

6. �នធ្លានទូំង្កើ� 
គឺណ៍ៈកមេការក្រគឺសួារ និុងកុមារ Queensland បានុបក្មេងើីតមា�ឌុីលស្សិីពីិការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។230

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-08-05/GBVReport1396341116%20%281%29.pdf
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/endocsea-europe
https://www.qfcc.qld.gov.au/supporting-our-sector/information-kits-practice-resources/protecting-children-online-module
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“ ង្កើ�ង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� ត មនុសុសមាែ ផ្នែចកូរំផ្នែលកូ
ព័ត៌មានរបស់ុពួកូង្កើ�... វាអាចមានង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ 
ប្របសុ�នង្កើប�មនុសុសមានង្កើចតន្ទាម�នលអអាច
ចូលង្កើម�លន��ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុវា�ន»។

- ង្កើប្របសុុ�ល, 13

“ ង្កើត�អែកូ�នៃទំង្កើប្រប�ទំ�នែន័យរបស់ុខំុំ្ញុំង្កើ��ម �ីលុយ
ឬ?” 

- ប្រកូអូាត 12

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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ការអប់រំ7

រ�ាភា���ួរផ្នែត�ីល់ ន���បំ្រទំ�ល់ការបង្កើ�ើ�តខ្ញុំាះមសារឌី�ជី�ថលផ្នែ�លសុមប្រសុបតាមអាយុ ន��ខ្ញុំាះមសារ�ីល់សុ�ទំធ�អំណាច�ល់កុូមារ 
ប្រសុបតាមការវវិតីនៃនសុមតភិាពរបស់ុកុូមារ ន��ធ្លាន្ទាថាកុូមារអាចទំទួំល�នព័ត៌មានចប្រម�ុជាង្កើប្រច�ន រមួទាំ�ំព័ត៌មានផ្នែ�ល
ង្កើ�ី�ង្កើ���ង្កើដ្ឋាយសិាប័នសាធ្លារណ៍ៈ អំព�វបី�ម៌ កូ�ឡា ន�� សុ�លីៈ សុុខ្ញុំភាព កូ�ចចការសុុ�វលិន��នង្កើយ៉ា�យ ប្រពមទាំ�ំសុ�ទំធ�កុូមារ។

រ�ាភា���ួរផ្នែតង្កើល�កូទំះកូច�តី�ល់ការ�ល�ត ន��ការ�សពី�ាយខ្ញុំាះមសារទាំ�ំង្កើន្ទា�ង្កើដ្ឋាយង្កើប្រប�ទំប្រម�់ជាង្កើប្រច�ន ប្រពមទាំ�ំព�ប្របភព
ជាត� ន��អនីរជាត�ជាង្កើប្រច�ន រមួទាំ�ំប្របព័នធ�សពី�ាយព័ត៌មាន សិាប័ន�សពី�ាយ សារមនា�រ បណាា ល័យ ប្រពមទាំ�ំសិាប័នអប់រំ 
វទិំាសាប្រសីុ ន��វបី�ម៌��ផ្នែ�រ។ ជាព�ង្កើសុសុពួកូង្កើ��ួរផ្នែតខ្ញុំ�តខំ្ញុំពប្រ�ះ�ការ�ីល់ខ្ញុំាះមសារចប្រម�ុ ផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�ន 
ន��មានប្របង្កើយ៉ាជីន៍សុប្រមាប់កុូមារផ្នែ�លមានព�ការភាព ន��កុូមារផ្នែ�លសុិ�តង្កើ�កូែុ�ប្រកូមុជីនជាត�ភា�ត�ចផ្នែ�ែកូជាត�ពនធ ភាសា 
ជីនជាត�ង្កើ��មភា�ត�ច ន��ប្រកូមុជីនជាត�ភា�ត�ច�នៃទំង្កើទំៀត។ លទំធភាពទំទួំល�នព័ត៌មានពាក់ូព័នធ ជាភាសាផ្នែ�លកុូមារយល់ 
អាចមានឥទំធ�ពលវជិីាមានយ៉ាា �សំុខាន់ង្កើ�ង្កើល�សុមភាព។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ីបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័  25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  51 និុង 52231

ក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សការក្មេក្របីក្របាស់្ស�វ័ជិីាមានុច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថលក្មេ�ីមី�ីក្របភពិច្នៃនុការកមានុត ព័ិត៌មានុ និុងការសិ្សកាស្សក្រមាប់កុមារក្មេ�កៃងុ
បរយិ៉ាកាស្សមានុសុ្សវ័តាិភាពិមួយ។ 

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

ង្កើ�លបំណ៍�៖ 

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

231. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថលគឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ UNCRC ស្សតីពីិសិ្សទិិ 
កុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021។

232. ក្មេនុះអា��នុរ�មាៃ ក់មកពីិគឺណ៍ៈកមាេ �ិការសុ្សវ័តាិភាពិសាលាក្មេរៀនុ អៃកអប់រ ំឬវាអា��នុរ�មាៃ ក់ក្មេ�កៃងុភ�មិ ឬគឺណ៍ៈកមាេ �ិការការពារកុមាររបស់្សស្ស�គឺមន៍ុ 
ដែ�លមានុតំ�ងសាលាក្មេរៀនុ។

7a. ផ្នែត�តា�ំអែកូ�ះកូន្ទាផំ្នែ�ែកូការពារកុូមារ
សាលានីុមួយៗក្រតវូ័ដែតងតាងំអៃក�ឹកនាដំែផ្សាៃកការពារកុមារ។232 អៃក�ឹកនាមំាៃ ក់ៗទទួលបានុការបណ៍តុ ះប�ត លស្សតីពីិនីុតិវ័�ីិការពារ
កុមារ និុងការបណ៍តុ ះប�ត ល�ក់លាក់អំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ អៃក�ឹកនានឹំុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័កៃងុការធានាថា
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ (រមួទាំងំនីុតិវ័�ីិការពារ និុងក្របព័ិនិុរាយការណ៍៍អនាមិក) ក្រតវូ័បានុអនុុម័ត 
អនុុម័ត និុងអនុុវ័តតក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ។ អៃក�ឹកនាដំែផ្សាៃកការពារកុមារនឹុងកាា យ��ំណុ៍�ទំនាក់ទំនុងស្សក្រមាប់កងើល់នានាទាំក់ទងនឹុង
ការការពារកុមារ និុងសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ ក្មេ�ីយនឹុងបញ្ញា�នុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លបានុរាយការណ៍៍ក្មេ�អា�ំ�រពាក់ព័ិនិុ។ 
អៃក�ឹកនាគួំឺរដែតជួីយស្សក្រមលួ�ល់ដែផ្សានុការអនុតរាគឺម ក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិផ្សាលបាះពាល់ក្មេពិញក្មេលញ។

7b. ង្កើល�កូកូមពស់ុការអប់រំតាមប្របព័នធឌី�ជី�ថលផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�ន
ផ្សាសពិើផ្សាាយខ័ាឹមសារ រមួទាំងំកមេវ័�ីិជួីយ�ៃ លកុណ៍ៈច្នៃ�គឺ� ដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងី និុងបងាា ញក្មេ�ីមីជួីីយកុមារអភិវ័ឌីឍជំីនាញឌីីជីីថល 
និុងផ្សាតល់សិ្សទិិអំ���ល់កុមារកៃងុការកសាងស្ស�គឺមន៍ុក្របកបក្មេដាយការក្មេ�រពិ ដែ�ល�កំ្រទ�ល់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ។ ការអប់រតំាមក្របព័ិនិុឌីីជីីថលគួឺរដែតមានុលកុណ៍ៈរមួ ក្មេ�ីយគួឺរដែតក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលី�ំក្មេណ៍ះ�ឹងដែផ្សាៃកទិនុៃន័ុយនិុងក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ 
រមួ�មួយនឹុងបញ្ហាា ទាំក់ទងនឹុងការការពារ - �ពិិក្មេស្សស្សបញ្ហាា ផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការយល់ក្រពិម។ ការអប់រក៏ំគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិក្រងីក�ល់ឪពុិក
មាត យ/អៃកដែថទាំ ំក្មេ�ីមី�ីកំ្រទតួនាទីរបស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការក្មេលីកកមពស់្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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ការអប់់រំ7

7c. �សពី�ាយខ្ញុំាះមសារអប់រំ 
ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុឌីីជីីថលកាន់ុដែតរកីរាលដាល សិ្សស្សស និុងក្រគឺនឹូុងក្រតវូ័បានុបក្មេក្រងៀនុជំីនាញចាំបំា�់ស្សក្រមាប់ការ
ក្របាក្រស័្សយទាំក់ទង�មួយក្របព័ិនិុឌីីជីីថល ក្មេ�ីមីទីទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុក្មេពិញក្មេលញពីិខ័ាឹមសារកមេវ័�ីិសិ្សកា ទាំងំ�ភាសាកៃងុ
ក្រស្សកុ និុងអនុតរ�តិបានុយ៉ាា ងក្មេពិញក្មេលញ។

7d. ង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�អំព�ទំ�នែន័យ
កមេវ័�ីិស្សិីពីិការយល់�ឹងអំពីិទិនុៃន័ុយនឹុងក្រតវូ័បានុដែណ៍នាកំ្មេ�ក្មេលីកមេវ័�ីិសិ្សការបស់្សសាលាទាំងំម�ល។ កមេវ័�ីិក្មេនុះនឹុងអប់រំ
កុមារអំពីិវ័�ីិដែ�លទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺអា�នឹុងក្រតវូ័បានុក្មេក្របីក្របាស់្ស ក្មេ�ីយនឹុងផ្សាតល់នុ�វ័ការយល់�ឹង�ម�លដាា នុអំពីិក្មេស្ស�ាកិ�េ
ទិនុៃន័ុយ។ វានឹុង៖ ស្សងើត់�ងន់ុ និុងក្មេលីកទឹក�ិតត�ល់ការក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល�វ័ជិីាមានុ ស្សើ័យភាពិ និុងដែបបច្នៃ�ៃក្របឌិីតពីិ
កុមារ, កំណ៍ត់យ៉ាា ង�ាស់្សនុ�វ័ហានិុភ័យ អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងលទផិ្សាលកៃងុស្សងាមក្មេដាយសារការក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិា និុងមានុ
ក្មេ�លបំណ៍ងធានាថាវ័ធិានុការការពារ និុងបងាើ រក្រតវូ័បានុផ្សាសពិើផ្សាាយ យល់ និុងអនុុវ័តតបានុយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ។ ការអប់រសំ្សិីពីិ
អកុរកមេទិនុៃន័ុយគួឺរដែតមានុភាពិ�ាស់្សលាស់្ស�ំក្មេពាះអៃកពាក់ព័ិនិុដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

 
7e. ការង្កើល�កូកូមពស់ុការ��តផ្នែបបសុុ�ជីង្កើប្រ�

ការអប់រសំ្សក្រមាប់កុមារ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំអំំពីិការគិឺតដែបបសីុ្សជីក្មេក្រ� និុងការយល់�ឹងអំពីិហានិុភ័យច្នៃនុព័ិត៌មានុមិនុពិិត
តាមអីុនុ�ឺណិ៍តគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុការអប់រសំ្សិីពីិអកុរកមេឌីីជីីថល។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លនុ�វ័ការអប់រទំ�លំទ�លាយ ក្មេ�ីមីី
ក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិមនុុស្សស �ពិិក្មេស្សស្សសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងវ័�ីិដែ�លពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីការក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងអ�ើ
ឡាញ។233 

7f. ផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�ន�ត�វ�ិ�សុដ�ព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញជា�ាវូការង្កើ�កូែ�ុសាលាង្កើរៀន 
ការបណុិ៍ះប�ិលស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារក្រតវូ័ដែតបក្មេងើីត�ដែផ្សាៃកចាំបំា�់ច្នៃនុស្សញ្ហាា បក្រតបក្មេក្រងៀនុ ទាំងំកក្រមិត
បឋមសិ្សកា និុងម�យមសិ្សកា ក៏����ការក្មេ�ត តក្មេលីការបណុិ៍ះប�ិលអំពីិក្មេស្សវាកមេ�បនុតបនាេ ប់។ ក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុទាំងំអស់្សក្រតវូ័ដែត
បញ្ញេប់ការបណ៍តុ ះប�ត ល�កាតពិើកិ�េស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ យល់�ឹងពីិក្មេ�លការណ៍៍សាលាទាំក់ទង
នឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងផ្សាតល់ក្មេមក្មេរៀនុស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ�ល់សិ្សស្សស។ សាលាក្មេរៀនុ
ទាំងំអស់្សក្រតវូ័ដែតដែតងតាងំដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�លនាកំ្មេ�រកស្សតង់ដារសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 
និុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសាលាក្មេរៀនុស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

233. ស្ស�មក្មេមីលមាក្រតា 29 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ និុងដែផ្សាៃកពាក់ព័ិនិុច្នៃនុក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លង្កើ�៖

234. ក្មេនុះអា��នុរ�មាៃ ក់មកពីិគឺណ៍ៈកមាេ �ិការសុ្សវ័តាិភាពិសាលាក្មេរៀនុ អៃកអប់រ ំឬវាអា��នុរ�មាៃ ក់ក្មេ�កៃងុភ�មិ ឬគឺណ៍ៈកមាេ �ិការការពារកុមាររបស់្សស្ស�គឺមន៍ុ 
ដែ�លមានុតំ�ងសាលាក្មេរៀនុ។

ផ្នែត�តា�ំអែកូ�ះកូន្ទាផំ្នែ�ែកូការពារកុូមារ

សាលានីុមួយៗក្រតវូ័ដែតងតាងំអៃក�ឹកនាដំែផ្សាៃកការពារកុមារ។234 អៃក�ឹកនាមំាៃ ក់ៗទទួលបានុការបណ៍តុ ះប�ត លស្សតីពីិនីុតិវ័�ីិការពារ
កុមារ និុងការបណ៍តុ ះប�ត ល�ក់លាក់អំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។ អៃក�ឹកនានឹំុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការអនុុម័ត និុង
ការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារ (រមួទាំងំនីុតិវ័�ីិការពារ និុងក្របព័ិនិុរាយការណ៍៍អនាមិក) ក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ។ ពួិកក្មេគឺនឹុង
កាា យ��ំណុ៍�ទំនាក់ទំនុងស្សក្រមាប់កងើល់នានាទាំក់ទងនឹុងការការពារកុមារ និុងសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ ក្មេ�ីយនឹុង
បញ្ញា�នុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លបានុរាយការណ៍៍ក្មេ�អា�ំ�រពាក់ព័ិនិុ។ អៃក�ឹកនាគួំឺរដែតជួីយស្សក្រមលួ�ល់ដែផ្សានុការអនុតរាគឺម ក្មេ�ីមីកីារពារកុមារ
ពីិផ្សាលបាះពាល់ក្មេពិញក្មេលញ។

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់ក្មេ�លការណ៍៍ និុង�ាប់ការពារកុមារដែ�លមានុក្រសាប់របស់្សសាលា និុងធានាថាវារមួបញ្ញេ�លមា�ឌុីលស្សតីពីិ
សុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ។ កដែនុាង�ដែ�លមិនុមានុ ស្ស�មដែស្សើងរកការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត។ ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុ
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត 1-6 ស្សក្រមាប់ឧទាំ�រណ៍៍។

2. កៃងុករណី៍ទាំងំពីិរក្មេនុះ ក្រតវូ័ក្របាក�ថាការក្មេរៀប�ំស្សក្រមាប់ឆ្នាំៃ សិំ្សកានីុមួយៗរមួមានុការការពារ និុងវ័ធិានុការការពារកុមារ
ដែ�លទាំន់ុស្សម័យ ក្មេដាយនិុយ៉ាយក្មេ�កាន់ុក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុទាំងំអស់្សទាំក់ទងនឹុងទិ�ាភាពិទ�ក្មេ�ច្នៃនុបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិរបស់្ស
កុមារ។ ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត 2 ស្សក្រមាប់វ័គឺាសិ្សកាអនុឡាញដែ�លមានុស្សក្រមាប់បុគឺាលិកជួីរមុខ័។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ង្កើល�កូកូមពស់ុការអប់រំតាមប្របព័នធឌី�ជី�ថលផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�ន

ផ្សាសពិើផ្សាាយខ័ាឹមសារ រមួទាំងំកមេវ័�ីិជួីយ�ៃ លកុណ៍ៈច្នៃ�គឺ� ដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងី និុងបងាា ញក្មេ�ីមីជួីីយកុមារអភិវ័ឌីឍជំីនាញ
ឌីីជីីថល និុងផ្សាតល់សិ្សទិិអំ���ល់កុមារកៃងុការកសាងស្ស�គឺមន៍ុក្របកបក្មេដាយការក្មេ�រពិ ដែ�ល�កំ្រទ�ល់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ការអប់រតំាមក្របព័ិនិុឌីីជីីថលគួឺរដែតមានុលកុណ៍ៈរមួ ក្មេ�ីយគួឺរដែតក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលី�ំក្មេណ៍ះ�ឹងដែផ្សាៃកទិនុៃន័ុយនិុងក្របព័ិនិុ
ផ្សាសពិើផ្សាាយ រមួ�មួយនឹុងបញ្ហាា ទាំក់ទងនឹុងផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការយល់ក្រពិម។ ការអប់រសំ្សិីពីិការការពារកុមារក៏គួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិក្រងីក�ល់
ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំផំ្សាងដែ�រ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទតួនាទីរបស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការក្មេលីកកមពស់្សសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ។

B

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ធានាថាអកុរកមេឌីីជីីថលក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីបទពិិក្មេសា�ន៍ុតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំងំអស់្ស មិនុក្រតឹមដែតក្មេលីបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិ
បាុក្មេ�ះ ះក្មេទ ក្មេដាយសារកុមារ�ក្មេក្រ�ីនុដែ�លមិនុ��ល�ិតតសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុក មានុការក្មេបីក�ំ�រ�ំក្មេពាះ
ការយល់�ឹងទ�លំទ�លាយអំពីិឱ្យកាស្ស និុងហានិុភ័យ។ ស្ស�មក្រកក្មេ�កក្មេមីលមា�ដែ�ល DQ (ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត 
3) ច្នៃនុដែផ្សាៃកដែ�លគួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកក្មេ�ងី (ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុខាងក្មេក្រកាម) និុងធានាថារាល់ដែផ្សាៃកដែ�លពិិភាកាអំពីិ
ហានិុភ័យមានុក្មេលីកក្មេ�ងីក្មេលី 4Cs ទាំងំអស់្ស (ស្ស�មក្មេមីលដែផ្សាៃក ការកំណ៍ត់ហានិុភ័យ និុងការកាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់)។ 

2. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាការអប់រអំំពីិផ្សាា�វ័ក្មេភទ ក្មេពាលគឺឺផ្សាា�វ័ក្មេភទនិុងការយល់ក្រពិមក្រតវូ័បានុបក្មេក្រងៀនុក្មេ�កៃងុបរបិទច្នៃនុពិិភពិឌីីជីីថល 
ក្មេ�ីមីធីានាថាកុមារមានុអនុតរាគឺមន៍ុ�អតិបរមិា�ំក្មេពាះបញ្ហាា ពាក់ព័ិនិុដែ�លអា�ក្មេកីតមានុក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។ 

3. កំណ៍ត់ពីិកមេវ័�ីិអកុរកមេឌីីជីីថល�ភាសាស្សមរមយ ឬដែ�លមានុការបកដែក្របតាមតក្រមវូ័ការ។235 
4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាអកុរកមេឌីីជីីថលស្សក្រមាប់ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំកំ្រតវូ័បានុតក្រមឹមយ៉ាា ងក្រស្សងុ�មួយនឹុងអកុរកមេឌីីជីីថល

ស្សក្រមាប់កុមារ។ �នុធានុស្សក្រមាប់មាតាបិតាគួឺរដែតមានុលកុណ៍ៈវ័ជិីាមានុ និុងក្មេពិញក្មេលញ ក្រពិមទាំងំមិនុបងើឱ្យយមានុការ
ភ័យស្សាន់ុក្មេសាា �ួស្សក្មេ�តុអំពីិពិិភពិឌីីជីីថល ឬក្មេលីកទឹក�ិតតឱ្យយមានុវ័ធិានុការណ៍៍�ងន់ុ�ងរក្របឆ្នាំងំនឹុងកុមារ។236 

5. ពិិនិុតយក្មេមីលក្រកមុ�ីុនុបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លផ្សាតល់កមេវ័�ីិអកុរកមេឌីីជីីថលឥតគិឺតច្នៃថាស្សក្រមាប់ទាំងំកុមារ និុងមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័។ 
កមេវ័�ីិទាំងំក្មេនុះក្មេក្រ�ីនុដែតក្រតវូ័បានុអភិវ័ឌីឍយ៉ាា ងលអ និុងមានុក្របសិ្សទភិាពិខាា ងំ បាុដែនុតមិនុបានុកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍
ហានិុភ័យដែផ្សាៃកពាណិ៍ជីាកមេ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាខ័ាួនុវា�េ ល់ក្មេនាះក្មេទ។ ក្របសិ្សនុក្មេបី�ំក្មេ�ះក្រសាយកៃងុក្រស្សកុគឺឺ
ក្រតវូ័ក្មេក្របីកមេវ័�ីិទាំងំក្មេនុះ ស្ស�មពិិនិុតយក្មេមីលថាពួិកវាក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្រគឺប់ទិ�ាភាពិច្នៃនុហានិុភ័យ រមួទាំងំ�ំក្មេ�ះក្រសាយដែ�ល
បក្មេងើីតក្មេដាយកមេវ័�ីិខ័ាួនុវា�េ ល់ផ្សាងដែ�រ។

235. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ អកុរកមេឌីីជីីថល,  ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ។
236. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុង�ំក្មេណ៍ះ�ឹងឌីីជីីថល៖ �នុធានុស្សក្រមាប់ឪពុិកមាត យ, ម�លនិុ�ិអប់រ ំGeorge Lucas ឆ្នាំៃ  ំ2012។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Pages/Digital-Literacy.aspx
https://www.edutopia.org/digital-literacy-technology-parent-resources
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�សពី�ាយខ្ញុំាះមសារអប់រំ

ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុឌីីជីីថលកាន់ុដែតរកីរាលដាល សិ្សស្សស និុងក្រគឺនឹូុងក្រតវូ័បានុបក្មេក្រងៀនុជំីនាញ ចាំបំា�់ស្សក្រមាប់ការ
ក្របាក្រស័្សយទាំក់ទង�មួយក្របព័ិនិុឌីីជីីថល ក្មេ�ីមីទីទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុក្មេពិញក្មេលញពីិខ័ាឹមសារកមេវ័�ីិសិ្សកា ទាំងំ�ភាសា កៃងុ
ក្រស្សកុ និុងអនុតរ�តិបានុយ៉ាា ងក្មេពិញក្មេលញ។

C

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់អំពីិខ័ាឹមសារអប់រលំអដែ�លទាំក់ទងនឹុងកមេវ័�ីិសិ្សកា ឬស្សកមេភាពិក្មេក្រ�កមេវ័�ីិសិ្សការបស់្សសាលា។
2. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាលកុខ័ណ៍ឌ ច្នៃនុការក្មេក្របីក្របាស់្សគឺឺស្សមរមយស្សក្រមាប់ឯកជីនុភាពិ និុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សសិ្សស្សស។
3. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាសិ្សស្សសទាំងំអស់្ស ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិក្មេភទ ពិិការភាពិ និុងសាា នុភាពិក្មេស្ស�ាកិ�េស្សងាម អា���លក្មេក្របីក្របាស់្ស

�នុធានុបានុ៖ ក្មេនុះអា�តក្រមវូ័ឱ្យយមានុការពិិចាំរ�ក្មេលីការតភាា ប់ លទភិាពិទទួលបានុ (រមួទាំងំទិនុៃន័ុយ) និុងការ��ល
ក្មេក្របីឧបករណ៍៍ស្សមរមយ។

4. ពិិនិុតយក្មេមីល�នុធានុពីិសាា ប័នុលីកី្មេឈាេ ះ - ឧទាំ�រណ៍៍ សាកលវ័ទិាល័យ សាលាក្មេរៀនុ អងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាល - ដែ�ល
ក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ជី�នុកៃងុមុខ័វ័�ិា  និុង�នុធានុ�ក្មេក្រ�ីនុក្របក្មេភទ។ ស្សក្រមាប់មុខ័វ័�ិា មួយ�ំនួុនុ វាអា��ការក្របក្មេសី្សរកៃងុ
ការពិិចាំរ�ក្មេលីតច្នៃមាច្នៃនុការបកដែក្រប ឬការក្មេក្របីក្របាស់្សឯកសារដែ�លមានុក្រសាប់ ��ងបក្មេងើីតឯកសារថេីស្សនាា ង។ 
កៃងុករណី៍ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ការដាក់កំ�ិត ឬកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ឯកសារ�ភាសាកៃងុក្រស្សកុ ដែ�លក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីវ័បី�ម៌ 
ឬក្របវ័តតិសាក្រស្សតកៃងុតំបន់ុ ក្របដែ�ល�ការវ័និិុក្មេយ៉ាគឺ�៏សំ្សខាន់ុមួយ។

5. ពិិចាំរ�ថាលទភិាពិអា�រកបានុយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយច្នៃនុឯកសារអនុឡាញគួឺរដែតអនុុញ្ហាា តឱ្យយមានុការពិក្រងីកក្មេលីមុខ័វ័�ិា
ក្មេលីស្សពីិការបក្មេក្រងៀនុជំីនាញដែ�លមានុក្មេ�កៃងុក្រស្សកុ - ក្មេទាំះបី�យ៉ាា ង�ក៏ក្មេដាយ វាក្មេ�ដែត�ករណី៍ដែ�លក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុ
កៃងុថាៃ ក់ក្មេរៀនុដែ�លបានុទទួលការបណ៍តុ ះប�ត លផ្សាតល់នុ�វ័បទពិិក្មេសា�ន៍ុខុ័ស្ស�ៃ ក្របកបក្មេដាយគុឺណ៍ភាពិ�ំក្មេពាះការក្មេរៀនុ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់

124

5RIGHTS

ការអប់់រំ7

ង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�អំព�ទំ�នែន័យ

កមេវ័�ីិស្សិីពីិការយល់�ឹងអំពីិទិនុៃន័ុយនឹុងក្រតវូ័បានុដែណ៍នាកំ្មេ�ក្មេលីកមេវ័�ីិសិ្សការបស់្សសាលាទាំងំម�ល។ កមេវ័�ីិក្មេនុះនឹុងអប់រកុំមារអំពីិ
វ័�ីិដែ�លទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺអា�នឹុងក្រតវូ័បានុក្មេក្របីក្របាស់្ស ក្មេ�ីយនឹុងផ្សាតល់នុ�វ័ការយល់�ឹង�ម�លដាា នុអំពីិក្មេស្ស�ាកិ�េទិនុៃន័ុយ។ វានឹុង៖ 
ស្សងើត់�ងន់ុ និុងក្មេលីកទឹក�ិតត�ល់ការក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល�វ័ជិីាមានុ ស្សើ័យភាពិ និុងដែបបច្នៃ�ៃក្របឌិីតពីិកុមារ, កំណ៍ត់យ៉ាា ង
�ាស់្សនុ�វ័ហានិុភ័យ អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងលទផិ្សាលកៃងុស្សងាមក្មេដាយសារការក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិា និុងមានុក្មេ�លបំណ៍ងធានាថា
វ័ធិានុការការពារ និុងបងាើ រក្រតវូ័បានុផ្សាសពិើផ្សាាយ យល់ និុងអនុុវ័តតបានុយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ។ ការអប់រសំ្សិីពីិអកុរកមេទិនុៃន័ុយគួឺរដែតមានុ
ភាពិ�ាស់្សលាស់្ស�ំក្មេពាះអៃកពាក់ព័ិនិុដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលី សុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

ការង្កើល�កូកូមពស់ុការ��តផ្នែបបសុុ�ជីង្កើប្រ�

ការអប់រសំ្សក្រមាប់កុមារ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំអំំពីិការគិឺតដែបបសីុ្សជីក្មេក្រ� និុងការយល់�ឹងអំពីិហានិុភ័យច្នៃនុព័ិត៌មានុមិនុពិិតតាម
អីុនុ�ឺណិ៍តគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុការអប់រសំ្សិីពីិអកុរកមេឌីីជីីថល។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លនុ�វ័ការអប់រទំ�លំទ�លាយ ក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្ស
ការយល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិមនុុស្សស �ពិិក្មេស្សស្សសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងវ័�ីិដែ�លពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីការក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងអ�ើឡាញ។237 

D

E

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយពិិចាំរ�អំពីិ�នុធានុ និុងស្សកមេភាពិដែ�លមានុក្មេ�កៃងុ�ំណុ៍� A-C ខាងក្មេលី។

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយពិិចាំរ�អំពីិ�នុធានុ និុងស្សកមេភាពិដែ�លមានុក្មេ�កៃងុ�ំណុ៍� A-C ខាងក្មេលី។

237. ស្ស�មក្មេមីលមាក្រតា 29 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ និុងដែផ្សាៃកពាក់ព័ិនិុច្នៃនុក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�ន�ត�វ�ិ�សុដ�ព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញជា�ាូវការង្កើ�កូែ�ុសាលាង្កើរៀន

ការបណុិ៍ះប�ិលស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារក្រតវូ័ដែតបក្មេងើីត�ដែផ្សាៃកចាំបំា�់ច្នៃនុស្សញ្ហាា បក្រតបក្មេក្រងៀនុ ទាំងំកក្រមិត
បឋមសិ្សកា និុងម�យមសិ្សកា ក៏����ការក្មេ�ត តក្មេលីការបណុិ៍ះប�ិលអំពីិក្មេស្សវាកមេ�បនុតបនាេ ប់។ ក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុទាំងំអស់្សក្រតវូ័ដែត
បញ្ញេប់ការបណ៍តុ ះប�ត ល�កាតពិើកិ�េស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ យល់�ឹងពីិក្មេ�លការណ៍៍សាលាទាំក់ទងនឹុង
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងផ្សាតល់ក្មេមក្មេរៀនុស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ�ល់សិ្សស្សស។ សាលាក្មេរៀនុទាំងំអស់្ស
ក្រតវូ័ដែតដែតងតាងំកុមារឱ្យយមានុសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត នាកំ្មេ�រកស្សតង់ដារសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមអិុនុ�រក្មេណ៍ត និុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័កៃងុ
ការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសាលាក្មេលី សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

F

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយពិិចាំរ�អំពីិ�នុធានុ និុងស្សកមេភាពិដែ�លមានុក្មេ�កៃងុ�ំណុ៍� A-C ខាងក្មេលី។

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

អប់រំកុូមារអំព�អកុូរកូមមឌី�ជី�ថលជាផ្នែ�ែកូនៃនយុទំធសាប្រសុី ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាថាពួកូង្កើ�អាចទំទួំល�នអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍ព�បង្កើចចកូវទិំាង្កើដ្ឋាយ
ម�នមានង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ។ ប្របការង្កើន�នះ�អនុញ្ជាញ តឱ្យយកុូមារអភ�វឌីឍជំីន្ទាញការ��តផ្នែបបសុុ�ជីង្កើប្រ� ផ្នែ�លនះ�ជួីយពួកូង្កើ�ឱ្យយសាគ ល់ ន��
យល់ព�ផ្នែ�ែកូលអ ន��អាប្រកូក់ូនៃនអាកូបីកូ�រយិ៉ារបស់ុពួកូង្កើ�ង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ ង្កើទាំ�ប�ជាការបង្ហាា ញ�ល់កុូមារអំព�ង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ
ផ្នែ�លអាចង្កើកូ�តង្កើ���តាមអនឡាញមានសារៈសំុខាន់ក៏ូង្កើដ្ឋាយ ក៏ូវានះ�មានប្របសុ�ទំធភាពលុ�ប្រតាផ្នែតវាប្រតវូ�នរមួបញ្ចចូលជាផ្នែ�ែកូនៃន
កូមមវ�ិ�អកុូរកូមមឌី�ជី�ថល�៏ទូំលំទូំលាយ ផ្នែ�ល�ួរផ្នែតមានលកុូណ៍ៈសុមប្រសុបតាមអាយុ ន��ង្កើ�ីតង្កើល�ជំីន្ទាញ ន��សុមតភិាព។ ការ
រមួបញ្ចចូលង្កើ�ល�ំន�តសុ�កូាព�សុ�គម ន��អារមមណ៍៍ង្កើ�កូែុ�ការអប់រំសុុវតិ�ភាពតាមអនឡាញមានសារៈសំុខាន់ ង្កើប្រពា�ង្កើ�ល�ំន�ត
ទាំ�ំង្កើន�នះ��បំ្រទំការយល់�ះ� ន��ការប្រ�ប់ប្រ��អារមមណ៍៍របស់ុសុ�សុស ង្កើ��ម �ីឱ្យយមានទំំន្ទាក់ូទំំន�ប្របកូបង្កើដ្ឋាយលកុូណ៍ៈលអ ន��
ប្របកូបង្កើដ្ឋាយការង្កើ�រព ទាំ�ំតាមអនឡាញ ន��ង្កើប្រ�បណីាញ។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឆ្នាំៃ  ំ2020238

ធ្លាន្ទាឱ្យយមានការអប់រំប្របកូបង្កើដ្ឋាយ�ុណ៍ភាពន��សុមភាព ន��ង្កើល�កូកូមពស់ុឱ្យកាសុសុ�កូាង្កើពញមួយជី�វតិសុប្រមាប់ទាំ�ំអស់ុ�ែ ។

ក្របភពិ៖ ក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍន៍ុក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ 4239

238. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ  ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
239. ក្មេ�លក្មេ�ទី 4៖ ធានាឱ្យយមានុការអប់រកំ្របកបក្មេដាយគុឺណ៍ភាពិដែ�លមានុលកុណ៍ៈរមួបញ្ញេ�ល និុងស្សម�ម៌ និុងក្មេលីកកមពស់្សឱ្យកាស្សសិ្សកាក្មេពិញមួយជីីវ័តិស្សក្រមាប់

ទាំងំអស់្ស�ៃ ។ អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2017។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_b5fec426d50d4a21b721489099b5781f.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/goal-04/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/goal-04/
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ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទា�ននូវន�ត�វ�ិ�សុុវតិ�ភាពង្កើល�ប្របព័នធអនឡាញ�ាូវការរបស់ុកុូមារង្កើ�កូែុ�សាលាង្កើរៀន
 
ក្មេនុះក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់គឺមាា តក្មេ�កៃងុនីុតិវ័�ីិស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សសាលា។ វានឹុងតាមដានុការវ័វិ័តត
ក្មេ�ៀបនឹុង�ំក្មេណី៍រការ F ('ដែណ៍នានីំុតិវ័�ីិស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិក្របព័ិនិុអនុឡាញ�ផ្សាា�វ័ការ�ល់កុមារក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ')។

គឺឺ�ដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 
ច្នៃនុវ័គឺាបណ៍តុ ះប�ត លក្រគឺ?ូ

ក្មេតីសាលាបឋមសិ្សកា និុងម�យមសិ្សកា 
មានុអៃក�ឹកនាដំែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមអនុឡាញដែ�រឬក្មេទ?

ក្មេតីសាលាបឋមសិ្សកា និុងម�យមសិ្សកា 
មានុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមអនុឡាញដែ�រឬក្មេទ?

ក្មេតីសាលាបឋមសិ្សកាទាំងំអស់្សមានុផ្សាតល់ 
វ័គឺាសិ្សកាសុ្សវ័តាិភាពិតាមអនុឡាញ�ល់សិ្សស្សសដែ�រឬក្មេទ?

a. ដែតងតាងំអៃក�ឹកនាដំែផ្សាៃកការពារកុមារ
b. ក្មេលីកកមពស់្សការអប់រតំាមក្របព័ិនិុឌីីជីីថលដែ�លអា���ល

ក្មេក្របីក្របាស់្សបានុ
c. ផ្សាសពិើផ្សាាយខ័ាឹមសារអប់រំ
d. ក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិទិនុៃន័ុយ
e. ការក្មេលីកកមពស់្សការគិឺតដែបបសីុ្សជីក្មេក្រ�
f. ដែណ៍នាអំំពីិនីុតិវ័�ីិស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ

ឡាញ�ផ្សាា�វ័ការក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ

ក្មេតីសាលាម�យមសិ្សកាទាំងំអស់្ស 
ផ្សាតល់វ័គឺាសិ្សកាសុ្សវ័តាិភាពិតាមអនុឡាញ�ល់សិ្សស្សសដែ�រឬក្មេទ?

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

ការង្កើ�ា�យតបសំុណួ៍រ
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�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

1. កូញ្ចចប់ង្កើប្រតៀមលកុូណ៍ៈឌី�ជី�ថលរបស់ុកុូមារ DQ៖ ការង្កើរៀនតាមប្របព័នធង្កើអ��ចប្រតនូ�កូង្កើ��ា�រយៈង្កើពល 8 នៃថងសុប្រមាប់កុូមារ (អាយុ 
8-12 ឆ្នាំែ )ំ ន��ឪពុកូមីាយ240

ក្មេនុះគឺឺ�កមេវ័�ីិសិ្សកាតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុករយៈក្មេពិល 8 ច្នៃថង ដែ�លរយៈក្មេពិល 8 ច្នៃថងក្មេនុះ កុមារក្មេរៀនុស្ស�ក្រតពីិជំីនាញភាពិ�ពិលរ�ា
តាមក្របព័ិនិុឌីីជីីថល (Digital Citizenship) �ំនួុនុ 8 ក្មេដាយមានុការ�កំ្រទតិ�តួ�បំផុ្សាតពីិឪពុិកមាត យ ឬក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុ។ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�ល
កុមារបញ្ញេប់ជំីនាញភាពិ�ពិលរ�ាតាមក្របព័ិនិុឌីីជីីថលនីុមួយៗ ឪពុិកមាត យទទួលបានុបណ៍ះពិិនុេុ DQ តាមរយៈអីុដែមល ក្មេដាយក្មេរៀបរាប់
លមអិតអំពីិវ័ឌីឍនុភាពិរបស់្សក�នុពួិកក្មេគឺ និុងការក្របឈមមុខ័នឹុងហានិុភ័យតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។ ឪពុិកមាត យក៏ទទួលបានុ�ាប់�មាងឌីីជីីថល
ច្នៃនុក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ដែណ៍នា ំDQ ស្សក្រមាប់ឪពុិកមាត យ (DQ Parenting Handbook) ផ្សាងដែ�រ ក្មេ�ីមីជួីីយពួិកក្មេគឺដែកលមអ DQ របស់្សក្រគឺសួារពួិកក្មេគឺ
ទាំងំម�ល។

2. សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមអនឡាញង្កើ�អាប្រ�ី�កូខា�តីូ�241

ក្មេគឺ�ទំព័ិរក្មេនុះផ្សាតល់ការដែណ៍នាសំ្សិីពីិអនុតរកមេស្សក្រមាប់អៃកអប់រ ំនិុងអៃកដែថទាំទំាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិតាមអនុឡាញរបស់្សកុមារ។ អៃកដែថទាំ ំ
និុងអៃកអប់រកំ្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតតឱ្យយដែ�ករដំែលកយុទសិាក្រស្សត ឬក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសាលារបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�ក្មេលីក្មេវ័ទិកា។ 

3. សុមា�មជាត�នៃនអែកូច�តីសាប្រសុីរបស់ុសាលា - ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ សុប្រមាប់សាលាង្កើរៀនផ្នែ�លមានសុុវតិ�ភាព ន��ង្កើជា�ជ័ីយ242 
ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្មេនុះផ្សាតល់�អនុុសាស្សន៍ុអំពីិរក្មេបៀបពិក្រងឹងស្សនុតិសុ្សខ័ផ្សាា�វ័កាយ និុងផ្សាា�វ័�ិតតរបស់្សកុមារ និុងយុវ័ជីនុ តាមរយៈយុទសិាក្រស្សតស្សក្រមាប់
សាលាក្មេរៀនុដែ�លមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងការ�កំ្រទ។ 

4. ប្រកូមុការង្ហារអនីរជាត�សុី�ព�ការការពារកុូមារ - សីុ�់ដ្ឋារការពារកុូមារអនីរជាត� ន��ការរំពះ�ទុំកូ243

របាយការណ៍៍ក្មេនុះក្មេរៀប�ំក្មេដាយគឺណ៍ៈកមាេ �ិការវាយតច្នៃមាសាលាក្មេរៀនុ ផ្សាតល់នុ�វ័លកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័ស្សក្រមាប់ការវាយតច្នៃមាការការពារកុមារ
ស្សក្រមាប់ភាៃ ក់ងារទទួលសាា ល់គុឺណ៍ភាពិអប់រ ំនិុងអ�ិការកិ�េ។ 

5. ប្រកូមុប្របះកូាសាលាអនីរជាត�244 
ក្មេគឺ�ទំព័ិរក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័ការដែណ៍នា ំនិុងឧបករណ៍៍មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុស្សក្រមាប់អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកអប់រទំាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ និុង
យុវ័ជីនុ។ វាផ្សាតល់�ឧទាំ�រណ៍៍អំពីិសិ្សកុាសាលាស្សតីពីិការការពារកុមារ សិ្សកុាសាលាស្សិីពីិសុ្សខ័ភាពិផ្សាា�វ័�ិតត និុងសុ្សខុ័មាលភាពិ និុង
ស្សតង់ដារក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សបុគឺាលិកដែ�លមានុសុ្សវ័តាិភាពិ�ងមុនុ។ល។ 

6. NSPCC ការបណុី៍�បណីាលសុដ�ព�សុុវតិ�ភាពតាមអនឡាញជាភាសាអ�់ង្កើ�ាសុ245 
វ័គឺាសិ្សកាតាមអីុនុ�ឺណិ៍តក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សពីិិសុ្សវ័តាិភាពិស្សក្រមាប់អៃកដែថទាំអំំពីិរក្មេបៀប និុងអើីដែ�លក្រតវូ័ក្របងុក្របយ័តៃ
ទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិតាមអនុឡាញរបស់្សកុមារ។ វារមួបញ្ញេ�លបញ្ហាា សំ្សខាន់ុៗ���� កំដែណ៍ទក្រមង់ក្មេ�រកភាពិក្រជីលុនិុយម និុងភាពិ
ក្រជីលុនិុយម, ការស្សមាុតក្មេ�ើីបាប និុងការបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

240. �លនាភាពិ�ពិលរ�ាតាមក្របព័ិនិុឌីីជីីថលស្សកលស្សក្រមាប់កុមារដែ�លមានុអាយុ 8-12 ឆ្នាំៃ  ំ វ័ទិាសាា នុ DQ។
241. សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ វ័បិផ្សាតថលអប់រ ំThutong។
242. ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្សក្រមាប់សាលាក្មេរៀនុក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ និុងក្មេ�គឺជ័ីយ ស្សមាគឺម�តិច្នៃនុអៃក�ិតតសាក្រស្សតរបស់្សសាលាឆ្នាំៃ  ំ2013។ 
243. ស្សតង់ដារដែ�លបានុក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិស្សក្រមាប់ការការពារកុមារដែ�លក្រតវូ័បានុអនុុម័តក្មេដាយទីភាៃ ក់ងារវាយតច្នៃមាសាលាក្មេរៀនុ មជីឈមណ៍ឌ លអនុតរ�តិស្សក្រមាប់កុមារដែ�លបានុ

បាត់ខ័ាួនុ និុងកុមារទទួលរងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេឆ្នាំៃ  ំ2021។  
244. �នុធានុ ក្រកមុក្របឹកាសាលាអនុតរ�តិ។
245. ក្មេស្ស�កីិក្មេផីិ្សាមអំពីិការការពារ និុងការបណ៍តុ ះប�ត លការការពារកុមារ អងាការស្សមាគឺម�តិស្សក្រមាប់ការទប់សាើ ត់អំក្មេពីិក្មេឃ្លាំរក្មេ��ំក្មេពាះកុមារ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.dqinstitute.org/dqeverychild/
https://www.dqinstitute.org/dqeverychild/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/systems-level-prevention/a-framework-for-safe-and-successful-schools
https://www.icmec.org/education-portal/child-protection-standards/
https://www.cois.org/about-cis/child-protection/resources
Introduction to safeguarding and child protection training, National Society for the Prevention of Cruelty to Children.
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246. Young and eSafe  ការយិ៉ាល័យ eSafety Commissioner។
247. អើីក្រគឺប់យ៉ាា ងដែ�លអៃកក្រតវូ័ការក្មេ�ីមីបីក្មេក្រងៀនុពីិភាពិ�ពិលរ�ាកៃងុក្របព័ិនិុឌីីជីីថល, ការអប់រ�ំំក្មេណ៍ះ�ឹងទ�ក្មេ�។
248. ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ស្សកមេភាពិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ - ក្មេ�ើីការ�មួយ Sango, ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ។ 
249. ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ស្សកមេភាពិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ - មគឺាុក្មេទេស្សក៍ក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុ, ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ។ 
250. Digiworld - ឧទាំ�រណ៍៍អំពីិរក្មេបៀបដែ�លក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU ស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអា�ដែ�កចាំយបានុកៃងុការអនុុវ័តត�េ ល់, ស្ស�ភាពិ

ទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ អនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
251. ឧបករណ៍៍បក្មេក្រងៀនុ, Childnet។  
252. ការបក្មេក្រងៀនុស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ, នាយកដាា នុអប់រ ំឆ្នាំៃ  ំ2019។
253. EndOCSEA@Europe Activities - �ំក្មេណី៍រផ្សាសងក្មេក្រពិង�៏រកំ្មេភីបរបស់្ស Kiko បនុតកៃងុយុគឺស្សម័យឌីីជីីថល ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2020។ 

7. ឧទាំ�រណ៍៍សុដ�ព��នធ្លានអប់រំផ្នែ�ល�បំ្រទំ�ល់សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមអនឡាញ 

A. កូមមវ�ិ�សុ�កូា�ំរ ូ- កូមមវ�ិ�សុ�កូាសុប្រមាប់យុវជីន ន��សុុវតិ�ភាពតាមប្របព័នធង្កើអ��ចប្រតនូ�កូព�ការយិ៉ាល័យ សុែ�ការសុុវតិ
ភាពតាមប្របព័នធង្កើអ��ចប្រតនូ�កូរបស់ុប្របង្កើទំសុអូប្រសីាល�246

ក្មេគឺ�ទំព័ិរក្មេនុះផ្សាតល់�នុធានុ����វ័កី្មេ�អ�ខ័ាីៗ  និុងខ័ាមឹសារអប់រកំ្មេ�ីមីជួីីយ យុវ័ជីនុកៃងុការក្មេរៀនុស្ស�ក្រតពីិអាកបីកិរយិ៉ាវ័ជិីាមានុ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

B. ង្កើមង្កើរៀនឥត��តនៃថាសុដ�ព�ការអប់រំចំង្កើណ៍�ទូំង្កើ�របស់ុប្របព័នធ�សពី�ាយ ង្កើ��ម �ីបង្កើប្រ�ៀនពលរ�ាកូែ�ុប្របព័នធឌី�ជី�ថលង្កើ� កុូមារប្រ�ប់វយ័247

ក្មេគឺ�ទំព័ិរក្មេនុះផ្សាតល់ក្មេមក្មេរៀនុក្មេដាយឥតគិឺតច្នៃថា ក្មេ�ីមីជួីីយកុមារ និុងយុវ័ជីនុទទួលបានុជំីនាញស្សិពីីិភាពិ�ពិលរ�ាកៃងុក្របព័ិនិុ
ឌីីជីីថល។ �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេមក្មេរៀនុរមួមានុការក្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា ����ការស្សមាតុក្មេ�ើីបាបតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងឯកជីនុភាពិ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

C. សុ�ភាពទូំរ�មន្ទា�មន៍អនីរជាត�៖ ង្កើសុៀវង្កើ�សុកូមមភាពសុុវតិ�ភាពតាមប្របព័នធអនឡាញ248

ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ស្សកមេភាពិសុ្សវ័តាភិាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័ការដែណ៍នាអំំពីិអនុុស្សញ្ហាា ស្សតពីីិសិ្សទិិ កុមារ និុងលំហាត់
មួយ�ំនួុនុអំពីិរក្មេបៀបក្មេ�ើីអនុតរកមេក្មេដាយសុ្សវ័តាភិាពិ�មួយមនុុស្សសក្មេ�ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត។ 

