កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ ស្តីី� ពីី សុុ វ ត្ថិិ� ភា ពកុុ មា រតាមប្រ�ព័័ ន្ធធ អ នឡាញ

បង្កើ�� ើ តកូូន ផ្នែ�ែកសុុវត្ថិ� ិភាព
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ការពិិតមួួយ

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

អារម្ភភកថា

អំំ ពីី ជាមូូ លដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�នៃ� 5Rights
ការកសាងពិិភពឌីី ជីីថលដែ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ សមនឹឹ ងទទួួលបាន
5Rights បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ថ្មីី� បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ ត បង្កើ�ើ�តស្តតង់់ដារបច្ចេ�េកទេ�ស បោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយការស្រា�វជ្រា�វ បញ្ហាាប្រ�ឈមដែ�ល
បានពីីរបាយការណ៍៍ និិ ងធានាថាសិិ ទ្ធិ�ិ និិ ងតម្រូ�ូវការរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់់ និិ ងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជាអាទិិភាពនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល។
ចំំ ណុុចផ្តោ�ោតសំំ ខាន់់ របស់់ យើ�ើ ងគឺឺទៅ�លើ�ើការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន ហើ�ើយការងាររបស់់ យើ�ើ ងត្រូ�ូវបានលើ�ើកឡើ�ើង និិ ងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
យ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយនៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក។ យើ�ើងធ្វើ�� ើការជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាល ស្ថាាប័័ នអន្តតររដ្ឋាាភិិបាល សមាគមវិិជ្ជាាជីី វៈៈ សាលា រៀ�ៀន អាជីី វកម្មម
ិ របស់់ មនុុស្សស
អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងកុុមារ ដូូច្នេះ�ះ�ផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលអាចជះះឥទ្ធិិ�ពលជាវិិជ្ជជមានលើ�ើបទពិិសោ�ធន៍៍ជីីវិត
វ័ ័យក្មេ�ង
េ ។ កុុមារ ឬមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ គឺឺជាបុុគ្គគលដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម 18 ឆ្នាំំ� ដូូចដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យអនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ។
ការបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយនេះ�ះត្រូ�ូវបានផលិិ តឡើ�ើងដោ�យមានការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពីីមូូលនិិ ធិិដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាា (End Violence Fund)
តាមរយៈៈគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម សុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ិិ�នធឺឺណិិត (Safe Online) របស់់ ខ្លួួ�ន។ មូូលនិិ ធិិដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាា (End Violence
Fund) ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដល់់ កម្មមវិិធីីដែ�លផ្តតល់់នូូវដំំណោះ�ះស្រា�យជាក់់ស្តែ�ែង និិ ងប្រ�កបដោ�យភាពច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ ត ដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីី
ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានតាមប្រ�ព័័ន្ធធ។ មតិិ ការរកឃើ�ើញ ការសន្និិ�ដ្ឋាាន និិ ងអនុុសាសន៍៍ ដែ�លបានបង្ហាាញនៅ�ទីីនេះ�ះគឺឺជាគំំនិិតនៃ�
សិិ ទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាានទាំំង 5 ហើ�ើយមិិ នឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីមូូលនិិ ធិិដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាា (End Violence Fund) នោះ�ះទេ�។
ិ

2
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5RIGHTS

មាតិិ កា

ទំំព័័រមាតិិកា

= សូូមមកកាន់់ទីីនេះ�ះសម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ៗ

01

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

6

02

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា

9

03

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារ
មានសារៈៈសំំ ខាន់់

15

04

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាងដែ�លអ្ននកបង្កើ�� ើតោ�
លនយោ�បាយគួួ រពិិចារណា

25

05

ចំំ ណុុចសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

37

06

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

169

07

សន្ទាានុុ ក្រ�ម

174

08

គោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ

180
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អារម្ភភកថា
“នៅ�ក្នុុ�ងពេ�លវេ�លាដែ�លមិិនធ្លាាប់់ មានពីីមុុ នមកនេះ�ះ ថាមពល ការសន្យាា
និិងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ នៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលមិិនអាចត្រូ�ូវបានគេ�ប៉ាាន់់ ស្មាា នបាន
ឡើ�ើយ។ ការរួ ួបរួ ួមគ្នាានឹឹងអាចឱ្យយសហគមន៍៍ អន្តតរជាតិិធានាថាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់គោ�លបំំ ណងល្អអ ស្វែ�ែងរកឱកាសដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ផលប៉ះះ�ពាល់់ របស់់ វា និិងធានាថាវាបង្ហាាញពីីកម្រិ�ិតទីីលានលេ�ងសម្រា�ប់់
ទាំំងអស់់ គ្នាា ។
មនុុ ស្សសជំំ នាន់់ក្រោ��យនឹឹងវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ថាតើ�ើមនុុ ស្សសជំំ នាន់់នេះ�ះចាប់់ យកឱកាស
ដែ�លបង្ហាាញដោ�យយុុគសម័័យនៃ�ការពឹឹងពាក់់ គ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកតាមឌីី ជីីថល
ដែ�រឬទេ�។ ឥឡូូវនេះ�ះដល់់ ពេ�លដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�� ើសកម្មភា
ម ពហើ�ើយ»។
António Guterres

អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល ខែ�មិិ ថុុនា ឆ្នាំំ� 2020