D. សុ�ភាពទូំរ�មន្ទា�មន៍អនីរជាត�៖ ការផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុប្រ�ូ249

ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ដែណ៍នាកំ្មេនុះមានុការដែណ៍នា ំនិុង�នុធានុស្សក្រមាប់ការបំក្មេពិញលំហាត់សុ្សវ័តាភិាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំងំក្មេនុះ
ក្មេ�កៃងុបរយិ៉ាកាស្សថាៃ ក់ក្មេរៀនុ�មួយកុមារដែ�លមានុអាយុ 9-12 ឆ្នាំៃ ។ំ ក្មេ�លបំណ៍ងច្នៃនុស្សកមេភាពិគឺឺក្មេ�ីមីបំីផុ្សាស្សគំឺនិុត
សិ្សស្សស និុងក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុឱ្យយមានុការស្សនុេនាអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាភិាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងរក្មេបៀបក្មេដាះក្រសាយពួិកបញ្ហាា
ទាំងំក្មេនុះ។ 

E. ITU Digiworld៖ ជាឧទាំ�រណ៍៍អំព�រង្កើបៀបផ្នែ�លង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុ ITU សុី�ព�ការការពារកុូមារតាមប្របព័នធ
អនឡាញអាចផ្នែចកូចាយ�នកូែ�ុការអនុវតី250

ឯកសារក្មេនុះបងាា ញពីិរក្មេបៀបដែ�លក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU អា�ក្មេក្របីបានុ ក្មេ�ីមីអីភិវ័ឌីឍដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាភិាពិកុមារ 
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

F. កូញ្ចចប់ឧបកូរណ៍៍បង្កើប្រ�ៀនអនីរជាត� Childnet251

ហីានុក្មេក្រកាកក្មេ�ងី ហីានុនិុយ៉ាយ! កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍បក្មេក្រងៀនុគឺឺ��នុធានុដែផ្សាអកក្មេលីភាពិ�ក់ដែស្សតង អនុតរកមេ និុងដែផ្សាអកក្មេលី
ក្មេស្ស�រយីា� ដែ�លក្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា ច្នៃនុការក្មេបៀតក្មេបៀនុផ្សាា�វ័ក្មេភទតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុ�ំក្មេ�មក្មេកេងដែ�លមានុអាយុ 
13-17 ឆ្នាំៃ ។ំ កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះមានុដែផ្សានុការក្មេមក្មេរៀនុ�ំនួុនុ 4 ដែ�លមានុដែខ័សភាពិយនុតអម�មួយ សា�់ក្មេរឿង�សំ្សក្មេ�ង 
សិ្សកុាសាលា និុងបទបងាា ញអំពីិស្សនុៃបិាត។ 

G. ការផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុ - ការបង្កើប្រ�ៀនសុដ�ព�សុុវតិ�ភាពតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូែ�ុសាលាង្កើរៀន252

ក្មេនុះគឺឺ�ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាដំែ�ល�កំ្រទ�ល់សាលាក្មេរៀនុកៃងុការបក្មេក្រងៀនុសិ្សស្សសរបស់្សពួិកក្មេគឺពីិរក្មេបៀបរកាសុ្សវ័តាភិាពិក្មេ�ក្មេលី
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេលីមុខ័វ័�ិា ថេី និុងមានុក្រសាប់របស់្សសាលា។ 

H. ប្រកូមុប្របះកូាអឺរ ាបុ EndOCSEA Kiko ប្រពមទាំ�ំង្កើសុៀវង្កើ� ន��វើង្កើ�អូ Manymes253

ក្មេនុះគឺឺ�ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ក្មេរឿង និុងវ័កី្មេ�អ�ដែ�លដាក់ឱ្យយ�ំក្មេណី៍រការក្មេដាយក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ដែ�លផ្សាតល់�ការដែណ៍នា�ំល់ទាំងំអៃកដែថទាំ ំ
និុងកុមារត��ៗអំពីិរក្មេបៀបក្មេក្របីក្របាស់្សអីុនុ�ឺណិ៍តក្មេដាយសុ្សវ័តាភិាពិ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.esafety.gov.au/educators/classroom-resources/young-and-esafe
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_71d2c54c8a6e44d4b97d70193bd92ae9.pdf
https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/Digiworld-How-to-use.pdf
https://www.childnet.com/resources/step-up-speak-up/teaching-toolkit
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/811796/Teaching_online_safety_in_school.pdf
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/kiko-s-exciting-adventures-continue-in-the-digital-age
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ការអប់់រំ7

8. ប្រសុ�លង្ហាើ ៖ យុទំធន្ទាការ WebFighter254

ក្មេគឺ�ទំព័ិរក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័ការដែណ៍នា ំនិុងឧបករណ៍៍មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុស្សក្រមាប់អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកអប់រទំាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ និុង
យុវ័ជីនុ។ វាផ្សាតល់�ឧទាំ�រណ៍៍អំពីិសិ្សកុាសាលាស្សតីពីិការការពារកុមារ សិ្សកុាសាលាស្សិីពីិសុ្សខ័ភាពិផ្សាា�វ័�ិតត និុងសុ្សខុ័មាលភាពិ និុង
ស្សតង់ដារក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សបុគឺាលិកដែ�លមានុសុ្សវ័តាិភាពិ�ងមុនុ។ល។ 

9. កូមមវ�ិ� Swipe Safe255

កមេវ័�ីិ Swipe Safe ជួីយយុវ័ជីនុឱ្យយក្មេក្របីអីុនុ�ឺណិ៍តក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ ក្មេដាយអប់រពួំិកក្មេគឺអំពីិហានិុភ័យដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ ����
ការក្មេបាកក្របាស់្សតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ការស្សមាុតក្មេ�ើីបាបឬការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងផ្សាតល់ឱ្យយពួិកក្មេគឺនុ�វ័យុទសិាក្រស្សតក្មេ�ីមីកីារពារខ័ាួនុ។ 
កមេវ័�ីិសិ្សកាក្រតវូ័បានុដែកស្សក្រមលួក្មេដាយអងាការមិនុដែមនុរដាា ភិបាលកៃងុក្របក្មេទស្សក្មេវ័ៀត�ម ឡាវ័ និុងមីយ៉ាា ន់ុមាា ។ Swipe Safe ក្របម�ល
ផ្សាតុំឪពុិកមាត យ យុវ័ជីនុ សាលាក្មេរៀនុ និុងដែផ្សាៃកឯកជីនុ ក្មេ�ីមីកី្មេ�ីរតួនាទីយ៉ាា ងស្សកមេកៃងុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ កមេវ័�ីិក្មេនុះ
ផ្សាតល់ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សក្រមាប់មាេ ស់្ស/អៃកក្រគឺប់ក្រគឺងហាងកាក្មេ�ើអីុនុ�ឺក្មេណ៍តក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងក្មេដាះក្រសាយហានិុភ័យ និុង
ក្រពឹិតតិការណ៍៍មិនុលអដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ�ំក្មេពាះកុមារ ចាំប់ពីិក្របព័ិនិុអនុឡាញរ��ត�ល់អ�ើឡាញ និុងពីិអ�ើឡាញក្មេ�អនុឡាញវ័ញិ។ វា
ក៏ជួីយ�ល់សាលាក្មេរៀនុកៃងុការអភិវ័ឌីឍក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងការដែណ៍នាអំំពីិសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញផ្សាងដែ�រ។ 

10. កូញ្ចចប់អកុូរកូមមឌី�ជី�ថល (DLP)256

កញ្ញេប់អកុរកមេឌីីជីីថលជីនុ�តិហាា �ដែ�លផ្សាលិតក្មេដាយអងាការ UNICEF ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីផិី្សាល់ឱ្យយកុមារនុ�វ័ជំីនាញ
អកុរកមេឌីីជីីថល និុងធានាថាពួិកក្មេគឺមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងមានុភាពិ�ន់ុក្មេ�កៃងុលំ�អីុនុ�ឺណិ៍ត។ វាក៏មានុស្សមាស្សធាតុដែ�លក្មេ�ត តក្មេលី
ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំក្មេដាយផ្សាតល់សិ្សទិិអំ���ល់ពួិកក្មេគឺកៃងុការ�កំ្រទសិ្សស្សសឱ្យយរកាសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ �ពិិក្មេស្សស្សកៃងុ
ក្រ�ដែ�លមានុ COVID-19 ក្មេនុះ ដែ�លការក្មេរៀនុពីិ�មាង យបានុកាា យ�បទដាា នុមួយ។

254. វ័ទិាសាា នុ Goethe-Institut

255. ChildFund Swipe Safe, ChildFund Alliance ឆ្នាំៃ  ំ2019។
256. កញ្ញេប់អកុរកមេឌីីជីីថល (DLP), UNICEF ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

 https://childfundalliance.org/resources/media-gallery/460-childfund-swipe-safe
https://childfundalliance.org/resources/media-gallery/460-childfund-swipe-safe
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/jodame_unicef_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjodame%5Funicef%5Forg%2FDocuments%2FUNICEF%20%2D%20Work%20Files%2FChild%20Online%20Protection%20docs%2FImplementation%20Docs%20%2D%20Online%20Grant%2F2020%20%2D%20COP%20docs%2FDigital%20Literacy%2FDLP%20%2D%202021%20UPDATED%20VERSIONS
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“ ង្កើត�ង្កើយ��មានសុុវតិ�ភាពង្កើទំ? ង្កើត�ង្កើយ��
អាច�ត់ខ្ញុំាួនព�អុ�ន�ឺណ៍� ត�នផ្នែ�រឬង្កើទំ? 
ង្កើ�តុអី��នជាពួកូង្កើ�រកូាទុំកូទំ�នែន័យ
របស់ុង្កើយ��?” 

- ប្រកូអូាសុុ�, 13

“ ប្របសុ�នង្កើប�អែកូផ្នែចកូរំផ្នែលកូទំ�នែន័យឯកូជីន
របស់ុអែកូតាមអនឡាញ មនុសុសអាចចូលង្កើប្រប�
វា ង្កើ��យវាអាចកាា យជាការ�ំរាមកំូផ្នែ��។

- ប្របង្កើទំសុកាណាដ្ឋា, 14

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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ការយល់�ះ�របស់ុសាធ្លារណ៍ជីន ន��ទំំន្ទាក់ូទំំន�សាធ្លារណ៍ៈ8

រ�ាភា���ួរផ្នែត�សពី�ាយព័ត៌មាន ន��ង្កើ�ី�យុទំធន្ទាការង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�អំព�សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារកូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ង្កើដ្ឋាយ
ង្កើ�ីតជាព�ង្កើសុសុង្កើល�សុកូមមភាពផ្នែ�លមានឥទំធ�ពលង្កើដ្ឋាយ�ា ល់ ឬង្កើដ្ឋាយប្របង្កើយ៉ាលមកូង្កើល�កុូមារ។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតសុប្រមបសុប្រមលួ
កូមមវ�ិ�អប់រំសុប្រមាប់កុូមារ ឪពុកូមីាយន��អែកូផ្នែថទាំ ំសាធ្លារណ៍ៈជីនទូំង្កើ�ន��អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ង្កើ��ម �ីបង្កើ�ើ�ន
ចំង្កើណ៍��ះ�របស់ុពួកូង្កើ�អំព�សុ�ទំធ�របស់ុកុូមារទាំក់ូទំ�នះ�ឱ្យកាសុ ន��ហាន�ភ័យផ្នែ�លទាំក់ូទំ�នះ��ល�ត�ល ន��ង្កើសុវាកូមម
ឌី�ជី�ថល។ កូមមវ�ិ�ផ្នែបបង្កើន��ួរផ្នែតរមួបញ្ចចូលព័ត៌មានអំព�រង្កើបៀបផ្នែ�លកុូមារអាចទំទួំល�នអតបិ្របង្កើយ៉ាជីន៍ព��ល�ត�ល ន��
ង្កើសុវាកូមមឌី�ជី�ថល ប្រពមទាំ�ំអភ�វឌីឍចំង្កើណ៍��ះ� ន��ជំីន្ទាញឌី�ជី�ថលរបស់ុពួកូង្កើ�, រង្កើបៀបការពារឯកូជីនភាពរបស់ុកុូមារ ន��
ការពារការង្កើ�ី�ឱ្យយរ�ង្កើប្រ�� ន��រង្កើបៀបទំទួំលសាគ ល់កុូមារផ្នែ�លជាជីនរ�ង្កើប្រ��នៃនង្កើប្រ��ថាែ ក់ូផ្នែ�លប្របប្រពះតីង្កើល�ប្របព័នធអនឡាញ ឬអ
�ឡីាញ ន��ង្កើ�ា�យតបឱ្យយ�នសុមរមយ។ កូមមវ�ិ�ផ្នែបបង្កើន��ួរផ្នែតទំទួំល�នព័ត៌មានព�ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការប្របះកូាជាមួយកុូមារ 
ឪពុកូមីាយ ន��អែកូផ្នែថទាំ។ំ

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021), កថាខ័ណ៍ឌ  32257 

ក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំងំអស់្សក្មេ�ក្មេលីក្រគឺប់វ័ស័ិ្សយរបស់្សស្ស�គឺមន៍ុ ក្មេ�ីមីកីារពារ
ហានិុភ័យដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ និុងក្មេលីកកមពស់្សការក្មេក្របីក្របាស់្សអីុនុ�ឺណិ៍ត�វ័ជិីាមានុ។ ព័ិត៌មានុក្មេនុះនឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាសពិើផ្សាាយយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ 
�មួយនឹុងកមេវ័�ីិ�ក់លាក់ស្សក្រមាប់ទស្សសនិុកជីនុក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ។ 

ង្កើ�លបំណ៍�៖ 

257. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

8a. បង្កើ�ើ�តកូមមវ�ិ�សុដ�ព�ការយល់�ះ�ជាសាធ្លារណ៍ៈ
យុទសិាក្រស្សតបក្មេងើីនុការយល់�ឹងនឹុងជួីយមនុុស្សសឱ្យយយល់ និុងតដែក្រមតក្រមង់បញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�ល
ក្មេ�ដែតទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុពីិលំ�ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឯកសារដែ�លក្រតវូ័ផ្សាលិតក្មេ�ងីគួឺរដែតបញ្ហាា ក់យ៉ាា ង�ាស់្សអំពីិក្មេ�លការណ៍៍
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងស្សកមេភាពិដែ�លអា�អនុុវ័តតបានុ ក្មេ�ីមីយីល់ពីិហានិុភ័យ កាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ រាយការណ៍៍ពីិ
បទក្មេលេីស្ស និុងដែស្សើងរកការក្មេដាះក្រសាយក្មេ�ងីវ័ញិ។ ព័ិត៌មានុក្មេនុះនឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ជី�នុកៃងុលកុខ័ណ៍ឌ សាមញ្ញាក្មេ�ក្មេលីក្មេគឺ�ទំព័ិរផ្សាា�វ័ការ។ សារ 
និុងឯកសារដែ�លបានុកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ�គួឺរដែតក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេដាយមានុការក្របឹកា�មួយកុមារ យុវ័ជីនុ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ។ំ 
វាគួឺរដែតពិិចាំរ�អំពីិតក្រមវូ័ការ�ក់លាក់របស់្សឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងកុមារ ក្មេដាយយក�ិតតទុកដាក់�ពិិក្មេស្សស្ស�ំក្មេពាះកុមារដែ�លក្មេកេង
�ងក្មេគឺ និុងងាយរងក្មេក្រ�ះបំផុ្សាត - រមួទាំងំអៃកមានុពិិការភាពិកៃងុការសិ្សកា ឬអៃកដែ�លមិនុទទួលបានុការដែណ៍នាពីំិមាតាបិតា។ ការអប់រំ
លកុណ៍ៈច្នៃ�គឺ�គឺឺ�យុទសិាក្រស្សត�៏មានុតច្នៃមាស្សក្រមាប់កុមារក្រគឺប់វ័យ័ ក្មេ�ីមីសីាា ល់ពីិសិ្សទិ ិនិុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សពួិកក្មេគឺតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ។ កមេវ័�ីិច្នៃនុការក្មេផីំ្សាសារ�សាធារណ៍ៈក្មេនុះអា�ជួីយកុមារ និុងមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ឱ្យយយល់ពីិបញ្ហាា  និុងក្មេ�ើីការក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សក្របកបក្មេដាយ
ក្របា�ំញាណ៍អំពីិអនុតរកមេក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សពួិកក្មេគឺ បាុដែនុតមិនុដែមនុ�ការជំីនួុស្សការអប់រផំ្សាា�វ័ការ ការបណ៍តុ ះប�ត លវ័�ិា ជីីវ័ៈ 
សុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា ឬការដែ�ករដំែលកការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេនាះក្មេទ។ ព័ិត៌មានុដែបបក្មេនុះគួឺរដែតក្រគឺប�ណ៍ត ប់បានុក្មេពិញក្មេលញក្មេលីបញ្ហាា ស្សិីពីិ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ���ដែ�លបានុកំណ៍ត់ 
ក្មេ�កៃងុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេនុះ។

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

ប្របធ្លានបទំប្របទាំក់ូប្រកូឡាទាំ�ំប្រ� ំ

1. កំណ៍ត់ហានិុភ័យ និុងកាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
2. ការក្មេលីកកមពស់្សការ��លក្មេក្របីក្របាស់្ស លទភិាពិ��ល

ក្មេក្របីក្របាស់្ស និុងការរមួបញ្ញេ�ល
3. ការកសាងដែខ័សស្សងាើ ក់ច្នៃនុការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងការ

ស្ស�ការ
4. ការរមួបញ្ញេ�លការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ
5. ធានាក្របសិ្សទភិាពិ

ចំណុ៍ចសុកូមមភាពង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យទំាំ��ប់

1. ស្សមតាភាពិសាា ប័នុ
2. ក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិ
3. ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ
4. ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ
5. ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សក្រកមុ�ីនុុ
6. ការបណ៍តុ ះប�ត ល
7. ការអប់រំ
8. ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ
9. ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍ
10. កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ស្សកល

8b. �ីល់ព័ត៌មាន ន��សុមាភ រសុ�កូាផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�ន។
ការអប់រសំ្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងចាំប់ក្មេផ្សាតីមតាងំពីិកុមារភាពិ�ំប�ង ក្មេ�ីយអភិវ័ឌីឍក្មេ�តាមតក្រមវូ័ការ�ា ស់្សបត�ររបស់្ស
កុមារក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺ�ំក្មេ�ងី៖ ស្សមាា រឯកសារ�ក់លាក់នឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាលិតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីដីែណ៍នា ំនិុង�កំ្រទ�ល់កុមារក្រគឺប់វ័យ័ ក្រគឺសួារ 
និុងអៃកដែថទាំរំបស់្សពួិកក្មេគឺ។ ឯកសារលកុណ៍ៈព័ិត៌មានុនឹុងក្មេលីកកមពស់្សការក្មេក្របីក្របាស់្ស�វ័ជិីាមានុច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល ផ្សាា�វ័ក្មេភទ
និុងការយល់ក្រពិម ក្មេ�ីយនឹុងពិិចាំរ�ពីិតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារទាំងំអស់្ស ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិក្មេភទ អាយុ ក្របាក់�ំណ៍� ល ឬសាវ័តារ។ 
ព័ិត៌មានុដែ�លផ្សាតល់ក្មេដាយភាគីឺទីបីនឹុងឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិសិ្សទិិ និុងក្មេ�លការណ៍៍របស់្សកុមារ និុងមានុក្មេ�លបំណ៍ងជួីយកុមារក្រគឺប់វ័យ័ឱ្យយ
�ឹងពីិហានិុភ័យ និុងសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឯកសារក្មេនុះគួឺរដែតបញ្ហាា ក់ឱ្យយ�ាស់្សថាកុមារ និុងអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមិនុ
ទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេ�ក្មេពិលមានុក្មេរឿងអាក្រកក់ក្មេកីតក្មេ�ងី�ំក្មេពាះពួិកក្មេគឺក្មេ�យី។ ក្រកមុស្ស�គឺមន៍ុ កាឹបយុវ័ជីនុ ក្រគឺសួារ សាា ប័នុសាស្សនា និុង
ក្មេវ័ទិកាឌីីជីីថលទាំងំអស់្សនឹុង�ឧបករណ៍៍មួយកៃងុការជំីរញុ�ល់ការយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយ
ក្របសិ្សទភិាពិ និុងការអប់រកំ្មេក្រ�ផ្សាា�វ័ការក្មេ�កក្រមិតស្ស�គឺមន៍ុ។

8c. ង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�អំព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូែ�ុប្របព័នធ�សពី�ាយ
ព័ិត៌មានុក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការផ្សាសពិើផ្សាាយរបស់្សក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កៃងុវ័�ីិមួយដែ�ល
ងាយក្រស្សលួស្សក្រមាប់កុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតឱ្យយមានុ។ ក្រកមុ�ីុនុក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងកមានុតគួឺរដែតយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលី
ក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សកុមារ ក្មេ�ីយក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតតឱ្យយ�កំ្រទយុទនិាការផ្សាសពិើផ្សាាយការយល់�ឹង�សាធារណ៍ៈក្មេ�ក្មេពិលដែ�ល
ស្សមក្រស្សប ក្របកបក្មេដាយតុលយភាពិ ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងកៃងុលកុណ៍ៈផ្សាតល់�ព័ិត៌មានុ។ បញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ
ក្មេពិញក្មេលញ (មិនុក្រតឹមដែត��ំណ៍ងក្មេជីីងគួឺរឱ្យយចាំប់អារមេណ៍៍បំផុ្សាតដែ�លទាំក់ទងនឹុងក្មេរឿងក្មេនុះក្មេទ) គួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតត។

8d. ចូលរមួជាមួយឪពុកូមីាយ/អែកូផ្នែថទាំ ំន��កុូមារកូែ�ុការព�ភាកូាអំព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងក្រគឺសួារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់សិ្សទិិអំ��ឱ្យយយល់ និុងចាំត់វ័ធិានុការក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡា
ញក្មេ�កៃងុផ្សាេះរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ ការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់�មួយក្រគឺសួារ និុងកុមារគឺឺក្រតវូ័ការ�ចាំបំា�់ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ពីិបញ្ហាា  �ំក្មេ�ះក្រសាយ 
និុងវ័�ីិក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតាមរក្មេបៀប�៏មានុក្របសិ្សទភិាពិក្មេ�កៃងុស្ស�គឺមន៍ុ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ៖

បង្កើ�ើ�តកូមមវ�ិ�សុដ�ព�ការយល់�ះ�ជាសាធ្លារណ៍ៈ

យុទសិាក្រស្សតបក្មេងើីនុការយល់�ឹងនឹុងជួីយមនុុស្សសឱ្យយយល់ និុងតដែក្រមតក្រមង់បញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ខ័ណ៍ៈក្មេពិល
ដែ�លក្មេ�ដែតទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុពីិលំ�ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឯកសារដែ�លក្រតវូ័ផ្សាលិតក្មេ�ងីគួឺរដែតបញ្ហាា ក់យ៉ាា ង�ាស់្សអំពីិ
ក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងស្សកមេភាពិដែ�លអា�អនុុវ័តតបានុ ក្មេ�ីមីយីល់ពីិហានិុភ័យ កាត់បនុាយ
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ រាយការណ៍៍ពីិបទក្មេលេីស្ស និុងដែស្សើងរកការក្មេដាះក្រសាយក្មេ�ងីវ័ញិ។ ព័ិត៌មានុក្មេនុះនឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ជី�នុកៃងុលកុខ័ណ៍ឌ សាមញ្ញា
ក្មេ�ក្មេលីក្មេគឺ�ទំព័ិរផ្សាា�វ័ការ។

សារ និុងឯកសារក្មេ�លក្មេ�គួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេរៀប�ំក្មេ�ងីក្មេដាយមានុការក្របឹកា�មួយកុមារ យុវ័ជីនុ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំក្មេ�ីយនឹុង
ពិិចាំរ�ក្មេលីតក្រមវូ័ការ�ក់លាក់របស់្សឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងកុមារ ក្មេដាយមានុការយក�ិតតទុកដាក់�ពិិក្មេស្សស្ស�ំក្មេពាះកុមារ
ដែ�លក្មេកេង�ងក្មេគឺ និុងងាយរងក្មេក្រ�ះបំផុ្សាត - រមួទាំងំអៃកដែ�លមានុពិិការភាពិកៃងុការសិ្សកា ឬ អៃកដែ�លមិនុមានុការដែណ៍នាពីំិឪពុិក
មាត យ។ ការអប់រលំកុណ៍ៈច្នៃ�គឺ�គឺឺ�យុទសិាក្រស្សត�៏មានុតច្នៃមាស្សក្រមាប់កុមារក្រគឺប់វ័យ័ ក្មេ�ីមីសីាា ល់ពីិសិ្សទិិ និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សពួិកក្មេគឺ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ កមេវ័�ីិច្នៃនុការក្មេផីំ្សាសារ�សាធារណ៍ៈក្មេនុះអា�ជួីយកុមារ និុងមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ឱ្យយយល់ពីិបញ្ហាា  និុងក្មេ�ើីការ
ក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សក្របកបក្មេដាយក្របា�ំញាណ៍អំពីិអនុតរកមេក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សពួិកក្មេគឺ បាុដែនុតមិនុដែមនុ�ការជំីនួុស្សការអប់រផំ្សាា�វ័ការ ការ
បណ៍តុ ះប�ត លវ័�ិា ជីីវ័ៈ សុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា ឬការដែ�ករដំែលកការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេនាះក្មេទ។ ព័ិត៌មានុដែបបក្មេនុះគួឺរដែតក្រគឺប�ណ៍ត ប់
បានុក្មេពិញក្មេលញក្មេលីបញ្ហាា ស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ���ដែ�លបានុកំណ៍ត់ក្មេ�កៃងុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេនុះ។

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់ទស្សសនិុកជីនុសំ្សខាន់ុៗ ក្មេ�ីយពិិក្មេក្រ�ះ�មួយពួិកក្មេគឺអំពីិការយល់ក្មេ�ីញ និុងសំ្សណួ៍ររបស់្សពួិកក្មេគឺ។
2. កំណ៍ត់ពីិសារៈសំ្សខាន់ុៗដែ�លអៃក�ង់ដែ�កចាំយ�ល់ទស្សសនិុកជីនុនីុមួយៗ។ ស្ស�មក្មេមីលឧបករណ៍៍ជំីនួុយ 1។
3. ពិិចាំរ�ពីិរក្មេបៀបដែ�លសារអា�ក្មេលីកទឹក�ិតត�ល់ការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុឌីីជីីថលក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ ��ង

ក្រ�ន់ុដែតក្មេ�ើីឱ្យយមានុការតក់ស្សាុត ឬបក្មេងើីតការថប់បារមា។
4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាការក្មេផីំ្សាសារមិនុដែមនុ�ការក្មេរសី្សក្មេអីង �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេដាយក្មេ�ើីឱ្យយវាក្មេមីលក្មេ�ហាក់����ថាក្មេកេងក្រសី្សមិនុគួឺរ

ស្សាិតក្មេ�ក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឬថាមិតតភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�មួយមនុុស្សសដែ�លមានុសាវ័តារខុ័ស្សៗ�ៃ គឺឺមានុភាពិ
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ក្មេ�ីម។

5. ក្មេ�ើីការ�មួយកុមារ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំក្មេ�ីមីអីភិវ័ឌីឍ និុង/ឬសាកលីងការក្មេផីំ្សាសាររបស់្សអៃក។
6. ពិិចាំរ�ពីិឧទាំ�រណ៍៍អំពីិរក្មេបៀបដែ�លទស្សសនិុកជីនុក្មេផ្សាសង�ៃ ក្រតវូ័ការការក្មេផីំ្សាសារខុ័ស្សៗ�ៃ ។258

258. ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីល ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សរ ាវាន់ុដា, 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2019។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/our-work/child-online-protection/rwanda-cop-policy.html


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

�ីល់ព័ត៌មាន ន��សុមាភ រសុ�កូាផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�ន។

ការអប់រសំ្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងចាំប់ក្មេផ្សាតីមតាងំពីិកុមារភាពិ�ំប�ង ក្មេ�ីយអភិវ័ឌីឍក្មេ�តាមតក្រមវូ័ការ�ា ស់្សបត�ររបស់្ស
កុមារក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺ�ំក្មេ�ងី៖ ស្សមាា រឯកសារ�ក់លាក់នឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាលិតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីដីែណ៍នា ំនិុង�កំ្រទ�ល់កុមារក្រគឺប់វ័យ័ ក្រគឺសួារ 
និុងអៃកដែថទាំរំបស់្សពួិកក្មេគឺ។ ឯកសារលកុណ៍ៈព័ិត៌មានុនឹុងក្មេលីកកមពស់្សការក្មេក្របីក្របាស់្ស�វ័ជិីាមានុច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល ផ្សាា�វ័ក្មេភទនិុង
ការយល់ក្រពិម ក្មេ�ីយនឹុងពិិចាំរ�ពីិតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារទាំងំអស់្ស ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិក្មេភទ អាយុ ក្របាក់�ំណ៍� ល ឬសាវ័តារ។ ព័ិត៌មានុ
ដែ�លផ្សាតល់ក្មេដាយភាគីឺទីបីនឹុងឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិសិ្សទិ ិនិុងក្មេ�លការណ៍៍របស់្សកុមារ និុងមានុក្មេ�លបំណ៍ងជួីយកុមារក្រគឺប់វ័យ័ឱ្យយ�ឹងពីិសិ្សទិរិបស់្ស
ពួិកក្មេគឺតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឯកសារក្មេនុះគួឺរដែតបញ្ហាា ក់ឱ្យយ�ាស់្សថាកុមារ និុងអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមិនុទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេ�ក្មេពិលមានុក្មេរឿងអាក្រកក់
ក្មេកីតក្មេ�ងី�ំក្មេពាះពួិកក្មេគឺក្មេ�យី។ ក្រកមុស្ស�គឺមន៍ុ កាឹបយុវ័ជីនុ ក្រគឺសួារ សាា ប័នុសាស្សនា និុងក្មេវ័ទិកាឌីីជីីថលទាំងំអស់្សនឹុង�ឧបករណ៍៍មួយ
កៃងុការជំីរញុ�ល់ការយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ និុងការអប់រកំ្មេក្រ�ផ្សាា�វ័ការក្មេ�កក្រមិត
ស្ស�គឺមន៍ុ។

B

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់ទស្សសនិុកជីនុសំ្សខាន់ុៗ។
2. កំណ៍ត់សារសំ្សខាន់ុៗដែ�លអៃក�ង់ដែ�កចាំយ�ល់ទស្សសនិុកជីនុនីុមួយៗ។ 
3. ពិិចាំរ�ពីិរក្មេបៀបដែ�លសារអា�ក្មេលីកទឹក�ិតត�ល់ការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុឌីីជីីថលក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ ��ង

ក្រ�ន់ុដែតក្មេ�ើីឱ្យយមានុការតក់ស្សាុត ឬបក្មេងើីតការថប់បារមា។
4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាការក្មេផីំ្សាសារមិនុដែមនុ�ការក្មេរសី្សក្មេអីង �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេដាយក្មេ�ើីឱ្យយវាក្មេមីលក្មេ�ហាក់����ថាក្មេកេងក្រសី្សមិនុគួឺរ

ស្សាិតក្មេ�ក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឬថាមិតតភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�មួយមនុុស្សសដែ�លមានុសាវ័តារខុ័ស្សៗ�ៃ គឺឺមានុភាពិ
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ក្មេ�ីម។

5. ស្ស�មពិិនិុតយក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ស្សិីពីិទស្សសនិុកជីនុ និុងការក្មេផីំ្សាសារក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

ង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�អំព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូែ�ុប្របព័នធ�សពី�ាយ

ព័ិត៌មានុក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការផ្សាសពិើផ្សាាយរបស់្សក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាភិាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កៃងុវ័�ីិមួយដែ�លងាយក្រស្សលួ
ស្សក្រមាប់កុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតឱ្យយមានុ។ ក្រកមុ�ីនុុក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងកមានុតគួឺរដែតយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាភិាពិក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្ស
កុមារ ក្មេ�ីយក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតតឱ្យយ�កំ្រទយុទនិាការផ្សាសពិើផ្សាាយការយល់�ឹង�សាធារណ៍ៈក្មេ�ក្មេពិលដែ�លស្សមក្រស្សប ក្របកបក្មេដាយតុលយភាពិ 
ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងកៃងុលកុណ៍ៈផ្សាតល់�ព័ិត៌មានុ។ បញ្ហាា សុ្សវ័តាភិាពិកុមារក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេពិញក្មេលញ (មិនុក្រតឹមដែត��ំណ៍ងក្មេជីីងគួឺរឱ្យយ
ចាំប់អារមេណ៍៍បំផុ្សាតដែ�លទាំក់ទងនឹុងក្មេរឿងក្មេនុះក្មេទ) គួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតត។

C

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាក្រកសួ្សង�ឹកនា ំនិុងគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនាបំក្មេងើីតសារសំ្សខាន់ុៗ និុង KPI ក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីកញ្ញេប់ឧបករណ៍៍
ស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

2. បក្មេងើីតការយល់�ឹង និុងការដែស្សើងយល់អំពីិក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងអភិវ័ឌីឍការយល់�ឹង និុង�ំណុ៍�រក្មេសី្សប�ំក្មេពាះភាសា។ 
កដែនុាង�ដែ�លមានុ�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ ស្ស�មក្មេ�ើីការបណ៍តុ ះប�ត លក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ។

3. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាសារទាំងំក្មេនុះក្រតវូ័បានុដែ�ករដំែលក�មួយក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយទ�ក្មេ� និុងក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយឯកក្មេទស្ស ក្មេ�ីមីី
ក្មេលីកទឹក�ិតតឱ្យយមានុការទិញពីិសាធារណ៍ៈជីនុ និុងធានាបានុនុ�វ័តមាា ភាពិច្នៃនុដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ រមួទាំងំភាពិក្មេ�គឺជ័ីយ
របស់្សវា និុងការពិនុារក្មេពិល ឬភាពិស្សេគុឺសាេ ញ�មួយ។

4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាអៃកពាក់ព័ិនិុសំ្សខាន់ុៗ និុងអៃក�ឹកនានំុក្មេយ៉ាបាយមានុវ័តតមានុ ក្មេ�ីមីផី្សាសពិើផ្សាាយ និុង��លរមួ�មួយ
វ័សិាលភាពិក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។259

259. ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សរ ាវាន់ុដា, 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2019។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/our-work/child-online-protection/rwanda-cop-policy.html


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

ចូលរមួជាមួយឪពុកូមីាយ/អែកូផ្នែថទំាំ ន��កុូមារកូែុ�ការព�ភាកូាអំព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ

ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទំាំ និុងក្រគឺសួារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់សិ្សទិិអំ��ឱ្យយយល់ និុងចាំត់វ័ធិានុការក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡា
ញក្មេ�កៃងុផ្សាេះរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ ការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់�មួយក្រគឺសួារ និុងកុមារគឺឺក្រតវូ័ការ�ចំាំបា�់ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ពីិបញ្ហាា  និុងវ័�ីិក្មេលីកកមពស់្ស
ការយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតាមរក្មេបៀប�៏មានុក្របសិ្សទភិាពិក្មេ�កៃងុស្ស�គឺមន៍ុ។

D

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍នាយកដាា នុរដាា ភិបាល អងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាល និុងអៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយ ឬនិុយ៉ាយ
ក្មេដាយ�េ ល់�មួយកុមារ ក្រគឺសួារ និុងអៃកដែថទាំ។ំ

2. ផ្សាតល់ឱ្យកាស្សឱ្យយពួិកក្មេគឺ��លរមួ�មួយដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ និុងយល់ពីិវ័សិាលភាពិក្មេពិញក្មេលញ និុងលទភិាពិដែ�លវាមានុ។
3. ថតយកសំ្សក្មេ�ងរបស់្សកុមារ ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំកំ្មេ�កៃងុព័ិត៌មានុ ឬឯកសារក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ។
4. ផ្សាតល់សារសំ្សខាន់ុៗដែ�លតក្រមង់ក្មេឆ្នាំព ះក្មេ�រកក្រគឺសួារ និុងអៃកដែថទាំដំែ�លនិុយ៉ាយ�ំក្មេពាះការថប់បារមារបស់្សពួិកក្មេគឺ បាុដែនុត

ដែថមទាំងំពិក្រងីក�ំក្មេណ៍ះ�ឹងរបស់្សពួិកក្មេគឺ�ល់ការយល់�ឹងកាន់ុដែតទ�លំទ�លាយអំពីិវ័ស័ិ្សយឌីីជីីថល ថតយកសំ្សក្មេ�ង
របស់្សកុមារដែ�លនិុយ៉ាយក្មេដាយ�េ ល់ក្មេ�កាន់ុឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ។ំ260

260. សិ្សទិិរបស់្សក្មេយីងក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល, 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a%20Digital%20World.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

ជួីរនៃនង្កើ�លង្កើ�សុប្រមាប់ការវាយប្របហារតាមអុ�ន�ឺណ៍� តកំូពុ�ង្កើកូ�នង្កើ���យ៉ាា �ឆ្នាំប់រ�័សុ។ អែកូង្កើប្រប� ប្រ�ស់ុអុ�ន�ឺណ៍� តថម�ជា
�មមតាមានការយល់�ះ�ទាំបអំព�អន្ទាម័យឌី�ជី�ថល។ ជា�ពាក់ូកូណីាលរចួង្កើ�ង្កើ��យនៃនការវាយប្របហារ�ឺសំុង្កើ�ង្កើ�ង្កើល� 'វតិុ' 
ង្កើ�ង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� តនៃនវតិុប្រ�ប់យ៉ាា � ផ្នែ�លភាា ប់អី�ប្រ�ប់យ៉ាា �ព�ទូំរទំសុសន៍ឆ្នាំា តនៃវង្កើ�មាូន�ទ័ំររបស់ុទាំរកូ រ�ូតង្កើ��ល់ផ្នែទំមាូសីាត។ 
បណីាញ 5G ង្កើលី�នង្កើលឿននះ�រមួបញ្ចចូលអុ�ន�ឺណ៍� តបផ្នែនិមង្កើទំៀតជាមួយនះ�ង្កើ�ដ្ឋាា រចន្ទាសុមព័នធរបូវនី ផ្នែ�លទំំន�ជាបង្កើ�ើ�ត
ភាពង្ហាយរ�ង្កើប្រ��ថម�ៗ។

ក្របភពិ៖ The Age of Digital Interdependence: Report of High-level Panel របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ  
កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថលឆ្នាំៃ  ំ2019261

រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទាថា អកុូរកូមមឌី�ជី�ថលប្រតវូ�នបង្កើប្រ�ៀនង្កើ�កូែុ�សាលាង្កើរៀន ផ្នែ�លជាផ្នែ�ែកូមួយនៃនកូមមវ�ិ�សុ�កូាមូលដ្ឋាា ន ចាប់ព�
កូប្រម�តមង្កើតីយយសុ�កូា ន��ង្កើពញមួយឆ្នាំែ សំុ�កូា ង្កើ��យ�រងុ្កើកាសុលយផ្នែបបង្កើន�ប្រតវូ�នវាយតនៃមាង្កើដ្ឋាយផ្នែ�អកូង្កើល�លទំធ�លរបស់ុ
ពួកូង្កើ�។ កូមមវ�ិ�សុ�កូា�ួររមួបញ្ចចូលចំង្កើណ៍��ះ� ន��ជំីន្ទាញង្កើ��ម �ីប្រ�ប់ប្រ��ឧបកូរណ៍៍ ន���នធ្លានឌី�ជី�ថលជាង្កើប្រច�នង្កើដ្ឋាយ
សុុវតិ�ភាព រមួទាំ�ំអែកូផ្នែ�លទាំក់ូទំ�នះ�ខ្ញុំាះមសារ ការបង្កើ�ើ�ត កូ�ចចសុ�ការ ការចូលរមួ សុ�គមភាវបូន�យកូមម ន��ការចូលរមួ
របស់ុពលរ�ា។ កូមមវ�ិ�សុ�កូាក៏ូ�ួររមួបញ្ចចូល��ផ្នែ�រនូវការយល់�ះ�សំុខាន់ៗ ការផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�រង្កើបៀបផ្នែសុ�ីរកូប្របភពព័ត៌មាន
ផ្នែ�លអាចទុំកូច�តី�ន ន��ង្កើ��ម �ីកំូណ៍ត់ព័ត៌មានម�នព�ត ន��ទំប្រម�់ង្កើ�ស�ង្កើទំៀតនៃនខ្ញុំាះមសារលង្កើមអ��ឬម�នព�ត រមួទាំ�ំបញ្ជាា
សុុខ្ញុំភាព�ាូវង្កើភទំន��សុុខ្ញុំភាពបនីពូជី សុ�ទំធ�មនុសុស រមួទាំ�ំសុ�ទំធ�របស់ុកុូមារង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ប្រពមទាំ�ំទំប្រម�់នៃនជំីនួយ 
ន���ំង្កើណា�ប្រសាយផ្នែ�លមាន��ផ្នែ�រ។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�កូែុ�ចំង្កើណាមកុូមារអំព��លវ�ិកូម�នលអផ្នែ�ល
អាចង្កើកូ�តមានចំង្កើពា�បង្កើណាដ យឱ្យយ�ុ�ខ្ញុំាួននះ�ហាន�ភ័យទាំក់ូទំ�នះ�ខ្ញុំាះមសារ ទំំន្ទាក់ូទំំន� ការប្របប្រពះតី ន��កូ�ចចសុនា រមួទាំ�ំ
ការឈ្លាា នពានតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត ការជួីញ�ូរ ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ ន��ការរំង្កើលាភបំពាន ន��ទំប្រម�់នៃនអំង្កើព��ះ�ាង្កើ�ស�ង្កើទំៀត 
ក៏ូ�ូចជាយុទំធសាប្រសុីង្កើដ្ឋា�ប្រសាយង្កើ��ម �ីកាត់បនយិង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ ន��យុទំធសាប្រសុីន្ទាន្ទាង្កើ��ម �ីការពារទំ�នែន័យ�ា ល់ខ្ញុំាួនរបស់ុពួកូង្កើ� ន��
របស់ុអែកូ�នៃទំ ប្រពមទាំ�ំបង្កើ�ើ�តជំីន្ទាញសុ�គម ន��អារមមណ៍៍ រមួទាំ�ំភាព�ន់របស់ុកុូមារ��ផ្នែ�រ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021), កថាខ័ណ៍ឌ  104262

261. The Age of Digital Interdependence,  ក្រកមុក្របឹកា�ន់ុខ័ពស់្សរបស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថលឆ្នាំៃ  ំ2019។ 
262. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
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ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

ក្មេកេងអាយុក្មេក្រកាម 12 ឆ្នាំៃ ។ំ

កុមារអាយុ 12-18

កុមារងាយរងក្មេក្រ�ះ៖ 

- ស្សាិតកៃងុការដែថទាំំ

- មានុតក្រមវូ័ការបដែនុាម

- មានុឧបស្សគឺាដែផ្សាៃកភាសា

- ��លរមួកៃងុការកំណ៍ត់យុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ

- អៃកដែ�លក្មេ�ក្មេក្រ�ក្របព័ិនិុអប់រទំ�ក្មេ�

ក្រគឺសួារដែ�លមានុបញ្ហាា លទភិាពិកៃងុការទទួលបានុ

ក្រគឺសួារក្មេ�ជីនុបទ និុងដា�់ក្រស្សយ៉ាល

1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាថាកូមមវ�ិ�សុដ�ព�ការយល់�ះ�មានភាពប្រ�ប់ប្រជី�ុង្កើប្រជាយ 

�ំក្មេណី៍រការ A ('បក្មេងើីតកមេវ័�ីិស្សិីពីិការយល់�ឹង�សាធារណ៍ៈ') ទាំមទាំរឱ្យយមានុការអភិវ័ឌីឍកមេវ័�ីិស្សិីពីិការយល់�ឹងទ�ក្មេ� ដែ�លអា�កំណ៍ត់
ក្មេ�លក្មេ�ទស្សសនិុកជីនុ�ក់លាក់មួយ�ំនួុនុ។ ឧបករណ៍៍ក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយអៃកឱ្យយក្របាក�ថាលកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័ទាំងំក្មេនុះក្រតវូ័
បានុបំក្មេពិញ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

សារសំុខាន់ង្កើ��ម �ីង្កើ��ល់ពួកូង្កើ�ប្រកូមុ/ទំសុសន�កូជីន
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�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖ 

1. ការការពារកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�រវាាន់ដ្ឋា - ទំំន្ទាក់ូទំំន�សុដ�ព�ការការពារកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ263

ក្មេដាយក្មេ�ើីការកៃងុនាមរដាា ភិបាលច្នៃនុក្របក្មេទស្សរ ាវាន់ុដា 5Rights Foundation បានុក្មេរៀប�ំឯកសារទំនាក់ទំនុងមួយ�ំនួុនុដែ�ល�ដែផ្សាៃកច្នៃនុ
ការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

Child Online Protection: Rwanda

Communication challenges
• Multiple audiences with different perspectives

• Multiple messages for multiple audiences

• Wide range of message types;

rational & emotional

detailed & broad brush

positive & negative

instruction & persuasion

• Communication idea needs to be capable of being delivered through multiple 
channel types – media (TV, radio, newspapers), in person, online, in public spaces 
(posters, healthcare centres, schools), etc.

Need to simplify

Because there are so many audiences we need 
to start by finding simple truth as a starting point 

from which all other communication can flow

Brands are how we wrap emotional & 
rational associations into a single, simple 

package – Child Online Protection must be a 
brand

Build up the campaign in layers

• Consider the right shape for the communications plan

• Sequencing the campaign – not everything all at once

• Use different contexts/media so each plays to its strengths 

• Get the right message for the right context 

• Consider if different stakeholders should speak in a different voice

However many voices, however many contexts, whatever the media; the 
message remains the same.

The communications approach

Create a common cause – to keep children safe.

Create awareness of failure to act – harm to children.

Establish a positive but urgent voice – straightforward, helpful, clear.

Create a timeline over which to deliver communications.

Create a distinctive verbal and visual vocabulary.

Make available images and messages so that others can easily incorporate into
their own tools, messages and programmes.

A framework for messaging

AGITATE
Get people to pay attention to the problem

EDUCATE
Give people the information they need to understand what they need to do

AFFILIATE
Give people the tools they need to understand and adopt new behaviours

263. ការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ក្របក្មេទស្សរវាាន់ុដា ម�លនិុ�ិ 5Rights ឆ្នាំៃ  ំ2019។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://5rightsfoundation.com/uploads/cop-in-rwanda-report.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់

140

5RIGHTS

ការយល់់ដឹឹង និិងទំំនាក់់ទំំនិងសាធារណៈៈ8

The right message will 
contain both silver lining 

and cloud

Instructional & factual
Warning of dangers

Persuasive & emotional
Displaying ideal behaviours

UPSIDE

DOWNSIDE

The task
1.
Create a memorable and visually distinctive 
brand that will be the voice of an ongoing 
national campaign to promote Child Online 
Protection in Rwanda

2.
Create the idea that can sit at the heart of the 
campaign – an idea that can carry both positive 
messages and warnings

Creative 
idea

Making the most
of the good

Knowing how to
avoid the bad

Smart 
Rwanda

Making the most 
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avoid the bad
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segments

Messaging by segment
(illustrative)
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General Public

• Be smart – be careful 

• Let’s be smart Rwanda
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Smart 
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Making the most 
of the good

Knowing how to 
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Children
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• Be inventive
• Be educated
• Be creative
• Be skilled
• Take a break

• If you see or experience 
something upsetting, you 
can call 099977 (Content)

• Not everyone or everything 
you encounter online is 
true (Contact)

• Only tick trusted sites 
(contract)

• If it’s not OK offline, it’s not 
OK online (Conduct)

Smart 
Rwanda

Making the most 
of the good

Knowing how to 
avoid the bad
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Caregivers
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• Know what your child is 
doing online

• Ask someone to help you 
set safety settings

• Report abuse by calling 
XXX

• Behave in the way you 
want young people to 
follow

• Smart users take a 
break to make the 
most of life

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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Smart 
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Making the most 
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Knowing how to 
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Industry
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• Make your digital services 
safe by design

• Observe child sexual 
abuse protocols

• Pornography is illegal in 
Rwanda

• Protect children from 
intrusive data gathering & 
commercialisation

• Rwanda’s kids deserve 
the best – make local 
content that observe 
values and history

• Rwanda expects 
industry to adopt 
international models of 
best practice in ALL 
areas of children’s 
online protection

• Adopt the Rwandan 
COP policy

Smart 
Rwanda

Making the most 
of the good

Knowing how to 
avoid the bad
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Government
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• Resource and prioritise 

Child online protection

• Demand the best from 
stakeholders

• Put the needs of children 
first

• Children are Rwanda’s 
greatest asset – always 
put their needs first

• Smart states protect 
their children online

• Invest in training, 
education and codes of 
conduct – and make 
sure everyone knows 
about the plan

Bringing the message to life 
in all the right places
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GOV. HOSTED WEBPAGE

Staying safe should be seen as 
an intrinsic part of this brave 
new digital world

Not an attempt by traditionalists 
to ration or neuter it

Copyright © 2018 Karmarama. All rights reserved. Karmarama Confidential Information.

The brand should feel native to 
the Global, borderless internet

Not parochially Rwandan

Get Smart 
Use the Internet. Don’t let it use you.

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

Watching a video online. Simple. 
Reporting an offensive video. Smart. 

Seen something upsetting? Call xxx to 
report it

or find out more at getsmart.rw 

2. យុទំធន្ទាការ 5Rights Foundation Twisted Toys264

យុទនិាការក្មេនុះ ដែ�លចាំប់ក្មេផ្សាតីមក្មេដាយ 5Rights Foundation បានុបក្មេងើីនុការយល់�ឹងអំពីិក្របក្មេភទច្នៃនុការឃ្លាំា កំ្មេមីល និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�ល
កុមារអា�ក្របឈមមុខ័ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លពួិកក្មេគឺកំពុិងរកុរកក្មេ�ក្មេលីពិិភពិឌីីជីីថល។

3. សុបី្តា�៍អកុូរកូមមព័ត៌មាន ន��ប្របព័នធ�សពី�ាយសុកូលរបស់ុ UNESCO265

ស្សប្តាត �៍អកុរកមេព័ិត៌មានុ និុងក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សកល គឺឺ�ក្រពឹិតតិការណ៍៍ក្របចាំឆំ្នាំៃ កំ្មេ�ីមីពិីិនិុតយក្មេមីលវ័ឌីឍនុភាពិច្នៃនុក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ 
និុងអកុរកមេព័ិត៌មានុស្សក្រមាប់សាធារណ៍ជីនុ។ 

4. ឧបកូរណ៍៍សុកូលរបស់ុសុែ�ការ eSafety អូប្រសីាល�សុប្រមាប់មាតាប�តា266

ឯកសារក្មេនុះក្មេរៀប�ំក្មេ�ងីក្មេដាយការយិ៉ាល័យស្សៃងការ eSafety របស់្សក្របក្មេទស្សអ�ក្រសាត លី ផ្សាតល់ការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកដែថទាំ ំនិុងឪពុិក
មាត យ ក្មេ�ីមីជួីីយការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

5. ង្កើសុៀវង្កើ�ផ្នែណ៍ន្ទាសំុី�ព�ភាពជាមាតាប�តាកូែុ�ប្របព័នធឌី�ជី�ថលរបស់ុប្រកូមុប្របះកូាអឺរ ាបុ267

ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ដែណ៍នាកំ្មេនុះក្មេរៀប�ំក្មេ�ងីក្មេដាយក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ផ្សាតល់ការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកដែថទាំ ំនិុងមាតាបិតា ក្មេ�ីមីធីានាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុ និុង�ពិិក្មេស្សស្ស ក្មេ�ីមីកីារពារពួិកក្មេគឺពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុ។ 

6. ង្កើ�លង្កើ�នៃនទំ�វាអុ�ន�ឺណ៍� តផ្នែ�លកាន់ផ្នែតមានសុុវតិ�ភាពង្កើ�ទំី�បអាប្រ�ី�កូឆ្នាំែ  ំ2021 ជាមួយ Sango the Mascot268

ក្មេដាយមានុ�កុុវ័ស័ិ្សយច្នៃនុការបក្មេងើីតពិិភពិក្មេលាកមួយដែ�លកុមារអា�ភាា ប់ទំនាក់ទំនុង�ៃ បានុ និុងអា�ទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុយ៉ាា ង
ក្មេពិញក្មេលញពីិឱ្យកាស្សច្នៃនុមជីឈដាា នុអនុឡាញដែ�លគួឺរឱ្យយទុក�ិតត និុងមានុសុ្សវ័តាិភាពិ, ITU បានុគឺ�ស្សបញ្ហាា ក់អំពីិក្មេ�លក្មេ����ខាងក្មេក្រកាម
ស្សក្រមាប់អាក្រ�ើិក៖

• ក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សការអប់រកំ្មេ�ទ�ទាំងំទើីបអាក្រ�ើិក និុងការយល់�ឹងអំពីិសារៈសំ្សខាន់ុច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

• ក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹង�មួយរដាា ភិបាល ឧស្សា�កមេ អៃកអប់រ ំកុមារ និុងឪពុិកមាត យ ក្មេ�ីមីធីានាថាកុមារអាក្រ�ើិក
មានុស្សនុតសុ្សខ័ និុងសុ្សវ័តាិភាពិក្មេ�ក្មេពិលស្សាិតក្មេ�ក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

• ក្មេ�ីមីកី្មេរៀប�ំយុទសិាក្រស្សតក្មេ�ីមីផី្សាតល់អំ�� និុង�កំ្រទ�ល់ការកសាងភាពិ�ន់ុរបស់្សកុមារអាក្រ�ើិក។

• ក្មេ�ីមីអីភិវ័ឌីឍ ដែ�ករដំែលក ឬក្មេ�ើីឱ្យយ�នុធានុដែ�លមានុក្រស្សបតាមបរបិទ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការសិ្សកា និុងការអប់ររំបស់្សកុមារ។ 

264. ក្របដាប់ក្របដាក្មេកេងក្មេលង 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
265. ស្សប្តាត �៍អកុរកមេព័ិត៌មានុ និុងក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សកល, អងាការអប់រ ំវ័ទិាសាក្រស្សត និុងវ័បី�ម៌របស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
266. �ំប�នាេ នុស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញស្សកលស្សក្រមាប់មាតាបិតា និុងអៃកដែថទាំ,ំ ស្សៃងការសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុក ឆ្នាំៃ  ំ2020។ 
267. ការក្មេ�ើី�ឪពុិកមាត យកៃងុយុគឺស្សម័យឌីីជីីថល, ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2017។ 
268. ការដាក់ទីតាងំ និុងការក្មេ�ើី�ច្នៃ�គឺ�ស្សក្រមាប់ការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ (International Telecommunication Union, 

ITU) ការយិ៉ាល័យក្របចាំតំំបន់ុស្សក្រមាប់អាក្រ�ើិក ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://twisted-toys.com/
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2020-04/aus-global-parent-online-safety-advice_1.pdf
https://rm.coe.int/digital-parenting-/16807670e8
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Africa/Documents/2020/COP/Booklet%20ITU%20FINAL%20%281%29.pdf
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8 ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ

7. កូរណ៍� សុ�កូា៖ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia269

ក្រកសួ្សងបក្មេ�េកវ័ទិាព័ិត៌មានុ និុងគឺមនាគឺមន៍ុរបស់្សក្របក្មេទស្សក��ុបីីំ ក្មេលីកកមពស់្សការអភិវ័ឌីឍជំីនាញឌីីជីីថល ក្មេ�ីមីកី្របឈមមុខ័នឹុង
ហានិុភ័យដែ�លទាំក់ទងនឹុងការក្មេក្របីក្របាស់្សអីុនុ�ឺណិ៍ត និុង ICT ក្មេដាយទំនុុក�ិតត។ 

ទស្សសនិុកជីនុក្មេ�លក្មេ�៖ 

• 6 ក្មេ� 18 ឆ្នាំៃ ។ំ

• អាយុសិ្សកា 11 �ល់ 28 ឆ្នាំៃ ។ំ 

• មនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ដែ�លមានុអាយុក្មេលីស្សពីិ 28 ឆ្នាំៃ ំ

វាមានុក្មេគឺ�ទំព័ិរដែ�លផ្សាតល់តំណ៍ភាា ប់ក្មេ�កាន់ុសំ្សណួ៍រដែ�លសួ្សរញឹកញាប់ ការបណ៍តុ ះប�ត ល និុង�នុធានុអប់រ ំរមួទាំងំព័ិត៌មានុដែ�ល
អា���លក្មេក្របីក្របាស់្សបានុក្មេ�ក្មេលីពិិភពិឌីីជីីថល។

8. វ�គសុ�កូាតាមប្របព័នធង្កើអ��ចប្រតនូ�កូ៖ សុកូមមភាពង្កើ��ម �ីបញ្ចចប់ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ ន��ការរំង្កើលាភបំពានង្កើល�កុូមារ270

ស្សកមេភាពិក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គឺឺ�វ័គឺាសិ្សកាតាមក្របព័ិនិុ
ក្មេអ��ិក្រតនិូុក ដែ�លបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីបីក្មេងើីនុការយល់�ឹង និុង�ំក្មេណ៍ះ�ឹងអំពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុ
ក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ រមួទាំងំការរកំ្មេលាភបំពានុដែ�លមានុការស្សក្រមបស្សក្រមលួពីិបក្មេ�េកវ័ទិា និុងក្មេលីកកមពស់្សយុទសិាក្រស្សត និុង
ស្សកមេភាពិដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាងស្សក្រមាប់ការបងាើ រ និុងការក្មេឆ្លុះាីយតប។ វ័គឺាសិ្សកាក្មេនុះក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ការតសី្ស�មតិ និុង
ទិ�ាភាពិកមេវ័�ីិយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ។ វ័គឺាពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ និុងវ័គឺាសិ្សកាតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុកក្រតវូ័បានុផ្សាលិតក្មេ�ងីក្មេដាយមានុការ
�កំ្រទដែផ្សាៃក�ិរញ្ញាវ័តាុពីិម�លនិុ�ិបញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងា។

9. WeProtect Global Alliance រង្កើបៀបន�យ៉ាយអំព�ការរំង្កើលាភបំពាន�ាូវង្កើភទំង្កើល�កុូមារង្កើ�កូែុ�ព�ភពឌី�ជី�ថល271

យុទសិាក្រស្សតស្សក្មេងុបក្មេនុះបងាា ញពីិបញ្ហាា ក្របឈមស្សក្រមាប់ការទំនាក់ទំនុងអំពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ និុងផ្សាតល់នុ�វ័អនុុសាស្សន៍ុបឋមស្សក្រមាប់អៃកទំនាក់ទំនុង។

269. En TIC confío+, ក្រកសួ្សងបក្មេ�េកវ័ទិាព័ិត៌មានុ និុងទំនាក់ទំនុងច្នៃនុក្របក្មេទស្សក��ុបីីំ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
270. ស្សកមេភាពិក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ UNICEFវ័ ឆ្នាំៃ  ំ2022។
271. រក្មេបៀបនិុយ៉ាយអំពីិការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល WeProtect Global Alliance ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.enticconfio.gov.co/
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=33811
https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WeProtect-How-to-talk-about-child-sexual-abuse.pdf
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“ ឥ�ូវង្កើន�ង្កើ�កូែុ�សុម័យកាលឌី�ជី�ថល 
 មនុសុស...កំូពុ��ត់ប�់ឯកូជីនភាពរបស់ុ
ពួកូង្កើ�»។

- ង្កើន�ា ល់, 13

“ កូមមវ�ិ�ប្របមូល... ទំ�នែន័យរបស់ុអែកូ។  
ពួកូង្កើ�លក់ូវា។ អែកូ�ះ�ថាព័ត៌មានអែកូប្រតវូ
�នលាតប្រតដ្ឋា� ង្កើដ្ឋាយសារផ្នែត  
អែកូ  ទំទួំល�នការ�ាយពាណ៍� ជីាកូមម។” 

- ន័រផ្នែវសុ, 17

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍ9

ទំ�នែន័យ ន��ការប្រសាវប្រជាវផ្នែ�ល�នង្កើ�ី�បចចុបីនែភាពជាង្កើទំៀ�ទាំត់មានសារៈសំុខាន់ណាស់ុកូែុ�ការយល់�ះ�ព��លបា�ពាល់នៃន
មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលសុប្រមាប់ជី�វតិរបស់ុកុូមារ ការវាយតនៃមា�លបា�ពាល់របស់ុវាង្កើ�ង្កើល�សុ�ទំធ�របស់ុពួកូង្កើ� ន��វាយតនៃមាប្របសុ�ទំធភាព
នៃនអនីរា�មន៍របស់ុរ�ា។ រ�ាភា���ួរផ្នែតធ្លាន្ទាឱ្យយមានការប្របមូលទំ�នែន័យ�៏រ�ឹមា ំន��ប្រ�ប់ប្រជី�ុង្កើប្រជាយផ្នែ�លមាន�នធ្លានប្រ�ប់ប្រ�ន់ 
ង្កើ��យទំ�នែន័យង្កើន្ទា�ប្រតវូ�នផ្នែប�ផ្នែចកូតាមអាយុ ង្កើភទំ ព�ការភាព ទំ�តា�ំភូម�សាប្រសុី ជីនជាត� ន��ង្កើ��មជាត�សាសុន៍ ប្រពមទាំ�ំ
សាវតារង្កើសុ�ាកូ�ចចសុ�គម។ ទំ�នែន័យ ន��ការប្រសាវប្រជាវផ្នែបបង្កើន� រមួទាំ�ំការប្រសាវប្រជាវផ្នែ�លង្កើ�ី�ង្កើ���ជាមួយ ន��ង្កើដ្ឋាយកុូមារ �ួរផ្នែត
�ដល់ជាព័ត៌មានង្កើ�ចាប់ ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ ន��ការអនុវតី ង្កើ��យ�ួរផ្នែតមានង្កើ�កូែុ�ផ្នែ�នសាធ្លារណ៍ៈ។ ការប្របមូលទំ�នែន័យ ន��
ការប្រសាវប្រជាវទាំក់ូទំ�នះ�ជី�វតិផ្នែបបឌី�ជី�ថលរបស់ុកុូមារប្រតវូផ្នែតង្កើ�រពឯកូជីនភាពរបស់ុពួកូង្កើ� ន��បំង្កើពញតាមសុី�់ដ្ឋារសុ�ល�ម៌
ខ្ញុំពស់ុបំ�ុត។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021), កថាខ័ណ៍ឌ  30272

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

ង្កើ�លបំណ៍�៖ 

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ 

272. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

9a. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ប្រសាវប្រជាវសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ 
ប�ត ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតម�លនិុ�ិក្រសាវ័ក្រ�វ័ក�ត លមួយ ក្មេ�ីមីីបក្មេងើីតកមេវ័�ីិក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លមានុពាកយក្មេ�ក្មេលី
ឯកសារក្មេយ៉ាង និុងក្មេ�លបំណ៍ងដែ�លបានុកំណ៍ត់អតនុា័យយ៉ាា ង�ាស់្សដែ�លក្មេ�ដែតមានុប�េុបីនុៃភាពិ ក្មេ�ីមីីក្មេបីកការក្រសាវ័ក្រ�វ័�
បនុតក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�ំក្មេពាះបញ្ហាា ពាក់ព័ិនិុ�ក្មេក្រ�ីនុ។ ក្របសិ្សនុក្មេបីអា�ក្មេ�ើី ក្មេ�បានុ ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែត
ឈានុ�ល់ និុងស្ស�ការ�ៃ ក្មេ�វ័ញិក្មេ�មកក្មេលីការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ការវ័ភិាគឺ
គឺមាា តគួឺរដែតជួីយធានាថា�នុធានុក្រតវូ័បានុផ្សាតល់អាទិភាពិកៃុងដែផ្សាៃកដែ�លក្រតវូ័ការចាំបំា�់បំផុ្សាត និុងក្មេជីៀស្សវាងការ�មាងស្សេួនុដែ�លមិនុ
ចាំបំា�់។ ការក្រសាវ័ក្រ�វ័គួឺរដែតមានុផិ្សាល់ជី�នុស្សក្រមាប់ច្នៃ�គឺ�កៃុងតំបន់ុ ឬអនុតរ�តិ �ពិិក្មេស្សស្សអៃកដែ�លមានុ�នុធានុតិ�បំផុ្សាត។

9b. ការនៃចែប្របឌី�តបនី
ភស្សតុតាងពីិការក្រសាវ័ក្រ�វ័នឹុងផិ្សាល់ព័ិត៌មានុ�ល់ការអភិវ័ឌីឍផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លរមួបញ្ញេ�លសុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា ក្មេបីក
ការវាយតច្នៃមាការអនុុវ័តតសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងផ្សាតល់នុ�វ័ការយល់�ឹងអំពីិបទពិិក្មេសា�ន៍ុ និុង�ំក្មេ�ះក្រសាយតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុបរបិទ�តិ។ 

9c. បង្កើ�ើ�តមជីឈមណ៍ឌ លឧតីមភាពកូែ�ុការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍង្កើល�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតមជីឈមណ៍ឌ លឧតតមភាពិក្មេ�កៃងុសាា ប័នុដែ�លមានុក្រសាប់ (សាកលវ័ទិាល័យ ទីតាងំមណ៍ឌ លសុ្សខ័ភាពិ 
មជីឈមណ៍ឌ លច្នៃ�ៃក្របឌិីត) ដែ�លអា�ដែ�ករដំែលក និុងស្ស�ការក្មេលីការបក្មេងើីតឧបករណ៍៍ ក្មេស្សវាកមេ និុងជំីនាញទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ តាមរយៈការ��លរមួថាៃ ក់�តិ ថាៃ ក់តំបន់ុ និុងអនុតរ�តិ។ 

ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីត និុងផ្សាតល់ម�លនិុ�ិឱ្យយមានុក្របសិ្សទភិាពិ និុងអា���លក្មេក្របីក្របាស់្សបានុ�សាធារណ៍ៈនុ�វ័ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីសវុ័តាិ
ភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញថាៃ ក់�តិ និុងកៃងុតំបន់ុ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការអភិវ័ឌីឍ និុងការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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9d. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ប្រកូមសុ�ល�ម៌�៏រ�ឹមាសំុប្រមាប់ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍចំង្កើពា�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ273

ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លក្មេ�ើីការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 
រមួទាំងំការពិិចាំរ�ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេលីសិ្សទិិកុមារ�ដែផ្សាៃកច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការក្រសាវ័ក្រ�វ័។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លការដែណ៍នាំ
�ាស់្សលាស់្ស អំពីិការក្របម�លទិនុៃន័ុយ និុងការដែថាងបញ្ហាា ក់ពីិក្រកមសី្សល�ម៌ និុងសិ្សទិិពីិការ�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ។ 
ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុរបស់្ស កុមារគួឺរដែត�ការពិិចាំរ��មីងក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្រកមសី្សល�ម៌ស្សក្រមាប់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍ ស្សតីពីិ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ រមួទាំងំកៃងុសាា នុភាពិច្នៃនុការ��លក្មេក្របីក្របាស់្សផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុសាធារណ៍ៈ។

9e. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ សុប្រមាប់ការប្របមូលព័ត៌មាន
និុយតករដែ�លក្មេ�ើីការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្សក្រមាប់ការក្របម�លព័ិត៌មានុដែ�លនឹុង
អនុុញ្ហាា តឱ្យយពួិកក្មេគឺក្រតតួពិិនិុតយ និុងវាយតច្នៃមាក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុបរបិទក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  និុងផ្សាល
បាះពាល់ដែ�លវាមានុក្មេលីកុមារក្រកមុក្មេផ្សាសងៗ។ ការតាមដានុ និុងវាយតច្នៃមាស្សកមេភាពិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែត�ដែផ្សាៃក
ច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍ។

9f. ង្កើប�កូសុ�ទំធ�ឱ្យយចូលង្កើប្រប�ទំ�នែន័យរបស់ុប្រកូមុ�ុុនឯកូជីនជាប្របង្កើយ៉ាជីន៍សាធ្លារណ៍ៈ
ក្រកបខ័័ណ៍ឌ គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាម ក្មេ�ីយក្រកមុ�ីុនុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្រតវូ័ដែតដែ�ករដំែលកទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺ 
ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ស្សក្រមាប់�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

9g. ប្រតវូប្រ�កូ�ថាទំ�នែន័យ ន��សុិ�ត�មានភាពពាក់ូព័នធង្កើ�នះ�បរបិទំ 
មា�ដែ�លស្សាិតិគួឺរដែតឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិទិ�ាភាពិកៃងុក្រស្សកុ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់កក្រមិតច្នៃនុការយល់�ឹង និុងការក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងបញ្ហាា �តិ។ ពួិកក្មេគឺ
គួឺរដែតអនុុញ្ហាា តឱ្យយមានុការក្រតតួពិិនិុតយផ្សាលបាះពាល់ឆ្លុះាងក្រពំិដែ�នុ។

273. កុមារ និុងវ័�តទិនុៃន័ុយ៖ សិ្សទិិ និុងសី្សល�ម៌ក្មេ�កៃងុពិិភពិទិនុៃន័ុយ�ំ, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2017។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.unicef-irc.org/publications/907-children-and-the-data-cyclerights-and-ethics-in-a-big-data-world.html
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ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ៖

បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ប្រសាវប្រជាវសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ

ប�ត ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតម�លនិុ�ិក្រសាវ័ក្រ�វ័ក�ត លមួយ ក្មេ�ីមីីបក្មេងើីតកមេវ័�ីិក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លមានុពាកយក្មេ�ក្មេលី
ឯកសារក្មេយ៉ាង និុងក្មេ�លបំណ៍ងដែ�លបានុកំណ៍ត់អតនុា័យយ៉ាា ង�ាស់្សដែ�លក្មេ�ដែតមានុប�េុបីនុៃភាពិ ក្មេ�ីមីីក្មេបីកការក្រសាវ័ក្រ�វ័�
បនុតក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�ំក្មេពាះបញ្ហាា ពាក់ព័ិនិុ�ក្មេក្រ�ីនុ។ ក្របសិ្សនុក្មេបីអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុ ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែត
ឈានុ�ល់ និុងស្ស�ការ�ៃ ក្មេ�វ័ញិក្មេ�មកក្មេលីការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ការវ័ភិាគឺគឺមាា ត
គួឺរដែតជួីយធានាថា�នុធានុក្រតវូ័បានុផ្សាតល់អាទិភាពិកៃុងដែផ្សាៃកដែ�លក្រតវូ័ការចាំបំា�់បំផុ្សាត និុងក្មេជីៀស្សវាងការ�មាងស្សេួនុដែ�លមិនុចាំបំា�់។ 
ការក្រសាវ័ក្រ�វ័គួឺរដែតមានុផិ្សាល់ជី�នុស្សក្រមាប់ច្នៃ�គឺ�កៃុងតំបន់ុ ឬអនុតរ�តិ �ពិិក្មេស្សស្សអៃកដែ�លមានុ�នុធានុតិ�បំផុ្សាត។

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់ពីិម�លនិុ�ិក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លមានុក្រសាប់ និុង/ឬសាា ប័នុដែ�លអា�ផ្សាតល់�ទីកដែនុាង ឬផ្សាតល់ម�លនិុ�ិ�ល់
ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ក្មេលីបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

2. កំណ៍ត់វ័ស័ិ្សយក្មេ�កៃងុការក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយមានុ។ 
3. បក្មេងើីតលកុណ៍ៈវ័និិុ�័័យតឹងរ ុងឹក្មេ�ីមីធីានាថា ការក្រសាវ័ក្រ�វ័រមួ�ំដែណ៍ក�ល់អកុរកមេ សុ្សវ័តាិភាពិ និុងសុ្សខុ័មាលភាពិរបស់្ស

កុមារ។
4. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាអៃកដែ�លកំពុិងក្មេ�ើីការក្រសាវ័ក្រ�វ័�ឹងពីិក្រគឺប់ដែផ្សាៃកច្នៃនុដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ក្មេ�ីយមិនុក្មេ�ត តដែត

ក្មេលីដែផ្សាៃកដែតមួយ។
5. ក្មេ�ើីឱ្យយការផ្សាតល់ម�លនិុ�ិទាំងំអស់្សក្មេលីការក្រសាវ័ក្រ�វ័អាក្រស័្សយក្មេលីការដែ�ករដំែលកទ�លំទ�លាយច្នៃនុលទផិ្សាល រមួទាំងំការរកា

ការរកក្មេ�ីញក្មេ�កៃងុការក្រសាវ័ក្រ�វ័ក្មេ�កៃងុឃ្លាំា ងំក�ត ល និុងក្មេ�ើីឱ្យយម�លនិុ�ិមានុផិ្សាល់ជី�នុស្សក្រមាប់ការផ្សាសពិើផ្សាាយ និុង
ការទទួលក្មេក្របីក្របាស់្សនុក្មេយ៉ាបាយ។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ការនៃចែប្របឌី�តបនី 

ភស្សតុតាងពីិការក្រសាវ័ក្រ�វ័នឹុងផិ្សាល់ព័ិត៌មានុ�ល់ការអភិវ័ឌីឍផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លរមួបញ្ញេ�លសុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា ក្មេបីក
ការវាយតច្នៃមាការអនុុវ័តតសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងផ្សាតល់នុ�វ័ការយល់�ឹងអំពីិបទពិិក្មេសា�ន៍ុតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្ស
កុមារក្មេ�កៃងុបរបិទ�តិ។ 

បង្កើ�ើ�តមជីឈមណ៍ឌ លឧតីមភាពកូែុ�ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍង្កើល�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ274

ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតមជីឈមណ៍ឌ លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ដែ�លអា�ដែ�ករដំែលក និុងស្ស�ការក្មេលីការបក្មេងើីត
ឧបករណ៍៍ ក្មេស្សវាកមេ និុងជំីនាញទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ តាមរយៈការ��លរមួថាៃ ក់�តិ តំបន់ុ និុង
អនុតរ�តិ។

B

C

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ការ�ា ស់្សបត�រដែផ្សានុទី - �ស្សកល - �ំក្មេពាះផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេ ក្មេ�ីយដែ�ករដំែលកយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ ក្មេ�ីមីធីានា
ថាភាពិក្មេជីឿនុក្មេលឿនុដែ�លក្មេ�ើីក្មេ�ងី�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេ�កៃងុដែផ្សាៃកមួយច្នៃនុពិិភពិក្មេលាក គឺឺមានុផិ្សាល់ជី�នុ�ល់ដែផ្សាៃក
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀតច្នៃនុពិិភពិក្មេលាក។

2. ដែផ្សានុទីកដែនុាងដែ�លបក្មេងើីតឱ្យយមានុភាពិក្មេជីឿនុក្មេលឿនុ ក្មេ�ីយមានុការ��លរមួពីិអងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាលអនុតរ�តិ ឬក្រកមុ
អៃកជំីនាញកៃងុការ�កំ្រទការផ្សាសពិើផ្សាាយរបស់្សពួិកក្មេគឺ។

3. ក្មេក្របីក្របាស់្សការក្មេរៀប�ំ�មួយអងាការអនុតររដាា ភិបាល ក្រកមុ�ីុនុឯកជីនុ និុងអងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាល ក្មេ�ីមីផី្សាសពិើផ្សាាយ
ការអនុុវ័តតលអ - ឧទាំ�រណ៍៍ ការបរចិាំេ គឺហា�ដែវ័រកំុពិយ�ទ័រគួឺរដែតមានុលកុខ័ណ៍ឌ ក្មេលីការរមួបញ្ញេ�លមុខ័ងារសុ្សវ័តាិភាពិ និុង
ឯកជីនុភាពិតាមលំនាកំ្មេ�ីម។

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. មជីឈមណ៍ឌ លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�តាមផ្សាេះក្មេ�កៃងុនាយកដាា នុរដាា ភិបាល ឬសាា ប័នុសិ្សកាដែ�ល
មានុក្រសាប់។ 

2. ពិិចាំរ�ក្មេរៀប�ំមជីឈមណ៍ឌ លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ទ�ទាំងំតំបន់ុដែ�លមានុលកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័ដែផ្សាៃក
វ័បី�ម៌ និុងអងាការក្រស្សក្មេ�ៀង�ៃ  ក្មេ�ីមីដីែ�ករដំែលកការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត។ 

274. បញ្ហាា ក្របឈមស្សកល និុងយុទសិាក្រស្សតស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2011។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ict_eng.pdf


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ប្រកូមសុ�ល�ម៌�៏រ�ឹមាសំុប្រមាប់ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍចំង្កើពា�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ275 

ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លក្មេ�ើីការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 
រមួទាំងំការពិិចាំរ�ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេលីសិ្សទិិកុមារ�ដែផ្សាៃកច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការក្រសាវ័ក្រ�វ័។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លការដែណ៍នាំ
�ាស់្សលាស់្សអំពីិការក្របម�លទិនុៃន័ុយ និុងការដែថាងបញ្ហាា ក់ពីិក្រកមសី្សល�ម៌ និុងសិ្សទិិពីិការ�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ។ 
ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុរបស់្ស កុមារគួឺរដែត�ការពិិចាំរ��មីងក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្រកមសី្សល�ម៌ស្សក្រមាប់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍស្សតីពីិ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ រមួទាំងំកៃងុសាា នុភាពិច្នៃនុការ��លក្មេក្របីក្របាស់្សផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុសាធារណ៍ៈ។

D

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. បក្មេងើីតស្សតង់ដារអបីបរមាច្នៃនុការក្រសាវ័ក្រ�វ័ក្របកបក្មេដាយការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ (ស្ស�មក្មេមីល�នុធានុខាងក្មេក្រកាម ឧ. 
ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នា ំECPAT)។

2. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាស្សតង់ដារក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�កៃងុការផ្សាតល់ម�លនិុ�ិ និុង/ឬការទទួលយកលទផិ្សាលក្រសាវ័ក្រ�វ័។ ស្ស�ម
ក្មេមីលឧបករណ៍៍�កំ្រទ 1 (ទំព័ិរ 156)។

3. ក្រតវូ័ក្របាក�ថាការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញស្សក្រមាប់អៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័គឺឺ�កាតពិើកិ�េ (ស្ស�ម
ក្មេមីលដែផ្សាៃកស្សកមេភាពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការបណ៍តុ ះប�ត ល ទំព័ិរ 144)។

បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ សុប្រមាប់ការប្របមូលព័ត៌មាន

និុយតករដែ�លក្មេ�ើីការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្សក្រមាប់ការក្របម�លព័ិត៌មានុដែ�លនឹុង
អនុុញ្ហាា តឱ្យយពួិកក្មេគឺក្រតតួពិិនិុតយ និុងវាយតច្នៃមាក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុបរបិទក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  និុងផ្សាល
បាះពាល់ដែ�លវាមានុក្មេលីកុមារក្រកមុក្មេផ្សាសងៗ។ ការតាមដានុ និុងវាយតច្នៃមាស្សកមេភាពិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែត�ដែផ្សាៃក
ច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍ។

E

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយធានាថានិុយតករតក្រមវូ័ឱ្យយមានុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្របម�លព័ិត៌មានុ ក្មេ�ីមីយីល់ពីិធាតុ��ល វ័�ីិសាក្រស្សត និុងលទផិ្សាល។ រាល់
តក្រមវូ័ការដែផ្សាៃក�ាប់ ឬបទបីញ្ញាតតិទាំងំឡាយគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លការរាយការណ៍៍ តមាា ភាពិ និុងអំ��កៃងុការក្របម�លព័ិត៌មានុ។ 
ឧទាំ�រណ៍៍គឺឺ GDPR276 និុងក្មេស្ស�កតីក្រពាង�ាប់របស់្ស�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស �ាប់ស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។277

275. កុមារ និុងវ័�តទិនុៃន័ុយ៖ សិ្សទិិ និុងសី្សល�ម៌ក្មេ�កៃងុពិិភពិទិនុៃន័ុយ�ំ, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2017។
276. បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
277. ក្មេស្ស�កតីក្រពាង�ាប់ស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, នាយកដាា នុឌីីជីីថល វ័បី�ម៌ ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ ឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.unicef-irc.org/publications/907-children-and-the-data-cyclerights-and-ethics-in-a-big-data-world.html
https://gdpr-info.eu/
https://www.gov.uk/government/publications/draft-online-safety-bill


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់

150

5RIGHTS

ការស្រា�វស្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ9

ង្កើប�កូសុ�ទំធ�ឱ្យយចូលង្កើប្រប�ទំ�នែន័យរបស់ុប្រកូមុ�ុុនឯកូជីនជាប្របង្កើយ៉ាជីន៍សាធ្លារណ៍ៈ

ក្រកបខ័័ណ៍ឌ គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាម ក្មេ�ីយក្រកមុ�ីុនុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្រតវូ័ដែតដែ�ករដំែលកទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺ 
ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ស្សក្រមាប់�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

F

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ក្មេ�ើីការផ្សាសពិើផ្សាាយក្មេ�កាន់ុក្រកមុ�ីុនុក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាមក្មេ�កៃងុតំបន់ុដែ�លពាក់ព័ិនិុ ក្មេដាយក្មេស្សៃីសំុ្សសិ្សទិិ��ល
ក្មេក្របីក្របាស់្សសំ្សណំុ៍ទិនុៃន័ុយតាមការស្សមក្រស្សប។

2. ��លរមួក្មេ�កៃងុការស្សនុេនាថាៃ ក់តំបន់ុ ថាៃ ក់�តិ ឬ�ស្សកល ក្មេដាយក្មេ�ើីការក្មេស្សៃីសំុ្សក្រស្សក្មេ�ៀង�ៃ ។

ប្រតវូប្រ�កូ�ថាទំ�នែន័យ ន��សុិ�ត�មានភាពពាក់ូព័នធង្កើ�នះ�បរបិទំ

និុយតករដែ�លក្មេ�ើីការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្សក្រមាប់ការក្របម�លព័ិត៌មានុដែ�លនឹុង
អនុុញ្ហាា តឱ្យយពួិកក្មេគឺក្រតតួពិិនិុតយ និុងវាយតច្នៃមាក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុបរបិទក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  និុង
ផ្សាលបាះពាល់ដែ�លវាមានុ�ំក្មេពាះក្រកមុក្មេផ្សាសងៗរបស់្សកុមារ។ ការតាមដានុ និុងវាយតច្នៃមាស្សកមេភាពិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ
គួឺរដែត�បក្មេងើីត�ដែផ្សាៃកច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍ។

G

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ទាំញយកក្របភពិ និុងដែស្សើងរកស្សាិតិដែ�លមកពីិទីភាៃ ក់ងារដែ�លបានុ�ងក្រកងឯកសារក្រតឹមក្រតវូ័ និុងលីកី្មេឈាេ ះ។
2. ��លរមួ�មួយអៃកពាក់ព័ិនិុពីិភាៃ ក់ងារទាំងំក្មេនុះ ក្មេ�ីមីកី្មេផ្សាេ�ង�េ ត់ និុងក្មេ�ើីការបញ្ហាា ក់ស្សាិតិរបស់្សអៃក។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

ការង្កើ�ា�យតបជាត�ចំង្កើពា�មាូផ្នែ�លសុមតភិាពទំ� 2 - ការប្រសាវប្រជាវ ការវភិា� ន��ការប្រតតួព�ន�តយការអនុវតីចាប់ ការអនុវតីលអ៖
 
ង្កើ�កូប្រម�តអបីបរមា ការវភិា�មួយ�ួរផ្នែត៖ វាយតនៃមាការ�ំរាមកំូផ្នែ��របស់ុ CSEA ន្ទាង្កើពលបចចុបីនែ, រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រតវូ�ន
បង្ហាា ញ ង្កើ��យអែកូណាផ្នែ�លប្របឈមនះ�ហាន�ភ័យជា�ង្កើ�, វាយតនៃមាភាពង្ហាយរ�ង្កើប្រ��របស់ុប្របង្កើទំសុចំង្កើពា�ការ�ំរាមកំូផ្នែ��
ង្កើន�, វាយតនៃមាការង្កើ�ា�យតបរបស់ុសិាប័នបចចុបីនែ, ព�ន�តយ ន��វាយតនៃមាការអនុវតីចាប់ ន��ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យផ្នែ�លអាច
អនុវតី�ន ង្កើ��ម �ីវាយតនៃមាការអនុង្កើលាមតាមសុី�់ដ្ឋារអនីរជាត� ន��ការអនុវតីលអ, ព�ន�តយង្កើ���វញិនូវការង្កើ�ា�យតបរបស់ុប្របព័នធ
ង្កើអកូូ�ូសុុ� ICT - រមួទាំ�ំយនីការរាយការណ៍៍ព័ត៌មានទាំន់ង្កើ�តុការណ៍៍ ន��ការចូលរមួកូែុ�ឧសុា�កូមម ប្រពមទាំ�ំ�ូសុបា�់
ផ្នែ�នទំ�សុកូមមភាពរបស់ុអែកូពាក់ូព័នធង្កើ�ស�ង្កើទំៀតផ្នែ�លចូលរមួកូែុ�បញ្ជាា ង្កើន�។

ង្កើ��ម �ីជូីន�ំណ៍ះ �អំព�ការវភិា� សុ�ទំធ�ចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុចា�ំច់ប្រតវូ�ីល់ង្កើ��ល់ទំ�នែន័យ ន��ព័ត៌មានពាក់ូព័នធជាង្កើប្រច�នប្របង្កើភទំរបស់ុ 
CSEA ព�សិាប័នតំណា�ង្កើ�កូែុ�សិាប័នជាត� ន��អែកូពាក់ូព័នធ�នៃទំង្កើទំៀត។ ង្កើល�សុព�ង្កើន� ទំ�នែន័យបឋមចា�ំច់ប្រតវូប្របមូលព�ប្របភព
ជាង្កើប្រច�ន�ូចជា កុូមារ ឪពុកូមីាយ អែកូអប់រំ អែកូអនុវតីចាប់ ប្រកូមុ�ុុនង្កើសុវា។

ក្របភពិ៖ WeProtect Global Alliance Model National Response (MNR) ទំព័ិរ 5-6278 

278. គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ, WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំៃ  ំ2016 ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.weprotect.org/model-national-response/


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់

152

5RIGHTS

ការស្រា�វស្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ9

ង្កើត�ការង្កើប្រជី�សុង្កើរើសុការប្រសាវប្រជាវសុប្រមាប់ការ�ីល់មូលន���របស់ុរដ្ឋាា ភ��ល��តព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញផ្នែ�រឬង្កើទំ?

ង្កើត�ការ�ីល់មូលន���សុប្រមាប់ការប្រសាវប្រជាវរមួបញ្ចចូលការវាយតនៃមា�លបា�ពាល់ង្កើល�កុូមារ ឬការវាយតនៃមាប្រកូមសុ�ល�ម៌ផ្នែ�រឬង្កើទំ?

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ ក្មេតីវានឹុងក្រតវូ័បានុក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយរក្មេបៀប�?

ង្កើប�ង្កើទំ ក្មេតីវានឹុងក្រតវូ័បានុក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយរក្មេបៀប�?

ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយការព�ចារណាអំព�ប្រកូមសុ�ល�ម៌ប្រសាវប្រជាវ

�ំក្មេណី៍រការ D ('បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្រកមសី្សល�ម៌�៏រងឹមាសំ្សក្រមាប់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍន៍ុ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ') 
បងាា ញពីិតក្រមវូ័ការកៃងុការគិឺត�រមួអំពីិក្រកមសី្សល�ម៌ច្នៃនុការក្រសាវ័ក្រ�វ័ក្មេ�កៃងុវ័�ីិសាក្រស្សត ការផ្សាតល់ម�លនិុ�ិ និុងការក្របម�លទិនុៃន័ុយ។ បញ្ញាី
ក្រតតួពិិនិុតយក្មេនុះក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយធានាថាក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្រកមសី្សល�ម៌ក្រសាវ័ក្រ�វ័របស់្សអៃកនឹុងក្មេដាះក្រសាយដែផ្សាៃកទាំងំក្មេនុះ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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ង្កើត�មានប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ប្រកូមសុ�ល�ម៌សុប្រមាប់អែកូប្រសាវប្រជាវ ន��អែកូអភ�វឌីឍន៍ មានរមួបញ្ចចូលទំសុសនៈសុដ�ព�សុ�ទំធ�កុូមារផ្នែ�រឬង្កើទំ?

ង្កើត�អែកូប្រសាវប្រជាវ អែកូអភ�វឌីឍន៍ ន��អែកូង្កើ�ី�ការសុង្កើប្រមចច�តី�ីល់មូលន��� �នទំទួំលការបណុី៍�បណីាលអំព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាម
ប្របព័នធអនឡាញ ន��សុ�ទំធ�កុូមារផ្នែ�រឬង្កើទំ?

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ ក្មេតីវានឹុងក្រតវូ័បានុក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយរក្មេបៀប�?

ង្កើប�ង្កើទំ ក្មេតីវានឹុងក្រតវូ័បានុក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយរក្មេបៀប�?

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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ង្កើត�ង្កើ�លការណ៍៍បង្ហាើ រប្រប�ុប្របយ័តែ�នអនុវតីចំង្កើពា�ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍផ្នែ�រឬង្កើទំ?

ង្កើត�ទំ�នែន័យប្របភពង្កើប�កូចំ�មានង្កើ��ម �ី�បំ្រទំ�ល់ការប្រសាវប្រជាវង្កើល�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញផ្នែ�រឬង្កើទំ?

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ ក្មេតីវានឹុងក្រតវូ័បានុក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយរក្មេបៀប�?

ង្កើប�ង្កើទំ ក្មេតីវានឹុងក្រតវូ័បានុក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយរក្មេបៀប�?

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖ 

1. សាកូលវទិំាល័យ Oxford - ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ សុប្រមាប់ការប្រសាវប្រជាវប្របកូបង្កើដ្ឋាយការទំទួំលខុ្ញុំសុប្រតវូ ន��នវានុវតដន៍កូែុ� ICT279

ទទួលបានុម�លនិុ�ិពីិក្រកមុក្របឹកាក្រសាវ័ក្រ�វ័វ័សិ្សើកមេ និុងវ័ទិាសាក្រស្សតរ �បវ័ទិា (EPSRC) ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្មេនុះដែស្សើងយល់អំពីិបញ្ហាា
ក្រកមសី្សល�ម៌ក្មេ�កៃងុការក្រសាវ័ក្រ�វ័ ICT។ ក្មេរៀប�ំក្មេដាយអងាការស្សក្មេងើតការណ៍៍ស្សក្រមាប់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ក្របកបក្មេដាយការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័
និុងនុវានុុវ័តិន៍ុកៃងុ ICT (Observatory for Responsible Research and Innovation in ICT, ORBIT) វាផ្សាតល់នុ�វ័ការដែណ៍នាំ
�ាស់្សលាស់្សអំពីិរក្មេបៀបក្មេ�ើីការក្រសាវ័ក្រ�វ័�ក់ដែស្សតង និុងក្របកបក្មេដាយសី្សល�ម៌។ 

2. End Violence Partnership - Disrupting Harm280

ក្មេដាយភាពិ�ច្នៃ�គឺ��មួយ EPCAT International, INTERPOL និុងការយិ៉ាល័យក្រសាវ័ក្រ�វ័របស់្ស UNICEF �មួយនឹុងការផ្សាតល់
ម�លនិុ�ិពីិ End Violence Partnership, Disrupting Harm គឺឺ�គឺក្មេក្រមាងក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លបងាា ញពីិរក្មេបៀបដែ�លបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល
ស្សក្រមបស្សក្រមលួ�ល់ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារក្មេ�ទ�ទាំងំ 13 ក្របក្មេទស្សក្មេ�អាក្រ�ើិកខាងក្មេកីត និុងខាងតី�ង 
និុងអាសីុ្សអាក្មេគឺៃយ៏។ 

3. ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុ ECPAT សុប្រមាប់ការប្រសាវប្រជាវផ្នែ�ែកូប្រកូមសុ�ល�ម៌សុី�ព�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំង្កើល�កុូមារ281

ក្មេនុះគឺឺ�ការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�ល�ង់ក្មេ�ើីការក្រសាវ័ក្រ�វ័ក្មេលីបញ្ហាា ទាំក់ទងនឹុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុ
ក្មេលីកុមារ ដែ�លក្មេលីកក្មេ�ងីពីិបញ្ហាា ក្រកមសី្សល�ម៌ និុងបញ្ហាា នានាមួយ�ំនួុនុ។ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះជួីយអៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ឱ្យយ
ក្មេរៀប�ំគឺក្មេក្រមាងក្រសាវ័ក្រ�វ័របស់្សពួិកក្មេគឺតាមរក្មេបៀបដែ�លកាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ល់កុមារ។ 

4. មត�របស់ុទំ�ភាែ ក់ូង្ហារសុ�ទំធ�ជាមូលដ្ឋាា នរបស់ុសុ�ភាពអឺរ ាបុ282

មតិរបស់្សទីភាៃ ក់ងារសិ្សទិិ�ម�លដាា នុ 9: ក្មេ�ក្មេពិល�ដែ�លពួិកក្មេគឺផ្សាតល់ម�លនិុ�ិ�ល់ស្សកមេភាពិក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍ ស្ស�ភាពិ
អឺរ ាបុ និុងរ�ា�ស្សមាជិីកគួឺរដែតតក្រមវូ័ឱ្យយមានុអៃកក្មេ�ា ការពាក់ព័ិនិុនឹុងអៃកជំីនាញក្មេលីការការពារទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ និុងសិ្សទិិ�ម�លដាា នុ
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។ អៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែផ្សាៃកវ័ទិាសាក្រស្សត និុងឧស្សា�កមេគួឺរដែតយក�ិតតទុកដាក់ក្មេលីឥទិិពិលច្នៃនុលកុណ៍ៈដែ�លអា�អក្មេងើតបានុ 
ក៏����អាយុ និុងក្មេភទ ក្មេលីស្សមាស្សភាពិច្នៃនុក្រកមុក្មេ�ើីក្មេតស្សត ក្មេ�ីមីលុីបបំបាត់ហានិុភ័យច្នៃនុលទផិ្សាលក្មេរសី្សក្មេអីងច្នៃនុលទផិ្សាលក្មេតស្សត។

5. ការយិ៉ាល័យឧតីមសុែ�ការអ�គការសុ�ប្របជាជាត�ទំទួំលបនាុកូសុ�ទំធ�មនុសុស - ការផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�វ�ិ�សាប្រសុីផ្នែ�អកូង្កើល�សុ�ទំធ�មនុសុសចំង្កើពា�
ទំ�នែន័យ283

ការដែណ៍នាកំ្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័អនុុសាស្សន៍ុ និុងក្មេ�លការណ៍៍ស្សក្រមាប់អៃកពាក់ព័ិនិុនឹុងដែផ្សាៃកទិនុៃន័ុយ និុងអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ ក្មេ�ីមីី
ដែកលមអការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយ និុងស្សាិតិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ វាធានានុ�វ័ការក្មេ�រពិ ការការពារ និុងការបំក្មេពិញសិ្សទិិមនុុស្សសក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលី
រក្មេបៀបវារៈឆ្នាំៃ  ំ2030 ដែ�លក្រតវូ័បានុអនុុម័តក្មេ�ក្មេពិលក្របម�ល ឬបំដែបកទិនុៃន័ុយ។

279. ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្សក្រមាប់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ក្របកបក្មេដាយការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងនុវានុុវ័តិន៍ុកៃងុ ICT, សាកលវ័ទិាល័យ Oxford, ឆ្នាំៃ  ំ2014។
280. Disrupting Harm, End Violence Partnership, ឆ្នាំៃ  ំ2019។
281. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែផ្សាៃកក្រកមសី្សល�ម៌ស្សតីពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទដែ�លពាក់ព័ិនិុនឹុងកុមារ, ECPAT International ឆ្នាំៃ  ំ2019។
282. ក្មេក្រកាមការឃ្លាំា កំ្មេមីល៖ ជីីវ័មាក្រត ក្របព័ិនិុ IT របស់្សស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ និុងសិ្សទិិ�ម�លដាា នុ ទីភាៃ ក់ងារស្ស�ភាពិអឺរ ាបុស្សក្រមាប់សិ្សទិិ�ម�លដាា នុឆ្នាំៃ  ំ2018។ 
283. វ័�ីិសាក្រស្សតដែផ្សាអកក្មេលីសិ្សទិិមនុុស្សស�ំក្មេពាះទិនុៃន័ុយ, ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សសឆ្នាំៃ  ំ2018។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://digital.humanities.ox.ac.uk/project/framework-responsible-research-and-innovation-ict#/
https://www.end-violence.org/disrupting-harm
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Guidelines-for-Ethical-Research-on-Sexual-Exploitation-of-Children-ECPAT-International-2019.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-biometrics-fundamental-rights-eu_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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“ សុពីនៃថងង្កើន� វាកាន់ផ្នែតង្ហាយប្រសុលួជា�មុនកូែ�ុ
ការលួចព័ត៌មានរបស់ុមនុសុស ន��ទំទួំល�ន
ព័ត៌មានរង្កើសុ�បង្កើដ្ឋាយម�នចា�ំច់មាន 
ការយល់ប្រពមង្កើដ្ឋាយង្កើប្រប�បង្កើចចកូវទិំាឌី�ជី�ថល។”

- �ា ��សិាន, 12

“ ង្កើ�តុអី��នជា [ង្កើ��ទំំព័រ ន��ប្របព័នធ
�សពី�ាយសុ�គម] សួុររកូព័ត៌មាន�ា ល់ខ្ញុំាួន
របស់ុខំុំ្ញុំ ប្របសុ�នង្កើប�ពួកូង្កើ�ម�នង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុវា
សុប្រមាប់ង្កើ�លបំណ៍�ណាមួយ?” 

- ង្កើអម�រាាតអារាាប់រមួ, 17

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការជាសុកូល10

លកុូណ៍ៈផ្នែបប�ា�ប្រពំផ្នែ�ន ន��ផ្នែបបអនីរជាត�នៃនមជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ទាំមទាំរឱ្យយមានកូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការអនីរជាត� ន��តំបន់រ�ឹមា ំ
ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាថា អែកូពាក់ូព័នធទាំ�ំអស់ុ រមួទាំ�ំរ�ា អាជី�វកូមម ន��តួអ�គ�នៃទំង្កើទំៀត ង្កើ�រព ការពារ ន��បំង្កើពញសុ�ទំធ�កុូមារប្របកូបង្កើដ្ឋាយ
ប្របសុ�ទំធភាពទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ �ូង្កើចែ�វាមានសារៈសំុខាន់ណាស់ុផ្នែ�លរ�ាភា��សុ�ការង្កើទំភីា�� ន��ព�ុភា��ជាមួយ
អ�គការម�នផ្នែមនរដ្ឋាា ភ��លជាត� ន��អនីរជាត� ទំ�ភាែ ក់ូង្ហារអ�គការសុ�ប្របជាជាត� អាជី�វកូមម ន��អ�គការផ្នែ�លមានឯកូង្កើទំសុង្កើល�
ការការពារកុូមារ ន��សុ�ទំធ�មនុសុសទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។

រ�ាភា���ួរផ្នែតង្កើល�កូកូមពស់ុ ន��រមួចំផ្នែណ៍កូ�ល់ការ�ា ស់ុបូីរជំីន្ទាញអនីរជាត� ន��ថាែ ក់ូតំបន់ ន��ការអនុវតីលអ ប្រពមទាំ�ំបង្កើ�ើ�ត 
ន��ង្កើល�កូកូមពស់ុការកូសា�សុមតភិាព �នធ្លាន សុី�់ដ្ឋារ បទំបីញ្ចញតី� ន��ការការពារង្កើ�ទូំទាំ�ំប្រពំផ្នែ�នជាត� ផ្នែ�លអនុញ្ជាញ តឱ្យយ
មានការអនុវតីសុ�ទំធ�កុូមារកូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថលង្កើដ្ឋាយរ�ាទាំ�ំអស់ុ។ ពួកូង្កើ��ួរផ្នែតង្កើល�កូទំះកូច�តីឱ្យយមានការបង្កើ�ើ�តន�យមន័យទូំង្កើ�
អំព�អី�ផ្នែ�លបង្កើ�ើ�តជាឧប្រកូ��ាកូមមង្កើ�កូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល ជំីនួយផ្នែ�ែកូចាប់ង្កើ�វញិង្កើ�មកូ ប្រពមទាំ�ំការប្របមូល ន��ការផ្នែចកូ
រំផ្នែលកូភសុីុតា�រមួ�ែ ។

ក្របភពិ៖ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) កថាខ័ណ៍ឌ  123 & 124284

ង្កើ�លបំណ៍�៖ 

284. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។

ក្មេ�ីមីសី្ស�ការ�មួយអងាការ�តិ តំបន់ុ និុងស្សកល និុងអៃកក្មេលង ក្មេ�ីមីដីែ�ករដំែលកការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត។

អតបិទំង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ�ំរ៖ូ

10a.  បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ទំំន្ទាក់ូទំំន��ាវូការ (ឧ. អនុសុសរណ៍ៈង្កើយ៉ា�យល់�ែ  [MoU]) ជាមួយសុ��មន៍សុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអនឡាញកូែ�ុតំបន់ ន��សុកូល 

  ការពិក្រងឹងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរ�តិក្មេ�ីមីពីិក្រងឹងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាកគឺឺមានុ
សារៈសំ្សខាន់ុកៃងុការធានាសុ្សវ័តាិភាពិ�ស្សកល។ ប�ត ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតកិ�េស្ស�ការ�ផ្សាា�វ័ការស្សក្រមាប់ការវ័និិុក្មេយ៉ាគឺ
ភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ឯកជីនុសាធារណ៍ៈរមួ�ៃ ក្មេ�កៃងុដែផ្សាៃកដែ�លទាំក់ទងនឹុងស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ការកសាងស្សមតាភាពិដែផ្សាៃក
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ នុវានុុវ័តិន៍ុ ការអនុុវ័តត�ាប់ ក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌ និុងការអប់រ�ំក្មេ�ីម។

10b.  ចុ�ង្កើឈ្លាម �ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុឧបកូរណ៍៍ចាប់កូែ�ុតំបន់ ន��អនីរជាត� ផ្នែ�លង្កើល�កូកូមពស់ុ�ល់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការង្កើល�ផ្នែ�ែកូ
សុុវតិ�ភាពកុូមារតាម ប្របព័នធអនឡាញ

  ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ឧបករណ៍៍សំ្សខាន់ុៗកៃងុតំបន់ុ និុងអនុតរ�តិ ដែ�លនឹុងអនុុញ្ហាា តឱ្យយពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីកិ�េ
ស្ស�ក្របតិបតតិការ�មួយក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�ល (កៃងុ�ំក្មេ�ម
ក្មេរឿងក្មេផ្សាសងក្មេទៀត) នុ�វ័៖ កិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀងអនុតរ�តិស្សតីពីិកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុុវ័តត�ាប់, ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតអនុតរ�តិ, កមេវ័�ីិ
អនុតរ�តិដែ�លអា�ផ្សាតល់�នុធានុស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងលទភិាពិទទួល
បានុសិ្សទិិមនុុស្សស ឬស្សតង់ដារពាក់ព័ិនិុ ដែ�លនឹុងជួីយស្សក្រមលួ�ល់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការរវាងក្របក្មេទស្សនានា។ 

ក្មេ�ីមីធីានាបានុនុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតរមួមួយ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ជំីហានុនីុមួយៗខាងក្មេក្រកាមគឺឺពិិត�ចាំបំា�់។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
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កិិច្ចចសហប្រ�តិិ�តិិិការជាសកិល10

285. ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីល ស្សៃងការសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុករបស់្សក្របក្មេទស្សអ�ក្រសាត លី ឯកសារភាពិ�អៃក�ឹកនា ំនិុងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរ�តិឆ្នាំៃ  ំ2021។
286. ការ�ា ស់្សបត�រពិិភពិក្មេលាករបស់្សក្មេយីង៖ រក្មេបៀបវារៈឆ្នាំៃ  ំ2030 ស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ។ អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
287. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
288. ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ UNCRC ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
289. គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ, WeProtect ឆ្នាំៃ  ំ2016។ 

10c.  កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ប្របង្កើទំសុនៃ��ូ ន��អ�គការន្ទាន្ទាផ្នែ�លអាច�ីល់នូវ�ំរសូុមប្រសុប ន��ការ�បំ្រទំសុប្រមាប់ការអភ�វឌីឍ
ង្កើល�ផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ

   ក្របដែ�ល�មិនុចាំបំា�់ក្មេទ កៃងុការចាំប់ក្មេផ្សាតីមការអភិវ័ឌីឍក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយថេីស្សនាា ង។ ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតរកក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍
ពាក់ព័ិនិុច្នៃនុក្រកបខ័័ណ៍ឌ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងឧបករណ៍៍ដែ�លពួិកក្មេគឺអា�ក្មេក្របី និុងស្សក្រមបតាមបរបិទរបស់្សពួិកក្មេគឺ
�េ ល់។ ការដែ�ករដំែលកព័ិត៌មានុអំពីិបញ្ហាា ក្របឈម និុងបញ្ហាា ដែ�លបានុជួីបក្របទះកៃងុដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអា�
មានុនឹុងតច្នៃមា�ស់្សស្សក្រមាប់ការក្មេ�ើីដែផ្សានុការ ការអភិវ័ឌីឍ និុងការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

10d. �បំ្រទំប្របង្កើទំសុង្កើ�ស�ង្កើទំៀតផ្នែ�លបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
  ក្មេ�ក្មេពិលស្សមក្រស្សប ស្ស�មដែ�ករដំែលក�ាប់គំឺរ � ក្រកបខ័័ណ៍ឌ បទបីញ្ញាតតិ ក្មេមក្មេរៀនុដែ�លបានុក្មេរៀនុស្ស�ក្រតឬឯកសារក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លអា�

ក្មេក្របីក្របាស់្សបានុក្មេដាយក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ក្មេ�ីមីអីភិវ័ឌីឍក្រកបខ័័ណ៍ឌ  និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។285 

ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវង្កើឆ្នាំព �ង្កើ�រកូការសុង្កើប្រមចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ៖

បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ទំំន្ទាក់ូទំំន��ាូវការ (ឧទាំ�រណ៍៍ MoUs) ជាមួយសុ��មន៍សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធ 
អនឡាញកូែ�ុតំបន់ ន��សុកូល

ការពិក្រងឹងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរ�តិក្មេ�ីមីពីិក្រងឹងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាកគឺឺមានុសារៈសំ្សខាន់ុ
កៃងុការធានាសុ្សវ័តាិភាពិ�ស្សកល។ ប�ត ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតកិ�េស្ស�ការ�ផ្សាា�វ័ការស្សក្រមាប់ការវ័និិុក្មេយ៉ាគឺភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ឯកជីនុ
សាធារណ៍ៈរមួ�ៃ ក្មេ�កៃងុដែផ្សាៃកដែ�លទាំក់ទងនឹុងស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ការកសាងស្សមតាភាពិដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ នុវានុុវ័តិន៍ុ ការអនុុវ័តត�ាប់ ក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌ និុងការអប់រ�ំក្មេ�ីម។

A

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់ពីិកិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀង និុងស្សនិិុស្សញ្ហាា ស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុតំបន់ុ និុងស្សកលដែ�លពាក់ព័ិនិុ 
 (ស្ស�មក្មេមីលឯកសារសំ្សខាន់ុៗ)។

2. ក្មេរៀប�ំក្មេ�ីមី�ុីះក្មេឈាេ ះក្មេក្របី និុងបញ្ញេ�លជំីហានុចាំបំា�់ក្មេ�កាន់ុដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។
3. ស្ស�មពិិនិុតយក្មេមីល�ំណុ៍�ទាំងំក្មេនុះរមួបញ្ញេ�លទាំងំ (កៃងុកក្រមិតអបីបរមា) ស្សកមេភាពិ�មួយដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយមានុ 

���ដែ�លបានុកំណ៍ត់ក្មេដាយ៖  

• ក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍន៍ុក្របកបក្មេដាយនិុរនុតរភាពិ286

• អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ និុងពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សរបស់្សអនុុស្សញ្ហាា ក្មេនុះ។287 
• មតិទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិកុិមារទាំក់ទងនឹុងបរយិ៉ាកាស្សឌីីជីីថល។288

• គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ។289 ស្ស�មក្មេមីលឧបករណ៍៍ជំីនួុយ 1 (ទំព័ិរ 166)។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.esafety.gov.au/key-issues/tailored-advice/international
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://www.weprotect.org/model-national-response/
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កិិច្ចចសហប្រ�តិិ�តិិិការជាសកិល10

ចុ�ង្កើឈ្លាម �ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុឧបកូរណ៍៍ចាប់កូែ�ុតំបន់ ន��អនីរជាត� ផ្នែ�លង្កើល�កូកូមពស់ុ�ល់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការង្កើល�ផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាព
កុូមារតាម ប្របព័នធអនឡាញ

ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ឧបករណ៍៍សំ្សខាន់ុៗកៃងុតំបន់ុ និុងអនុតរ�តិ ដែ�លនឹុងអនុុញ្ហាា តឱ្យយពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ
�មួយក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�ល (កៃងុ�ំក្មេ�មក្មេរឿងក្មេផ្សាសងក្មេទៀត) នុ�វ័៖ កិ�េ
ក្រពិមក្មេក្រពិៀងអនុតរ�តិស្សតីពីិកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុុវ័តត�ាប់, ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតអនុតរ�តិ, កមេវ័�ីិអនុតរ�តិដែ�លអា�ផ្សាតល់�នុធានុស្សក្រមាប់
កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងលទភិាពិទទួលបានុសិ្សទិិមនុុស្សស ឬស្សតង់ដារពាក់ព័ិនិុ ដែ�លនឹុង
ជួីយស្សក្រមលួ�ល់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការរវាងក្របក្មេទស្សនានា។

B

ង្កើប��ទំ/ចាសុ ស្ស�មផ្សាតល់ព័ិត៌មានុលមអិត៖

ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. ក្របឹកា�មួយភាៃ ក់ងារអនុុវ័តត�ាប់អនុតរ�តិ ���� INTERPOL 290 និុង Europol �ក្មេ�ីម។291 
2. ដែស្សើងរកការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតពីិអងាការពិិភពិក្មេលាក���� មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ 

 និុងទទួលរងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ292 និុងម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត។293

290. ក្មេយីង�នុរ�  អាងំដែទបា�ល។
291. អំពីិអាងំដែទបា�ល អាងំដែទបា�ល។
292. ការងាររបស់្សក្មេយីង មជីឈមណ៍ឌ ល�តិស្សក្រមាប់កុមារបាត់ខ័ាួនុ និុងកុមារទទួលរងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ (NCMEC)។
293. អំពីិក្មេយីង ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត (IWF)។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL
https://www.europol.europa.eu/about-europol
https://www.missingkids.org/ourwork
https://www.iwf.org.uk/about-us/


កញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍៍ស្តីី�ពី�សុ្តីវត្ថិិ�ភាពីកុមារតាមប្រប់ព័ីន្ធធអន្ធឡាញ ចំំណុ៍ចំស្តីកមមភាពីគោ�លន្ធគោ�បាយទាំងំដប់់
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10 កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ស្សកល

កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ប្របង្កើទំសុនៃ��ូ ន��អ�គការន្ទាន្ទាផ្នែ�លអាច�ីល់នូវ�ំរសូុមប្រសុប ន�� 
ការ�បំ្រទំសុប្រមាប់ការអភ�វឌីឍង្កើល�ផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ

ក្របដែ�ល�មិនុចាំបំា�់ក្មេទ កៃងុការចាំប់ក្មេផ្សាតីមការអភិវ័ឌីឍក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយថេីស្សនាា ង។ ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតរកក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ពាក់ព័ិនិុ
ច្នៃនុក្រកបខ័័ណ៍ឌ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងឧបករណ៍៍ដែ�លពួិកក្មេគឺអា�ក្មេក្របី និុងស្សក្រមបតាមបរបិទរបស់្សពួិកក្មេគឺ�េ ល់។ 
ការដែ�ករដំែលកព័ិត៌មានុអំពីិបញ្ហាា ក្របឈម និុងបញ្ហាា ដែ�លបានុជួីបក្របទះកៃងុដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអា�មានុនឹុង
តច្នៃមា�ស់្សស្សក្រមាប់ការក្មេ�ើីដែផ្សានុការ ការអភិវ័ឌីឍ និុងការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។
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ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយក្មេ��ល់សាា ប័នុកៃងុតំបន់ុ ����ស្សមព័និុសិ្សទិិកុមារអាសីុ្ស។294 ក្មេម�ឹកនាកំ្របក្មេទស្ស���� Alana Foundation 
ក្មេ�ក្របក្មេទស្សក្មេក្របសីុ្សល។295 ឬអងាការជំីនាញ���� Internet Watch Foundation,296 5Rights Foundation,297 UNICEF298 
INHOPE299 ឬគំឺនិុតផ្សាតួ�ក្មេផ្សាតីមស្សិីពីិក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិក្មេ�ឯកមេវ័�ីិភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ស្សកលក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ
�ិងាក្មេលីកុមារ។300អងាការទាំងំក្មេនុះនឹុងមានុ�នុធានុ និុងព័ិត៌មានុ ក្មេ�ីយកៃងុករណី៍�ក្មេក្រ�ីនុអា�ជួីយអៃកកៃងុការកំណ៍ត់
អតតស្សញ្ហាា ណ៍ច្នៃ�គឺ�កៃងុក្រស្សកុ ឬច្នៃ�គឺ�ពាក់ព័ិនិុ។

294. អំពីិពួិកក្មេយីង,  ស្សមព័និុសិ្សទិិកុមារអាសីុ្ស។
295. អំពីិពួិកក្មេយីង, Alana Foundation។
296. អំពីិក្មេយីង ម�លនិុ�ិឃ្លាំា កំ្មេមីលអីុនុ�ឺណិ៍ត (IWF)។
297. 5Rights Foundation, 5Rights Foundation.
298. អំពីិពួិកក្មេយីង, UNICEF។
299. ក្មេរឿងរាាវ័របស់្សក្មេយីង INHOPE ឆ្នាំៃ  ំ2021។
300. ក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ, កមេវ័�ីិបញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2022។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.crcasia.org/
https://alana.org.br/enla
https://www.iwf.org.uk/about-us/
https://5rightsfoundation.com/
https://www.unicef.org/about-unicef
https://www.inhope.org/EN/our-story
https://www.end-violence.org/safe-online
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ក្មេ�ក្មេពិលស្សមក្រស្សប ស្ស�មដែ�ករដំែលក�ាប់គំឺរ � ក្រកបខ័័ណ៍ឌ បទបីញ្ញាតតិ ក្មេមក្មេរៀនុដែ�លបានុក្មេរៀនុស្ស�ក្រតឬឯកសារក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លអា�
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ង្កើប�ង្កើទំ វានឹុងជួីយ៖

1. កំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍សាា ប័នុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត និុង/ឬក្រកសួ្សង�ឹកនាកំ្មេ�កៃងុតំបន់ុរបស់្សអៃក។ 
2. ពិិចាំរ�ក្មេលីការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតពីិតំបន់ុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ឧទាំ�រណ៍៍ ស្សមាគឺមក្រប��តិអាសីុ្សអាក្មេគឺៃយ៍ (អាសីានុ) ឬ

ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ។ 
3. ដែ�ករដំែលក�នុធានុ និុង�ំក្មេ�ះក្រសាយរបស់្សអៃកក្មេដាយស្សបីរុស្ស។
4. ពិិចាំរ�ពីិរក្មេបៀបដែ�លអៃកអា�បក្មេងើីតភាពិ�ច្នៃ�គឺ��មួយអៃកដែ�លមានុ�នុធានុតិ�តួ�។
5. ក្មេលីកទឹក�ិតតអៃកទទួលឱ្យយដែ�ករដំែលកបនុត។
6. ស្សក្រមះុស្សក្រមលួ�មួយនឹុងការអនុុវ័តតអនុតរ�តិ�៏លអបំផុ្សាត ក្មេ�ីយពិាយ៉ាមដែ�ករដំែលកលកុណ៍ៈបុក្មេរស្សកមេ�មួយ ឬ

អនុុញ្ហាា តឱ្យយក្របក្មេទស្សទាំងំក្មេនាះដែ�លមានុ�នុធានុតិ�៖ ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេ�ើីការបក្រងបួបក្រងមួ�មួយក្របក្មេទស្ស ឬតំបន់ុ
�ក់លាក់មួយ, ផ្សាាត់ផ្សាាង់ជំីនួុយបក្មេ�េកក្មេទស្ស����ការបកដែក្របផ្សាា�វ័�ាប់ ឬភាសាស្សក្រមាប់ដែផ្សាៃកច្នៃនុដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ ឬការ
ផ្សាតល់សិ្សកុាសាលាស្សក្រមាប់កមេករជួីរមុខ័ - រមួទាំងំដែផ្សាៃកអនុុវ័តត។

301. ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីល ស្សៃងការសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុក្មេអ��ិក្រតនិូុករបស់្សក្របក្មេទស្សអ�ក្រសាត លី ឯកសារភាពិ�អៃក�ឹកនា ំនិុងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរ�តិ។
302. The Age of Digital Interdependence, ក្រកមុក្របឹកា�ន់ុខ័ពស់្សរបស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថលឆ្នាំៃ  ំ2019។

ង្កើយ��សូុម�ីល់អនុសាសុន៍ឱ្យយ (ង្កើដ្ឋាយជាបញ្ជាា បន្ទាា ន់) អ�គង្កើលខា��ការអ�គការសុ�ប្របជាជាត�ជួីយសុប្រមលួ�ំង្កើណ៍� រការព�ង្កើប្រ��
ង្កើយ៉ាបល់ង្កើដ្ឋាយមានភាពរ�័សុរ�ួន ន��ង្កើប�កូចំ�រ ង្កើ��ម �ីបង្កើ�ើ�តយនីការថម�ៗសុប្រមាប់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការឌី�ជី�ថលសុកូល 
ង្កើដ្ឋាយមានជីង្កើប្រម�សុផ្នែ�ល�នព�ភាកូាង្កើ�កូែុ�ជំីពូកូទំ� 4 ជាចំណុ៍ចចាប់ង្កើ�ី�ម។ ង្កើយ��ង្កើសុែ�ឱ្យយកំូណ៍ត់ង្កើ�លង្កើ��ំបូ�នៃនការប្រ�រពធ
ខួ្ញុំបង្កើល�កូទំ� 75 របស់ុអ�គការសុ�ប្របជាជាត�ង្កើ�ឆ្នាំែ  ំ2020 ជាមួយនះ� 'ការង្កើបីជំាច�តីជាសុកូលសុប្រមាប់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការ
ឌី�ជី�ថល' ង្កើ��ម �ីបង្ហាា ញព�តនៃមា ង្កើ�លការណ៍៍ ការយល់�ះ� ន��ង្កើ�លបំណ៍�រមួសុប្រមាប់សិាបតយកូមមកូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការ
ឌី�ជី�ថលសុកូលផ្នែ�លមានភាពប្របង្កើសុ�រជា�មុន។ ជាផ្នែ�ែកូនៃន�ំង្កើណ៍� រការង្កើន� ង្កើយ��យល់ថាអ�គង្កើលខា��ការអ�គការសុ�ប្របជាជាត�
អាចផ្នែត�តា�ំង្កើបសុកូជីនផ្នែ�ែកូបង្កើចចកូវទិំា�ន។ 

5B៖ ង្កើយ���បំ្រទំវ�ិ�សាប្រសុី 'ប្របព័នធ' របស់ុភា��ពាក់ូព័នធង្កើប្រច�នសុប្រមាប់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការ ន��បទំបីញ្ចញតី�ផ្នែ�លមានលកុូណ៍ៈ
សុប្រមបខ្ញុំាួន រ�័សុរ�ួន មានការរមួបញ្ចចូល ន��ស័ុកីូ�សុមសុប្រមាប់ង្កើ�លបំណ៍�សុប្រមាប់យុ�សុម័យឌី�ជី�ថលផ្នែ�លមានការ
ង្កើ��ជំីហានង្កើលី�នង្កើលឿន។ 

ក្របភពិ៖ The Age of Digital Interdependence: Report of High-level Panel របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិ កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ
ឌីីជីីថលឆ្នាំៃ  ំ2019302

រង្កើបៀបផ្នែ�លវាប្រសុបនះ�ឯកូសារមូលដ្ឋាា ន៖

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.esafety.gov.au/key-issues/tailored-advice/international
https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
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ឧបកូរណ៍៍�បំ្រទំ៖

1. បញ្ចា�ប្រតតួព�ន�តយប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ អនីរជាត�ផ្នែ�លប្រតវូបំង្កើពញតាម

�ំក្មេណី៍រការ A ('បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ ទំនាក់ទំនុងផ្សាា�វ័ការ [ឧទាំ�រណ៍៍ MoUs] �មួយស្ស�គឺមន៍ុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុ
តំបន់ុ និុងស្សកល') គឺ�ស្សបញ្ហាា ក់ថា លកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័អបីបរមាក្មេ�កៃងុពិិ�ីសារអនុតរ�តិ និុងឯកសារការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតក្រតវូ័ដែតបំក្មេពិញតាម។ 
ក្រកសួ្សង�ឹកនាគួំឺរដែតក្មេ�ើីការក្មេ�ទ�ទាំងំវ័ស័ិ្សយរដាា ភិបាលក្មេដាយមានុជំីនួុយពីិឧបករណ៍៍ក្មេនុះ 
ក្មេ�ីមីវីាយតច្នៃមាក្មេលីការអនុុក្មេលាមតាម�ាប់។

ពណ៌៍ន្ទាអំព�រង្កើបៀបផ្នែ�ល
លកុូខ្ញុំណ៍ឌ តប្រមវូអបីបរមា
ប្រតវូ�នបំង្កើពញតាម

�មាា តកូែុ�ការអនុង្កើលាម
តាមចាប់

កាលបរងិ្កើចទ័ំផ្នែ�លប្រកូសួុ�
�ះកូន្ទាទំំទួំល�នការ
ជូីន�ំណ៍ះ �អំព��មាា ត
ទាំ�ំង្កើន�

កាលបរងិ្កើចទ័ំប្រកូមុអែកូ
ពាក់ូព័នធផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអនឡាញទំទួំល
�នការជូីន�ំណ៍ះ �អំព�
�មាា តទាំ�ំង្កើន�

សេ�លសេ�អភិិវឌ្ឍឍន៍
ព្រាបក្តីបសេ�យច�រភាពីរប�់
អងគការ�ហព្រាបជាជាតិិ

អនុ�ញ្ញាា
អងគការ�ហព្រាបជាជាតិិ�ី�
ពី��ិទ្ធិិិកុ្តីមារ

ព���សារជាជីង្កើប្រម�សុរបស់ុ 
CRC៖ ការ��លរមួរបស់្ស
កុមារកៃងុជីក្មេមាា ះក្របដាប់
អាវ័�ុ

ការលក់កុមារ ក្មេពិស្សាចាំរ
កុមារ និុងរ �បភាពិ
អាស្សអាភាស្សកុមារ

នីុតិវ័�ីិទំនាក់ទំនុង



< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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ពណ៌៍ន្ទាអំព�រង្កើបៀបផ្នែ�ល
លកុូខ្ញុំណ៍ឌ តប្រមវូអបីបរមា
ប្រតវូ�នបំង្កើពញតាម

�មាា តកូែុ�ការអនុង្កើលាម
តាមចាប់

កាលបរងិ្កើចទ័ំជូីន�ំណ៍ះ �ង្កើ�
ប្រកូសួុ��ះកូន្ទាអំំព�ចំណុ៍ច
ខី្ញុំ�ខាតទាំ�ំង្កើន�?

កាលបរងិ្កើចទ័ំផ្នែ�ល�ន
ជូីន�ំណ៍ះ ��ល់ប្រកូមុអែកូ
ពាក់ូព័នធផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអនឡាញអំព�
�មាា តទាំ�ំង្កើន�?

ង្កើសុចកីូ�អ��បាយទូំង្កើ�
ង្កើលខ្ញុំ  25 (2021) 

�ំរងូ្កើ�ា�យតបថាែ ក់ូជាត�

ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទាសំុី�
ព�ពាកូយង្កើពចន៍សុប្រមាប់
ការពារកុូមារព�ការ
ង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ ន��
ការរំង្កើលាភបំពានរបស់ុ
លុចសំុបួរ

�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ �បំ្រទំកូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការអនីរជាត�

1. ផ្នែ�នទំ�បង្ហាា ញ�ាូវរបស់ុអ�គការសុ�ប្របជាជាត�សុប្រមាប់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការឌី�ជី�ថល303

ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល,304 �កំ្រទក្មេដាយក្រកមុក្របឹកា�ន់ុខ័ពស់្សស្សតីពីិកិ�េ
ស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថលក្រតវូ័បានុក្មេ�ញផ្សាាយក្មេ�ឆ្នាំៃ  ំ2020។ វាផ្សាតល់នុ�វ័អនុុសាស្សន៍ុ�ល់ភាគីឺពាក់ព័ិនិុក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ក្មេលីការពិក្រងឹងកិ�េ
ស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថលស្សកល។
 

2. �នធ្លានតាមអុ�ន�ឺណ៍� តរបស់ុឧប្រកូ��ាកូមមប្របឆ្នាំ�ំនះ�កុូមាររបស់ុអា�ំផ្នែទំបាូល305 
ក្មេគឺ�ទំព័ិររបស់្សអាងំដែទបា�ល ផ្សាតល់នុ�វ័�នុធានុ�ក្មេក្រ�ីនុ រមួទាំងំព័ិត៌មានុអំពីិការងាររបស់្សអាងំដែទបា�ល ក៏����ព័ិត៌មានុអំពីិម�លដាា នុ
ទិនុៃន័ុយ CSEA អនុឡាញ ការទប់សាើ ត់ និុងចាំត់ថាៃ ក់ខ័ាឹមសារ និុងការកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។

3. អនុសាសុន៍របស់ុ OECD របស់ុប្រកូមុប្របះកូាកុូមារកូែុ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល306 
អនុុសាស្សន៍ុដែ�ងពីិក្មេ�លការណ៍៍ និុងការដែណ៍នាកំ្មេ�ីមីជួីីយក្របក្មេទស្សនានាដែស្សើងរកតុលយភាពិរវាងការការពារកុមារពីិហានិុភ័យតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងការក្មេលីកកមពស់្សឱ្យកាស្ស និុងអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុដែ�លពិិភពិឌីីជីីថល ផ្សាតល់ឱ្យយ។ 

303. ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័របស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
304. គំឺនិុតផួិ្សា�ក្មេផីិ្សាមកក្រមិតខ័ពស់្សរបស់្សអគឺាក្មេលខា�ិការអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការឌីីជីីថល អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
305. ឧក្រកិ�ាកមេក្របឆ្នាំងំនឹុងកុមារ, អាងំដែទបា�ល។
306. អនុុសាស្សន៍ុរបស់្សក្រកមុក្របឹកាកុមារកៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល, OECD, អនុុម័ត 2012, វ័កិ្មេសា�នុកមេឆ្នាំៃ  ំ2021។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

United Nations Secretary-General’s Roadmap for Digital Cooperation
https://www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel
https://www.interpol.int/en/Crimes/Crimes-against-children
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0389%20
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�នធ្លានង្កើ�ស�ង្កើទំៀតសុប្រមាប់ជាឯកូសារង្កើយ៉ា�៖

ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ �បំ្រទំកូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការកូែុ�តំបន់

1. អនុសុញ្ជាញ  Malabo របស់ុសុ�ភាពអាប្រ�ី�កូ សុី�ព�សុនី�សុុខ្ញុំអុ�ន�ឺណ៍� ត ន��ការការពារទំ�នែន័យ�ា ល់ខ្ញុំាួន 2014 307

ក្មេនុះគឺឺ�អនុុស្សញ្ហាា របស់្សស្ស�ភាពិអាក្រ�ើិកក្មេ�ីមីបីក្មេងើីត 'ក្រកបខ័ណ៍ឌ ដែ�លអា�ក្មេជីឿទុក�ិតតបានុស្សក្រមាប់ស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត
ក្មេ�អាក្រ�ើិក តាមរយៈការក្មេរៀប�ំក្របតិបតតិការក្មេអ��ិក្រតនិូុក ការការពារទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ ការផ្សាសពិើផ្សាាយស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត 
អភិបាលកិ�េតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងការក្របយុទកិ្របឆ្នាំងំនឹុងឧក្រកិ�ាកមេតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត។' 

2. រង្កើបៀបវារៈសុ�ភាពអាប្រ�ី�កូសុប្រមាប់កុូមារ 2040308

រក្មេបៀបវារៈរបស់្សស្ស�ភាពិអាក្រ�ើិកស្សក្រមាប់ឆ្នាំៃ  ំ2040 រក្មេបៀបវារៈ 2063 បងាា ញពីិក្មេ�លក្មេ�ស្សក្រមាប់កុមារក្មេ�ទ�ទាំងំទើីប។ រក្មេបៀបវារៈ
បក្មេងើីតក្មេ�កថាខ័ណ៍ឌ ទី 53 ដែ�លដែ�ងថា 'កុមារអាក្រ�ើិកនឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាតល់សិ្សទិិអំ��តាមរយៈការអនុុវ័តតក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុ�មេនុុញ្ញា
អាក្រ�ើិកស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ' ។ 

3. �ណ៍កូមាម ��ការអឺរ ាបុ យុទំធសាប្រសុីអុ�ន�ឺផ្នែណ៍តកាន់ផ្នែតប្របង្កើសុ�រសុប្រមាប់កុូមារ309

ក្មេនុះ�យុទសិាក្រស្សតអឺរ ាបុរបស់្សគឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុស្សក្រមាប់អីុនុ�ឺណិ៍តកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរស្សក្រមាប់កុមារ។ យុទសិាក្រស្សតក្មេនុះនិុយ៉ាយអំពីិជំីនាញ 
និុងឧបករណ៍៍ឌីីជីីថលស្សក្រមាប់កុមារ ក្មេ�ីយដែថមទាំងំគឺ�ស្សបញ្ហាា ក់អំពីិស្សកាត នុុពិលច្នៃនុទីផ្សាារកៃងុការអភិវ័ឌីឍខ័ាឹមសារអនុតរកមេ ភាពិ
ច្នៃ�ៃក្របឌិីត និុងការអប់រតំាមក្របព័ិនិុអនុឡាញផ្សាងដែ�រ។

4. �ំរងូ្កើ�ា�យតបថាែ ក់ូជាត�របស់ុអ�គការ WeProtect Global Alliance (MNR)310

គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ (MNR) គឺឺក្មេ�ត តក្មេលីការជួីយក្របក្មេទស្សនានាកៃងុការកសាងការក្មេឆ្លុះាីយតបរបស់្សពួិកក្មេគឺ�ំក្មេពាះការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ 
និុងការរកំ្មេលាភបំពានុកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ បាុដែនុតវាបងាា ញថាវាមិនុអា�ក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយឯក្មេកាបានុក្មេទ។ សំ្សណំុ៍ស្សមតាភាពិ�៏
�ំទ�លាយមួយកៃងុការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការស្សមាុតក្មេ�ើីបាបកុមារ គឺឺក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ឱ្យយដាក់ឱ្យយ
�ំក្មេណី៍រការ ក្មេ�ីមីធីានាឱ្យយមានុការក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេពិញក្មេលញថាៃ ក់�តិ។

5. ផ្នែ�នទំ�ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យអុ�ន�ឺណ៍� តកាន់ផ្នែតប្របង្កើសុ�រសុប្រមាប់កុូមារ (BIK)311

ដែផ្សានុទីក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយអីុនុ�ឺណិ៍តកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរស្សក្រមាប់កុមារ (BIK) ផ្សាតល់នុ�វ័ទិ�ាភាពិរមួអំពីិយុទសិាក្រស្សត និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ 
BIK ដែ�លប�េុបីនុៃកំពុិងក្រតវូ័បានុអនុុវ័តតក្មេ�ទ�ទាំងំរ�ា�ស្សមាជិីកស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ។

6. ផ្នែ�នការសុកូមមភាពតំបន់អាសុាន សុី�ព�ការលុបបំ�ត់អំង្កើព����ាង្កើល�កុូមារ312 ន��ង្កើសុចកីូ�ប្របកាសុសុី�ព�ការការពារកុូមារព�ប្រ�ប់
ទំប្រម�់នៃនការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច ន��រំង្កើលាភបំពានតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូែុ�អាសុាន313

ដែផ្សានុការថាៃ ក់តំបន់ុផ្សាតល់�ដែផ្សានុទីបងាា ញផ្សាា�វ័ក្មេ�ីមីជួីីយ�ល់រ�ា�ស្សមាជិីកកៃងុការអនុុវ័តតក្មេស្ស�កតីក្របកាស្សអាសីានុឆ្នាំៃ  ំ2013 ស្សតីពីិការ
ការពារកុមារពីិក្រគឺប់ទក្រមង់ច្នៃនុការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 

307. អនុុស្សញ្ហាា ស្ស�ភាពិអាក្រ�ើិកស្សតីពីិស្សនុតិសុ្សខ័អីុនុ�ឺណិ៍ត និុងការការពារទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ,  ស្ស�ភាពិអាក្រ�ើិក ឆ្នាំៃ  ំ2014។
308. រក្មេបៀបវារៈរបស់្សទើីបអាក្រ�ើិកស្សក្រមាប់កុមារ 2040 ការជំីរញុឱ្យយទើីបអាក្រ�ើិកមានុភាស្សមក្រស្សបស្សក្រមាប់កុមារ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអៃកជំីនាញអាក្រ�ើិកស្សតីពីិសិ្សទិិនិុង

សុ្សខុ័មាលភាពិ ច្នៃនុកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2016។
309. យុទសិាក្រស្សតអឺុរ ាបុស្សក្រមាប់អិុនុ�ឺណិ៍តកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរស្សក្រមាប់ក�នុៗរបស់្សក្មេយីង គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
310. គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ, WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំៃ  ំ2016។
311. អីុនុ�ឺណិ៍តកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរស្សក្រមាប់ដែផ្សានុទីក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយកុមារ, អីុនុ�ឺណិ៍តកាន់ុដែតក្របក្មេសី្សរស្សក្រមាប់កុមារឆ្នាំៃ  ំ2020។
312. ដែផ្សានុការស្សកមេភាពិតំបន់ុអាសីានុ ស្សតីពីិការលុបបំបាត់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2019។ 
313. ការបញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារកៃងុរ�ាស្សមាជិីកអាសីានុ, UNICEF, អាសីុ្សប�ព៌ា និុងបាា សីុ្ស�ើិក ឆ្នាំៃ  ំ2019។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-strategy-better-internet-children
https://www.weprotect.org/model-national-response/
https://www.betterinternetforkids.eu/policy/bikmap
https://www.unicef.org/eap/reports/ending-violence-against-children-asean-member-states-1
https://www.unicef.org/eap/reports/ending-violence-against-children-asean-member-states-1
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7. កូរណ៍� សុ�កូា - អនុសុញ្ជាញ ប្រកូមុប្របះកូាអឺរ ាបុ
អនុុស្សញ្ហាា ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុស្សតីពីិការការពារកុមារក្របឆ្នាំងំនឹុងការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ ដែ�លក្រតវូ័បានុក្មេគឺ
សាា ល់ផ្សាងដែ�រថា� "អនុុស្សញ្ហាា  Lanzarote"314 តក្រមវូ័ឱ្យយដាក់បទក្មេលេីស្សផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារក្រគឺប់ក្របក្មេភទ�បទឧក្រកិ�ា។ វាកំណ៍ត់ថារ�ា
នានាកៃងុទើីបអឺរ ាបុ និុងក្មេលីស្សពីិក្មេនុះក្រតវូ័អនុុម័ត�ាប់�ក់លាក់ និុងចាំត់វ័ធិានុការទប់សាើ ត់អំក្មេពីិ�ិងាផ្សាា�វ័ក្មេភទ ការពារជីនុរងក្មេក្រ�ះកុមារ 
និុងកាត់ក្មេទាំស្សជីនុក្មេលេីស្ស។

"គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ Lanzarote"315 (ក្មេពាលគឺឺគឺណ៍ៈកមាេ �ិការច្នៃនុភាគីឺច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា  Lanzarote) គឺឺ�សាា ប័នុដែ�លក្រតវូ័បានុបក្មេងើីត
ក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកី្រតតួពិិនិុតយ316 ថាក្មេតីភាគីឺនានាអនុុវ័តតអនុុស្សញ្ហាា  Lanzarote ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិដែ�រឬក្មេទ។ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការក៏
ក្រតវូ័ទទួលបនុេុកផ្សាងដែ�រកៃងុការកំណ៍ត់ការអនុុវ័តតលអ317 �ពិិក្មេស្សស្សកៃងុអំ�ុងស្សកមេភាពិកសាងស្សមតាភាពិ318 (ទស្សសនុកិ�េសិ្សកា 
ស្សនុៃិសី្សទ។ល។)

ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុជួីយការពារស្សងាមជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាកពីិការគំឺរាមកំដែ�ងច្នៃនុឧក្រកិ�ាកមេតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត តាមរយៈអនុុស្សញ្ហាា ទីក្រកងុ 
Budapest ស្សតីពីិឧក្រកិ�ាកមេតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត និុងពិិ�ីសាររបស់្សខ័ាួនុស្សតីពីិការក្មេរសី្សក្មេអីងពិ�ជីសាស្សន៍ុ និុងការក្របកាន់ុពិ�ជីសាស្សន៍ុ 
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការអនុុស្សញ្ហាា ឧក្រកិ�ាកមេតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត (T-CY) និុងកមេវ័�ីិស្ស�ក្របតិបតតិការបក្មេ�េកក្មេទស្សក្មេលីឧក្រកិ�ាកមេតាម
អីុនុ�ឺណិ៍ត។

អនុុស្សញ្ហាា ក្មេនុះគឺឺ�ស្សនិិុស្សញ្ហាា អនុតរ�តិ�ំប�ងស្សតីពីិឧក្រកិ�ាកមេដែ�លបានុក្របក្រពឹិតតតាមរយៈអិុនុ�ឺណិ៍តនិុងប�ត ញកំុពិយ�ទ័រ�ច្នៃទក្មេទៀត 
�ពិិក្មេស្សស្សទាំក់ទងនឹុងការរកំ្មេលាភក្មេលីការរកាសិ្សទិិការលួ�បនុាំដែ�លទាំក់ទងនឹុងកំុពិយ�ទ័រការក្មេមីលរ �បអាស្សអាភាស្សរបស់្សកុមារនិុង
ការរកំ្មេលាភក្មេលីប�ត ញស្សនុតិសុ្សខ័។ វាក៏មានុក្មេសី្សរចី្នៃនុអំ�� និុងនីុតិវ័�ីិ����ការដែស្សើងរក ប�ត ញកំុពិយ�ទ័រ និុងការសាេ ក់ចាំប់។

8. ង្កើ�លការណ៍៍បឋម ន��អនុសាសុន៍សុី�ព�ការការពារទំ�នែន័យ (ការការពារទំ�នែន័យ�ា ល់ខ្ញុំាួន) របស់ុអ�គការរ�ាអាង្កើមរកិូ319

ក្មេនុះ�លទផិ្សាលច្នៃនុការសិ្សការបស់្សគឺណ៍ៈកមាេ �ិការយុតតិ�៌មអនុតរអាក្មេមរកិអំពីិក្រកបខ័័ណ៍ឌ ការពារទិនុៃន័ុយ។ ក្មេ�លការណ៍៍តំ�ងឱ្យយមា�ដែ�លស្សក្រមាប់�ាប់អនុតរអាក្មេមរកិស្សតីពីិសិ្សទិិទទួលបានុព័ិត៌មានុសាធារណ៍ៈ។ វាតំ�ងឱ្យយទិស្សក្មេ�របស់្ស
អគឺាក្មេលខា�ិការដាា នុស្សក្រមាប់ការ�កំ្រទ�ល់រ�ា�ស្សមាជិីកក្មេលីការរ�នា ការអនុុវ័តត និុងការវាយតច្នៃមាក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់កៃងុតំបន់ុរបស់្ស
ពួិកក្មេគឺទាំក់ទងនឹុងសិ្សទិិទទួលបានុព័ិត៌មានុសាធារណ៍ៈ។

កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការអនីរប្របង្កើទំសុ ន��ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ �បំ្រទំម�តី

9. ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទាសំុី�ព�ពាកូយង្កើពចន៍សុប្រមាប់ការពារកុូមារព�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ ន��ការរំង្កើលាភបំពានរបស់ុលុចសំុបួរ320

ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះគឺឺ�គំឺនិុតផ្សាតួ�ក្មេផ្សាតីមក្មេដាយច្នៃ�គឺ�អនុតរ�តិ�ំនួុនុ 18 ក្មេ�ីមីសី្សក្រមបស្សក្រមលួលកុខ័ណ៍ឌ  និុងនិុយមន័ុយ
ទាំក់ទងនឹុងការការពារកុមារ។ ក្មេ�លការណ៍៍ទាំងំក្មេនុះមានុក្មេ�លបំណ៍ងផ្សាតល់នុ�វ័ភាពិ�ាស់្សលាស់្សច្នៃនុគំឺនិុតកាន់ុដែតក្មេក្រ�ីនុក្មេលីវាកយស័្សពិេ 
ក្មេ�ីមីធីានាឱ្យយមានុការតសី្ស�មតិ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុង�ាប់កាន់ុដែតរងឹមា ំនិុងកាន់ុដែតសីុ្សស្សងាើ ក់�ៃ ក្មេ�កៃងុក្រគឺប់ភាសាក្មេ�ក្រគឺប់តំបន់ុ
ទាំងំអស់្សច្នៃនុពិិភពិក្មេលាក។

10. ការ�បំ្រទំរបស់ុបាូល�សុសុើុតង្កើ�នសុប្រមាប់ការអភ�វឌីឍង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូែុ�ប្របង្កើទំសុរវាាន់ដ្ឋា321 
ក្មេនុះគឺឺ�ភាពិ�ច្នៃ�គឺ�រវាងបា�លីស្សស្សើុតក្មេ�នុ និុងរដាា ភិបាលរវាាន់ុដា។ 5 Rights Foundation មានុ  
សារបក្មេងាា ះកៃងុបាក់លមអិតដែ�លពិិពិណ៌៍នាអំពីិភាពិ�ច្នៃ�គឺ�។

314. អនុុស្សញ្ហាា  Lanzarote, ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ។ 
315. គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ Lanzarote, ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ។
316. ការក្រតតួពិិនិុតយអនុុស្សញ្ហាា  Lanzarote, ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ។ 
317. ការអនុុវ័តតលអរបស់្សអនុុស្សញ្ហាា  Lanzarote, ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ។ 
318. អនុុស្សញ្ហាា  Lanzarote, ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ។
319. ក្មេ�លការណ៍៍បឋម និុងអនុុសាស្សន៍ុស្សតីពីិការការពារទិនុៃន័ុយ, ក្រកមុក្របឹកាអ�ិច្នៃន្ត្រីនុតយ៍ច្នៃនុអងាការរ�ាអាក្មេមរកិឆ្នាំៃ  ំ2011។ 
320. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សលុ�សំ្សបួរ, ECPAT, ឆ្នាំៃ  ំ2016។
321. ការក្មេ�ើីការ�មួយរដាា ភិបាលច្នៃនុក្របក្មេទស្សរ ាវាាន់ុដា និុងបា�លិស្សស្សើុតក្មេ�នុ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, 5Rights Foundation, ឆ្នាំៃ  ំ2020។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.coe.int/en/web/children/convention
https://www.coe.int/en/web/children/convention
https://www.coe.int/en/web/children/monitoring1
https://www.coe.int/en/web/children/good-practices
https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
http://www.oas.org/dil/CP-CAJP-2921-10_rev1_corr1_eng.pdf
https://ecpat.org/luxembourg-guidelines/
https://5rightsfoundation.com/in-action/working-together-to-support-children-online-government-of-rwanda-5rights-foundation-university-of-east-london-and-police-scotland-partnership.html
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11. ង្កើសុចកីូ�ប្របកាសុជាសុកូលសុី�ព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ322

ក្មេនុះគឺឺ�ក្មេស្ស�កតីក្របកាស្សរបស់្សគឺណ៍ៈកមាេ ការអិុនុ�ឺណិ៍តដែ�លមានុក្មេ�លបំណ៍ងស្សក្រមបស្សក្រមលួភាគីឺពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្ស ក្មេលី
ក្មេបស្សកកមេរមួច្នៃនុការ�ក្មេណ៍តី មយកក្មេជីីងឯកក្មេលីបុពិើក្មេ�តុការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

ឧទាំ�រណ៍៍សុដ�ព�កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការរវា�ភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់323 

12. ប្រកូមុការង្ហារសុកូលន�មម�ត324 
ក្រកមុការងារក្មេនុះតំ�ងឱ្យយភាៃ ក់ងារអនុុវ័តត�ាប់�តិ កៃងុតំបន់ុ និុងអនុតរ�តិ ដែ�លបានុរមួ�ៃ ក្មេ�ីមីកី្របយុទកិ្របឆ្នាំងំនឹុងការរកំ្មេលាភ
បំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាក។ វាក៏ផ្សាតល់�តំណ៍ភាា ប់ក្មេ�កាន់ុភាៃ ក់ងារអនុុវ័តត�ាប់កៃងុតំបន់ុ និុងប�ត ញ
ទ�រស្សពិេបនាេ ន់ុរាយការណ៍៍ CSAM ផ្សាងដែ�រ។

13. ប្រកូមុប្របះកូានៃនង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុអឺរ ាបុសុប្រមាប់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការរវា�ភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់ ន��ប្រកូមុ�ុុន�ីល់ង្កើសុវា
អុ�ន�ឺណ៍� តប្របឆ្នាំ�ំនះ�ឧប្រកូ��ាកូមមតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត325 
ក្មេនុះគឺឺ�សំ្សណំុ៍ច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាដំែ�លក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីជួីីយ�ល់ក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវា និុងស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តត�ាប់
ក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្ស�មួយ ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតទំនាក់ទំនុងការងារក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។ វាមានុភាសាក្មេក្រ�ីនុ�ង�ប់ពីិរ។

322. ក្មេស្ស�កតីក្របកាស្ស�ស្សកលស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺណ៍ៈកមាេ ការអីុនុ�ឺណិ៍តឆ្នាំៃ  ំ2019។
323. ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងការ�កក្មេ�ញ៖ ក្មេ�លការណ៍៍ និុងការអនុុវ័តតរបស់្សក្រកមុ�ីុនុក្មេ�ីមីលុីបរ �បភាពិ-ស្សមាា របំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារតាម ក្របព័ិនិុអនុឡាញ ម�លនិុ�ិកុមារ

របស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ និុង GSMA ឆ្នាំៃ  ំ2016។ 
324. ក្រកមុការងារស្សកលនិុមេិត, ក្រកមុការងារស្សកលនិុមេិត ឆ្នាំៃ  ំ2016 ។
325. ភាៃ ក់ងារអនុុវ័តត�ាប់ - កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការក្រកមុ�ីុនុផ្សាតល់ក្មេស្សវាអីុនុ�ឺណិ៍តក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2007។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Declaration.pdf
https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Declaration.pdf
http://virtualglobaltaskforce.com/
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/lea-/-isp-cooperation
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“ វាចា�ំច់ផ្នែ�លយុវជីន�ួរផ្នែត�ះ�ព�សុ�ទំធ�
របស់ុពួកូង្កើ� ង្កើ��ម �ីការពារ ន��ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ
សុ�ទំធ�ទាំ�ំង្កើន�។ អរ�ុណ៍�ល់អុ�ន�ឺណ៍� ត 
ន��បង្កើចចកូវទិំា ប្របការង្កើន��ឺអាចង្កើ�រចួ
កាន់ផ្នែតង្កើប្រច�នង្កើ���»។

- រមូាា ន�, 16

“ ទំ�នែន័យរបស់ុអែកូ�ឺជាប្រទំពយសុមីតី�របស់ុអែកូ។ 
អែកូមានសុ�ទំធ�ជាមូលដ្ឋាា នង្កើ��ម �ី�ះ�ព�រង្កើបៀប
ផ្នែ�លវាប្រតវូ�នង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ។ ង្កើត�វាង្ហាយប្រសុលួ
បាុនណាកូែ�ុការង្កើប្រប�ទំ�នែន័យរបស់ុខំុំ្ញុំខុ្ញុំសុ 
ង្កើ��យទំ�នែន័យង្កើន�ប្រតវូ�នង្កើ�រកូប្រ�ក់ូង្កើល�វា?»

  - ចប្រកូភពអ�់ង្កើ�ាសុ, 17

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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1. អនុសុញ្ជាញ អ�គការសុ�ប្របជាជាត�សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ326

ក្រតវូ័បានុអនុុម័ត និុងក្មេបីកឱ្យយ�ុះ�តាក្មេលខា ការផ្សាតល់
ស្សចាំេ ប័នុ និុង��ល��រមានុក្មេដាយក្មេស្ស�កតីស្សក្មេក្រម�របស់្ស
មហាស្សនុៃិបាតក្មេលខ័ 44/25 �ុះច្នៃថងទី 20 ដែខ័វ័�ិ័ិកា ឆ្នាំៃ  ំ
1989 បានុ��ល��រមានុក្មេ�ច្នៃថងទី 2 ដែខ័កញ្ហាា  ឆ្នាំៃ  ំ1990 
ក្រស្សបតាមមាក្រតា 49។

ក៏មានុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ�អកសរ និុងក្រកា�ើិកដែ�ល
មានុងាយក្រស្សលួយល់ស្សក្រមាប់កុមារផ្សាងដែ�រ (ស្ស�មក្មេមីល
ដែផ្សាៃក 'ក្មេ�តុអើីបានុ�សិ្សទិិកុមារមានុសារៈសំ្សខាន់ុ') ក្មេ�ីមីី
ជួីយកុមារឱ្យយយល់អំពីិសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។

2. ព���សារជាជីង្កើប្រម�សុនៃនអនុសុញ្ជាញ សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ 
សុី�ព�ការលក់ូកុូមារ ង្កើពសុាកូមមកុូមារ ន��របូភាព
អាសុអាភាសុកុូមារ327

ក្រតវូ័បានុអនុុម័ត និុងក្មេបីកឱ្យយ�ុះ�តាក្មេលខា ការផ្សាតល់
ស្សចាំេ ប័នុ និុង��ល��រមានុក្មេដាយក្មេស្ស�កតីស្សក្មេក្រម�របស់្ស
មហាស្សនុៃិបាត A/RES/54/263 ច្នៃនុច្នៃថងទី 25 ដែខ័ឧស្សភា 
ឆ្នាំៃ  ំ2000; បានុ��ល��រមានុក្មេ�ច្នៃថងទី 18 ដែខ័មករាឆ្នាំៃ  ំ
2002។

3. ព���សារជាជីង្កើប្រម�សុសុី�ព�អនុសុញ្ជាញ សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារសុី�ព�
ការចូលរមួរបស់ុកុូមារកូែុ�ជីង្កើមាា �ប្របដ្ឋាប់អាវ�ុ 328

ក្រតវូ័បានុអនុុម័ត និុងក្មេបីកឱ្យយ�ុះ�តាក្មេលខា ការផ្សាតល់
ស្សចាំេ ប័នុ និុង��ល��រមានុក្មេដាយក្មេស្ស�កតីស្សក្មេក្រម�របស់្ស
មហាស្សនុៃិបាត A/RES/54/263 ច្នៃនុច្នៃថងទី 25 ដែខ័ឧស្សភា ឆ្នាំៃ  ំ
2000, ��ល��រមានុក្មេ�ច្នៃថងទី 12 ដែខ័កុមាៈ ឆ្នាំៃ  ំ2002។

326. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1995។
327. អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ - កំដែណ៍ឯកសារស្សក្រមាប់កុមារ, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ។
328. ពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារស្សតីពីិការលក់កុមារ ក្មេពិស្សាកមេកុមារ និុងរ �បភាពិអាស្សអាភាស្សកុមារ, ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិ

ទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2002។
329. ពិិ�ីសារក្មេក្រស្ស��ិតត�ំក្មេពាះអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារស្សតីពីិការ��លរមួរបស់្សកុមារកៃងុជីក្មេមាា ះក្របដាប់អាវ័�ុ, ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុក

សិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2002។
330. ពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្ស�ំក្មេពាះអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារក្មេលីនីុតិវ័�ីិទំនាក់ទំនុង, ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សសឆ្នាំៃ  ំ2014។
331. រក្មេបៀបដែ�លក្មេយីងការពារសិ្សទិិកុមារក្មេដាយក្មេក្របីអនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ។
332. ក្មេ�កៃងុពាកយរបស់្សក្មេយីង�េ ល់ - សិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល ម�លនិុ�ិ 5Rights ឆ្នាំៃ  ំ2021 ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

4. ព���សារជាជីង្កើប្រម�សុចំង្កើពា�អនុសុញ្ជាញ សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារង្កើល�
ន�ត�វ�ិ�ទំំន្ទាក់ូទំំន�329

ក្មេស្ស�កតីស្សក្មេក្រម�ដែ�លបានុអនុុម័តក្មេដាយមហាស្សនុៃិបាត
ក្មេ�ច្នៃថងទី 19 ដែខ័�ៃ� ឆ្នាំៃ  ំ2011។

5. ការផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុ UNICEF៖ រង្កើបៀបផ្នែ�លង្កើយ��ការពារ
សុ�ទំធ�កុូមារង្កើដ្ឋាយង្កើប្រប�អនុសុញ្ជាញ អ�គការសុ�ប្របជាជាត�
សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ330

ការដែណ៍នាខំ័ាីៗរបស់្ស UNICEF �ំក្មេពាះអនុុស្សញ្ហាា  និុង
ពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សរបស់្សខ័ាួនុ។

6. ង្កើសុចកីូ�អ��បាយទូំង្កើ�ង្កើលខ្ញុំ 25 (2021) សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ
ទាំក់ូទំ�នះ�មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល។ 331

ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 ផ្សាតល់នុ�វ័ការវ័ភិាគឺ
�ក់ដែស្សតងអំពីិវ័�ីិដែ�លសិ្សទិិដែ�លមានុក្មេ�កៃងុ UNCRC 
ក្រតវូ័បានុអនុុវ័តត�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងពិិភពិឌីីជីីថល។

7. កំូផ្នែណ៍នៃនង្កើសុចកីូ�អ��បាយទូំង្កើ�របស់ុ UNCRC ង្កើលខ្ញុំ 
25 (2021) របស់ុយុវជីន សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារទាំក់ូទំ�នះ�
មជីឈដ្ឋាា នឌី�ជី�ថល332

ឯកសារក្មេនុះកំណ៍ត់ពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិ
ឌីីជីីថលក្មេ�កៃងុពាកយក្មេពិ�ន៍ុរបស់្សពួិកក្មេគឺ និុងពិនុយល់អំពីិ
សិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺតាមរក្មេបៀបដែ�លអា�ក្មេក្របីក្របាស់្សបានុ។ 

 ឯកូសារសំុខាន់ៗ

អនុសុញ្ជាញ អ�គការសុ�ប្របជាជាត�សុី�ព�សុ�ទំធ�កុូមារ ន��ឯកូសារពាក់ូព័នធ៖

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/UN0332751.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/?sisearchengine=284&siproduct=Campaign_G_02_Our_Work
https://5rightsfoundation.com/In_Our_Own_Words_Young_Peoples_Version_Online.pdf
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1. �ំរងូ្កើ�ា�យតបថាែ ក់ូជាត�របស់ុអ�គការ WeProtect 
Global Alliance (MNR)333 
គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ (MNR) គឺឺ�ដែផ្សាៃកមួយ�៏សំ្សខាន់ុច្នៃនុ
កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍�តិ�មួយស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ MNR គឺឺក្មេ�ត តក្មេលីការជួីយក្របក្មេទស្ស
នានាកៃងុការកសាងការក្មេឆ្លុះាីយតបរបស់្សពួិកក្មេគឺ�ំក្មេពាះការ
ក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ បាុដែនុតវាបងាា ញថាវាមិនុអា�ក្មេដាះក្រសាយក្មេដាយ
ឯក្មេកាបានុក្មេទ។ សំ្សណំុ៍ស្សមតាភាពិ�៏�ំទ�លាយមួយកៃងុ
ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ 
និុងការស្សមាតុក្មេ�ើីបាបកុមារ គឺឺក្រតវូ័ដែតឱ្យយដាក់ឱ្យយ�ំក្មេណី៍រការ 
ក្មេ�ីមីធីានាឱ្យយមានុការក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេពិញក្មេលញថាៃ ក់�តិ។ 
កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័�នុធានុដែ�ល�កំ្រទ�ល់
ការអនុុវ័តត MNR។ កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍ស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអា�ជួីយអៃក�តាក្មេលខី័ច្នៃនុ MNR 
របស់្ស WeProtect Global Alliance ក្មេ�ីមីធីានាថាពួិកក្មេគឺ
មានុស្សមតាភាពិ�សាា ប័នុក្មេ�ីមីសី្សក្មេក្រម�បានុនុ�វ័ក្មេ�លក្មេ�
របស់្សខ័ានួុ និុងកាតពិើកិ�េក្មេ�ក្មេក្រកាមក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�
ក្មេលខ័25 (2021) ក្រតវូ័បានុបំក្មេពិញ។

2. ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុ ITU សីុ�ព�ការការពារកុូមារ
តាមប្របព័នធអនឡាញ334 ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស ITU 
ស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គឺឺ�សំ្សណំុ៍ច្នៃនុ
អនុុសាស្សន៍ុ�៏ទ�លំទ�លាយស្សក្រមាប់អៃកពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្ស
អំពីិវ័�ីិរមួ�ំដែណ៍ក�ល់ការអភិវ័ឌីឍមជីឈដាា នុអនុឡាញក្រប
កបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិ និុងមានុលកុណ៍ៈផ្សាតល់សិ្សទិិអំ��
�ល់កុមារ និុងយុវ័ជីនុ។

ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នា ំCOP គឺឺ�ផ្សាលិតផ្សាលច្នៃនុកិ�េខិ័តខំ័
ក្របឹងដែក្របងរមួ�ៃ របស់្សអៃកជំីនាញ�ំនួុនុ 80 នាក់មកពីិវ័ ិ
ស័្សយក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  - រមួមានុភាគីឺពាក់ព័ិនិុរបស់្សរដាា ភិបាល 
អងាការអនុតរ�តិ អងាការក្មេក្រ�រដាា ភិបាល បណ៍ឌិ តស្សភា 
និុងវ័ស័ិ្សយឯកជីនុ។ ក្រតវូ័បានុក្រពាង�ំប�ងកៃងុឆ្នាំៃ  ំ2009 
ក្មេ�លការណ៍៍ទាំងំក្មេនុះក្រតវូ័បានុក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិក្មេ�ឆ្នាំៃ  ំ
2020 ក្មេ�ីយរមួបញ្ញេ�លការដែណ៍នា�ំំនួុនុបួនុស្សក្រមាប់៖

• កុមារ

• ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកអប់រំ

• ឧស្សា�កមេ និុង

• អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ

333. មា�ដែ�លក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ, WeProtect Global Alliance ឆ្នាំៃ  ំ2015។
334. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិការការពារកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
335. ការ�ា ស់្សបត�រពិិភពិក្មេលាករបស់្សក្មេយីង៖ រក្មេបៀបវារៈឆ្នាំៃ  ំ2030 ស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ។ នាយកដាា នុកិ�េការក្មេស្ស�ាកិ�េ និុងស្សងាមរបស់្ស

អងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2015។
336. ក្មេ�លក្មេ� 17, នាយកដាា នុកិ�េការក្មេស្ស�ាកិ�េ និុងស្សងាមរបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2015។
337. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិអាជីីវ័កមេ និុងសិ្សទិិមនុុស្សស ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2011។

3. ង្កើ�លង្កើ�អភ�វឌីឍន៍ប្របកូបង្កើដ្ឋាយច�រភាពរបស់ុ
អ�គការសុ�ប្របជាជាត� (SDGs)
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរមួ�ំដែណ៍ក�ល់
ការស្សក្មេក្រម�បានុនុ�វ័ SDGs �ក្មេក្រ�ីនុ ក្មេ�ីយអា�បក្មេងើីត
�ដែផ្សាៃកច្នៃនុរក្មេបៀបវារៈរបស់្សអៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ 
ក្មេ�ីមីបំីក្មេពិញតាមការក្មេបត�ំ�ិតតរបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេក្រកាម 
SDGs។ រក្មេបៀបវារៈឆ្នាំៃ  ំ2030 ស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍ
ក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ,335 អនុុម័តក្មេដាយរ�ាស្សមាជិីក
ទាំងំអស់្សរបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិកៃងុឆ្នាំៃ  ំ2015 ផ្សាតល់
នុ�វ័បាង់ក្មេមរមួ�ៃ ស្សក្រមាប់ស្សនុតិភាពិ និុងវ័បុិលភាពិស្សក្រមាប់
មនុុស្សស និុងភពិដែផ្សានុ�ីឥ��វ័ក្មេនុះ និុងក្មេ�អនាគឺត។ 
ក្មេ�លក្មេ�អភិវ័ឌីឍន៍ុក្របកបក្មេដាយ�ីរភាពិ (SDGs) ទាំងំ 
17336 ដែ�ល�ការអំពាវ័នាវ័បនាេ ន់ុស្សក្រមាប់ស្សកមេភាពិ
របស់្សក្របក្មេទស្សទាំងំអស់្ស ទាំងំអភិវ័ឌីឍនិុងកំពុិងអភិវ័ឌីឍ 
ក្មេ�កៃងុភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ស្សកល។ ពួិកក្មេគឺទទួលសាា ល់ថាការ
បញ្ញេប់ភាពិក្រកីក្រក និុងការខ័ើះខាតក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្រតវូ័ដែតក្មេ�ីរ
ទនុេឹម�ៃ �មួយនឹុងយុទសិាក្រស្សតដែ�លក្មេ�ើីឱ្យយសុ្សខ័ភាពិ និុង
ការអប់របំានុក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងី, កាត់បនុាយវ័សិ្សមភាពិ និុង
ជំីរញុកំក្មេណី៍នុក្មេស្ស�ាកិ�េ ខ័ណ៍ៈក្មេពិលក្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា
បដែក្រមបក្រមលួអាកាស្សធាតុ និុងក្មេ�ើីការដែថរកាមហាស្សមុក្រទ 
និុងច្នៃក្រពិក្មេឈីរបស់្សក្មេយីង។

4. ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទារំបស់ុអ�គការសុ�ប្របជាជាត�សុី�ព�
�ុរកូ�ចច ន��សុ�ទំធ�មនុសុស337

“ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះ ដែផ្សាអកក្មេលីការទទួលសាា ល់៖ 

(ក)  កាតពិើកិ�េដែ�លមានុក្រសាប់របស់្សរ�ាកៃងុការក្មេ�រពិ 
ការពារ និុងបំក្មេពិញសិ្សទិិមនុុស្សស និុងក្មេស្សរភីាពិ�
ម�លដាា នុ 

(ខ័)  តួនាទីរបស់្សស្ស�ក្រ�ស្សអាជីីវ័កមេ �ស្សររីាងា
ឯកក្មេទស្សច្នៃនុស្សងាម ដែ�លបំក្មេពិញមុខ័ងារពិិក្មេស្សស្ស 
តក្រមវូ័ឱ្យយអនុុវ័តតតាម�ាប់��រមានុទាំងំអស់្ស និុង
ក្មេ�រពិសិ្សទិិមនុុស្សស 

(គឺ)  តក្រមវូ័ការស្សក្រមាប់សិ្សទិិ និុងកាតពិើកិ�េដែ�លក្រតវូ័
ផ្សាា�ផ្សាាងក្មេ�នឹុង�ំក្មេ�ះក្រសាយស្សមក្រស្សប និុង
មានុក្របសិ្សទភិាពិក្មេ�ក្មេពិលមានុការបំពានុ 

ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះអនុុវ័តត�ំក្មេពាះរ�ាទាំងំអស់្ស និុង
�ំក្មេពាះស្ស�ក្រ�ស្សអាជីីវ័កមេទាំងំអស់្ស ទាំងំឆ្លុះាងក្របក្មេទស្ស និុង
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិទំ�ំ វ័ស័ិ្សយ ទីតាងំ ភាពិ�
មាេ ស់្ស និុងរ�នាស្សមព័និុ។ 

ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ អនីរជាត� ន��ឯកូសារពាក់ូព័នធង្កើ�ស�ង្កើទំៀត៖

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-2015-Model-National-Response-1-page-1.pdf
https://www.itu-cop-guidelines.com/
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/goals
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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5. យុទំធសាប្រសុី INSPIRE របស់ុអ�គការសុុខ្ញុំភាព
ព�ភពង្កើលាកូ៖ យុទំធសាប្រសុីទាំ�ំប្រ�ពំ�រង្កើ��ម �ីបញ្ចចប់អំង្កើព�
���ាង្កើល�កុូមារ។338 
ក្មេនុះគឺឺ� "កញ្ញេប់បក្មេ�េកក្មេទស្សដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាង ក្មេ�ីមីី
�កំ្រទក្របក្មេទស្សនានាកៃងុកិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងរបស់្សពួិកក្មេគឺ
កៃងុការទប់សាើ ត់ និុងក្មេឆ្លុះាីយតប�ំក្មេពាះអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ
ដែ�លមានុអាយុ 0-17 ឆ្នាំៃ  ំកញ្ញេប់ក្មេនុះរមួបញ្ញេ�លឯកសារ
ស្សៃ�លដែ�លពិិពិណ៌៍នាអំពីិយុទសិាក្រស្សត និុងអនុតរាគឺមន៍ុ
របស់្ស INSPIRE, ក្មេស្សៀវ័ក្មេ�ដែណ៍នាកំារអនុុវ័តតដែ�លផ្សាតល់
ព័ិត៌មានុលមអិតអំពីិរក្មេបៀបអនុុវ័តតអនុតរាគឺមន៍ុ និុងសំ្សណំុ៍
ច្នៃនុស្ស��នាករក្មេ�ីមីវីាស់្សស្សេង់ការទទួលយក INSPIRE 
និុងផ្សាលបាះពាល់របស់្សវាក្មេ�ក្មេលីកក្រមិតច្នៃនុអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលី
កុមារ។

6. ង្កើសុចកីូ�ផ្នែណ៍ន្ទាសំុី�ព�ង្កើសុចកីូ�ប្រពា�ង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ
របស់ុអ�គការ UNICEF សីុ�ព� AI សុប្រមាប់កុូមារ339

ក្មេនុះក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សសិ្សទិិកុមារ
ក្មេ�កៃងុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងការអនុុវ័តត AI របស់្ស
រដាា ភិបាល និុងវ័ស័ិ្សយឯកជីនុ និុងក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្ស
ការយល់�ឹងអំពីិរក្មេបៀបដែ�លក្របព័ិនិុ AI អា�រកា ឬ
បំ�ា ញសិ្សទិិទាំងំក្មេនុះ។ ការដែណ៍នាអំំពីិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
ដែស្សើងយល់ពីិក្របព័ិនិុ AI និុង AI ក្មេ�ីយពិិចាំរ�ពីិវ័�ីិ
ដែ�លបាះវាពាល់�ល់កុមារ។ វាដែផ្សាអកក្មេលីអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិ
សិ្សទិិកុមារ ក្មេ�ីមីបីងាា ញម�លដាា នុក្រគឹឺះ�ំនួុនុបីស្សក្រមាប់ AI 
ដែ�ល�កំ្រទសិ្សទិិរបស់្សកុមារ៖

• ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងក្របព័ិនិុ AI គួឺរដែតមានុ
ក្មេ�លបំណ៍ងការពារកុមារ។

• វាគួឺរដែតផ្សាតល់ស្សម�ម៌ស្សក្រមាប់តក្រមវូ័ការ និុងសិ្សទិិ
របស់្សកុមារ។

• វាគួឺរដែតផ្សាតល់អំ���ល់កុមារ ក្មេ�ីមីរីមួ�ំដែណ៍ក
�ល់ការអភិវ័ឌីឍ និុងការក្មេក្របីក្របាស់្ស AI។

ក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីម�លដាា នុទាំងំក្មេនុះ ការដែណ៍នាកំ្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័
លកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័ក្របាបួំនុស្សក្រមាប់ AI ដែ�លក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ និុង
ផ្សាតល់�នុធានុ�ងអុលបងាា ញ ក្មេ�ីមីកី្មេ�ើីឱ្យយការដែណ៍នាមំានុ�ំក្មេណី៍រ
ការ។

7. ង្កើ�លការណ៍៍ផ្នែណ៍ន្ទាសំុី�ព�ពាកូយង្កើពចន៍សុប្រមាប់ការពារ
កុូមារព�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ ន��ការរំង្កើលាភបំពាន
របស់ុលុចសំុបួរ340

ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាទំាំងំក្មេនុះគឺឺ�គំឺនិុតផ្សាតួ�ក្មេផ្សាតីមក្មេដាយច្នៃ�
គឺ�អនុតរ�តិ�ំនួុនុ 18 ក្មេ�ីមីសី្សក្រមបស្សក្រមលួលកុខ័ណ៍ឌ  និុង
និុយមន័ុយទាំក់ទងនឹុងការការពារកុមារ។ ក្មេ�លការណ៍៍
ទាំងំក្មេនុះមានុក្មេ�លបំណ៍ងផ្សាតល់នុ�វ័ភាពិ�ាស់្សលាស់្សច្នៃនុ
គំឺនិុតកាន់ុដែតក្មេក្រ�ីនុក្មេលីវាកយស័្សពិេ ក្មេ�ីមីធីានាឱ្យយមានុការ
តសី្ស�មតិ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុង�ាប់កាន់ុដែតរងឹមា ំនិុង
កាន់ុដែតសីុ្សស្សងាើ ក់�ៃ ក្មេ�កៃងុក្រគឺប់ភាសាក្មេ�ក្រគឺប់តំបន់ុ
ទាំងំអស់្សច្នៃនុពិិភពិក្មេលាក។

8. ង្កើ�លការណ៍៍បង្ហាើ រប្រប�ុប្របយ័តែ341 
UNESCO រមួ�មួយនឹុងសាា ប័នុក្របឹការបស់្សខ័ាួនុ 
គឺណ៍ៈកមេការពិិភពិក្មេលាកស្សតីពីិក្រកមសី្សល�ម៌ច្នៃនុ
�ំក្មេណ៍ះ�ឹងវ័ទិាសាក្រស្សត និុងបក្មេ�េកវ័ទិា បានុបក្មេងើីត
និុយមន័ុយការងារ�ំក្មេពាះពាកយថា 'ក្មេ�លការណ៍៍
ក្របងុក្របយ័តៃ' ដែ�លក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�កៃងុឧបករណ៍៍
អនុតរ�តិ�ក្មេក្រ�ីនុទាំក់ទងនឹុងការអភិវ័ឌីឍវ័ទិាសាក្រស្សត
�ទ�ក្មេ� ក្មេ�ីយដែ�លពាក់ព័ិនិុនឹុងការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ
ក្មេ�កៃងុបក្មេ�េកវ័ទិា៖

“ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លស្សកមេភាពិរបស់្សមនុុស្សសអា�នាឱំ្យយមានុ
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លមិនុអា�ទទួលយកបានុខាងសី្សល�ម៌ 
ដែ�លមានុលកុណ៍ៈវ័ទិាសាក្រស្សត បាុដែនុតមានុភាពិមិនុ
�ាស់្សលាស់្ស ស្សកមេភាពិនឹុងក្រតវូ័ក្មេ�ើីក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកី្មេជីៀស្សវាង 
ឬកាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក្មេនាះ។ ការខ័��ខាតដែ�លមិនុអា�
ទទួលយកបានុក្មេដាយសី្សល�ម៌ សំ្សក្មេ�ក្មេលីការបាះពាល់
�ល់មនុុស្សស ឬបរសិាា នុដែ�លមានុ����៖

1. ការគំឺរាមកំដែ�ង�ល់អាយុជីីវ័តិមនុុស្សស ឬ
សុ្សខ័ភាពិ ឬ

2. ភាពិមិនុអា�ក្រត�ប់វ័ញិបានុដែ�ល�ងន់ុ�ងរ និុង
ក្របសិ្សទភិាឬ

3. មិនុក្មេស្សេភីាពិ�ំក្មេពាះមនុុស្សសជំីនាន់ុប�េបុីនុៃ ឬ
អនាគឺត ឬ

4. ការដាក់ក្មេ�ញក្មេដាយ�េ នុការពិិចាំរ�ក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ
អំពីិសិ្សទិមិនុុស្សសរបស់្សអៃកដែ�លរងផ្សាលបាះពាល់។ 

338. INSPIRE៖ យុទសិាក្រស្សតទាំងំក្របាពីំិរស្សក្រមាប់ការបញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ, អងាការសុ្សខ័ភាពិពិិភពិក្មេលាក ឆ្នាំៃ  ំ2021។ 
339. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សតីពីិ AI ស្សក្រមាប់កុមារ ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
340. វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ ECPAT International ឆ្នាំៃ  ំ2016។
341. ក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ គឺណ៍ៈកមេការពិិភពិក្មេលាកស្សតីពីិក្រកមសី្សល�ម៌ច្នៃនុ�ំក្មេណ៍ះ�ឹងវ័ទិាសាក្រស្សត និុងបក្មេ�េកវ័ទិា ឆ្នាំៃ  ំ2005។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/inspire-technical-package
https://www.unicef.org/globalinsight/reports/policy-guidance-ai-children
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines-396922-EN-1.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139578
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ការវ័និិុ�័័យក្មេលីភាពិអា�ក្មេជីឿ�ក់បានុគួឺរដែតដែផ្សាអកក្មេលីការវ័ភិាគឺ
ដែបបវ័ទិាសាក្រស្សត។ ការវ័ភិាគឺគួឺរដែតក្មេ�ើី�បនុត ក្មេ�ីមីឱី្យយ
ស្សកមេភាពិដែ�លបានុក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សក្រតវូ័ក្រតតួពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ។ 
ភាពិមិនុ�ាស់្សលាស់្សអា�អនុុវ័តត�ំក្មេពាះ បាុដែនុតមិនុចាំបំា�់ក្រតវូ័
បានុកំណ៍ត់�ំក្មេពាះដែតបុពិើក្មេ�តុ ឬក្រពំិដែ�នុច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�ល
អា�ក្មេកីតមានុក្មេនាះក្មេទ។

ស្សកមេភាពិគឺឺ�អនុតរាគឺមន៍ុដែ�លក្រតវូ័បានុអនុុវ័តតមុនុក្មេពិលមានុ
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក្មេកីតក្មេ�ងី ដែ�លមានុក្មេ�លបំណ៍ងក្មេជីៀស្សវាង ឬ
កាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ ស្សកមេភាពិគួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្ស
ដែ�លស្សមាមាក្រតក្មេ�នឹុងភាពិ�ងន់ុ�ងរច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�
ក្មេកីតមានុ ក្មេដាយគិឺតគឺ�រពីិលទផិ្សាលវ័ជិីាមានុ និុងអវ័ជិីាមានុ
របស់្សពួិកក្មេគឺ និុងក្មេដាយមានុការវាយតច្នៃមាពីិផ្សាលបាះពាល់
ខាងសី្សល�ម៌ច្នៃនុស្សកមេភាពិ និុងភាពិអស្សកមេ។ ជីក្មេក្រមីស្សច្នៃនុ
ស្សកមេភាពិគួឺរដែត�លទផិ្សាលច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការ��លរមួ"។

9. ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ តំបន់សុប្រមាប់ការការពារសុ�ទំធ�កុូមារ 
�ឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកមុក្របឹកាច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្ស
អឺរ ាបុ342 ក្រតវូ័ក្មេ�រពិ ការពារ និុងបំក្មេពិញសិ្សទិិរបស់្សកុមារ
កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល ផ្សាតល់ការដែណ៍នា�៏ំមានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ
ក្មេ�កៃងុបរបិទអឺរ ាបុ។ ស្ស�ភាពិអាក្រ�ើិកបានុបក្មេងើីត
�មេនុុញ្ញាអាក្រ�ើិកស្សតីពីិសិ្សទិិ និុងសុ្សខុ័មាលភាពិរបស់្ស
កុមារ343 ក្មេ�ីមីពិីិពិណ៌៍នាអំពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុ
បរបិទអាក្រ�ើិក។

10. ការអភ�វឌីឍប្របកូបង្កើដ្ឋាយនវានុវតីន៍ង្កើ�ថាែ ក់ូជាត� ផ្នែ�ល
មានសារៈសំុខាន់ជាសុកូល 
ឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកមកៃងុការរ�នាស្សមក្រស្សបតាមអាយុរបស់្ស
�ក្រកភពិអង់ក្មេគឺាស្ស344 និុង�ាប់ស្សិីពីិសុ្សវ័តាភិាពិតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញរបស់្សអ�ក្រសាត លី។345

342. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាកំៃងុការក្មេ�រពិ ការពារ និុងបំក្មេពិញសិ្សទិិកុមារកៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថល។ ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
343. �មេនុុញ្ញាអាក្រ�ើិកស្សតីពីិសិ្សទិិ និុងសុ្សខុ័មាលភាពិរបស់្សកុមារ, ស្ស�ភាពិអាក្រ�ើិក ឆ្នាំៃ  ំ1990។
344. ការដែណ៍នាអំំពីិក្រកមស្សិីពីិការរ�នាដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ, ការយិ៉ាល័យស្សៃងការព័ិត៌មានុ។ 
345. ការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់ក្មេលីក្មេស្ស�កតីក្រពាងស្សក្រមាប់�ាប់សុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញថេី នាយកដាា នុក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុ �ឹកជីញ្ញា�នុ អភិវ័ឌីឍន៍ុ និុងទំនាក់ទំនុងកៃងុតំបន់ុ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a
https://au.int/en/treaties/african-charter-rights-and-welfare-child
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://www.communications.gov.au/have-your-say/consultation-bill-new-online-safety-act
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< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

ក្មេ�កៃងុស្សម័យក្របជំុីក្មេលីកទី 86 របស់្សខ័ាួនុ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការសិ្សទិិកុមារបានុអនុុម័តក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) របស់្សខ័ាួនុ
ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល។ ស្សទាំេ នុុក្រកមវាកយស្សពិេក្មេនុះក៏ក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�ល�ដែផ្សាៃកមួយច្នៃនុពាកយក្មេនុះផ្សាងដែ�រ ក្មេ�ីយមិនុ
ក្មេពិញក្មេលញក្មេទ។

បង្កើចចកូវទិំាជំីនួយ
បក្មេ�េកវ័ទិាក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ ឬដែកលមអឯករាជីយភាពិរបស់្សបុគឺាល រមួទាំងំក្របព័ិនិុ និុងឧបករណ៍៍ស្សក្រមាប់ស្សក្រមលួ និុងសាត រ
នីុតិស្សមីទាំស្សក្រមាប់ជីនុពិិការ ����ឧបករណ៍៍អានុក្មេអក្រកង់ ឬការស្សមាា ល់ពាកយស្សមីិ�ក្មេ�ីម។

�ំង្កើណ៍� រការង្កើដ្ឋាយសុី័យប្របវតី� 
�ំក្មេណី៍រការច្នៃនុការក្មេ�ើីការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយមក្មេ�ាបាយស្សើ័យក្របវ័តតិ ក្មេពាលគឺឺការក្មេក្របីកមេវ័�ីិដែ�លបានុកំណ៍ត់រ�នាស្សមព័និុ ក្មេ�ីមីវី័ភិាគឺទិនុៃន័ុយ
ដែ�លបានុផ្សាតល់ និុងក្មេ�ីមីអីនុុវ័តតតាមវ័ធិានុដែ�លបានុកំណ៍ត់ ក្មេ�ីមីឈីានុក្មេ��ល់ការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីកីនួុក្មេដាះក្រសាយ ក្មេដាយ
�េ នុការ��លរមួពីិមនុុស្សស។ 

ការផ្នែសុ�ីរកូង្កើដ្ឋាយសុី័យប្របវតី�
�ំក្មេណី៍រការច្នៃនុការវាយតច្នៃមាទិនុៃន័ុយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ក្មេ�ីមីកី្រតងខ័ាឹមសារដែ�លពួិកក្មេគឺ��លក្មេក្របីអនុឡាញ ��មីងស្សក្រមាប់ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ
ពាណិ៍ជីាកមេ។ ខ័ាឹមសារក្រតវូ័បានុក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្ស��មេតាក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីការយល់ក្មេ�ីញក្មេលីក្របតិកមេរបស់្សអៃកក្មេក្របី�ំក្មេពាះខ័ាឹមសារក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ឬ
ដែផ្សាអកក្មេលីខ័ាឹមសារដែ�លអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លបានុក្មេ�ើីស្សកមេភាពិតាមរក្មេបៀបក្រស្សក្មេ�ៀង�ៃ ក្មេនុះបានុបនុតដែស្សើងរក។

ប្របព័នធសុី័យប្របវតី�
ស្ស��ើដែវ័រ និុងហា�ដែវ័រក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លកមេវ័�ីិ ក្មេ�ីមីអីនុុវ័តតមុខ័ងារមួយក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិក្មេដាយមិនុចាំបំា�់ក្រតវូ័ការអនុតរាគឺមន៍ុពីិមនុុស្សសក្មេ�ីមីី
ផ្សាតល់ធាតុ��ល និុងការដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់ក្របតិបតតិការនីុមួយៗ។

ការកំូណ៍ត់ង្កើ�លង្កើ�អាកូបីកូ�រយិ៉ា
ការវ័ភិាគឺស្សកមេភាពិអនុឡាញរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ�ពួិកក្មេគឺស្សក្រមាប់ការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ ការក្មេផីំ្សាសារ ការដែណ៍នាំ
ស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារបដែនុាម ឬទំនាក់ទំនុង�មួយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលី�ំណ៍� ល�ិតតពីិមុនុរបស់្សពួិកក្មេគឺ �ញឹកញាប់
ក្មេដាយក្មេ�តនាក្មេ�ីមីកី្មេរៀប�ំឥរយិ៉ាបថនាក្មេពិលអនាគឺតរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ 

ហាន�ភ័យនៃនមាត�កា
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ�ំក្មេពាះអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីលកុណ៍ៈច្នៃនុខ័ាឹមសារអនុឡាញ រមួមានុអាយុមិនុស្សមរមយ (ឧទាំ�រណ៍៍ 
រ �បភាពិអាស្សអាភាស្ស), មិនុគួឺរឱ្យយទុក�ិតត (ឧទាំ�រណ៍៍ ព័ិត៌មានុមិនុពិិត ឬព័ិត៌មានុដែកាងកាា យ) ឬក្របក្មេភទខ័ាឹមសារមួយ�ំនួុនុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត (ឧ. 
ការក្មេលីកកមពស់្សអាកបីកិរយិ៉ាក្របថុយក្របថានុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ ឬវ័�ីិបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ល់ខ័ាួនុឯង ឬការក្មេ�ើីអតតឃ្លាំត)។

ហាន�ភ័យនៃនទំំន្ទាក់ូទំំន�
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុដែ�លបានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយឱ្យកាស្សស្សក្រមាប់អៃកក្មេក្របីក្របាស់្សកៃងុការទាំក់ទង�ៃ ក្មេ�វ័ញិក្មេ�មកក្មេដាយក្មេក្របីក្របាស់្ស
ក្មេស្សវាកមេអនុឡាញ ឧ. ការអនុុញ្ហាា តឱ្យយជីនុ�ដែមាក ឬមនុុស្សសលាក់អតតស្សញ្ហាា ណ៍របស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�ីមីទីាំក់ទងកុមារ។ 

ហាន�ភ័យនៃនការអនុវតី
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីអាកបីកិរយិ៉ា ឬការក្របក្រពឹិតតរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ឬមិតតភកិិរបស់្សពួិកក្មេគឺ ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេ�តនា
ក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេវ័ទិកាអនុឡាញក្មេ�ីមីគំីឺរាមកំដែ�ង ឬក្មេបៀតក្មេបៀនុអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត រមួទាំងំការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត “ការក្មេផីំ្សាសារ
អាស្សអាភាស្ស” និុងការបក្មេញ្ញេញមតិស្សអប់ក្មេខ័ពីម ជួីនុកាលក៏មានុក្មេដាយអក្មេ�តនាផ្សាងដែ�រ ក្មេដាយការបងាា ញព័ិត៌មានុឯកជីនុរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស
ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។ 

ហាន�ភ័យនៃនកូ�ចចសុនា
ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុក្មេដាយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សជួីបក្របទះនឹុងទំនាក់ទំនុងកិ�េស្សនុាពាណិ៍ជីាកមេមិនុស្សមរមយ ឬស្សមាព � ����ការក្មេក្របី
ក្របាស់្សក្មេដាយបងុិតបងុំ ការក្មេលងដែលីង ការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេតាមក្មេ�លក្មេ� ការ�ំ�យលាក់កំបាងំ លកុខ័ណ៍ឌ មិនុយុតតិ�ម៌ និុង
ការបាត់បង់ការក្រគឺប់ក្រគឺងទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ។ 

 សុន្ទាា នុប្រកូម



5 ចំំណុុចំដែ�លត្រូ�វូពិិចារណាកញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍ុស្តីី�ពិ�សុ្តីវ�ិិភាពិកុមារតាមត្រូប់ព័ិន្ធធអន្ធឡាញ 5RIGHTS
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ការសុប្រមបសុប្រមលួមាត�កា
ការអនុុវ័តតការតាមដានុ និុងពិិនិុតយក្មេមីលខ័ាឹមសារដែ�លបក្មេងើីតក្មេដាយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្របឆ្នាំងំនឹុងវ័ធិានុដែ�លបានុកំណ៍ត់�មុនុ ក្មេ�ីមីលុីប
ខ័ាឹមសារដែ�លចាំត់ទុកថាមិនុអា�អនុុញ្ហាា តបានុ ក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ ឬក្មេដាយក្មេក្របីអៃកស្សក្រមបស្សក្រមលួ�មនុុស្សស។ ការស្សក្រមបស្សក្រមលួខ័ាឹមសារ
អា�ក្រតវូ័បានុអនុុវ័តតកៃងុក្មេពិល�ំ�ល�ៃ �មួយនឹុងការបក្មេងើីតខ័ាឹមសារ ����ក្មេ�កៃងុក្មេស្សវាកមេជីដែជីក ឬ�មួយនឹុងការពិនុារក្មេពិល����
ក្មេ�កៃងុក្មេវ័ទិកា�ក្មេ�ីម។ 

ការឈ្លាា នពានតាមអុ�ន�ឺណ៍� ត
ស្សកមេភាពិបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លក្មេ�ើីក្មេ�ងីក្មេដាយបុគឺាល ឬក្រកមុ តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឬតាមរយៈការក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល �ក្មេរឿយៗ
មានុក្មេ�តនាបងើការបំពានុ ឬបងើការឈឺចាំប់�ល់បុគឺាល ឬក្រកមុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។
 
ការបប្រ�មួទំ�នែន័យ
ក្មេ�លការណ៍៍ច្នៃនុការក្របម�លទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុដែ�លពាក់ព័ិនិុតិ�តួ�បំផុ្សាត ដែ�លចាំបំា�់ស្សក្រមាប់ក្មេ�លបំណ៍ងដែ�លវាកំពុិង�ំក្មេណី៍រការ 
ក្មេ�ីយរកាទិនុៃន័ុយក្មេនាះតាមការចាំបំា�់�ំក្មេពាះក្មេ�លបំណ៍ងបាុក្មេ�ះ ះ។

�ំង្កើណ៍� រការទំ�នែន័យ
រមួបញ្ញេ�ល�ំក្មេណី៍រការច្នៃនុការក្របម�លទិនុៃន័ុយ ការកត់ក្រតា ការរកាទុក ការវ័ភិាគឺ ការផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងការក្មេក្របីក្របាស់្ស។ 

អកុូរកូមមឌី�ជី�ថល
ស្សមតាភាពិកៃងុការក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិាព័ិត៌មានុ និុងទំនាក់ទំនុងក្មេ�ីមីដីែស្សើងរក វាយតច្នៃមា បក្មេងើីត និុងទំនាក់ទំនុង។ ពាកយដែ�លពាក់ព័ិនិុ
រមួមានុ 'អកុរកមេក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ' 'អកុរកមេព័ិត៌មានុ' ឬ 'អកុរកមេក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងព័ិត៌មានុ' កៃងុ�ំក្មេ�មពាកយក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។
 
ឌី�ជី�ថលរបូន�យកូមម
ការស្សក្រមបស្សក្រមលួមជីឈដាា នុ ការអនុុវ័តត អាជីីវ័កមេ និុងជីីវ័តិក្របចាំចំ្នៃថង ក្មេ�ីមីរីមួបញ្ញេ�ល និុងទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុពីិក្មេស្សវាកមេ និុង
ក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុឌីីជីីថល។ ក្មេនុះក៏សំ្សក្មេ�ក្មេ�ក្មេលីការបំដែបាងព័ិត៌មានុក្មេ��ទក្រមង់ឌីីជីីថលផ្សាងដែ�រ។ 

ព័ត៌មានផ្នែកូា�កាា យ
ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លព័ិត៌មានុមិនុពិិតក្រតវូ័បានុដែ�ករដំែលកក្មេដាយក្មេ�តនា។

ការវភិា�អារមមណ៍៍
ការក្របម�លទិនុៃន័ុយក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ ឬស្សនុៃិដាា នុអំពីិអារមេណ៍៍របស់្សបុគឺាល �ក្មេរឿយៗក្មេ�ើីក្មេ�ងីក្មេដាយការវាយតច្នៃមាវ័កី្មេ�អ� សំ្សក្មេ�ង និុងការ
ទំនាក់ទំនុង�លាយលកុណ៍៍អកសរ ឬទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ស្សញ្ហាា ស្សមាា ល់���� ទឹកមុខ័ និុងសំ្សក្មេ�ង ដែ�លទាំក់ទង�មួយ
អារមេណ៍៍�ក់លាក់ក្មេដាយក្មេក្របីបក្មេ�េកក្មេទស្សពីិការក្មេរៀនុរបស់្សមាា សីុ្សនុ រមួទាំងំកីនួុក្មេដាះក្រសាយផ្សាងដែ�រ។

ការលួចអតីសុញ្ជាញ ណ៍
ការដែកាងអតតស្សញ្ហាា ណ៍ក្មេ�ីមីចី្នៃគឺបនុាំរបស់្សបុគឺាលក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ឧ. ក្មេ�ីមី�ី�លក្មេក្របីក្របាស់្សក្រទពិយស្សមីតតិ ក្មេ�ើីឱ្យយខ័��ក្មេករ៍ �ក្មេឈាេ ះ ទទួលបានុទំនាក់ទំនុង
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឬរកក្របាក់�ំក្មេណ៍ញ។ 

ការ�ាយពាណ៍� ជីាកូមមប្រជីតួប្រជាប
ការរមួបញ្ញេ�លការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេក្មេ�កៃងុខ័ាឹមសារអនុឡាញ ឬក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលក្មេដាយរល�នុ ដែ�លអនុុញ្ហាា តឱ្យយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេ�ស្សាិត
�ប់កៃងុខ័ាឹមសារ និុងមុខ័ងាររបស់្សក្មេស្សវាកមេ ខ័ណ៍ៈទទួលបានុការក្មេ�ើីទីផ្សាារមាា កយីក្មេហា និុងការក្មេផីំ្សាសារកៃងុក្មេពិល�ំ�ល�ៃ ។ 

បង្កើចចកូវទិំា Implant
មីក្រកឈីូបដែ�លអា�ដាក់��លក្មេ�កៃងុមនុុស្សសក្មេ�ីមីរីកាទុក តាមដានុ ឬទាំញយកព័ិត៌មានុដែ�លមានុក្មេ�កៃងុម�លដាា នុទិនុៃន័ុយក្មេ�ខាងក្មេក្រ� 
����អតតស្សញ្ហាា ណ៍�េ ល់ខ័ាួនុ និុង/ឬដែផ្សាៃកក្មេវ័ជីាសាក្រស្សត ឬដែផ្សាៃកអនុុវ័តត�ាប់ ឬព័ិត៌មានុទំនាក់ទំនុង។ 

ចង្កើប្រមា�ព័ត៌មាន
ការក្មេក្របីក្របាស់្សកមេវ័�ីិក្មេ�ីមីពិីិនិុតយខ័ាឹមសារឌីីជីីថល និុងកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ ឬលាក់ខ័ាឹមសារដែ�លក្រតវូ័នឹុងលកុណ៍ៈវ័និិុ�័័យដែ�លបានុ
កំណ៍ត់។ ការក្មេក្របីក្របាស់្សទ�ក្មេ�ច្នៃនុ�ក្មេក្រមាះព័ិត៌មានុរមួមានុការលាក់មាតិកាលកុណ៍ៈមាក់ងាយមិនុឱ្យយក្មេល�ក្មេ�ងីកៃងុលទផិ្សាលមាា សីុ្សនុដែស្សើងរក 
ឬតក្មេក្រមៀបលទផិ្សាល�មួយដែ�លក្រតវូ័ក្មេល�ក្មេ�ងីមុនុក្មេគឺ។ 

ព័ត៌មានម�នព�ត
ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លព័ិត៌មានុមិនុពិិតក្រតវូ័បានុដែ�ករដំែលក បាុដែនុត�េ នុក្មេ�តនាបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ 

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >



5 ចំំណុុចំដែ�លត្រូ�វូពិិចារណាកញ្ចចប់់ឧប់ករណ៍ុស្តីី�ពិ�សុ្តីវ�ិិភាពិកុមារតាមត្រូប់ព័ិន្ធធអន្ធឡាញ 5RIGHTS
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ការង្កើ�ី�ទំ��ារពាក់ូព័នធច�តីសាប្រសុី
ការសិ្សកាអំពីិរក្មេបៀបដែ�លខួ័រកាលរបស់្សមនុុស្សសមានុក្របតិកមេ�ំក្មេពាះខ័ាឹមសារក្មេ�ើីទីផ្សាារ និុងការអនុុវ័តតវាកៃងុការអភិវ័ឌីឍយុទនិាការទីផ្សាារ
កាន់ុដែតមានុក្របសិ្សទភិាពិ។ ក្របតិកមេអា�ក្រតវូ័បានុវាស់្សដែវ័ងតាមវ័�ីិ�ក្មេក្រ�ីនុ ចាំប់ពីិការក្មេស្សើនុស្សកមេភាពិខួ័រកាលរ��ត�ល់ក្មេពិលរយៈក្មេពិលច្នៃនុ
ការ��លរមួ ការ�ុ���ល និុងរយៈក្មេពិលដែ�ល�ំ�យក្មេលីក្មេគឺ�ទំព័ិរ។

ភាពឯកូជីនតាមការរចន្ទា
ការអនុុវ័តតច្នៃនុការរ�នាក្មេស្សវាកមេអនុឡាញកៃងុក្មេ�លបំណ៍ងការពារឯកជីនុភាពិរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សឱ្យយបានុក្មេក្រ�ីនុតាមដែតអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុ ឧ. 
តាមរយៈការកំណ៍ត់គឺណ៍នីុរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមិនុទាំន់ុក្រគឺប់អាយុឱ្យយមានុលកុណ៍ៈឯកជីនុតាមលំនាកំ្មេ�ីម ឬតាមរយៈការកាត់បនុាយ�ំនួុនុ
ទិនុៃន័ុយដែ�លក្របម�លបានុ។

ការបង្កើ�ើ�តប្របវតី�របូ
ការអនុុវ័តតក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុរបស់្សបុគឺាលមាៃ ក់ក្មេ�ីមីកី្មេ�ើីការស្សនុៃិដាា នុ ពិាករ ឬវ័ភិាគឺលកុណ៍ៈអំពីិបុគឺាលក្មេនាះ ���� ការ��ល�ិតត 
ការមិនុ��ល�ិតត �ំណ៍� ល�ិតត ទស្សសនុៈ មតិក្មេយ៉ាបល់ ឬអាកបីកិរយិ៉ារបស់្សពួិកក្មេគឺ ក្មេ�ីមីដីែណ៍នាខំ័ាឹមសារ ផ្សាលិតផ្សាល ឬក្មេស្សវាកមេក្មេដាយ
ដែផ្សាអកក្មេលីកក្រមងព័ិត៌មានុទិនុៃន័ុយរបស់្សបុគឺាលក្មេនាះ។

សុុវតិ�ភាពតាមការរចន្ទា
ការអនុុវ័តតការរ�នាក្មេស្សវាកមេអនុឡាញកៃងុក្មេ�លបំណ៍ងធានាសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សឱ្យយបានុក្មេក្រ�ីនុតាមដែ�លអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុ ឧ. 
តាមលំនាកំ្មេ�ីម ការកំណ៍ត់សុ្សវ័តាិភាពិស្សក្រមាប់គឺណ៍នីុរបស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមិនុទាំន់ុក្រគឺប់អាយុ ឬតាមរយៈការរារំាងមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័មិនុឱ្យយ
ទាំក់ទង�មួយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមិនុទាំន់ុក្រគឺប់អាយុ។ 

ការ�ាយពាណ៍� ជីាកូមមតាមង្កើ�លង្កើ�
ការអនុុវ័តតបងាា ញការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ�ក់លាក់�ល់អៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីទិនុៃន័ុយដែ�លក្របម�លបានុអំពីិពួិកក្មេគឺ ����ស្សកមេភាពិ
អនុឡាញ ការទិញ ទីតាងំ ក្មេភទ អាយុ �ំណ៍� ល�ិតតរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ល។

បង្កើចចកូវទិំា VR & បង្កើចចកូវទិំា Augmented

បសេចេក្តីវទិ្ធិា VR៖
ការដែកាងក្មេ�ើីដែ�លបក្មេងើីតក្មេដាយកំុពិយ�ទ័រច្នៃនុរ �បភាពិបីវ័មិាក្រត ឬមជីឈដាា នុដែ�លអា�ក្មេ�ើីអនុតរកមេ�មួយបានុក្មេដាយក្មេមីលក្មេ�ហាក់����ពិិតៗ ឬ
�ក់ដែស្សតងក្មេដាយមនុុស្សសមាៃ ក់ តាមរយៈការក្មេក្របីឧបករណ៍៍ឌីីជីីថលពិិក្មេស្សស្ស ����មួកសុ្សវ័តាិភាពិដែ�លមានុក្មេអក្រកង់ក្មេ�ខាងកៃងុ ឬក្មេក្រសាមច្នៃ�
បំពាក់�មួយឧបករណ៍៍ចាំប់ស្សញ្ហាា ។

បសេចេក្តីវទិ្ធិា Augmented៖
ការដែកាងក្មេ�ើីពិិភពិពិិតក្មេដាយក្មេក្របីលកុណ៍ៈដែ�លក្រតវូ័បានុ�ា ស់្សបត�រ ឬធាតុបដែនុាម ដែ�ល��មេតាគឺឺការទទួលបានុបទពិិក្មេសា�ន៍ុតាមរយៈក្មេអក្រកង់ 
ក្មេ�ីមីកី្មេបីកលកុណ៍ៈក្រតតួច្នៃនុវ័តាុនិុមេិតក្មេលីរ �បភាពិ�េ ល់ ឬវ័កី្មេ�អ�ពិិត។

ស្សក្រមាប់លកុខ័ណ៍ឌ បដែនុាម�ពិិក្មេស្សស្សទាំក់ទងនឹុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ ស្ស�មក្មេមីលក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាលុំ�សំ្សបួរបស់្ស 
ECPAT។343

346. វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ  
ECPAT International ឆ្នាំៃ  ំ2016។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/TerminologyGuidelines_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/TerminologyGuidelines_en.pdf
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វាង្កើយ៉ា�ថា

ការង្កើ�ី�ឱ្យយការការពារកុូមារតាមអុ�ន�ឺណ៍� តកាា យជាការព�ត
�ឺជាការង្ហាររបស់ុមនុសុសជាង្កើប្រច�ន៖ ង្កើម�ះកូន្ទាពំ�ភពង្កើលាកូ 
សុ��មន៍អនីរជាត� អែកូបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ 
សុ��មន៍អនុវតីចាប់ អែកូជំីន្ទាញសុុខ្ញុំភាព ប្រ�បូង្កើប្រ�ៀន 
ឪពុកូមីាយ អែកូផ្នែថទាំ ំន��កុូមារ។

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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“ ង្កើត� [ទំ�នែន័យរបស់ុខំុំ្ញុំ] មានសុុវតិ�ភាពបាុណាា  
ង្កើ��យង្កើត�ប្របព័នធ�សពី�ាយប្រតវូរកូាសុុវតិ�ភាពព�
ពួកូង្កើ���ឺង្កើដ្ឋាយរង្កើបៀបណា? ខំុំ្ញុំច�់�ះ�កូផ្នែនា�
ផ្នែ�ល [ទំ�នែន័យរបស់ុខំុំ្ញុំប្រតវូ�នរកូាទុំកូ] ង្កើ��យ
ង្កើត�វាមានប្របសុ�ទំធភាពកូប្រម�តណា។ ខំុំ្ញុំច�់�ះ�ថា
ង្កើត�ព័ត៌មានរបស់ុខំុំ្ញុំ…ប្រតវូ�នផ្នែចកូរំផ្នែលកូជាមួយ
ទំំន្ទាក់ូទំំន�ផ្នែ�ល�ួរឱ្យយទុំកូច�តីង្កើ�ស�ង្កើទំៀតរបស់ុ
ពួកូង្កើ�ផ្នែ�រឬង្កើទំ?”

- កាណាដ្ឋា, 15

"ការង្កើប្រប�ប្របព័នធឌី�ជី�ថលព�តជាវជិីាមាន ង្កើប្រពា�
វាបង្ហាើ រភាពអ�សុកូ... អុ�ន�ឺណ៍� តង្កើ�ី�ឱ្យយកុូមារ
សុបាយច�តីង្កើដ្ឋាយការបង្កើ�ើ�តវើង្កើ�អូ�ួរឱ្យយ
អស់ុសំុង្កើណ៍� ចន្ទាន្ទា"។
  - ហាើ ណា អាយុ 17 ឆ្នាំែ ំ

< ផ្នែ�ែកូមុន ផ្នែ�ែកូបន្ទាា ប់ >
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 សេ�ចកី្តី�ព្រា�ងសេ�លនសេ�បាយគំំរូ ូ
អតាបទខាងក្មេក្រកាមគឺឺ�ក្មេស្ស�កីិក្រពាងក្មេ�លការណ៍៍គំឺរ � ក្មេដាយនាយំកដែផ្សាៃកទាំងំអស់្សច្នៃនុក្របអប់ឧបករណ៍៍ក្មេនុះមករមួ�ៃ ។ ក្របក្មេទស្សនីុមួយៗមានុ
�ំណុ៍�ចាំប់ក្មេផ្សាតីមក្មេរៀងៗខ័ាួនុ ក្មេ�ក្មេពិលក្មេរៀប�ំក្មេស្ស�កតីក្រពាងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ គំឺរ �ក្មេនុះផ្សាតល់នុ�វ័វ័�ីិ
ក្មេដាះក្រសាយ វ័មិាក្រតឌីីជីីថលច្នៃនុសិ្សទិិកុមារ។ 

ង្កើសុចកីូ�ង្កើ�ី�ម

សេ�តុុអី្វី��ិទិិ្ធិកុ្តីមារូមានសារូៈ�ំខាន់
សិ្សទិិកុមារផ្សាតល់នុ�វ័ប�ត ញដែ�ល�ំក្មេណី៍រការតាមរយៈក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំងំអស់្សដែ�លបាះពាល់�ល់ជីីវ័តិរបស់្សកុមារ ទាំងំក្មេ�ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត 
និុងក្មេក្រ�ប�ត ញ។ ក្មេ�លបំណ៍ងច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺ�ម�លដាា នុ ក្មេ�ីមីកី្មេ�ើីឱ្យយសិ្សទិិរបស់្សកុមារ
ទទួលបានុការការពារ និុងការ��លរមួពិិតក្របាក� និុងមានុក្របសិ្សទភិាពិ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លពួិកក្មេគឺ��លរមួ�មួយពិិភពិឌីីជីីថល។ 

កុមារ និុងក្រគឺសួាររបស់្សពួិកក្មេគឺមានុសិ្សទិិមនុុស្សសក្មេ�ក្មេក្រកាម�ាប់សិ្សទិិអនុតរ�តិ រមួទាំងំក្មេស្ស�កតីក្របកាស្ស�ស្សកលស្សតីពីិសិ្សទិិមនុុស្សសឆ្នាំៃ  ំ1948 
កតិកាស្សញ្ហាា អនុតរ�តិស្សតីពីិសិ្សទិិពិលរ�ា និុងសិ្សទិិនុក្មេយ៉ាបាយឆ្នាំៃ  ំ1966 និុងកតិកាស្សញ្ហាា អនុតរ�តិស្សតីពីិសិ្សទិិក្មេស្ស�ាកិ�េ ស្សងាម និុងវ័បី�ម៌ឆ្នាំៃ  ំ
1966 ក៏����តំបន់ុ និុងរ�នាស្សមព័និុសិ្សទិិមនុុស្សស�តិ។

ក្មេដាយមានុក្មេ�លក្មេ��ំក្មេពាះកុមារ អនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារឆ្នាំៃ 1ំ989 ('អនុុស្សញ្ហាា ' ឬ CRC)1 រមួ�មួយនឹុងពិិ�ីសារ
�ជីក្មេក្រមីស្សរបស់្សខ័ាួនុស្សតីពីិការលក់��រកុមារ2 និុងកុមារក្មេ�កៃងុជីក្មេមាា ះក្របដាប់អាវ័�ុ3 ផ្សាតល់នុ�វ័ក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ក់ដែស្សតងស្សក្រមាប់ការយល់�ឹងពីិរក្មេបៀប
ដែ�លសិ្សទិិមនុុស្សសអនុុវ័តត�ំក្មេពាះកុមារ។ អនុុស្សញ្ហាា គឺឺ�ស្សនិិុស្សញ្ហាា សិ្សទិិមនុុស្សសដែ�លក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ស្សចាំេ ប័នុយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយបំផុ្សាតកៃងុ
ក្របវ័តតិសាក្រស្សត ក្មេ�ីយពិិ�ីសារ�ជីក្មេក្រមីស្សរបស់្សវាស្សតីពីិនីុតិវ័�ីិទំនាក់ទំនុងជួីយក្មេ�ើីឱ្យយវាអា�អនុុវ័តតបានុក្មេ�ីមីឱី្យយសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុអនុុវ័តត
ពិិតក្របាក� និុងមានុក្របសិ្សទភិាពិ។

សិ្សទិិទាំងំអស់្សដែ�លមានុក្មេ�កៃងុ CRC គឺឺពាក់ព័ិនិុក្មេ�នឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីយការក្របឹកាកុមារមានុសារៈសំ្សខាន់ុ
�ស់្សកៃងុការយល់�ឹងអំពីិអតាន័ុយច្នៃនុសិ្សទិិទាំងំក្មេនាះក្មេ�កៃងុការអនុុវ័តត។ �ឧទាំ�រណ៍៍ សិ្សទិិរបស់្សកុមារកៃងុការក្មេលង ការ��លរមួ និុងជីីវ័តិ
ក្រគឺសួារក្មេ�កៃងុពីិភពិអីុនុ�ឺណិ៍តគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�។ អៃកទាំងំអស់្សដែ�ល��លរមួកៃងុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត ល
ឱ្យយបានុក្រតឹមក្រតវូ័អំពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងអើីដែ�ល�សំ្សក្មេ�ងរបស់្សកុមារ និុងការដាក់បញ្ញេ�លសិ្សទិិកុមារក្រតវូ័បានុអនុុវ័តត។

ចំណុ៍ចសំុខាន់ៗ�ួរព�ចារណាទាំ�ំ 5
1. កំូណ៍ត់ហាន�ភ័យ ន��កាត់បនយិង្កើប្រ��ថាែ ក់ូ

យុទសិាក្រស្សតសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី��មីង ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីនុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុដែ�លកុមារអា�ទទួល
បានុពីិបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល។ ក្មេនុះមានុន័ុយថាមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�មីងកៃងុការកាត់បនុាយហានិុភ័យ កាត់បនុាយលទភិាពិច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
ដែ�លក្មេកីតក្មេ�ងី ក្មេដាះក្រសាយការខ័��ខាតដែ�លបានុក្មេកីតក្មេ�ងី និុងពិិចាំរ�ពីិរក្មេបៀបដែ�លផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេអា�បាះពាល់�ល់
អៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស�ុងក្មេក្រកាយ ក្របសិ្សនុក្មេបីអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សក្មេនាះ� (ឬទំនុង�) កុមារ។ ការរ�នាផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លរពឹំិងថានឹុងមានុការ
��លរមួក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារគឺឺ��ំណុ៍�សំ្សខាន់ុ។

ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�លក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ងន់ុ�ងរក្រតវូ័បានុទទួលរងក្មេដាយកុមារមួយ�ំនួុនុ មនុុស្សសរាប់លានុនាក់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀតជួីបក្របទះនឹុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់តាម
អីុនុ�ឺណិ៍តកៃងុទក្រមង់មួយ ឬទក្រមង់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។ �ឧទាំ�រណ៍៍ មានុហានិុភ័យ�ក្មេក្រ�ីនុពីិការឃ្លាំា កំ្មេមីលពាណិ៍ជីាកមេ ឬការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ ការ
បាះពាល់នឹុងព័ិត៌មានុមិនុពិិត ឬការក្មេបាកក្របាស់្ស អៃកលួ� ឬការស្សមាុត ក្រស្សបក្មេពិលកុមារមួយ�ំនួុនុតិ�ទទួលរងនុ�វ័ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ងន់ុ�ងរច្នៃនុ
ការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ ហានិុភ័យ�ក្មេក្រ�ីនុមានុការក្មេកីនុក្មេ�ងី។ ទាំងំក្មេនុះជីះឥទិិពិល�ល់កុមារតាមរក្មេបៀបក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  ក្មេ�ីយទក្រមង់ច្នៃនុការ
បងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់មួយអា�ផ្សាតល់ផ្សាា�វ័ក្មេ�កាន់ុទក្រមង់ច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។4

ក្របក្មេភទ�ស្សកលច្នៃនុពិិភពិអនុឡាញ មានុន័ុយថា កុមារក្របឈមមុខ័នឹុងហានិុភ័យក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត����ៃ �ក្មេក្រ�ីនុ ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិទីតាងំភ�មិ
សាក្រស្សតរបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�យី។ បាុដែនុតបរបិទក្មេផ្សាសង�ៃ ក៏អា�បក្មេងើីនុកងើល់�ក់លាក់ផ្សាងដែ�រ។ កៃងុករណី៍ខ័ាះ កុមារអា�ជួីបការលំបាកក្មេដាយសារ

1. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
2. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
3. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។
4. ការកសាងពិិភពិឌីីជីីថលដែ�លយុវ័ជីនុស្សមនឹុងទទួលបានុ 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2020។

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
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https://5rightsfoundation.com/uploads/5rights-priorities---online-harms-bill.pdf


កងើះលទភិាពិក្មេក្របីក្របាស់្សមជីឈដាា នុអនុឡាញ។ កៃងុករណី៍ក្មេផ្សាសងក្មេទៀត វាអា�មានុទំនាក់ទំនុងរវាងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត
�មួយនឹុងបទពិិក្មេសា�ន៍ុក្មេក្រ�ប�ត ញរបស់្សកុមារ។ ហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ក់លាក់ដែតងដែតមកក្រតតួ�ៃ ។ មានុសាា ប័នុតិ�តួ� ឬក្រកមុ
មួយ�ំនួុនុត��ដែ�លយក�ិតតទុកដាក់ក្មេលីបញ្ហាា ក្មេនុះ។

កតាត ����ក្មេភទ អាយុ សាា នុភាពិក្រគឺសួារ សាា នុភាពិក្មេស្ស�ាកិ�េស្សងាម ទីតាងំ បទពិិក្មេសា�ន៍ុ និុងលទភិាពិក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល 
អា��ា ស់្សបត�រហានិុភ័យ និុងវ័�ីិដែ�លកុមារជួីបក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ ហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់មួយ�ំនួុនុបាះពាល់�ល់ស្ស�គឺមន៍ុ និុងទំក្មេនារក្មេភទ
កុមារទាំងំម�ល៖ �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេកេងក្រសី្សទាំក់ទាំញកក្រមិតច្នៃនុការរកំ្មេលាភបំពានុកាន់ុដែតខ័ពស់្ស បាុដែនុតស្សក្រមាប់ក្មេកេងក្របសុ្ស ការរកំ្មេលាភបំពានុ
ទំនុង�កាន់ុដែត�ងន់ុ�ងរ។5 បទដាា នុវ័បី�ម៌ជំុីវ័ញិភាពិ�បុរស្សក៏ក្មេ�ើីឱ្យយបញ្ហាា ច្នៃនុការរកក្មេ�ីញ និុងការរាយការណ៍៍ក្មេក្រកាមការរកំ្មេលាភផ្សាា�វ័ក្មេភទ
ក្មេលីកុមារកាន់ុដែតអាក្រកក់ក្មេ�ៗ។6 ហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក៏អា�ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីនុក្មេដាយក្មេវ័ទិកាដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីកៃងុលកុណ៍ៈដែ�ល
ក្មេលីកទឹក�ិតត�ល់ការដែ�ករដំែលកខ័ាឹមសារគួឺរឱ្យយភំាក់ក្មេផ្សាអីល និុងគួឺរឱ្យយចាំប់អារមេណ៍៍ ឬពួិកវាអា�បងាា ញព័ិត៌មានុ ឬផ្សាសពិើផ្សាាយអាកបីកិរយិ៉ា
របស់្សអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមួយ�ំនួុនុ ពីិក្មេក្រពាះវាជំីរញុឱ្យយមានុការ��លរមួក្របកបក្មេដាយផ្សាល�ំក្មេណ៍ញ។

អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្រតវូ័ដែតគិឺតគឺ�រពីិហានិុភ័យទាំងំអស់្ស�ំក្មេពាះកុមារ និុងចាំត់វ័ធិានុការក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយពួិកវា។ ឧបករណ៍៍សំ្សខាន់ុ
ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ ហានិុភ័យគឺឺក្រកបខ័័ណ៍ឌ  4Cs។

ការចាំត់ថាៃ ក់ CO:RE 4Cs ទទួលសាា ល់ថាហានិុភ័យតាមអីុនុ�ឺណិ៍តក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេ�ក្មេពិលកុមារ៖ 

• ��លរមួ�មួយ និុង/ឬក្រតវូ័បានុបាះពាល់ក្មេ�នឹុងមាត�កាក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ 

• បទពិិក្មេសា�ន៍ុ និុង/ឬ ក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ� ទំំន្ទាក់ូទំំន�ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ

• សាកសី ��លរមួ និុង/ឬ �ជីនុរងក្មេក្រ�ះច្នៃនុ ការប្របប្រពះតីក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ

• គឺឺ�ភាគីឺ និុង/ឬក្រតវូ័បានុក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេក្មេដាយ កូ�ចចសុនាក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លអា�ក្មេកីតមានុ។

2. ការង្កើល�កូកូមពស់ុការចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ លទំធភាពចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ ន��ការរមួបញ្ចចូល

ស្សពិើច្នៃថងក្មេនុះ ការ��លក្មេ�កាន់ុពិិភពិអនុឡាញមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សស្សក្រមាប់កុមារកៃងុការយល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺ និុងស្សក្មេក្រម�បានុ
នុ�វ័ស្សកាត នុុពិលក្មេពិញក្មេលញរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ ក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតរមួបញ្ញេ�លទាំងំក្មេ�កៃងុការគិឺត និុងកៃងុ
ការអនុុវ័តត។7ក្មេនុះមានុន័ុយថា វាក្រតវូ័ដែតមានុ�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ ក្មេ�ីយគួឺរដែតកសាងក្មេលីការអនុុវ័តត និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ លអបំផុ្សាតដែ�លមានុក្រសាប់ 
�ពិិក្មេស្សស្សកៃងុសាា នុភាពិដែ�ល�នុធានុមានុកក្រមិត។ ថាក្មេតីការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញមានុន័ុយថា
ការអនុុម័ត�ាប់ដែ�លមានុក្រសាប់ (ឧទាំ�រណ៍៍ទាំក់ទងនឹុងការការពារកុមារ ការការពារអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ឬបទបីញ្ញាតតិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុ) ក្មេ�
នឹុងបរបិទសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ឬការបក្មេងើីត�ាប់ថេីក៏ក្មេដាយ វាក្រតវូ័ដែតក្មេលីកកមពស់្សការរមួបញ្ញេ�ល និុងស្សមភាពិស្សក្រមាប់កុមារ
ទាំងំអស់្ស មិនុថាអៃក� ឬកដែនុាង�ដែ�លពួិកក្មេគឺក្មេ�ក្មេនាះក្មេ�យី។

កុមារមិនុដែមនុ�ក្រកមុ����ៃ ក្មេទ។ ក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតអា���លក្មេក្របីបានុ និុងរមួបញ្ញេ�លក្មេ�ីមីកី្មេ��ល់
កុមារទាំងំអស់្ស មិនុថាអៃក� និុងកដែនុាង�ក៏ក្មេដាយ។ "ការដែបងដែ�កតាមឌីីជីីថល" ទំនុង�ក្មេកីតក្មេ�ងីដែ�លកុមារមួយ�ំនួុនុមានុភាពិ
ងាយក្រស្សលួកៃងុការក្មេក្របីក្របាស់្សអីុនុ�ឺណិ៍ត ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�លអៃកក្មេផ្សាសងក្មេទៀតមិនុក្រតវូ័បានុរាប់បញ្ញេ�លក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេទ។ ក្រកបខ័័ណ៍ឌ
ក្រតវូ័ដែតមានុលកុណ៍ៈស្សមក្រស្សបតាមអាយុ និុង�ំក្មេណី៍រការស្សក្រមាប់កុមារទាំងំអស់្សក្មេដាយមិនុគិឺតពីិក្មេភទ ពិ�ជីសាស្សន៍ុ សាស្សនា ស្សញ្ហាា តិ 
�តិសាស្សន៍ុ ពិិការភាពិ ឬលកុណ៍ៈក្មេផ្សាសងក្មេទៀត�មួយក្មេ�យី។ ភាសាគួឺរដែតអា���លក្មេក្របីបានុ និុងមានុលកុណ៍ៈរមួបញ្ញេ�ល ក្មេ�ីយក្មេបី
ចាំបំា�់ ឯការគួឺរដែត មានុ�ភាសាក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ។ ស្សមាា រសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេ�កៃងុការពិិក្មេក្រ�ះ
ក្មេយ៉ាបល់�មួយកុមារ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ៖ំ យ៉ាា ងក្មេហា��ស់្ស ពួិកក្មេគឺគួឺរដែតមានុលកុណ៍ៈស្សមក្រស្សបតាមអាយុ មិនុក្របកាន់ុក្មេភទ និុង
អា���លក្មេក្របីបានុយ៉ាា ងងាយក្រស្សលួស្សក្រមាប់កុមារដែ�លមានុអាយុខុ័ស្ស�ៃ  និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំរំបស់្សពួិកក្មេគឺ។ កដែនុាង�ដែ�លអកុរកមេ
ក្មេ�មានុកក្រមិត ស្សមាា រដែ�លក្មេមីលក្មេ�ីញ �ញឹកញាប់នឹុងទទួលបានុសារដែ�លមានុក្របសិ្សទភិាពិ�ង។ ការក្មេក្របីក្របាស់្សពាកយក្រស្សប�ៃ ក្មេ�
ទ�ទាំងំក្មេវ័ទិកាជួីយក្មេ�ើីឱ្យយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេ�ក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តកាន់ុដែតងាយក្រស្សលួយល់ និុងអា���លក្មេក្របីបានុស្សក្រមាប់កុមារ និុងក្រកមុក្រគឺសួារ 
ក្រពិមទាំងំអៃកដែថទាំរំបស់្សពួិកក្មេគឺ។8

អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្រតវូ័ដែតធានាថាពួិកក្មេគឺកំពុិងក្មេលីកកមពស់្សការ��លក្មេក្របីស្សក្រមាប់កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងរមួបញ្ញេ�លពួិកក្មេគឺ
ក្មេ�កៃងុ�ំក្មេណី៍ររបស់្សពួិកក្មេគឺក្មេ�ីមីឱី្យយមជីឈដាា នុឌីីជីីថលមានុសុ្សវ័តាិភាពិ។

5. លទផិ្សាលផ្សាលប័ក្រតការវ័និិុក្មេយ៉ាគឺក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍តក្របកបក្មេដាយសុ្សវ័តាិភាពិឆ្នាំៃ  ំ2020ភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ស្សកលក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2020 ទំព័ិរ 2។
6. ផ្សាលរខំានុពីិក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក្មេ�ក្របក្មេទស្សក្មេកនុយ៉ាា ៖ ភស្សតុតាងស្សតីពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត ភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ស្សកលក្មេ�ីមីបីញ្ញេប់អំក្មេពីិ

�ិងាក្មេលីកុមារ ឆ្នាំៃ  ំ2021 ទំព័ិរ 68។
7. ឧទាំ�រណ៍៍៖ កុមារពិិការ ឬកុមារមកពីិក្រកមុជីនុ�តិភាគឺតិ�ដែ�លខ័ើះខាត កុមារតាម�ិក្មេញ្ញេីមផ្សាា�វ័ កុមារ�ា ស់្សទីលំក្មេ� និុងកុមារ�ំ�កក្រស្សកុ ក្មេ�កៃងុ�ំក្មេ�មកុមារ

�ច្នៃទក្មេទៀត។ បញ្ហាា ក្មេនុះក្រតវូ័បានុពិិភាកាបដែនុាមក្មេទៀតក្មេ�កៃងុក្របធានុបទ�ក្រមះុខាងក្មេក្រកាម។ ព័ិត៌មានុបដែនុាមអំពីិមា�ដែ�ល និុងបញ្ញាីក្រតតួពិិនិុតយមានុក្មេ�កៃងុ 'សំ្សក្មេ�ង' គឺឺមិនុ
ក្រគឺប់ក្រ�ន់ុក្មេទ៖ ការយល់ក្មេ�ីញមាក្រតា 12 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា អងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ Laura Lundy ឆ្នាំៃ  ំ2013។

8. ស្ស�មក្មេមីលការដែណ៍នាអំំពីិសារៈសំ្សខាន់ុច្នៃនុភាសា និុងនិុយមន័ុយ ក៏����ដែផ្សាៃកស្សទាំេ នុុក្រកម។

https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/AR%202020%20Safe%20Online%20Results%20designed%20final.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-10/DH%20Kenya%20Report.pdf


3. ការបង្កើ�ើ�នផ្នែខ្ញុំសរចងី្ហាក់ូនៃនការទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូ

ទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័ស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញពាក់ព័ិនិុនឹុងមនុុស្សស ឯកក្មេទស្ស និុងសាា ប័នុ�ក្មេក្រ�ីនុ រមួទាំងំរដាា ភិបាល 
ការអនុុវ័តត�ាប់ អាជីីវ័កមេ អៃកអប់រ ំជំីនួុយផ្សាា�វ័�ិតត-ស្សងាម ក្រគឺសួារ និុងកុមារ។ តំណ៍ភាា ប់មួយ�ំនួុនុក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់មានុបងាា ញពីិ
ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័កាន់ុដែតខ័ពស់្ស។9�ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេស្សវាកមេដែ�លទំនុង�ក្រតវូ័បានុ��លក្មេក្របី ឬបាះពាល់�ល់កុមារ គួឺរដែតពិិចាំរ�ថាក្មេតី
មុខ័ងារ�មួយរបស់្សវាបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់�ល់កុមារដែ�រឬក្មេទ។ ពួិកក្មេគឺគួឺរដែតក្មេ�ើីដែបបក្មេនុះមុនុក្មេពិល��លរមួ�មួយអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស�កុមារ។ �
ក្មេរឿយៗវាក្រតវូ័បានុក្មេគឺក្មេ�ថា "សុ្សវ័តាិភាពិតាមការរ�នា" ឬ "ការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ"។ សុ្សវ័តាិភាពិតាមលំនាកំ្មេ�ីមគួឺរដែត�បទដាា នុមួយ។

ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរមួមានុទាំងំការការពារក្មេក្រ�ះថាៃ ក់មុនុក្មេពិលវាក្មេកីតក្មេ�ងី និុងចាំត់វ័ធិានុការ
ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមានុក្មេរឿងខុ័ស្សក្របក្រកតី។ យនុតការច្នៃនុពាកយបណ៍តឹ ង និុងការរាយការណ៍៍ក្រតវូ័ដែតអា���ល�ំក្មេណី៍រការបានុ និុងដាក់ស្សញ្ហាា ស្សមាា ល់
យ៉ាា ង�ាស់្សក្មេ�ីមីឱី្យយកុមារ អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកជំីនាញដែ�លក្រតវូ័ការពួិកក្មេគឺអា�ដែស្សើងរក និុងក្មេក្របីក្របាស់្សវាបានុយ៉ាា ងងាយក្រស្សលួ។ ក្មេ�កៃងុ
ក្របព័ិនិុអាជីីវ័កមេអនុឡាញ យនុតការគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដាក់ឱ្យយ�ំក្មេណី៍រការដែ�លអនុុញ្ហាា តឱ្យយមានុការក្រតតួពិិនិុតយ និុងវាយតច្នៃមារបាយការណ៍៍ច្នៃនុ
ពាកយបណ៍តឹ ង ��ក្មេ�ៃះ�ំណុ៍�ដែ�លមានុការក្រពិយួបារមាអា�ក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយបានុយ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្ស។

�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិក្រតវូ័បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាស់្សលាស់្សស្សក្រមាប់ការបងាើ រ និុងការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងក្មេដាះក្រសាយក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមានុក្មេរឿង
ខុ័ស្សក្របក្រកតី។ ក្មេនុះរមួបញ្ញេ�លទាំងំការក្របម�លទិនុៃន័ុយអំពីិរបាយការណ៍៍ និុងពាកយបណ៍តឹ ង ��ក្មេ�ៃះពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុក្រតតួពិិនិុតយ និុងវ័ភិាគឺ
ក្មេ�ីមីដីែកលមអក្របព័ិនិុ។ កុមារ និុងមាតាបិតា/អៃកដែថទាំមិំនុគួឺរទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការការពារ ឬក្មេដាះក្រសាយហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
ដែ�លពួិកក្មេគឺមានុការយល់�ឹង ឬការក្រគឺប់ក្រគឺងតិ�តួ�ក្មេ�យី។ ការយល់ក្រពិមមិនុអា�ក្មេក្របីក្មេ�ីមីលុីបបំបាត់សាា ប័នុសាធារណ៍ៈ ឬឯកជីនុពីិ
ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សពួិកក្មេគឺទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេទ។ ការរមួបញ្ញេ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ
ក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ដែ�លមានុក្រសាប់ស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិផ្សាលិតផ្សាល10 ការការពារកុមារ11,12 សិ្សទិិកុមារ និុងសិ្សទិិអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស13 អា�ជួីយបក្មេញ្ញា�ស្សគឺមាា តកៃងុ
ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងការក្មេ�ើីការ�ន់ុ�ៃ ក្មេលី�នុធានុ តួនាទី និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័។ វាគួឺរដែតមានុ និុងក្រតវូ័ដែតមិនុមានុ�ក្មេនាា ះក្របក្មេហាងផ្សាា�វ័�ាប់ 
ដែ�លបំ�ា ញសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេនាះក្មេទ។

វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សដែ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�ល និុងរមួបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុដែផ្សាៃកក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
ដែ�លពាក់ព័ិនិុទាំងំអស់្ស ចាំប់ពីិដែផ្សានុការអីុនុ�ឺណិ៍តថាៃ ក់�តិ រ��ត�ល់កមេវ័�ីិសិ្សកាអប់រ ំតាមរក្មេបៀបដែ�លមានុតមាា ភាពិ គឺណ៍ក្មេនុយយភាពិ 
និុងអា�អនុុវ័តតបានុ។ ការបក្មេងើីត silos អា�នាឱំ្យយមានុវ័វិាទបទបីញ្ញាតតិ និុងការដែបងដែ�កក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ និុងការអនុុវ័តត។ 

4. ការរមួបញ្ចចូលការរចន្ទាង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារ 

សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ដែតដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុការរ�នា និុងការអភិវ័ឌីឍបក្មេ�េកវ័ទិា។ ការរ�នាក្មេ�ិតក្មេលីកុមារ
បក្មេងើីតសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កៃងុក្មេស្សវាកមេ និុងផ្សាលិតផ្សាលតាងំពីិក្មេ�ីម�ំប�ង។ ក្មេនុះគួឺរដែតដាក់បញ្ញេ�លការធានាថា
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�ក្មេ�កៃងុលកុខ័ណ៍ឌ តក្រមវូ័បទបីញ្ញាតតិស្សក្រមាប់ការរ�នា និុងការផ្សាតល់អា�ំប័ណ៍ះច្នៃនុ
បក្មេ�េកវ័ទិាថេី14 ការរ�នាដែ�លក្មេ�ត តក្មេលីកុមារក៏អា�ក្មេ�មា�ងក្មេទៀតថាសុ្សវ័តាិភាពិ/សិ្សទិិ/ឯកជីនុភាពិ/ក្រកមសី្សល�ម៌តាមការរ�នាផ្សាងដែ�រ។ 

ការអនុុវ័តតក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ�មុនុ15 �ំក្មេពាះបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លអា�បាះពាល់�ល់កុមារ និុងមនុុស្សសវ័យ័ក្មេកេង ធានាថាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�ក្មេ��ំ�ក់កាល�ំប�ង។ គឺណ៍ៈកមេការពិិភពិក្មេលាក UNESCO ស្សតីពីិក្រកមសី្សល�ម៌ច្នៃនុ�ំក្មេណ៍ះ�ឹង
វ័ទិាសាក្រស្សត និុងបក្មេ�េកវ័ទិា (COMEST) បានុដាក់ក្មេ�ញនុ�វ័ 'និុយមន័ុយការងារ' ច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍បងាើ រក្របងុក្របយ័តៃ៖ 

“ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លស្សកមេភាពិរបស់្សមនុុស្សសអា�នាកំ្មេ�រកក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លមិនុអា�ទទួលយកបានុខាងសី្សល�ម៌ ដែ�លអា�ក្មេជីឿ�ក់បានុតាម
ដែបបវ័ទិាសាក្រស្សត បាុដែនុត មិនុ�ាស់្សលាស់្ស ក្រតវូ័ចាំត់វ័ធិានុការក្មេ�ីមីកី្មេជីៀស្សវាង ឬកាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ក្មេនាះ។

9. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នារំបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិស្សតីពីិ�ុរកិ�េ និុងសិ្សទិិមនុុស្សស។
10. មជីឈមណ៍ឌ លការពារកុមារ គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
11. យុទសិាក្រស្សតស្សក្រមាប់សិ្សទិិកុមារ ក្រកមុក្របឹកាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2021។
12. ការដែណ៍នាអំំពីិសិ្សទិិអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស គឺណ៍ៈកមេការអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2014។
13. ក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សតីពីិការការពារកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ស្ស�ភាពិទ�រគឺមនាគឺមន៍ុអនុតរ�តិ ឆ្នាំៃ  ំ2020។
14. ក្មេ�លការណ៍៍ស្សេ័ក្រគឺ�ិតត ក្មេ�ីមីកី្របឆ្នាំងំការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីអីុនុ�ឺណិ៍ត GOV.UK ឆ្នាំៃ  ំ2021។
15. ស្ស�មក្មេមីល ការក្របាក្រស័្សយទាំក់ទងពីិគឺណ៍ៈកមាេ ការក្មេលីក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ EUR-Lex, 2000; ក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ៖ និុយមន័ុយ កមេវ័�ីិនិុងអភិបាលកិ�េ 

ស្សភាអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2015។

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/online-resource/childhub-child-protection-hub_en
https://www.coe.int/en/web/children/children-s-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
https://8a8e3fff-ace4-4a3a-a495-4ea51c5b4a3c.filesusr.com/ugd/24bbaa_b5fec426d50d4a21b721489099b5781f.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2015)573876


ការខ័��ខាតដែ�លមិនុអា�ទទួលយកបានុក្មេដាយសី្សល�ម៌ សំ្សក្មេ�ក្មេលីការបាះពាល់�ល់មនុុស្សស ឬបរសិាា នុដែ�លមានុ����៖ 

• ការគំឺរាមកំដែ�ង�ល់អាយុជីីវ័តិមនុុស្សស ឬសុ្សខ័ភាពិ ឬ

• ភាពិមិនុអា�ក្រត�ប់វ័ញិបានុដែ�ល�ងន់ុ�ងរ និុងក្របសិ្សទភិាឬ

• មិនុក្មេស្សេីភាពិ�ំក្មេពាះមនុុស្សសជំីនាន់ុប�េុបីនុៃ ឬអនាគឺត ឬ

• ការដាក់ក្មេ�ញក្មេដាយ�េ នុការពិិចាំរ�ក្រគឺប់ក្រ�ន់ុអំពីិសិ្សទិិមនុុស្សសរបស់្សអៃកដែ�លរងផ្សាលបាះពាល់។”16

ក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ�មុនុគួឺរដែតដែណ៍នាកំ្រកបខ័័ណ៍ឌ សុ្សវ័តាិភាពិ និុងភាពិឯកជីនុក្មេដាយការរ�នា ក្មេ�ីមីធីានាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីយសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លកៃងុបក្មេ�េកវ័ទិាក្មេ��ំ�ក់កាលច្នៃនុការរ�នា។ ការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារមិនុគួឺរ
ក្រ�ន់ុដែត�ក្មេ�លគំឺនិុតអំពីិសី្សល�ម៌បាុក្មេ�ះ ះក្មេទ បាុដែនុត�តក្រមវូ័ការដែផ្សាៃក�ាប់ផ្សាងដែ�រ។17វាក៏គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុលកុណ៍ៈវ័និិុ�័័យ
ស្សក្រមាប់ការផ្សាតល់ម�លនិុ�ិ�ល់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍដែ�លអា�បាះពាល់�ល់សិ្សទិិរបស់្សកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

បក្មេ�េកវ័ទិា និុងបញ្ហាា សិ្សបីនិុមិតត (AI) មានុស្សកាត នុុពិលកៃងុការក្មេ�ើីឱ្យយក្របក្មេសី្សរក្មេ�ងីនុ�វ័សុ្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងក្មេ�ីមីី
ការពារសិ្សទិិរបស់្សកុមារ។ ការ�កំ្រទស្សក្រមាប់ការអភិវ័ឌីឍឧបករណ៍៍បក្មេ�េកវ័ទិាក្មេ�ីមី�ឹីងពីិសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងក្មេលីកកមពស់្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺ�ទិ�ាភាពិសំ្សខាន់ុច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ផ្សាលបាះពាល់កាន់ុដែត�ំច្នៃនុ AI ឬ
បក្មេ�េកវ័ទិាក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេ�ីមីកីារពារកុមារក្រតវូ័ដែតក្រតវូ័បានុវាយតច្នៃមាក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីសិ្សទិិកុមារទាំងំអស់្ស18 ក្មេ�ីមីី
ក្មេជីៀស្សវាងការបាះពាល់�ល់សិ្សទិិក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ����ភាពិឯកជីនុ និុងការមិនុក្មេរសី្សក្មេអីង។

កុមារខ័ាួនុឯងមានុភាពិ�ក្រមះុខាា ងំ ក្មេ�ីយភាពិក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុលកុណ៍ៈ�រតិ ក្របវ័តតិ និុងបរបិទរបស់្សកុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិចាំរ�កៃងុការ
អភិវ័ឌីឍ៍ ការអនុុវ័តត និុងការក្រតតួពិិនិុតយក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេ�កៃងុ�ំណុ៍�ក្មេនុះ។ ស្សកមេភាពិក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេលី
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្រតវូ័ការក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយភាពិតានុតឹងក្របកបក្មេដាយការយល់�ឹង។ �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេ�កៃងុការជីដែជីក
ក្មេ�ញក្មេដាលស្សតីពីិការអិុនុក្រគីឺប ការតសី្ស�មតិស្សក្រមាប់ការការពារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA) អា�រក
ក្មេ�ីញថាទ�ាកីរណ៍៍របស់្សពួិកក្មេគឺបាះទងាិ��មួយនឹុងអៃកដែ�លទាំក់ទងនឹុងការការពារឯកជីនុភាពិ និុងទិនុៃន័ុយ។ វ័វិាទដែបបក្មេនុះក្រតវូ័ដែត
ក្មេដាះក្រសាយកៃងុកក្រមិតដែ�លមានុលទផិ្សាល�ក់ដែស្សតង ក្មេ�ីមីកី្មេជីៀស្សវាងការជីដែជីកក្មេ�ញក្មេដាលក្មេ�ងីវ័ញិ ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�លកុមារស្សាិតកៃងុ
ហានិុភ័យ ឬឈានុក្មេ��ល់ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ កៃងុករណី៍ដែបបក្មេនុះ 'ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាត' របស់្សកុមារគួឺរដែត�ក្មេរឿងសំ្សខាន់ុបំផុ្សាត។19

មានុក្រកបខ័័ណ៍ឌ  និុង�ំក្មេណី៍រការ�ក្មេក្រ�ីនុដែ�ល�កំ្រទការអនុុវ័តតការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារកៃងុការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ រមួទាំងំក្មេ�លការណ៍៍
បងាើ រក្របងុក្របយ័តៃ ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់កុមារ20 និុងការពិិក្មេក្រ�ះ�មួយកុមារ។21

ក្មេលីស្សពីិក្មេនុះ វ័ទិាសាា នុច្នៃនុស្សមាគឺមស្សតង់ដារវ័សិ្សើករអគឺាិស្សនីុ និុងក្មេអ��ិក្រតនិូុក (IEEE-SA) បានុដែណ៍នាសំ្សតង់ដារមួយដែ�លមានុជំីហានុ
�ក់ដែស្សតង ដែ�លក្រកមុ�ីុនុអា�អនុុវ័តតតាម ក្មេ�ីមីរី�នាផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ22 ក្មេ�ីយគឺណ៍ៈកមេការ
អនាគឺតឌីីជីីថលបានុកំណ៍ត់ពីិរក្មេបៀបដែ�លសិ្សទិិរបស់្សកុមារកៃងុការក្មេលងបានុក្មេដាយក្មេស្សរអីា�ក្រតវូ័បានុ�កំ្រទក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថលក្មេដាយការ
ដែកលមអការរ�នាច្នៃនុផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថល។ អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតដែស្សើងរក�និុ�េក្មេ�ីមីធីានាថាផ្សាលិតផ្សាល និុង
ក្មេស្សវាកមេកាត់បនុាយហានិុភ័យ មុនុក្មេពិលដែ�លពួិកវាក្រតវូ័បានុដាក់ឱ្យយក្មេក្របីក្របាស់្សស្សក្រមាប់កុមារ។

សុ្សវ័តាិភាពិតាមរ�នា និុងសិ្សទិិតាមការរ�នាគឺឺ�ក្របព័ិនិុដែបប�មេ�តិ កៃងុក្មេ�លបំណ៍ងការពារកុមាររាប់លានុនាក់តាងំពីិ�ំប�ង មិនុដែមនុ
បនាេ ប់ពីិការដាក់ឱ្យយក្មេក្របីក្មេនាះក្មេទ។

5. ធ្លាន្ទាប្របសុ�ទំធភាព

សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងសិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុឌីីជីីថលអា�មានុក្របសិ្សទភិាពិពិិតក្របាក�តាមរយៈស្សកមេភាពិ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ �នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ និុងការអនុុវ័តត�ក់ដែស្សតង។

16. ក្មេ�លការណ៍៍ក្របងុក្របយ័តៃ គឺណ៍ៈកមេការពិិភពិក្មេលាកស្សតីពីិក្រកមសី្សល�ម៌ច្នៃនុ�ំក្មេណ៍ះ�ឹងវ័ទិាសាក្រស្សត និុងបក្មេ�េកវ័ទិា ឆ្នាំៃ  ំ2005។
17. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ មាក្រតា 25 បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ�ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
18. ស្ស�មក្មេមីលឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេស្ស�កតីអ�ិបាយទ�ក្មេ�ក្មេលខ័ 25 (2021) ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារទាំក់ទងនឹុងមជីឈដាា នុឌីីជីីថល UNCRC ឆ្នាំៃ  ំ2021។
19. អនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ ការយិ៉ាល័យឧតតមស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ1989។ (ស្ស�មក្មេមីល�ពិិក្មេស្សស្សមាក្រតា  

3 ដែផ្សាៃកទី 1 ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ)។
20. ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់សិ្សទិិកុមារ គឺណ៍ៈកមេការអនាគឺតឌីីជីីថល ឆ្នាំៃ  ំ2021។
21. ការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់សិ្សទិិកុមារ គឺណ៍ៈកមេការអនាគឺតឌីីជីីថល ឆ្នាំៃ  ំ2021។
22. ស្សតង់ដារ IEEE 2089-21 ស្សក្រមាប់ក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្មេស្សវាកមេឌីីជីីថលដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ IEEE SA ឆ្នាំៃ  ំ2021។

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139578
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://digitalfuturescommission.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/CRIA-Report.pdf
https://digitalfuturescommission.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/CRIA-Report.pdf
https://engagestandards.ieee.org/Childrens-tech-design-governance.html


សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺពាក់ព័ិនិុក្មេ�នឹុង�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ�ក្មេក្រ�ីនុ រមួទាំងំបក្មេ�េកវ័ទិាព័ិត៌មានុ និុងទំនាក់ទំនុង (ICT) 
ការអប់រ ំយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ  សុ្សខ័ភាពិ បទបីញ្ញាតតិច្នៃនុឧស្សា�កមេ ការ�កំ្រទស្សងាម និុងក្រគឺសួារ អាជីីវ័កមេ សិ្សទិិមនុុស្សស និុងស្សមភាពិ ការ
អភិវ័ឌីឍអនុតរ�តិ និុងក្មេផ្សាសងៗក្មេទៀត។ 
កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការរវាងសាា ប័នុ និុងទីភាៃ ក់ងារ�ក្រមះុដែ�លក្មេ�ើីការក្មេ�ក្មេលី�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សស្សក្រមាប់
ស្សកមេភាពិក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ការក្មេរៀប�ំថវ័កិា ក្មេ�ីមីផី្សាតល់ក្របភពិក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយទាំងំ
កៃងុ និុងក្មេ�ទ�ទាំងំសាា ប័និុក្មេផ្សាសងៗ�ៃ នឹុងក្មេរឿង�៏ចាំបំា�់។ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយដែ�លមានុម�លនិុ�ិមិនុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ ឬភាពិ�ច្នៃ�គឺ�ដែ�លមិនុមានុ
ស្សមតាភាពិ ក្មេពាលគឺឺអើីមួយដែ�លមានុដែតក្មេ�ក្មេលីក្រកដាស្ស នឹុងមិនុនាមំកនុ�វ័ការការពារកុមារតាមអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេនាះក្មេទ។

ការយល់�ឹងអំពីិក្របសិ្សទភិាពិមានុន័ុយថាការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិនុ�វ័ផ្សាលបាះពាល់ច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 
ការពិិនិុតយតាមដានុ ការតាមដានុ ការវាយតច្នៃមា និុងការក្របម�លទិនុៃន័ុយ គឺឺ�គឺនុាឹះសំ្សខាន់ុកៃងុការជី�នុ�ំណឹ៍ង�ល់ការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
�៏លអ។ ការក្មេរៀនុស្ស�ក្រត និុងដែ�ករដំែលកក្មេមក្មេរៀនុស្សតីពីិការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ�ក្រមះុក្របក្មេទស្ស គឺឺ�មក្មេ�ាបាយ�៏
មានុក្របសិ្សទភិាពិមួយកៃងុការបក្មេងើីនុក្របសិ្សទភិាពិ។ ការពិិនិុតយក្មេមីលក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្មេ�លការណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតក្រមវូ័ឱ្យយ
មានុការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់មិនុក្រតឹមដែត�មួយតួអងាសំ្សខាន់ុៗដែ�លពាក់ព័ិនិុបាុក្មេ�ះ ះក្មេទ បាុដែនុតក្រតវូ័ក្មេ�ើី�មួយកុមារផ្សាងដែ�រ ក្មេ�ីមីយីល់ពីិរក្មេបៀបដែ�ល
ស្សកមេភាពិកំពុិងបាះពាល់�ល់ពួិកក្មេគឺ ឬអា�បាះពាល់�ល់ពួិកក្មេគឺនាក្មេពិលអនាគឺត។23 វា�កិ�េការដែ�ល�ំក្មេណី៍រការ�ប់លាប់។

ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតដែផ្សាអកក្មេលីទិនុៃន័ុយ និុងដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាង។ ទាំងំអា�ំ�រពាក់ព័ិនិុ និុងក្រកមុ�ីុនុឯកជីនុគួឺរដែតក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ឱ្យយ
ក្របម�ល និុងដែ�ករដំែលកទិនុៃន័ុយ ក្មេ�ីមីជួីីយការយល់�ឹងអំពីិបញ្ហាា ការពារកុមារតាអនុឡាញ ក្មេដាយអនុុក្មេលាមតាម�ាប់ និុងក្មេ�លការណ៍៍
ការពារទិនុៃន័ុយ។ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគឺឺ��ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយថេីមួយ ��ក្មេ�ៃះក្មេ�ក្មេពិលដែ�លមិនុមានុភ័ស្សតុតាង ឬ
ក្របកួតក្របដែជីង អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតចាំត់វ័ធិានុការបងាើ រក្របងុក្របយ័តៃ ឬរកក្មេមីលបរបិទក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ក្មេ�ីយយកវ័�ីិសាក្រស្សត 'អើី
ដែ�លមានុក្របសិ្សទភិាពិ' �ឧទាំ�រណ៍៍ �មួយនឹុងក្មេ�លការណ៍៍សុ្សខ័ភាពិ និុងសុ្សវ័តាិភាពិ ឬក្រកបខ័័ណ៍ឌ ���� INSPIRE៖ យុទសិាក្រស្សតក្របាពីំិរ
យ៉ាា ងស្សក្រមាប់ការបញ្ញេប់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ។24

សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញមិនុដែមនុ�បញ្ហាា ដា�់ក្មេដាយដែ�កក្មេនាះក្មេទ។ ក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងអាក្រស័្សយក្មេលីក្របសិ្សទភិាពិរមួច្នៃនុសាា ប័នុសំ្សខាន់ុៗ និុងស្សមតាភាពិរបស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការស្ស�ការក្មេឆ្នាំព ះក្មេ�រកការការពារ
ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ។ ការធានាឱ្យយមានុគឺណ៍ក្មេនុយយភាពិក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�រមួ 
និុងការទប់សាើ ត់ CSEA �ពិិក្មេស្សស្សពឹិងដែផ្សាអកក្មេលីក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌កៃងុក្រស្សកុ�៏រងឹមា។ំ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ (MNR) បងាា ញការដែណ៍នាអំំពីិ
បញ្ហាា ក្មេនុះ។

វ័�ីិសាក្រស្សតក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក៏ពឹិងដែផ្សាអកក្មេលី�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុស្សក្រមាប់សាា ប័នុដែ�ល�កំ្រទ
ពួិកក្មេគឺ រមួទាំងំដែផ្សាៃកមួយ�ំនួុនុ����ជំីនួុយផ្សាា�វ័�ិតត-ស្សងាម និុងបទបីញ្ញាតតិកៃងុ ICT និុងដែផ្សាៃកដែ�លពាក់ព័ិនិុ។ ការក្មេលីកកមពស់្សសិ្សទិិកុមារឱ្យយ
មានុក្របសិ្សទភិាពិតាមរយៈក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអាក្រស័្សយក្មេលី�ាប់សិ្សទិិមនុុស្សសក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ 
និុង�ាប់ ក្រពិមទាំងំបទបីញ្ញាតតិ�ក់លាក់�មួយសាា ប័នុក្រតតួពិិនិុតយ ក្មេ�ីមីធីានាសិ្សទិិកុមារទាំងំកៃងុមជីឈដាា នុអនុឡាញ និុងក្មេក្រ�ប�ត ញ។

អៃកបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយគួឺរដែតធានាថា ស្សមតាភាពិសាា ប័នុ �នុធានុ និុងយនុតការគឺណ៍ក្មេនុយយភាពិមានុក្មេ�នឹុងកដែនុាង ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លវ័វិាទក្មេកីតក្មេ�ងី ‘ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាត’ របស់្សកុមារគួឺរដែត�ក្មេរឿង
សំ្សខាន់ុបំផុ្សាត។ ក្មេបី�េ នុក្មេ�លការណ៍៍ទាំងំក្មេនុះក្មេទ ស្ស�មីដីែតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយលអបំផុ្សាតក៏នឹុង�េ នុក្របសិ្សទភិាពិដែ�រ។

ចំណុ៍ចសុកូមមភាពង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យ
1.    សុមតភិាពសិាប័ន

1a. បញ្ជាា ក់ូការង្កើបីជំាច�តីជាសាធ្លារណ៍ៈចំង្កើពា�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូប្រម�តខ្ញុំពស់ុបំ�ុត 
អៃក�ឹកនាថំាៃ ក់�តិ រមួទាំងំនាយករ�ាមន្ត្រីនុតី ឬក្របធានា�ិបតី គួឺរដែតក្មេបត�ំ�ិតត�ំក្មេពាះសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំងំក្មេ�ក្មេលីឆ្នាំក
�តិ និុងអនុតរ�តិ។

1b. ចាត់តា�ំប្រកូសួុ� ឬទំ�ភាែ ក់ូង្ហារង្កើ��ម �ី�ះកូន្ទាកំូែុ�ការបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញថាែ ក់ូជាត� 
ក្មេ�ជំុីវ័ញិពិិភពិក្មេលាក ភាៃ ក់ងារ និុងក្រកសួ្សងក្មេផ្សាសងៗ�ៃ �ឹកនាកំ្មេលីក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេ�ីយជីក្មេក្រមីស្សច្នៃនុ
ទីភាៃ ក់ងារ ឬក្រកសួ្សងអា�បាះពាល់�ល់វ័�ីិដែ�លក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញវ័វិ័តត និុងផ្សាតល់អាទិភាពិ�ល់ទិ�ាភាពិ
ក្មេផ្សាសងៗច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទំនុង�ក្រតវូ័ដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�ទ�ទាំងំក្រកសួ្សងមួយ�ំនួុនុ 
បាុដែនុតវាមានុសារៈសំ្សខាន់ុដែ�លភាៃ ក់ងារ�ឹកនាមួំយក្រគឺប់ក្រគឺងរក្មេបៀបវារៈ។ ក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្សខ័ាះ ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញគឺឺក្រតវូ័បានុ�ឹកនាកំ្មេដាយក្រកសួ្សងដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលី ICT ក្មេ�ក្រកសួ្សងខ័ាះក្មេទៀតគឺឺមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះកុមារ និុងក្រគឺសួារ ក្មេ�ីយ
ក្មេ�កៃងុក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតគឺឺក្រកសួ្សងយុតតិ�ម៌។ វាអា��កដែនុាងដែ�លក្រកមុដែ�លមានុក្រសាប់កំពុិងក្មេ�ើីការក្មេលីអំក្មេពីិ�ឹងាក្មេលីកុមារ (VAC) ឬ
ស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ពួិកក្មេគឺអា�ក្រតវូ័បានុពិក្រងីកបដែនុាមក្មេ�ីមីដីាក់បញ្ញេ�លជំីនាញចាំបំា�់ក្មេ�ីមីកីារពារការងារដា�់ក្មេដាយដែ�ក។ ភាៃ ក់ងារ
�ឹកនាអំា�ក្រតវូ័បានុក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សស្សក្រមាប់សិ្សទិិអំ�� ជំីនាញ �នុធានុ ស្សមតាភាពិ ឬភាពិរកីរាយរបស់្សខ័ាួនុ បាុដែនុតទីភាៃ ក់ងារ
�ឹកនា�ំមួយនឹុងក្រតវូ័ក្មេ�ើីការ�មួយអៃក�ច្នៃទ។ក្រកសួ្សង�ដែ�ល�ឹកនា ំក្រតវូ័ដែតក្មេបត�ំ�ិតត�ំក្មេពាះវ័�ីិសាក្រស្សតរមួដែ�លឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិ
តក្រមវូ័ការ�៏ទ�លំទ�លាយច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

23. គឺណ៍ៈកមេការអនាគឺតឌីីជីីថល 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។
24. ការដែណ៍នាអំំពីិស្ស��នាករ INSPIRE និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ លទផិ្សាលអងាការសុ្សខ័ភាពិពិិភពិក្មេលាកឆ្នាំៃ  ំ2018។

https://digitalfuturescommission.org.uk/
https://www.who.int/publications/m/item/inspire-indicator-guidance-and-results-framework


1c. �សពី�ាយន�យមន័យ ន��ង្កើសុៀវង្កើ�ផ្នែណ៍ន្ទាភំាសា
ក្រកសួ្សង�ឹកនាដំែ�លបានុកំណ៍ត់គួឺរដែតក្មេបាះពុិមពបញ្ញាីក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុនិុយមន័ុយ និុង ភាសាដែ�លឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិនិុយមន័ុយដែ�លក្មេក្របីកៃងុ
ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត�អនុតរ�តិ។25

1d. បង្កើ�ើ�ត�ណ៍ៈកូមាម ��ការជាត�ប្រ�ប់ប្រ��សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�តិក្រគឺប់ក្រគឺងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការអនុុវ័តត និុងការអភិវ័ឌីឍក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ 
ក្មេ�ីយនឹុងបក្មេក្រមី��ំណុ៍�ស្សៃ�លស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការថាៃ ក់�តិ និុងតំបន់ុ។ វានឹុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការទទួលយក
កញ្ញេប់ឧបករណ៍៍សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងបក្មេងើីតយុទសិាក្រស្សតក្មេ�ីមីអីនុុវ័តតវា ដែ�លក្មេនុះក្មេ�ថាដែផ្សានុការស្សកមេភាពិ។ 
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការនឹុងក្មេដាះក្រសាយនុ�វ័សំ្សណំុ៍ស្សមតាភាពិទ�លំទ�លាយដែ�លក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីវ័ស័ិ្សយក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេផ្សាសងៗ រមួមានុការអប់រ ំ
សុ្សខ័ភាពិ យុតតិ�ម៌ ការការពារអៃកក្មេក្របីក្របាស់្ស ការការពារទិនុៃន័ុយ ការអនុុវ័តត�ាប់ ICT និុងក្មេស្សវាក្រគឺសួារ និុងកុមារ កៃងុ�ំក្មេ�មអៃក�ច្នៃទ
ក្មេទៀត ក្មេ�ីយនឹុងក្រតតួពិិនិុតយការអនុុវ័តត និុងក្មេលីកកមពស់្សស្សតង់ដារ។ គឺណ៍ៈកមាេ �ិការគួឺរដែតក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ឱ្យយស្ស�ការ�ផ្សាា�វ័ការ�មួយអៃក
ដែ�លក្មេ�ើីការស្សក្រមាប់សុ្សវ័តាិភាពិកុមារ ឬស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ក្មេ�ីយគួឺរដែតរាយការណ៍៍�ក្មេទៀងទាំត់ក្មេ�ក្រកសួ្សង�ឹកនា។ំ

1e. ការយល់�ះ�អំព�អែកូពាក់ូព័នធសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តត�ាប់ អាជីីវ័កមេ វ័ស័ិ្សយទីបី អងាការសិ្សទិិកុមារ ការអប់រំ
សាា ប័នុ ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងអៃកសិ្សកាទាំងំអស់្សមានុស្សាិតិ�៏មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងការចាំប់អារមេណ៍៍សំ្សខាន់ុៗ�ំក្មេពាះកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ សុ្សវ័តាិភាពិ។ ក្មេ�កៃងុបរបិទខ័ាះ ការបក្មេងើីតក្រកមុអៃកពាក់ព័ិនិុអា�មានុក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុកៃងុការ�កំ្រទគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�មួយនឹុង
ស្សកមេភាពិរបស់្សខ័ាួនុ និុងអនុុវ័តតដែផ្សានុការស្សកមេភាពិរបស់្សខ័ាួនុក្មេ�កៃងុក្មេស្ស�រយីា�ជីីវ័តិពិិត។ ក្មេ�កៃងុបរបិទក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ការពិិភាកា
ក្មេក្រ�ផ្សាា�វ័ការ ឬការអំពាវ័នាវ័រកភស្សតុតាងពីិប�ត ញក្មេបីក�ំ�ច្នៃនុភាគីឺពាក់ព័ិនិុអា�មានុក្របសិ្សទភិាពិ�ង។ ក្មេទាំះយ៉ាា ង�ក៏ក្មេដាយ 
គឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�តិក្រគឺប់ក្រគឺងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតដែស្សើងរកការ��លរមួ�មួយអៃកពាក់ព័ិនិុសំ្សខាន់ុៗដែ�លអា��កំ្រទ
ស្សកមេភាពិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរអងាការគួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកកមពស់្ស។ ក្មេ�លបំណ៍ងច្នៃនុការ��លរមួរបស់្សអៃកពាក់ព័ិនិុគឺឺ
ក្មេ�ត តក្មេលីការអនុុវ័តត មិនុដែមនុការបក្មេងើីតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេទ។

1f. កំូណ៍ត់តួន្ទាទំ� ន��ទំំនួលខុ្ញុំសុប្រតវូរបស់ុអែកូពាក់ូព័នធ
គួឺរដែតមានុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្ស�បទបីញ្ញាតតិដែ�លកំណ៍ត់តួនាទី និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សសាា ប័នុទាំងំអស់្សដែ�លបក្មេងើីត និុងក្រគឺប់ក្រគឺង
ក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុឌីីជីីថល ប�ត ញ និុងក្មេស្សវាកមេ និុងភារកិ�េរបស់្សសាា ប័នុរដាា ភិបាល។ ស្សតង់ដារអបីបរមាគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី
ស្សក្រមាប់ទាំងំអស់្ស�ៃ ក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់តច្នៃមា រមួទាំងំអៃកដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលីក្មេ�ដាា រ�នាស្សមព័និុ ហា�ដែវ័រ ផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេ
ឌីីជីីថល ក្រពិមទាំងំអៃកដែ�លក្រគឺប់ក្រគឺង ឬក្មេក្របីក្របាស់្សវាក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺក្មេ�ើីអនុតរកមេ�មួយកុមារ។ ស្សតង់ដារទាំងំក្មេនុះគួឺរដែតក្មេ�ត តក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារ និុងការស្សក្មេក្រម�បានុក្មេពិញក្មេលញច្នៃនុសិ្សទិិកុមារក្មេ�កៃងុពិិភពិឌីីជីីថល។ ការ��លរមួរបស់្សស្សងាមសីុ្សវ័លិ និុងការក្របឹកាកុមារគួឺរដែតក្រតវូ័
បានុធានាក្មេ�កៃងុក្រកមុភាគីឺពាក់ព័ិនិុ។

1g. កំូណ៍ត់សួុចន្ទាកូរការអនុវតី ន��ការវាយតនៃមា
ទិ�ាភាពិនីុមួយៗច្នៃនុដែផ្សានុការអនុុវ័តតគួឺរដែតមានុអា�ំ�រទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ដែ�លក្រតវូ័�ៃ  (បុគឺាលសាា ប័នុ អងាការ) ក្រពិមទាំងំ�នុធានុមនុុស្សស និុង
�ិរញ្ញាវ័តាុ ក្មេ�ីមីបំីក្មេពិញភារកិ�េដែ�លរពឹំិងទុក។ វា អា�ថាអា�ំ�រ����ៃ ទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំណុ៍�ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេក្រ�ីនុ�ងមួយ ឬដែផ្សាៃក
ជំីនាញដែតមួយ។ ស្ស��នាករការអនុុវ័តតសំ្សខាន់ុៗ (KPIs) យនុតការវាយតច្នៃមា និុងរ�នាស្សមព័និុរបាយការណ៍៍�ាស់្សលាស់្សគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដែណ៍នា ំ
ក្មេ�ីមីឱី្យយគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនាកំ្រតតួពិិនិុតយ និុងក្រគឺប់ក្រគឺងវ័ឌីឍនុភាពិ។ ក្មេដាយសារមជីឈដាា នុឌីីជីីថលវ័វិ័ឌីឍយ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្ស KPIs នឹុងទាំមទាំរ
ការពិិនិុតយក្មេ�ងីវ័ញិ�ក្របចាំ។ំ

1h. ធ្លាន្ទាឱ្យយមានសុមា�រណ៍កូមមសុុសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�ទូំទាំ�ំចំណុ៍ចង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យរបស់ុរដ្ឋាា ភ��ល
រាល់ដែផ្សានុការ�តិដែ�លពាក់ព័ិនិុ ����ដែផ្សានុការ�តិ Broadband Plan ឬក្រកបខ័័ណ៍ឌ អកុរកមេឌីីជីីថល គួឺរ
រមួបញ្ញេ�លក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�ដែផ្សាៃកច្នៃនុយុទសិាក្រស្សតដាក់ឱ្យយ�ំក្មេណី៍រការ។ ដែផ្សានុការដែ�លក្មេ�ើីក្មេ�ងី
កៃងុរយៈក្មេពិល�ក្មេក្រ�ីនុឆ្នាំៃ  ំគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិនិុតយក្មេ��ំ�ក់កាលសំ្សខាន់ុៗ។

2    ប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�

2a. ពប្រ�ះ� ន��អនុវតីចាប់ផ្នែ�លហាមឃាត់បទំង្កើលម�សុទាំក់ូទំ�នះ�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
�ាប់ និុងនីុតិវ័�ីិក្រពិ�េទណ៍ឌ ជួីយស្សក្រមលួ�ល់ការក្មេសីុ្សបអក្មេងើត និុងការកាត់ក្មេទាំស្សក្មេលីបទក្មេលេីស្សតាមអនុឡាញ ដែ�លបំពានុសិ្សទិិកុមារកៃងុ
ការការពារ ក្មេ�ីយគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិក្រងឹង និុងក្មេ�ើីវ័កិ្មេសា�នុកមេក្រស្សបតាមស្សតង់ដារអនុតរ�តិ និុងការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាត។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�ល
ការដែណ៍នាអំំពីិការវាយតច្នៃមាហានិុភ័យ�កាតពិើកិ�េ ក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយស្សកាត នុុពិលច្នៃនុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ ការបក្មេងើីនុការដាក់ទណ៍ឌ កមេ និុងក្រកបខ័័ណ៍ឌ
ការកាត់ក្មេទាំស្សកៃងុករណី៍ចាំបំា�់។ វាក៏គួឺររមួបញ្ញេ�លស្សកាត នុុពិលស្សក្រមាប់ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងនីុតិវ័�ីិ�កក្មេ�ញ។ �ាប់ក្រពិ�េទណ៍ឌ ទាំក់ទង
នឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីសិ្សទិិរបស់្សកុមារទាំងំអស់្ស រមួទាំងំសិ្សទិិកៃងុការ�ឹងឮ់ និុង
ការ��លរមួរបស់្សពួិកក្មេគឺ។26

25. ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីល វាកយស្សពិេ�ស្សកល៖ ការដែណ៍នាអំំពីិវាកយស្សពិេស្សក្រមាប់ការការពារកុមារពីិការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទ ECPAT 
International ឆ្នាំៃ  ំ2016។

26. �ឧទាំ�រណ៍៍ ក្រកបខ័ណ៍ឌ �ាប់ដែ�លមិនុបញ្ហាា ក់ឱ្យយ�ាស់្សថាក្មេតីរ �បភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទដែ�លបក្មេងើីតក្មេដាយខ័ាួនុឯងដែ�លក្រតវូ័បានុ�ា ស់្សបត�រក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលីការក្រពិមក្មេក្រពិៀង�ៃ រវាង
កុមារនឹុងក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�រ �បភាពិ-ស្សមាា ររកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទកុមារខុ័ស្ស�ាប់ឬអត់។ ក្មេទាំះបី�កុមារមិនុក្រតវូ័បានុក្មេចាំទក្របកាន់ុកៃងុការអនុុវ័តតក៏ក្មេដាយ ភាពិមិនុ
ក្របាក�ក្រប�ដែផ្សាៃក�ាប់ក្មេនុះ�មួយនឹុងឧក្រកិ�ាកមេដែ�លអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីអា�បាះពាល់�ល់សិ្សទិិច្នៃនុការទុក�ិតត ការក្រគឺប់ក្រគឺង និុងស្សើ័យភាពិ។
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2b. ផ្នែណ៍ន្ទាបំទំបីញ្ចញតី�ការពារទំ�នែន័យ ន��អាជំា�រប្រតតួព�ន�តយឯកូរាជីយ ង្កើដ្ឋាយធ្លាន្ទាថាទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារប្រតវូ�នការពារយ៉ាា �
ប្រតះមប្រតវូ ន��ប្របមូល�នផ្នែតកូែុ�កូរណ៍� ចា�ំច់ជាមួយនះ�កូប្រម�តសុុវតិ�ភាព ន��ការផ្នែថទាំខំ្ញុំពស់ុ។
បទបីញ្ញាតតិទ�ក្មេ�ដែបបក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លសាា នុភាពិក្របក្មេភទពិិក្មេស្សស្សស្សក្រមាប់ទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយមានុកក្រមិតខ័ពស់្សច្នៃនុការការពារ 
និុងការការពារតាមលំនាកំ្មេ�ីម ក៏����ការការពារក្របឆ្នាំងំនឹុងការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយកុមារដែ�លមិនុស្សមរមយស្សក្រមាប់ពាណិ៍ជីាកមេ។ ក្មេ�ក្មេពិល
ដែ�លមានុការយល់ក្រពិមពីិកុមារ ឬឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំជំំីនួុស្សពួិកក្មេគឺ ស្សក្រមាប់ការក្របម�ល និុង�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយកុមារត��ៗតាមអនុ
ឡាញ ក្មេនាះក្រតវូ័ដែតក្មេ�ើីការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងក្របកបក្មេដាយអតាន័ុយ។ ការក្របម�លទិនុៃន័ុយស្សក្រមាប់ក្មេ�លបំណ៍ងការពារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់
ការពិិចាំរ��ពិិក្មេស្សស្សក្មេ�កៃងុសាា នុភាពិពិិក្មេស្សស្ស ដែ�លក្មេនុះ�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

2c. ពប្រ�ះ�ការង្កើសុុ�បអង្កើ�ើតឧប្រកូ��ាកូមម ការង្កើចាទំប្របកាន់ ន��ការកាត់ង្កើទាំសុចំង្កើពា�ការង្កើកូ�ប្របវញ័្ចច�ាូវង្កើភទំ  ឬការរំង្កើលាភបំពានង្កើល�កុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ27

ភាៃ ក់ងារយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ ដែ�លមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះបទក្មេលេីស្សដែ�លទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ គួឺរដែត
ក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត លក្មេ�កៃងុបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេដាយមានុក្មេ�លបំណ៍ងជំីរញុការទប់សាើ ត់កាន់ុដែត
ខាា ងំ ការក្មេចាំទក្របកាន់ុក្របកបក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ និុងការកាត់ក្មេទាំស្សស្សមក្រស្សប ក្រពិមទាំងំការយល់�ឹងកាន់ុដែតក្មេក្រ�ីនុអំពីិផ្សាលបាះពាល់ក្មេលី
ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។ ស្សមតាភាពិច្នៃនុក្រកមុក្មេសីុ្សបអក្មេងើត និុងការក្មេឆ្លុះាីយតបដែ�លពាក់ព័ិនិុគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិិនិុតយ និុងពិក្រងឹងក្មេ�ីមីដីែស្សើងរក ទប់សាើ ត់ និុង
ក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងការគំឺរាមកំដែ�ងដែផ្សាៃកស្សនុតិសុ្សខ័តាមអីុនុ�ឺណិ៍ត �ពិិក្មេស្សស្សអៃកដែ�លទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ 
ក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ គួឺរដែតអា�ធានាបានុនុ�វ័លទភិាពិទទួលបានុយុតតិ�ម៌ទាំន់ុក្មេពិលក្មេវ័លា។

2d. ព�ន�តយ ន��ពប្រ�ះ�ប្របព័នធយុតី��ម៌យុវជីន
ក្រតវូ័ក្របាក�ថា�ាប់មានុភាពិ�ាស់្សលាស់្ស និុងស្សមាមាក្រត ក្មេ�ីមីកីាត់បនុាយហានិុភ័យច្នៃនុកុមារដែ�លវ័វិាទ�មួយ�ាប់ក្មេ�កៃងុបរបិទច្នៃនុ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេ�កដែនុាងដែ�លកុមារក្របឈមមុខ័នឹុងទណ៍ឌ កមេក្រពិ�េទណ៍ឌ ទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ។ �ឧទាំ�រណ៍៍ ទាំក់ទងនឹុងការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ឬការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទដែផ្សាអកក្មេលីរ �បភាពិ ក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌ក្រតវូ័ដែត
ខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិការក្របក្រពឹិតតបទឧក្រកិ�ា ក្មេ�ីយផ្សាតល់ការ�កំ្រទក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ និុងតំ�ងផ្សាា�វ័�ាប់�ល់កុមារទាំងំក្មេនាះដែ�ល
មានុវ័វិាទឱ្យយទទួលបានុ�ាប់ក្មេ�ីមីកីារពារសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺ។

2e. កំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍ ន���ីល់សុចាច ប័នង្កើល�សុនធ�សុញ្ជាញ  ន��ព���សារអនីរជាត�ទាំក់ូទំ�នះ�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ការបក្មេងើីតក្របព័ិនិុក្មេអក���សីុ្សក្របកបក្មេដាយនិុរនុតរភាពិច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតក្រមវូ័ឱ្យយមានុវ័�ីិសាក្រស្សតដែ�លមានុភាគីឺពាក់ព័ិនិុ
�ក្រមះុ និុង ការ��លរមួ�លកុណ៍ៈស្សកល។ ក្របក្មេទស្សនីុមួយៗគួឺរដែតកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងផ្សាតល់ស្សចាំេ ប័នុក្មេលីពិិ�ីសារ និុងស្សនិិុស្សញ្ហាា ទាំងំ
អនុតរ�តិ និុងថាៃ ក់តំបន់ុដែ�លពាក់ព័ិនិុ ក្មេ�ីយចាំត់វ័ធិានុការក្មេ�ីមីអីនុុវ័តតវ័ធិានុការរបស់្សខ័ាួនុ។

2f. ពប្រ�ះ�សុមតភិាពភាែ ក់ូង្ហារអនុវតីចាប់
�ំណុ៍�ខ័ើះខាតកៃងុការអនុុវ័តត និុងក្របព័ិនិុតុលាការនឹុងក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ ក្មេ�ីយវ័ធិានុការនានានឹុងក្រតវូ័ដាក់ឱ្យយអនុុវ័តត
បក្មេងើីនុការយល់�ឹង ការរាយការណ៍៍ និុងការកាត់ក្មេទាំស្សក្មេដាយក្មេ�គឺជ័ីយ។ ការបណ៍តុ ះប�ត លអនុតរ�តិ និុងការដែ�ករដំែលកជំីនាញគួឺរដែត
ក្រតវូ័បានុដែស្សើងរកតាមដែ�លអា�ក្មេ�ើីបានុ ក្មេ�ីយការស្សក្រមបស្សក្រមលួ និុងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ក្រមះុវ័ស័ិ្សយរវាងឧស្សា�កមេ និុងការអនុុវ័តត
�ាប់គួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតត។

3    ទំ�នែន័យ ន��អតីសុញ្ជាញ ណ៍�ា ល់ខ្ញុំាួន

3a. បង្កើ�ើ�ត ឬធ្លាន្ទាថាប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ការពារទំ�នែន័យផ្នែ�លមានប្រសាប់មានប្របសុ�ទំធភាពកូែុ�ការ�ីល់ជូីន
ការការពារទំ�នែន័យរបស់ុកុូមារជាក់ូលាក់ូ 
សិ្សទិិរបស់្សកុមារក្មេ�កៃងុមជីឈដាា នុអនុឡាញក្រតវូ័បានុភាា ប់យ៉ាា ងជិីតស្សៃិទ�ិមួយនឹុងរក្មេបៀបដែ�លទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺក្រតវូ័បានុក្របម�ល រកាទុក 
និុងក្មេក្របីក្របាស់្ស។ �ាប់ការពារទិនុៃន័ុយ និុងបទបីញ្ញាតតិស្សក្រមាប់កុមារក្រតវូ័ដែតអា���លក្មេក្របីក្របាស់្សបានុ មានុក្របសិ្សទភិាពិ និុងមានុស្សមតាភាពិ
វ័វិ័តតក្មេ�ីមីកី្មេឆ្លុះាីយតបនឹុងហានិុភ័យដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ។28 ក្មេនុះមានុន័ុយថា មិនុក្រតឹមដែតបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិបាុក្មេ�ះ ះក្មេទ 
បាុដែនុតដែថមទាំងំក្មេ�ើីឱ្យយក្របាក�ថា ពួិកវា�ំក្មេណី៍រការកៃងុការអនុុវ័តត និុងក្រតវូ័បានុអនុុវ័តតក្រស្សបតាម។

3b. បង្កើ�ើ�តព���សារសុប្រមាប់ ន��ផ្នែ�នកំូណ៍ត់ង្កើល�ការង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុការសុង្កើប្រមចច�តីង្កើដ្ឋាយសុី័យប្របវតី�ផ្នែ�ល
អាចបា�ពាល់�ល់កុូមារ
ស្សតង់ដារ �ាប់ និុងក្រកមក្របតិបតតិគួឺរដែតធានាថាកុមារទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុពីិក្របព័ិនិុស្សើ័យក្របវ័តតិ និុង
មិនុក្រតវូ័បានុពិិន័ុយតាមរយៈការក្មេ�ើីការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ។29 វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ពិិក្មេស្សស្សកៃងុការក្មេជីៀស្សវាងការក្មេរសី្សក្មេអីងដែ�ល
អា�ក្មេកីតមានុតាមរយៈការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិ។ ពិិ�ីសារ និុងការកំណ៍ត់ទាំងំក្មេនុះអា�អនុុវ័តតកៃងុបរបិទច្នៃនុយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ  
សុ្សខុ័មាលភាពិស្សងាម សុ្សខ័ភាពិ និុងឱ្យស្សថ ការអប់រ ំក្រពិមទាំងំវ័ស័ិ្សយឯកជីនុកៃងុ�ំក្មេ�មអៃក�ច្នៃទក្មេទៀត។

27. ការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុផ្សាា�វ័ក្មេភទក្មេលីកុមារ (CSEA) គឺឺ�ក្មេពិលដែ�លកុមារក្រតវូ័បានុបងុំ ឬបញ្ញេុះបញ្ញេ�លឱ្យយ��លរមួកៃងុស្សកមេភាពិផ្សាា�វ័ក្មេភទ។ វាអា�ពាក់ព័ិនិុនឹុង
ទំនាក់ទំនុងរាងកាយ ឬស្សកមេភាពិមិនុទាំក់ទងរាងកាយ ក្មេ�ីយអា�ក្មេកីតក្មេ�ងីក្មេលីអនុឡាញ ឬក្មេក្រ�ប�ត ញ។

28. បទបីញ្ញាតតិការពារទិនុៃន័ុយទ�ក្មេ� ស្ស�ភាពិអឺរ ាបុ ឆ្នាំៃ  ំ2018។
29. ការក្រពិមានុពីិអៃកជំីនាញសិ្សទិិមនុុស្សសរបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិថា ពិិភពិក្មេលាកធាា ក់��លកៃងុការឈឺចាំប់ក្មេដាយសារដែតសុ្សខុ័មាលភាពិឌីីជីីថល ការយិ៉ាល័យឧតតម

ស្សៃងការអងាការស្ស�ក្រប��តិទទួលបនុេុកសិ្សទិិមនុុស្សស ឆ្នាំៃ  ំ2019។
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3c. ធ្លាន្ទា�ននូវការការពារផ្នែ�ែកូចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�ប្រ�ប់ប្រ�ន់សុប្រមាប់ទំ�នែន័យជី�វមាប្រតរបស់ុកុូមារ
រដាា ភិបាល និុងនិុយតករគួឺរដែតបក្មេងើីតពិិ�ីសារ�ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិស្សមក្រស្សបស្សក្រមាប់ និុងការកំណ៍ត់ក្មេលីការក្មេក្របីក្របាស់្សទិនុៃន័ុយជីីវ័មាក្រត
របស់្សកុមារ ក្មេដាយគិឺតពីិក្មេ�លការណ៍៍សិ្សទិិកុមារ ការកំណ៍ត់ក្មេ�លបំណ៍ង និុងតក្រមវូ័ការច្នៃនុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

3d. បង្កើ�ើ�តការផ្នែណ៍ន្ទា ំចាប់ ន��បទំបីញ្ចញតី�ចាស់ុលាស់ុសុី�ព�ការអនុវតីផ្នែ�លអាចបា�ពាល់�ល់ទំ�ភាែ ក់ូង្ហាររបស់ុកុូមា
បក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ការពារការកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ��េ ល់ខ័ាួនុ និុងការតាមដានុកុមារស្សក្រមាប់ពាណិ៍ជីាកមេ ក្មេ�លបំណ៍ងក្មេដាយដែផ្សាអកក្មេលី
ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ បក្មេងើីតក្រកមក្មេលីការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុដែណ៍នា ំនិុង �ំក្មេណី៍រការក្មេ�ើីការស្សក្មេក្រម��ិតតក្មេដាយស្សើ័យក្របវ័តតិក្មេផ្សាសងក្មេទៀត 
ឬបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លអា�ជំីរញុអាកបីកិរយិ៉ា �ំណ៍ង់�ំណ៍� ល�ិតត និុងគំឺនិុតរបស់្សកុមារ ក្មេ�ើីឱ្យយខ័��ក្មេករ៍ �ក្មេឈាេ ះ ឬដាក់កក្រមិតការពិិក្មេសា�ន៍ុ។30

3e. បង្កើ�ើ�តការប្រតតួព�ន�តយ ន��ការតាមដ្ឋានប្របកូបង្កើដ្ឋាយប្របសុ�ទំធភាព
ការបក្មេងើីតសាា ប័នុ និុងក្របព័ិនិុដែ�លអា�ក្របម�លព័ិត៌មានុពាក់ព័ិនិុនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងធានាបានុនុ�វ័
តមាា ភាពិ និុងការអនុុវ័តតក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុសិ្សទិិ និុងការការពាររបស់្សកុមារក្មេដាយអាជីីវ័កមេ រដាា ភិបាល និុងអងាការ�ច្នៃទក្មេទៀត។

3f. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ង្កើ��ម �ីធ្លាន្ទាតមាា ភាព
ការក្រតតួពិិនិុតយគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ក្មេដាយសាា ប័នុបទបីញ្ញាតតិដែ�លក្រតវូ័បានុដែតងតាងំដែ�លមានុ�នុធានុក្រគឺប់ក្រ�ន់ុ និុងមានុ
ស្សមតាភាពិ និុងជំីនាញចាំបំា�់ក្មេ�ីមីយីល់ពីិក្របព័ិនិុដែ�លកំពុិងក្មេក្របីក្របាស់្ស និុងរក្មេបៀបដែ�លវាបាះពាល់�ល់សិ្សទិិរបស់្សកុមារ។ សាា ប័នុ
ក្រតតួពិិនិុតយក៏គួឺរដែតមានុសិ្សទិិទទួលបានុអៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ឯករាជីយ និុងអៃកជំីនាញផ្សាងដែ�រ។

4    ប្របព័នធង្កើ�ា�យតប ន���បំ្រទំ

4a. ង្កើសុចកីូ�ជូីន�ំណ៍ះ � ន��ការ�កូ�ូត
សាា ប័នុរដាា ភិបាលនឹុងក្មេ�ើីការ�មួយអៃកជំីនាញ ស្ស�គឺមន៍ុអនុុវ័តត�ាប់ និុងឧស្សា�កមេក្មេ�ីមីបីក្មេងើីត
និុងក្រតតួពិិនិុតយពិិ�ីសារដែ�លមានុក្របសិ្សទភិាពិស្សក្រមាប់ការជី�នុ�ំណឹ៍ង និុងការ�ក��តស្សមាា រខុ័ស្ស�ាប់ និុងបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ កៃងុ�ំក្មេ�ម
របស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត វានឹុងទាំមទាំរឱ្យយមានុការអភិវ័ឌីឍពិិ�ីសារក្មេ�ីមីធីានា និុង�ាប់អនុុញ្ហាា ត ឱ្យយអៃកផ្សាតល់ក្មេស្សវាអីុនុ�ឺណិ៍តកៃងុក្រស្សកុ (ISP) រតឹ
បនុតឹងការ��លក្មេក្របីមាា សីុ្សនុដែ�លមិនុបានុលុបខ័ាឹមសារដែ�លបានុជី�នុ�ំណឹ៍ង ឬបំពានុ�ាប់�និុរនុតរ ៍ឬតក្រមវូ័ការបទបីញ្ញាតតិក្មេផ្សាសងក្មេទៀតស្សតីពីិ
សុ្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

4b. បង្កើ�ើ�ត�ំង្កើណ៍� រការសុប្រមាប់ការប្រ�ប់ប្រ��ហាន�ភ័យជីនង្កើលម�សុទាំក់ូទំ�នះ� CSEA
�ំក្មេណី៍រការក្រគឺប់ក្រគឺងពិិរទុជិីនុពិ�ុភាគីឺក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ក្មេដាយគឺ�រក្មេលី ស្សតង់ដារអនុតរ�តិច្នៃនុការអនុុវ័តត
លអ។ ការអនុុវ័តត�ាប់ និុងអៃកអនុុវ័តតយុតតិ�ម៌ក្រពិ�េទណ៍ឌ ក្មេផ្សាសងក្មេទៀតនឹុង ក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត លឱ្យយទទួលសាា ល់ និុងក្មេសីុ្សបអក្មេងើតអាកបី
កិរយិ៉ាបំពានុ។ ការក្រគឺប់ក្រគឺងហានិុភ័យជីនុក្មេលេីស្សគឺឺ�ធាតុផ្សាសំ�៏សំ្សខាន់ុច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ក្មេដាយសារបុគឺាល ឬក្រកមុ
ជីនុក្មេលេីស្សអា�ឈានុ�ល់�ំនួុនុ�៏ក្មេក្រ�ីនុច្នៃនុជីនុរងក្មេក្រ�ះកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

4c. �ីល់�នធ្លានប្រ�ប់ប្រ�ន់សុប្រមាប់ការ�បំ្រទំ�ាូវច�តី-សុ�គមសុប្រមាប់ជីនរ�ង្កើប្រ��កុូមារថាែក់ូបឋម ន��ថាែ ក់ូអនុវទិំាល័យ ន��
ន��ប្រ�សួាររបស់ុពួកូង្កើ�
ក្រគឺបូណ៍តុ ះប�ត លតាមសាា ប័នុដែផ្សាៃកសុ្សខ័ភាពិផ្សាា�វ័�ិតត �ិតតវ័ទិា និុងដែផ្សាៃកការងារស្សងាម ដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារងាយរងក្មេក្រ�ះ ក្រតវូ័ដែតទាំមទាំរ
ឱ្យយមានុការយល់�ឹង�ម�លដាា នុអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។31 សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតក្រតវូ័បានុ
ដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុក្របព័ិនិុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងការការពារកុមារ�៏ទ�លំទ�លាយ ����ការការពារក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ ឬអំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីកុមារ 
(VAC)។

4d. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ការពារ ន��ផ្នែសុ�ីរកូជីនរ�ង្កើប្រ��
ក្មេ�លបំណ៍ងសំ្សខាន់ុកៃងុការទប់សាើ ត់ក្មេក្រ�ះថាៃ ក់តាមក្របព័ិនិុគឺឺក្មេ�ីមីពិីិចាំរ�ពីិតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារដែ�លងាយរងក្មេក្រ�ះ និុងវ័�ីិលអបំផុ្សាត
ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទពួិកក្មេគឺ។ មជីឈមណ៍ឌ លក្រ�កក្មេ�ញ��លដែតមួយក្មេ�ីរតួ�សាា ប័នុឆ័្លុះក្រត�ំប�ងស្សក្រមាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះច្នៃនុការរកំ្មេលាភបំពានុ៖ ទាំងំក្មេនុះផ្សាតល់
នុ�វ័ការ��លក្មេ�កាន់ុក្មេស្សវាកមេសំ្សខាន់ុៗ�ក្មេក្រ�ីនុ ចាំប់ពីិដែផ្សាៃកក្មេវ័ជីាសាក្រស្សតរ��ត�ល់ជំីនួុយដែផ្សាៃក�ាប់ ក្មេ�កៃងុទីតាងំក�ត លមួយ។ ពួិកក្មេគឺផ្សាតល់
ជី�នុនុ�វ័ក្រកបខ័័ណ៍ឌ មួយស្សក្រមាប់នីុតិវ័�ីិការពារ និុងការការពារកុមារ ផ្សាតល់ការ�កំ្រទ�ល់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ និុងបក្មេងើីនុរបាយការណ៍៍យ៉ាា ងឆ្នាំប់រ�័ស្ស
ច្នៃនុឧក្រកិ�ាកមេតាមអនុឡាញក្មេ�កាន់ុអា�ំ�រពាក់ព័ិនិុ។32

30. ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីលការទាំមទាំរក្មេលីការបំពានុទិនុៃន័ុយ YouTube, McCann �មួយនឹុង Google ឆ្នាំៃ  ំ2021។
31. ឯកសារពិិនិុតយដែផ្សាអកក្មេលីភស្សតុតាងស្សតីពីិអើីដែ�ល�ំក្មេណី៍រការក្មេ�ីមីទីប់សាើ ត់អំក្មេពីិ�ិងាក្មេលីក្រស្សតី និុងក្មេកេងក្រសី្ស 3៖ យនុតការក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�ីមីកីារពារអំក្មេពីិ�ិងា, អើីដែ�ល

�ំក្មេណី៍រការ ឆ្នាំៃ  ំ2015 ទំព័ិរ 28។
32. ការទប់សាើ ត់ និុងក្មេដាះក្រសាយការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារ (CSEA)៖ គំឺរ �ក្មេឆ្លុះាីយតបថាៃ ក់�តិ  WeProtect  

Global Alliance ឆ្នាំៃ  ំ2016។

https://www.youtubedataclaim.co.uk/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/2015_ww_evidence_review_3.pdf/
https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/WePROTECT-Model-National-Response.pdf


4e. ធ្លាន្ទាថាប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ផ្នែ�លពាក់ូព័នធម�នង្កើ�ី�បទំឧប្រកូ��ាចំង្កើពា�កុូមារ
វាមានុសារៈសំ្សខាន់ុ�ស់្សកៃងុការបក្មេងើីតក្រកបខ័ណ៍ឌ ស្សមក្រស្សបស្សក្រមាប់ការក្រគឺប់ក្រគឺងកុមារដែ�លអា�យល់ក្មេ�ីញថាខ័ាួនុឯងមានុវ័វិាទ
�មួយនឹុង�ាប់កៃងុបរបិទច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឧទាំ�រណ៍៍ កៃងុករណី៍មានុការគំឺរាមកំដែ�ងតាមអនុឡាញ ការ
ផ្សាសពិើផ្សាាយព័ិត៌មានុពិាបាទ ឬការលួ���លគឺណ៍នីុ។ កៃងុករណី៍ដែ�លអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុ កុមារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបដែងើរក្មេ�ញពីិក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌
ក្រពិ�េទណ៍ឌ  ក្មេ�ីយគួឺរដែតមានុឱ្យកាស្សស្សក្រមាប់ការក្របឹកា ឬការសិារក្មេ�ងីវ័ញិនុ�វ័យុតតិ�ម៌។ គួឺរដែតមានុការយក�ិតតទុកដាក់�ពិិក្មេស្សស្ស
ក្មេ�ីមីធីានាថាសាា នុភាពិរបស់្សកុមារក្រតវូ័បានុយល់យ៉ាា ងក្មេពិញក្មេលញ។ �ឧទាំ�រណ៍៍ អាកបីកិរយិ៉ារបស់្សកុមារអា��ផ្សាលិតផ្សាលច្នៃនុការ
គំឺរាមកំដែ�ង ការឱ្យយក្មេកេងតុបដែតងខ័ាួនុ ឬទក្រមង់ច្នៃនុការបងិុតបងំុក្មេផ្សាសងក្មេទៀត។

5    សុ�ទំធ�អាជី�វកូមម ន��សុ�ទំធ�កុូមារ៖

5a. អនុវតីសុុវតិ�ភាព សុ�ទំធ� ន��សុ�ល�ម៌តាមការរចន្ទា
ស្សតង់ដារ និុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ដែ�លតក្រមវូ័ឱ្យយអៃករ�នាផ្សាលិតផ្សាល អៃកផ្សាលិត និុងអៃកផ្សាតល់ក្មេស្សវាក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្ស
សិ្សទិិកុមារ និុងក្មេ�ីមីរីមួ�ំដែណ៍ក�ល់ស្សនុតិសុ្សខ័ និុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ លកុខ័ណ៍ឌ គួឺរដែតឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអ
បំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។ កៃងុ�ំក្មេ�មរបស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត ស្សតង់ដារនិុងក្រកមច្នៃនុការអនុុវ័តតនឹុងមានុក្មេ�លបំណ៍ងការពារមិនុឱ្យយកុមារទទួលបានុ
ខ័ាឹមសារ ឬទំនាក់ទំនុងដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ឬមិនុស្សមរមយ; ក្មេ�ីមីកីារពារភាពិឯកជីនុតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សកុមារក្មេ�ក្មេលីក្របព័ិនិុ ឬកក្រមិត
ឧបករណ៍៍ និុងក្មេ�ីមីកី្មេដាះក្រសាយបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិដែ�លក្មេលីកក្មេ�ងីក្មេដាយក្របព័ិនិុអីុនុ�ឺណិ៍តច្នៃនុអើីក្រគឺប់យ៉ាា ង (Internet of Things) - ក្របដាប់
ក្របដាក្មេកេងក្មេលង និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លភាា ប់�មួយមុខ័ងារក្រស្សេីម - ក្មេ�ីមីធីានាថាក្រកមុ�ីុនុឯកជីនុបានុពិិចាំរ�តាមរយៈការវាយតច្នៃមាផ្សាល
បាះពាល់�ល់កុមារ �ំក្មេណី៍រការហានិុភ័យ និុងការកាត់បនុាយដែ�លនាកំ្មេ��ល់ការផ្សាតល់ក្មេស្សវាស្សមក្រស្សបតាមអាយុរបស់្សកុមារ។

5b. ការផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�សុី�់ដ្ឋារអបីបរមា33

ឧស្សា�កមេមានុទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័កៃងុការធានាថាកុមារទទួលបានុការការពារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេនុះមានុន័ុយថាការបក្មេងើីតលំ�ក្របព័ិនិុ
អនុឡាញដែ�លមានុសុ្សវ័តាិភាពិ និុងអា���លក្មេក្របីបានុស្សក្រមាប់កុមារ មិនុក្រតឹមដែតការពារការ��លក្មេក្របីក្របាស់្សខ័ាឹមសារដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
បាុក្មេ�ះ ះក្មេទ។ អាជីីវ័កមេនឹុងក្រតវូ័បានុទាំមទាំរឱ្យយបងាា ញពីិនីុតិវ័�ីិ និុងការពិិចាំរ�ពិិក្មេស្សស្សដែ�លពួិកក្មេគឺបានុអនុុវ័តត ក្មេ�ីមីធីានាសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារ និុងការក្មេ�រពិសិ្សទិិកុមារ ក្មេដាយក្មេក្របីក្រកបខ័័ណ៍ឌ ហានិុភ័យ 4C 34- ក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺអភិវ័ឌីឍ និុងបក្មេងើីតក្មេស្សវាកមេអនុឡាញរបស់្សពួិកក្មេគឺ។35 
ក្រកមមួយគួឺរក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយក្រកសួ្សង ឬទីភាៃ ក់ងារនាមុំខ័ ដែ�លក្រគឺប់ក្រគឺងក្មេដាយគឺណ៍ៈកមាេ �ិការ�ឹកនា។ំ ស្សតង់ដារទាំងំក្មេនុះនឹុងមានុ
កាតពិើកិ�េ និុងអា�អនុុវ័តតបានុ។

5c. ការអនុវតីការចាត់ថាែ ក់ូអាយុ
ការអនុុវ័តតការចាំត់ថាៃ ក់អាយុក្រស្សបច្នៃនុខ័ាឹមសារពាណិ៍ជីាកមេ ក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយក្មេស្សវាសាធារណ៍ៈ និុងក្មេ�ាម និុងស្សកមេភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍ត ផ្សាតល់
នុ�វ័វ័�ីិសាក្រស្សតក្របកបក្មេដាយតមាា ភាពិ និុងក្របសិ្សទភិាពិកៃងុការក្រគឺប់ក្រគឺងខ័ាឹមសារ និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លបាះពាល់�ល់កុមារ។ ក្មេនុះអា�នឹុងតក្រមវូ័
ឱ្យយមានុស្សក្រមាប់ទំនិុញ និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លពាក់ព័ិនិុ និុងស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារដែ�លស្សមរមយស្សក្រមាប់�ក្មេនាា ះអាយុក្មេផ្សាសងៗ�ៃ ។ ការធានាអាយុ ឬ
ការបក្មេងើីតលំ�ស្សក្រមាប់ដែតមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័នឹុងក្រតវូ័បានុតក្រមវូ័ស្សក្រមាប់ខ័ាឹមសារដែ�លមានុការហាមឃ្លាំត់ ឬស្សកមេភាពិដែ�លមិនុស្សមរមយ
ស្សក្រមាប់កុមារ។ ក្មេនុះអា�រមួបញ្ញេ�លការផ្សាតល់�តក្រមងខ័ាឹមសារ ក្មេ�ីមីទីប់សាើ ត់ខ័ាឹមសារដែ�លមិនុ�ង់បានុ។36

5d. សូុមផ្នែណ៍ន្ទាបំ្របព័នធសុប្រមបសុប្រមលួ ន��រាយការណ៍៍
យនុតការក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ខ័ាឹមសារដែ�លមានុលកុណ៍ៈរខំានុ ឬមិនុស្សមរមយនឹុងក្រតវូ័បានុទាំមទាំរពីិអៃកផ្សាតល់ក្មេស្សវា និុង
ក្របព័ិនិុក្រតតួពិិនិុតយក្របកបក្មេដាយតមាា ភាពិ និុងរងឹមាកំ្រតវូ័ដែតមានុស្សក្រមាប់ក្មេស្សវាកមេអនុឡាញទាំងំអស់្ស រមួទាំងំការផ្សាតល់យនុតការ�កក្មេ�ញ។ 
ដែខ័សទ�រស្សពិេបនាេ ន់ុសាធារណ៍ៈឥតគិឺតច្នៃថានឹុងមានុស្សក្រមាប់ការរាយការណ៍៍ និុងការទទួលបានុជំីនួុយ និុង�ំប�នាេ នុពីិអៃកឯកក្មេទស្ស។ យនុតការ
រាយការណ៍៍គួឺរដែតងាយក្រស្សលួទទួលបានុស្សក្រមាប់កុមារ។ ក្របព័ិនិុដាក់ទង់ស្សមាា ល់គួឺរដែតក្រតវូ័បានុចាំត់ទុកថា�ឧបករណ៍៍បដែនុាម។

5e. ធ្លាន្ទាការការពារកុូមារព�សុមាព �ពាណ៍� ជីាកូមម
កិ�េខិ័តខំ័ក្របឹងដែក្របងក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិស្សមាព �ពាណិ៍ជីាកមេនឹុងមានុរមួបញ្ញេ�ល៖ ការក្មេលីកកមពស់្សការរ�នាដែ�លស្សមក្រស្សបតាមអាយុ
បិទការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេក្មេ�លក្មេ� និុងការដែ�ករដំែលកភាគីឺទីបី និុងការក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិបរបិទដែ�ល
កុមារ�ំ�ឹងកីិក្មេ�ងីក្មេ�កៃងុក្មេនាះ។ ផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លក្មេលីកកំពិស់្សសិ្សទិិ និុងសុ្សវ័តាិភាពិរបស់្សកុមារតាមអីុនុ�ឺណិ៍តអា�នឹុងក្រតវូ័
បានុបញ្ហាា ក់ ក្មេ�ីយអា�ចាំត់វ័ធិានុការក្របឆ្នាំងំនឹុងអៃកបក្មេងើីតផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លបំពានុក្មេលីតច្នៃមាទាំងំក្មេនុះ។

5f. ប្រតវូប្រ�កូ�ថាង្កើ�លការណ៍៍រចន្ទាផ្នែ�លង្កើ�ីតង្កើល�កុូមារប្រតវូ�នដ្ឋាក់ូឱ្យយង្កើប្រប� ង្កើ��ម �ីកាត់បនយិហាន�ភ័យសុុវតិ�ភាពង្កើល�អុ�ន�ឺណ៍� ត
ចំង្កើពា�កុូមារ
�ឧទាំ�រណ៍៍ ក្មេនុះរមួបញ្ញេ�លទាំងំស្សកាត នុុពិលស្សក្រមាប់ការដែណ៍នាមំនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ដែ�លមិនុធាា ប់សាា ល់�ល់កុមារ ឬការផ្សាាយពាណិ៍ជីាកមេ
ដែ�លក្រតវូ័បានុកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ�ស្សក្រមាប់ការក្មេលងដែលីងសីុ្សស្សង ឬការដែណ៍នាអំំពីិខ័ាឹមសារដែ�លបងើក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញក្រតវូ័ដែតមានុបងើប់ក្មេ��ំ�ក់កាលរ�នា ក្មេ�ីមីបីងាើ របញ្ហាា មិនុឱ្យយក្មេកីតក្មេ�ងីបដែនុាមក្មេទៀត។

33. �ឧទាំ�រណ៍៍ ស្ស�មក្មេមីលក្មេ�លការណ៍៍ស្សេ័ក្រគឺ�ិតត ក្មេ�ីមីកី្របឆ្នាំងំការក្មេកងក្របវ័ញ័្ញេផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការរកំ្មេលាភបំពានុក្មេលីកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ GOV.UK ឆ្នាំៃ  ំ2020។
34. ស្ស�មក្មេមីលដែផ្សាៃកស្សតីពីិការកាត់បនុាយហានិុភ័យ និុងក្មេក្រ�ះថាៃ ក់។
35. សិ្សទិិកុមារកៃងុការវាយតច្នៃមាផ្សាលបាះពាល់, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2013។
36. ក្មេតីពួិកក្មេគឺ�ឹងថា�កុមារក្មេដាយរក្មេបៀប�? 5Rights Foundation ឆ្នាំៃ  ំ2021។

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/870623/11_Voluntary_principles_-_formal_letter__1_.pdf
https://sites.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Impact_Assessments_Web_161213.pdf
https://5rightsfoundation.com/uploads/But_How_Do_They_Know_It_is_a_Child.pdf


6   ការបណុី៍�បណីាល

6a. �ីល់ការបណុី៍�បណីាល ការអភ�វឌីឍជំីន្ទាញ ន��ការផ្នែណ៍ន្ទាសំុប្រមាប់អែកូពាក់ូព័នធទាំ�ំអស់ុនៃនផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអន
ឡាញ
ចាំប់ពីិអៃកក្មេឆ្លុះាីយតប�ំប�ងរ��ត�ល់ក្មេ�ក្រកម តួអងាទាំងំអស់្សក្មេ�កៃងុដែខ័សស្សងាើ ក់អនុុវ័តត�ាប់ និុងអៃកជំីនាញដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារ
ក្មេ�កៃងុកដែនុាងក្មេផ្សាសងក្មេទៀត���� ដែផ្សាៃកអប់រឬំសុ្សខ័ភាពិ ក្រតវូ័ដែត�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ពួិកក្មេគឺគួឺរដែតទទួលបានុការ
បណ៍តុ ះប�ត លយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ រមួទាំងំអំពីិរក្មេបៀបដែ�លសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញទាំក់ទងនឹុងតួនាទី�ក់លាក់របស់្សពួិកក្មេគឺ 
រក្មេបៀបយល់អំពីិឥរយិ៉ាបថបំពានុ និុងរក្មេបៀបផ្សាតល់លទភិាពិទទួលបានុការ�កំ្រទស្សក្រមាប់ជីនុរងក្មេក្រ�ះ។

6b. �ីល់ការបណុី៍�បណីាលឯកូង្កើទំសុសុប្រមាប់ការ�បំ្រទំ�ាូវច�តី-សុ�គម ន��ការកំូណ៍ត់អតីសុញ្ជាញ ណ៍សុញ្ជាញ សុដ�ព�បញ្ជាា សុុវតិ�ភាពកុូមារ
តាមប្របព័នធអនឡាញង្កើពញង្កើលញ។
ក្មេ�ីមីឱី្យយមានុក្របសិ្សទភិាពិ អៃកអនុុវ័តតដែ�លពាក់ព័ិនិុក្រតវូ័ដែតផ្សាតល់ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ការ
បណ៍តុ ះប�ត លក្មេលី ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយការពារកុមារ និុងការបណ៍តុ ះប�ត លស្សតីពីិការក្របឹកា�មួយកុមារ និុងក្រគឺសួារ។ ការយល់�ឹងអំពីិ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតក្រតវូ័បានុដាក់បញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ដែ�លមានុក្រសាប់ស្សក្រមាប់ការការពារកុមារ។ អៃកជំីនាញ
ដែ�លក្មេ�ើីការ�មួយកុមារកៃងុវ័ស័ិ្សយអប់រ ំសុ្សខ័ភាពិ ស្ស�គឺមន៍ុ និុងមជីឈដាា នុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបណ៍តុ ះប�ត លឱ្យយសាា ល់ពីិស្សញ្ហាា  និុង
ក្មេរាគឺស្សញ្ហាា ស្សិីពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

6c. បង្កើ�ើ�តង្កើប្រ��ការណ៍៍នៃនការអប់រំកូប្រម�តឧតីមសុ�កូា។
វ័គឺាសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតបក្មេងើីត�ដែផ្សាៃកចាំបំា�់ច្នៃនុការបក្មេក្រងៀនុ ការងារស្សងាម ការងារសុ្សខ័ភាពិ។ �ិតតវ័ទិា និុងកមេវ័�ីិ
ស្សញ្ហាា បក្រតដែ�លពាក់ព័ិនិុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេ�កៃងុសាកលវ័ទិាល័យសាធារណ៍ៈ និុងឯកជីនុ ឬ សាា ប័នុការអប់រនំានា។ មានុតក្រមវូ័ការស្សក្រមាប់
ការក្រតតួពិិនិុតយ�ក្របចាំអំំពីិក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុការបក្មេក្រងៀនុក្មេនុះ ក្មេដាយក្មេមីលក្មេ�ីញពីិភាពិក្មេជីឿនុក្មេលឿនុច្នៃនុការបណុិ៍ះប�ិលស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងបញ្ហាា ដែ�លកំពុិងក្មេកីតមានុ។ កមេវ័�ីិសិ្សកាគួឺរក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្រគឺប់ក្មេលីទិ�ាភាពិទាំងំអស់្សស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ ���មានុដែ�ងកៃងុក្មេ�លការណ៍៍ក្មេនុះ។

6d. ជំីរញុការអភ�វឌីឍវជិាា ជី�វៈ។
កមេវ័�ីិអប់របំនុតស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងការការពារកុមារស្សក្រមាប់អៃកជំីនាញ ដែ�លក្មេ�ើីការងារកៃងុវ័ស័ិ្សយពាក់ព័ិនិុនឹុង
ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងី ពិិនិុតយ និុងក្មេ�ើីប�េុបីនុៃភាពិ�ក្មេទៀងទាំត់ ក្មេ�ីមីរីកាក្មេលី�នុ�មួយនឹុងបក្មេ�េកវ័ទិាដែ�លកំពុិងរកី�ក្មេក្រមីនុ និុងក្មេ�ីមីី
ក្មេដាះក្រសាយឧបស្សគឺា និុងកងើល់ថេីៗក្មេ�ក្មេពិលដែ�លវាអា�ក្មេមីលក្មេ�ីញបានុ�ាស់្ស។

7    ការអប់រំ 

7a. ផ្នែត�តា�ំអែកូ�ះកូន្ទាផំ្នែ�ែកូការពារកុូមារ
សាលានីុមួយៗក្រតវូ័ដែតងតាងំអៃក�ឹកនាដំែផ្សាៃកការពារកុមារ។37ការ�ឹកនានីំុមួយៗក្រតវូ័ផ្សាតល់ការបណ៍តុ ះប�ត លស្សិីពីិ នីុតិវ័�ីិការពារកុមារ និុង
ការបណ៍តុ ះប�ត លពិិក្មេស្សស្សក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ អៃក�ឹកនានឹំុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័កៃងុការធានា ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយ
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ (រមួទាំងំនីុតិវ័�ីិការពារ និុងក្របព័ិនិុរាយការណ៍៍អនាមិក) ក្រតវូ័បានុទទួលយក អនុុម័ត និុងអនុុវ័តត
ក្មេ�កៃងុសាលាក្មេរៀនុ។ អៃក�ឹកនាដំែផ្សាៃកការពារកុមារនឹុងកាា យ��ំណុ៍�ទំនាក់ទំនុងស្សក្រមាប់កងើល់នានាទាំក់ទងនឹុងការការពារកុមារ និុង
សុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ ក្មេ�ីយនឹុងបញ្ញា�នុក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ដែ�លបានុរាយការណ៍៍ក្មេ�អា�ំ�រពាក់ព័ិនិុ។ អៃក�ឹកនាគួំឺរដែតជួីយ
ស្សក្រមលួ�ល់ដែផ្សានុការអនុតរាគឺម ក្មេ�ីមីកីារពារកុមារពីិផ្សាលបាះពាល់ក្មេពិញក្មេលញ។

7b. ង្កើល�កូកូមពស់ុការអប់រំតាមប្របព័នធឌី�ជី�ថលផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�ន
ផ្សាសពិើផ្សាាយខ័ាឹមសារ រមួទាំងំកមេវ័�ីិពីិ�ៃ ក្មេ�វ័ញិក្មេ�មក ដែ�លក្រតវូ័បានុរ�នា និុងបងាា ញក្មេ�ីមីជួីីយកុមារ អភិវ័ឌីឍជំីនាញឌីីជីីថល និុងផ្សាតល់
សិ្សទិិអំ���ល់កុមារកៃងុការកសាងស្ស�គឺមន៍ុក្របកបក្មេដាយការក្មេ�រពិ ដែ�ល�កំ្រទកុមារតាមតាមក្របព័ិនិុ អនុឡាញ សុ្សវ័តាិភាពិ។ ការអប់រំ
តាមក្របព័ិនិុឌីីជីីថលគួឺរដែតមានុលកុណ៍ៈរមួ ក្មេ�ីយគួឺរដែតក្រគឺប�ណ៍ត ប់ក្មេលីទិនុៃន័ុយ និុង�ំក្មេណ៍ះ�ឹងដែផ្សាៃកក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ រមួ�មួយ បញ្ហាា
កៃងុការការពារ - �ពិិក្មេស្សស្សបញ្ហាា ផ្សាា�វ័ក្មេភទ និុងការយល់ក្រពិម។ ការអប់រក៏ំគួឺរដែតក្រតវូ័បានុពិក្រងីក�ល់ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំក្មេ�ីមី�ីកំ្រទតួនាទី
របស់្សពួិកក្មេគឺកៃងុការក្មេលីកកមពស់្សសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

7c. �សពី�ាយខ្ញុំាះមសារអប់រំ
ក្មេ�ក្មេពិលដែ�លការស្សេុំក�នុតាមឌីីជីីថលកាន់ុដែតរកីរាលដាល សិ្សស្សស និុងក្រគឺនឹូុងក្រតវូ័បានុបក្មេក្រងៀនុជំីនាញចាំបំា�់ ស្សក្រមាប់ការក្មេ�ើីអនុតរកមេ
�មួយក្របព័ិនិុឌីីជីីថល ក្មេ�ីមីទីទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុក្មេពិញក្មេលញពីិខ័ាឹមសារកមេវ័�ីិសិ្សកា ទាំងំ�ភាសាកៃងុក្រស្សកុ និុង អនុតរ�តិ។

7d. ង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�អំព�ទំ�នែន័យ
កមេវ័�ីិស្សិីពីិការយល់�ឹងអំពីិទិនុៃន័ុយនឹុងក្រតវូ័បានុដែណ៍នាកំ្មេ�ក្មេលីកមេវ័�ីិសិ្សការបស់្សសាលាទាំងំម�ល។ កមេវ័�ីិក្មេនុះនឹុង នឹុងអប់រកុំមារអំពីិវ័�ីិ
ដែ�លទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺអា�នឹុងក្រតវូ័បានុក្មេក្របីក្របាស់្ស ក្មេ�ីយនឹុងផ្សាតល់នុ�វ័ការយល់�ឹង�ម�លដាា នុអំពីិក្មេស្ស�ាកិ�េទិនុៃន័ុយ។ វានឹុង៖ ស្សងើត់�ងន់ុ 
និុងក្មេលីកទឹក�ិតត�ល់ការក្មេក្របីក្របាស់្សក្របព័ិនិុឌីីជីីថលក្របកបក្មេដាយភាពិវ័ជិីាមានុ ស្សើ័យភាពិ និុងក្របកបក្មេដាយភាពិច្នៃ�ៃក្របឌិីតកៃងុការក្មេក្របីក្របាស់្ស
បក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថលក្មេដាយកុមារ, កំណ៍ត់យ៉ាា ង�ាស់្សនុ�វ័ហានិុភ័យ អតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុ និុងលទផិ្សាលស្សងាមច្នៃនុការក្មេក្របីក្របាស់្សបក្មេ�េកវ័ទិា,

37. ក្មេនុះអា��នុរ�មាៃ ក់មកពីិគឺណ៍ៈកមាេ �ិការសុ្សវ័តាិភាពិសាលាក្មេរៀនុ អៃកអប់រ ំឬវាអា��នុរ�មាៃ ក់ក្មេ�កៃងុភ�មិ ឬគឺណ៍ៈកមាេ �ិការការពារកុមាររបស់្សស្ស�គឺមន៍ុ 
ដែ�លមានុតំ�ងសាលាក្មេរៀនុ។



និុងមានុក្មេ�លបំណ៍ងធានាថាវ័ធិានុការការពារ និុងបងាើ រក្រតវូ័បានុផ្សាសពិើផ្សាាយ យល់ និុងអនុុវ័តតយ៉ាា ងទ�លំទ�លាយ។ ការអប់រសំ្សិីពីិអកុរកមេ
ទិនុៃន័ុយគួឺរដែតមានុភាពិ�ាស់្សលាស់្ស�ំក្មេពាះអៃកពាក់ព័ិនិុដែ�លទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

7e. ការង្កើល�កូកូមពស់ុការ��តផ្នែបបសុុ�ជីង្កើប្រ�
ការអប់រសំ្សក្រមាប់កុមារ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំអំំពីិការគិឺតដែបបសីុ្សជីក្មេក្រ� និុងការយល់�ឹងអំពីិហានិុភ័យច្នៃនុព័ិត៌មានុ មិនុពិិតតាមអីុនុ�ឺណិ៍តគួឺរដែតក្រតវូ័បានុបញ្ញេ�លក្មេ�កៃងុការអប់រសំ្សិីពីិអកុរកមេឌីីជីីថល។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លនុ�វ័ការអប់រទំ�លំទ�លាយ 

 ក្មេ�ីមីកី្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិសិ្សទិិមនុុស្សស �ពិិក្មេស្សស្សសិ្សទិិរបស់្សកុមារ និុងវ័�ីិដែ�លពួិកក្មេគឺ 
ក្មេ�ើីការក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងអ�ើឡាញ។38

7f. ផ្នែណ៍ន្ទាអំំព�ន�ត�វ�ិ�សុដ�ព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញជា�ាូវការង្កើ�កូែុ�សាលាង្កើរៀន
ការបណុិ៍ះប�ិលស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារក្រតវូ័ដែតបក្មេងើីត�ដែផ្សាៃកចាំបំា�់ច្នៃនុស្សញ្ហាា បក្រតបក្មេក្រងៀនុ ទាំងំកក្រមិត
បឋមសិ្សកា និុងម�យមសិ្សកា ក៏����ការក្មេ�ត តក្មេលីការបណុិ៍ះប�ិលអំពីិក្មេស្សវាកមេ�បនុតបនាេ ប់។ ក្រគឺបូក្មេក្រងៀនុទាំងំអស់្សក្រតវូ័ដែតបញ្ញេប់
ការបណ៍តុ ះប�ត ល�កាតពិើកិ�េស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ យល់�ឹងពីិក្មេ�លការណ៍៍សាលាទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារ
តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងផ្សាតល់ក្មេមក្មេរៀនុស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមអីុនុ�ឺណិ៍តរបស់្សកុមារ�ល់សិ្សស្សស។ សាលាក្មេរៀនុទាំងំអស់្សក្រតវូ័ដែតដែតងតាងំដែផ្សាៃក
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញដែ�លនាកំ្មេ�រកស្សតង់ដារសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័�ំក្មេពាះការអនុុវ័តត
ក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសាលាក្មេរៀនុស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

8    ការយល់�ះ�របស់ុសាធ្លារណ៍ជីន ន��ទំំន្ទាក់ូទំំន�សាធ្លារណ៍ៈ

8a. បង្កើ�ើ�តកូមមវ�ិ�សុដ�ព�ការយល់�ះ�ជាសាធ្លារណ៍ៈ
យុទសិាក្រស្សតបក្មេងើីនុការយល់�ឹងនឹុងជួីយមនុុស្សសឱ្យយយល់ និុងតដែក្រមតក្រមង់បញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ខ័ណ៍ៈក្មេពិលដែ�ល
ក្មេ�ដែតទទួលបានុអតាក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុពីិលំ�ក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ឯកសារដែ�លក្រតវូ័ផ្សាលិតក្មេ�ងីគួឺរដែតបញ្ហាា ក់យ៉ាា ង�ាស់្សអំពីិក្មេ�លការណ៍៍
សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងស្សកមេភាពិដែ�លអា�អនុុវ័តតបានុ ក្មេ�ីមីយីល់ពីិហានិុភ័យ កាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់ រាយការណ៍៍ពីិ
បទក្មេលេីស្ស និុងដែស្សើងរកការក្មេដាះក្រសាយក្មេ�ងីវ័ញិ។ ព័ិត៌មានុក្មេនុះនឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាតល់ជី�នុកៃងុលកុខ័ណ៍ឌ សាមញ្ញាក្មេ�ក្មេលីក្មេគឺ�ទំព័ិរផ្សាា�វ័ការ។ សារ 
និុងឯកសារដែ�លបានុកំណ៍ត់ក្មេ�លក្មេ�គួឺរដែតក្រតវូ័បានុរ�នាក្មេ�ងីក្មេដាយមានុការក្របឹកា�មួយកុមារ យុវ័ជីនុ និុងឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ។ំ 
វាគួឺរដែតពិិចាំរ�អំពីិតក្រមវូ័ការ�ក់លាក់របស់្សឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងកុមារ ក្មេដាយយក�ិតតទុកដាក់�ពិិក្មេស្សស្ស�ំក្មេពាះកុមារដែ�លក្មេកេង
�ងក្មេគឺ និុងងាយរងក្មេក្រ�ះបំផុ្សាត - រមួទាំងំអៃកមានុពិិការភាពិកៃងុការសិ្សកា ឬអៃកដែ�លមិនុទទួលបានុការដែណ៍នាពីំិមាតាបិតា។ ការអប់រំ
លកុណ៍ៈច្នៃ�គឺ�គឺឺ�យុទសិាក្រស្សត�៏មានុតច្នៃមាស្សក្រមាប់កុមារក្រគឺប់វ័យ័ ក្មេ�ីមីសីាា ល់ពីិសិ្សទិិ និុងទំនួុលខុ័ស្សក្រតវូ័របស់្សពួិកក្មេគឺតាមក្របព័ិនិុអនុ
ឡាញ។ កមេវ័�ីិច្នៃនុការក្មេផីំ្សាសារ�សាធារណ៍ៈក្មេនុះអា�ជួីយកុមារ និុងមនុុស្សសក្មេពិញវ័យ័ឱ្យយយល់ពីិបញ្ហាា  និុងក្មេ�ើីការក្មេក្រជីីស្សក្មេរសី្សក្របកបក្មេដាយ
ក្របា�ំញាណ៍អំពីិអនុតរកមេក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្សពួិកក្មេគឺ បាុដែនុតមិនុដែមនុ�ការជំីនួុស្សការអប់រផំ្សាា�វ័ការ ការបណ៍តុ ះប�ត លវ័�ិា ជីីវ័ៈ សុ្សវ័តាិភាពិ
តាមការរ�នា ឬការដែ�ករដំែលកការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេនាះក្មេទ។ ព័ិត៌មានុដែបបក្មេនុះគួឺរដែតក្រគឺប�ណ៍ត ប់បានុក្មេពិញក្មេលញក្មេលីបញ្ហាា ស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ���ដែ�លបានុកំណ៍ត់ក្មេ�កៃងុក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយក្មេនុះ។

ប្របធ្លានបទំប្របទាំក់ូប្រកូឡាទាំ�ំប្រ�ំ
1. កំណ៍ត់ហានិុភ័យ និុងកាត់បនុាយក្មេក្រ�ះថាៃ ក់
2.  ការក្មេលីកកមពស់្សការ��លក្មេក្របីក្របាស់្ស លទភិាពិ��លក្មេក្របីក្របាស់្ស  

និុងការរមួបញ្ញេ�ល
3. ការកសាងដែខ័សស្សងាើ ក់ច្នៃនុការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងការស្ស�ការ
4. ការរមួបញ្ញេ�លការរ�នាក្មេ�ត តក្មេលីកុមារ
5. ធានាក្របសិ្សទភិាពិ

8b. �ីល់ព័ត៌មាន ន��សុមាភ រសុ�កូាផ្នែ�លអាចចូលង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុ�ន។
ការអប់រសំ្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញនឹុងចាំប់ក្មេផ្សាតីមតាងំពីិកុមារភាពិ�ំប�ង ក្មេ�ីយអភិវ័ឌីឍក្មេ�តាមតក្រមវូ័ការ�ា ស់្សបត�ររបស់្សកុមារ
ក្មេ�ក្មេពិលពួិកក្មេគឺ�ំក្មេ�ងី៖ ស្សមាា រឯកសារ�ក់លាក់នឹុងក្រតវូ័បានុផ្សាលិតក្មេ�ងីក្មេ�ីមីដីែណ៍នា ំនិុង�កំ្រទ�ល់កុមារក្រគឺប់វ័យ័ ក្រគឺសួារ និុងអៃកដែថទាំំ
របស់្សពួិកក្មេគឺ។ ឯកសារលកុណ៍ៈព័ិត៌មានុនឹុងក្មេលីកកមពស់្សការក្មេក្របីក្របាស់្ស�វ័ជិីាមានុច្នៃនុបក្មេ�េកវ័ទិាឌីីជីីថល ផ្សាា�វ័ក្មេភទនិុងការយល់ក្រពិម ក្មេ�ីយនឹុង
ពិិចាំរ�ពីិតក្រមវូ័ការរបស់្សកុមារទាំងំអស់្ស ក្មេដាយមិនុគិឺតពីិក្មេភទ អាយុ ក្របាក់�ំណ៍� ល ឬសាវ័តារ។ ព័ិត៌មានុដែ�លផ្សាតល់ក្មេដាយភាគីឺទីបីនឹុង
ឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិសិ្សទិិ និុងក្មេ�លការណ៍៍របស់្សកុមារ និុងមានុក្មេ�លបំណ៍ងជួីយកុមារក្រគឺប់វ័យ័ឱ្យយ�ឹងពីិហានិុភ័យ និុងសិ្សទិិរបស់្សពួិកក្មេគឺតាមក្របព័ិនិុ
អនុឡាញ។ ឯកសារក្មេនុះគួឺរដែតបញ្ហាា ក់ឱ្យយ�ាស់្សថាកុមារ និុងអៃកក្មេក្របីក្របាស់្សមិនុទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ក្មេ�ក្មេពិលមានុក្មេរឿងអាក្រកក់ក្មេកីតក្មេ�ងី�ំក្មេពាះពួិកក្មេគឺ

ចំណុ៍ចសុកូមមភាពង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យទាំ�ំ�ប់
1.    ស្សមតាភាពិសាា ប័នុ
2. ក្រកបខ័័ណ៍ឌ �ាប់ និុងបទបីញ្ញាតតិ
3. ទិនុៃន័ុយ�េ ល់ខ័ាួនុ អតតស្សញ្ហាា ណ៍ និុងស្សើ័យភាពិ
4. ក្របព័ិនិុក្មេឆ្លុះាីយតប និុង�កំ្រទ
5. ការដែ�ករដំែលកការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័
6. ការបណ៍តុ ះប�ត ល
7.  ការអប់រំ
8. ការយល់�ឹងរបស់្សសាធារណ៍ជីនុ និុងទំនាក់ទំនុងសាធារណ៍ៈ
9. ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍ
10. កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការ�ស្សកល

38. ស្ស�មក្មេមីលមាក្រតា 29 ច្នៃនុអនុុស្សញ្ហាា ស្សតីពីិសិ្សទិិកុមារ និុងដែផ្សាៃកពាក់ព័ិនិុច្នៃនុក្មេស្ស�កីិអ�ិបាយទ�ក្មេ�។



ក្មេ�យី។ ក្រកមុស្ស�គឺមន៍ុ កាឹបយុវ័ជីនុ ក្រគឺសួារ សាា ប័នុសាស្សនា និុងក្មេវ័ទិកាឌីីជីីថលទាំងំអស់្សនឹុង�ឧបករណ៍៍មួយកៃងុការជំីរញុ�ល់ការយល់
�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិ និុងការអប់រកំ្មេក្រ�ផ្សាា�វ័ការក្មេ�កក្រមិតស្ស�គឺមន៍ុ។

8c. ង្កើល�កូកូមពស់ុការយល់�ះ�អំព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញង្កើ�កូែុ�ប្របព័នធ�សពី�ាយ
ព័ិត៌មានុក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់ការផ្សាសពិើផ្សាាយរបស់្សក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយអំពីិបញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�កៃងុវ័�ីិមួយដែ�ល
ងាយក្រស្សលួស្សក្រមាប់កុមារគួឺរដែត ក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតឱ្យយមានុ។ ក្រកមុ�ីុនុក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយ និុងកមានុតគួឺរដែតយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិក្មេលីក្របព័ិនិុ
អនុឡាញរបស់្សកុមារ ក្មេ�ីយក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតតឱ្យយ�កំ្រទយុទនិាការផ្សាសពិើផ្សាាយការយល់�ឹង�សាធារណ៍ៈក្មេ�ក្មេពិលដែ�លស្សមក្រស្សប 
ក្របកបក្មេដាយតុលយភាពិ ការទទួលខុ័ស្សក្រតវូ័ និុងកៃងុលកុណ៍ៈផ្សាតល់�ព័ិត៌មានុ។ បញ្ហាា សុ្សវ័តាិភាពិកុមារក្មេលីក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេពិញក្មេលញ (មិនុ
ក្រតឹមដែត��ំណ៍ងក្មេជីីងគួឺរឱ្យយចាំប់អារមេណ៍៍បំផុ្សាតដែ�លទាំក់ទងនឹុងក្មេរឿងក្មេនុះក្មេទ) គួឺរដែតក្រតវូ័បានុក្មេលីកទឹក�ិតត។

8d. ចូលរមួជាមួយឪពុកូមីាយ/អែកូផ្នែថទាំ ំន��កុូមារកូែុ�ការព�ភាកូាអំព�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ឪពុិកមាត យ/អៃកដែថទាំ ំនិុងក្រគឺសួារគួឺរដែតក្រតវូ័បានុផ្សាតល់សិ្សទិិអំ��ឱ្យយយល់ និុងចាំត់វ័ធិានុការក្មេលីសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ 
ក្មេ�កៃងុផ្សាេះរបស់្សពួិកក្មេគឺ។ ការពិិក្មេក្រ�ះក្មេយ៉ាបល់�មួយក្រគឺសួារ និុងកុមារគឺឺក្រតវូ័ការ�ចាំបំា�់ក្មេ�ីមីកំីណ៍ត់ពីិបញ្ហាា  �ំក្មេ�ះក្រសាយ និុងវ័�ីិ
ក្មេលីកកមពស់្សការយល់�ឹងអំពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញតាមរក្មេបៀប�៏មានុក្របសិ្សទភិាពិក្មេ�កៃងុស្ស�គឺមន៍ុ។

9    ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍ

9a. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ប្រសាវប្រជាវសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ប�ត ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតម�លនិុ�ិក្រសាវ័ក្រ�វ័ក�ត លមួយ ក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតកមេវ័�ីិក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លមានុពាកយក្មេ�ក្មេលីឯកសារក្មេយ៉ាង 
និុងក្មេ�លបំណ៍ងដែ�លបានុកំណ៍ត់អតនុា័យយ៉ាា ង�ាស់្សដែ�លក្មេ�ដែតមានុប�េុបីនុៃភាពិ ក្មេ�ីមីកី្មេបីកការក្រសាវ័ក្រ�វ័�បនុតក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិ
កុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ�ំក្មេពាះបញ្ហាា ពាក់ព័ិនិុ�ក្មេក្រ�ីនុ។ ក្របសិ្សនុក្មេបីអា�ក្មេ�ើីក្មេ�បានុ ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតឈានុ�ល់ និុងស្ស�ការ�ៃ
ក្មេ�វ័ញិក្មេ�មកក្មេលីការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ការវ័ភិាគឺគឺមាា តគួឺរដែតជួីយធានាថា�នុធានុក្រតវូ័បានុ
ផ្សាតល់អាទិភាពិកៃងុដែផ្សាៃកដែ�លក្រតវូ័ការចាំបំា�់បំផុ្សាត និុងក្មេជីៀស្សវាងការ�មាងស្សេួនុដែ�លមិនុចាំបំា�់។ ការក្រសាវ័ក្រ�វ័គួឺរដែតមានុផិ្សាល់ជី�នុស្សក្រមាប់
ច្នៃ�គឺ�កៃងុតំបន់ុ ឬអនុតរ�តិ �ពិិក្មេស្សស្សអៃកដែ�លមានុ�នុធានុតិ�បំផុ្សាត។

9b. ការនៃចែប្របឌី�តបនី
ភស្សតុតាងក្រសាវ័ក្រ�វ័នឹុងផិ្សាល់ព័ិត៌មានុ�ល់ការអភិវ័ឌីឍផ្សាលិតផ្សាល និុងក្មេស្សវាកមេដែ�លរមួបញ្ញេ�លសុ្សវ័តាិភាពិតាម ការរ�នា, ក្មេបីកការវាយតច្នៃមា
ការអនុុវ័តតសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, និុងផ្សាតល់នុ�វ័ការយល់�ឹងអំពីិបទពិិក្មេសា�ន៍ុ និុង�ំក្មេ�ះក្រសាយតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញរបស់្ស
កុមារក្មេ�កៃងុបរបិទ�តិ។

9c. បង្កើ�ើ�តមជីឈមណ៍ឌ លឧតីមភាពកូែុ�ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍង្កើល�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតមជីឈមណ៍ឌ លឧតតមភាពិក្មេ�កៃងុសាា ប័នុដែ�លមានុក្រសាប់ (សាកលវ័ទិាល័យ ទីតាងំមណ៍ឌ លសុ្សខ័ភាពិ 
មជីឈមណ៍ឌ លច្នៃ�ៃក្របឌិីត) ដែ�លអា�ដែ�ករដំែលក និុងស្ស�ការក្មេលីការបក្មេងើីតឧបករណ៍៍ ក្មេស្សវាកមេ និុងជំីនាញទាំក់ទងនឹុងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាម
ក្របព័ិនិុអនុឡាញ តាមរយៈការ��លរមួថាៃ ក់�តិ ថាៃ ក់តំបន់ុ និុងអនុតរ�តិ។ 

9d. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ប្រកូមសុ�ល�ម៌�៏រ�ឹមាសំុប្រមាប់ការប្រសាវប្រជាវ ន��ការអភ�វឌីឍចំង្កើពា�សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ39

ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតក្មេ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំ្សក្រមាប់អៃកក្រសាវ័ក្រ�វ័ដែ�លក្មេ�ើីការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ រមួទាំងំ
ការពិិចាំរ�ក្របកបក្មេដាយក្របសិ្សទភិាពិក្មេលីសិ្សទិិកុមារ�ដែផ្សាៃកច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការក្រសាវ័ក្រ�វ័។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�លការដែណ៍នា�ំាស់្សលាស់្សអំពីិការ
ក្របម�លទិនុៃន័ុយ និុងការដែថាងបញ្ហាា ក់ពីិក្រកមសី្សល�ម៌ និុងសិ្សទិិពីិការ�ំក្មេណី៍រការទិនុៃន័ុយរបស់្សកុមារ។ ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុរបស់្ស កុមារគួឺរដែត�
ការពិិចាំរ��មីងក្មេ�កៃងុក្រកបខ័័ណ៍ឌ ក្រកមសី្សល�ម៌ស្សក្រមាប់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុងការអភិវ័ឌីឍស្សតីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ រមួ
ទាំងំកៃងុសាា នុភាពិច្នៃនុការ��លក្មេក្របីក្របាស់្សផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុសាធារណ៍ៈ។

9e. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ សុប្រមាប់ការប្របមូលព័ត៌មាន
និុយតករដែ�លក្មេ�ើីការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែតបក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ ស្សក្រមាប់ការក្របម�លព័ិត៌មានុដែ�លនឹុងអនុុញ្ហាា តឱ្យយ
ពួិកក្មេគឺក្រតតួពិិនិុតយ និុងវាយតច្នៃមាក្របសិ្សទភិាពិច្នៃនុសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញកៃងុបរបិទក្មេផ្សាសងៗ�ៃ  និុងផ្សាលបាះពាល់ដែ�លវាមានុក្មេលី
កុមារក្រកមុក្មេផ្សាសងៗ។ ការតាមដានុ និុងវាយតច្នៃមាស្សកមេភាពិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញគួឺរដែត�ដែផ្សាៃកច្នៃនុ�ំក្មេណី៍រការក្រសាវ័ក្រ�វ័ និុង
ការអភិវ័ឌីឍ។

9f. ង្កើប�កូសុ�ទំធ�ឱ្យយចូលង្កើប្រប�ទំ�នែន័យរបស់ុប្រកូមុ�ុុនឯកូជីនជាប្របង្កើយ៉ាជីន៍សាធ្លារណ៍ៈ
ក្រកបខ័័ណ៍ឌ គួឺរដែតក្រតវូ័បានុបក្មេងើីតក្មេ�ងីក្មេដាយក្របព័ិនិុផ្សាសពិើផ្សាាយស្សងាម ក្មេ�ីយក្រកមុ�ីុនុក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្រតវូ័ដែតដែ�ករដំែលកទិនុៃន័ុយរបស់្សពួិកក្មេគឺ ក្មេ�ីមីី
�កំ្រទ�ល់ការក្រសាវ័ក្រ�វ័ស្សក្រមាប់�ផ្សាលក្របក្មេយ៉ាជីន៍ុលអបំផុ្សាតរបស់្សកុមារ។

9g. ប្រតវូប្រ�កូ�ថាទំ�នែន័យ ន��សុិ�ត�មានភាពពាក់ូព័នធង្កើ�នះ�បរបិទំ
មា�ដែ�លស្សាិតិគួឺរដែតឆ្លុះាុះបញ្ហាេ ងំពីិទិ�ាភាពិកៃងុក្រស្សកុ ក្មេ�ីមី�ីកំ្រទ�ល់កក្រមិតច្នៃនុការយល់�ឹង និុងការក្មេឆ្លុះាីយតបក្មេ�នឹុងបញ្ហាា �តិ។ ពួិកក្មេគឺគួឺរដែត
អនុុញ្ហាា តឱ្យយមានុការក្រតតួពិិនិុតយផ្សាលបាះពាល់ឆ្លុះាងក្រពំិដែ�នុ។

39. កុមារ និុងវ័�តទិនុៃន័ុយ៖ សិ្សទិិ និុងសី្សល�ម៌ក្មេ�កៃងុពិិភពិទិនុៃន័ុយ�ំ, ម�លនិុ�ិកុមាររបស់្សអងាការស្ស�ក្រប��តិ ឆ្នាំៃ  ំ2017។

https://www.unicef-irc.org/publications/907-children-and-the-data-cyclerights-and-ethics-in-a-big-data-world.html


10    កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការជាសុកូល

10a. បង្កើ�ើ�តប្រកូបខ័្ញុំណ៍ឌ ទំំន្ទាក់ូទំំន��ាូវការ (ឧ. អនុសុសរណ៍ៈង្កើយ៉ា�យល់�ែ  [MoU]) ជាមួយ សុ��មន៍សុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអន
ឡាញកូែុ�តំបន់ ន��ព�ភពង្កើលាកូ
ការពិក្រងឹងកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុតរ�តិក្មេ�ីមីពីិក្រងឹងសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញក្មេ�ទ�ទាំងំពិិភពិក្មេលាកគឺឺមានុសារៈសំ្សខាន់ុ កៃងុ
ការធានាសុ្សវ័តាិភាពិ�ស្សកល។ ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតបក្មេងើីតឱ្យយមានុកិ�េស្ស�ការ�ផ្សាា�វ័ការស្សក្រមាប់ឯកជីនុសាធារណ៍ៈរមួ�ៃ  ការវ័និិុក្មេយ៉ាគឺ
ភាពិ�ច្នៃ�គឺ�កៃងុវ័ស័ិ្សយដែ�លទាំក់ទងនឹុងស្សនុតិសុ្សខ័តាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ ការកសាងស្សមតាភាពិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ, 
ការបក្មេងើីតថេី ការអនុុវ័តត�ាប់ ក្របព័ិនិុយុតតិ�ម៌ និុងការអប់រ ំ�ក្មេ�ីម។

10b. ចុ�ង្កើឈ្លាម �ង្កើប្រប�ប្រ�ស់ុឧបកូរណ៍៍ចាប់កូែុ�តំបន់ ន��អនីរជាត� ផ្នែ�លង្កើល�កូកូមពស់ុ�ល់កូ�ចចសុ�ប្របត�បតី�ការង្កើល�
ផ្នែ�ែកូសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតកំណ៍ត់អតតស្សញ្ហាា ណ៍ឧបករណ៍៍សំ្សខាន់ុៗកៃងុតំបន់ុ និុងអនុតរ�តិ ដែ�លនឹុងអនុុញ្ហាា តឱ្យយពួិកក្មេគឺ ស្ស�ការ�មួយក្របក្មេទស្ស
ក្មេផ្សាសងៗក្មេលីដែផ្សាៃកដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។ ក្មេនុះគួឺរដែតរមួបញ្ញេ�ល កៃងុ�ំក្មេ�មរបស់្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀត៖ កិ�េក្រពិមក្មេក្រពិៀងអនុតរ�តិ
ស្សតីពីិកិ�េស្ស�ក្របតិបតតិការអនុុវ័តត�ាប់, ការអនុុវ័តតលអបំផុ្សាតអនុតរ�តិ, កមេវ័�ីិអនុតរ�តិដែ�លអា�ផ្សាតល់�នុធានុស្សក្រមាប់កិ�េស្ស�ក្របតិបតតិ
ការក្មេលីដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងលទភិាពិទទួលបានុ សិ្សទិិមនុុស្សស ឬបទដាា នុពាក់ព័ិនិុ ដែ�លនឹុងជួីយស្សក្រមលួ�ល់កិ�េ
ស្ស�ក្របតិបតតិការរវាងក្របក្មេទស្សនានា។

10c. កំូណ៍ត់ប្របង្កើទំសុនៃ��ូ ន��អ�គការន្ទាន្ទាផ្នែ�លអាច�ីល់�ំរ ូន��ការ�បំ្រទំសុមរមយ សុប្រមាប់ការអភ�វឌីឍសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធ
អនឡាញ
ក្របដែ�ល�មិនុចាំបំា�់ក្មេទ កៃងុការចាំប់ក្មេផ្សាតីមការអភិវ័ឌីឍក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយថេីស្សនាា ង។ ក្របក្មេទស្សនានាគួឺរដែតដែស្សើងរក ឧទាំ�រណ៍៍�េ ល់ខ័ាួនុ
របស់្សពួិកក្មេគឺពាក់ព័ិនិុស្សិីពីិក្រកបខ័ណ៍ឌ សុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ និុងឧបករណ៍៍ដែ�លពួិកក្មេគឺអា�ក្មេក្របី និុងស្សក្រមប បរបិទ�េ ល់ខ័ាួនុ
របស់្សពួិកក្មេគឺ។ ការដែ�ករដំែលកព័ិត៌មានុអំពីិបញ្ហាា ក្របឈម និុងបញ្ហាា ដែ�លជួីបក្របទះកៃងុដែផ្សាៃកសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញអា�នឹុង
មានុតច្នៃមា�ស់្សស្សក្រមាប់ការក្មេ�ើីដែផ្សានុការ ការអភិវ័ឌីឍ និុងការអនុុវ័តតក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។

10d. �បំ្រទំប្របង្កើទំសុង្កើ�ស�ង្កើទំៀតផ្នែ�លបង្កើ�ើ�តង្កើ�លនង្កើយ៉ា�យសុុវតិ�ភាពកុូមារតាមប្របព័នធអនឡាញ
ក្មេ�ក្មេពិលស្សមក្រស្សប ស្ស�មដែ�ករដំែលក�ាប់គំឺរ � ក្រកបខ័័ណ៍ឌ បទបីញ្ញាតតិ ក្មេមក្មេរៀនុដែ�លបានុក្មេរៀនុ ឬស្សមាា រក្មេផ្សាសងក្មេទៀតដែ�ល អា�ក្មេក្របីក្របាស់្សបានុ
ក្មេដាយក្របក្មេទស្សក្មេផ្សាសងក្មេទៀតក្មេ�ីមីបីក្មេងើីតក្រកបខ័័ណ៍ឌ  និុងក្មេ�លនុក្មេយ៉ាបាយស្សិីពីិសុ្សវ័តាិភាពិកុមារតាមក្របព័ិនិុអនុឡាញ។40

40. See for example the Australian eSafety Commissioner’s International Leadership and Collaboration Materials, 2021.

https://www.esafety.gov.au/key-issues/tailored-advice/international
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