អារម្ភភកថា
“យើ�ើងមិិនអាចកសាងអនាគតប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពបានទេ� លុះះ�ត្រា�តែ�យើ�ើង
អាចធានាថាកុុមារអាចធំំ ឡើ�ើងដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពពីីអំំពើ�ើហិិង្សាា
និិងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ រួ ួមទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីីជីីថលផងដែ�រ។ ស្រ�បពេ�លដែ�ល
ិ ័ យអំំពីីថាតើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាព
ស្ថិិ�តនៅ�ជាគោ�លការណ៍៍ យើ�ើងទាំំងអស់់ គ្នាា មានចក្ខុុ�វិស័
និិងការបើ�ើកដំំ ណើ�ើ រការពិិភពឌីីជីីថលគួួរតែ�ផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារដូូចម្តេ�េច អ្វីី�ៗកាន់់ តែ�
ស្មុុ�គស្មាា ញ នៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងចាប់់ ផ្តើ�� ើមបកប្រែ��វាទៅ�ជាគោ�លនយោ�បាយ
បទបញ្ជាា សកម្មមភាព និិងផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមជាក់់ស្តែ�ែង។
ក្តីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់ យើ�ើងគឺឺថា កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារលើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត
នេះ�ះគឺឺ ជាដំំ ណោះ�ះស្រា�យចំំ ពោះ�ះបញ្ហាានេះ�ះ ដែ�លជាការណែ�នាំំជាក់់ ស្តែ�ែង
សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយដែ�ល 'ធ្វើ�� ើឱ្យយស្មុុ�គស្មាា ញ' បញ្ហាាសំំ
ខាន់់ ៗដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យ ប្រ�សិិ នបើ�ើយើ�ើងចង់់ ធ្វើ�� ើឱ្យយអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តមាន
សុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ កុុមារ។”
Dr. Howard Taylor

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
មូូលនិិ ធិិដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាា (End Violence Fund)

4

ថតឯកសារប្រ�ព័័ន្ធធ
8 ធាតុុ

105 MB នៅ�ក្នុុ�ង DISK

ផ្នែ�ែកទីី 1

01

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

6

02

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា

9

03

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារ
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សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម
នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កដែ�លមានទំំនាក់់ទំំនងកាន់់ តែ�ខ្លាំំ�ងឡើ�ើង តម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងការបើ�ើកដំំ ណើ�ើ រការមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលសម្រា�ប់់
កុុមារមិិ នដែ�លងាយស្រួ�ួលនោះ�ះទេ�។ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយនៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�កកំំពុុងធ្វើ�� ើការដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ច្បាាប់់ នៃ�ការចូូលរួ ួម
រវាងកុុមារ និិ ងពិិភពឌីី ជីីថល។ គ្មាានកន្លែ�ែងណាដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�គូូសបញ្ជាាក់់ច្រើ��ើនជាងនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះផ្សាាយផែ�នទីីផ្លូូ�វសហប្រ�តិិបត្តិិ�
ការឌីី ជីីថលរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិនោះ�ះទេ�។1 កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�អ្ននកបង្កើ�ើ�ត
ិ ី សាស្រ្ត�តដែ�លអាចចូូលដំំ ណើ�ើ រការបាន និិ ងជាក់់ស្តែ�ែងក្នុុ�ងការកសាងពិិភពឌីី ជីីថល
គោ�លនយោ�បាយ និិ ងអ្ននកអនុុវត្តត ដោ�យផ្តតល់់ជូូននូូវវិធី
ដែ�លគាំំទ្រ�កុុមារ ដែ�លអាចឱ្យយពួួកគេ�រីីកចម្រើ��ើនទាំំងលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។
� នាថាពិិភពឌីីជីីថលមានសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ និិងគោ�រពសិិទ្ធិ�រិ បស់់
ប្រ�អប់់ ឧបករណ៍៍គូូសបញ្ជាាក់់ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វដែ�លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីីធា
កុុមារ។ វាបែ�ងចែ�កកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នជាប្រ�ធានបទចំំនួួនដប់់ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការអនុុវត្តកិ
ត ិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង និិងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌអន្តតរជាតិិសំំខាន់់ៗ
ដូូចខាងក្រោ��ម៖ គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព (SDGs) សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�របស់់ UNCRC លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ
ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីីជីីថល ការឆ្លើ�ើ�យតបថ្នាាក់់ជាតិិគំំរូូអំំពីី WeProtect Global Alliance និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍
អន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីការការពារកុុមារលើ�ើបណ្តាា ញអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះមិិ នស្វែ�ែងរកការជំំ នួួសកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង និិ ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌថ្នាាក់់តំំបន់់ ជាតិិ ឬអន្តតរជាតិិដែ�លមានស្រា�ប់់ នោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្តតល់់នូូវ
ិ ពិិភពលោ�ក ស្លាាកសញ្ញាាលម្អិិ�ត ខិិតទៅ�ជិិ តតំំបន់់ គោ�លនយោ�បាយនីី មួួយៗ និិ ងកំំណត់់សកម្មមភាព
ឧទាហរណ៍៍ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតពីីជុំំ�វិញ
ដែ�លបុុគ្គគល និិ ងក្រុ� ុមទទួួលខុុសត្រូ�វលើ់�់�
ភារកិិច្ចចនៃ�ការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដែ�លត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�។ ដូូចនេះ�ះ វាគឺឺជាឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់
ូ
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយមកពីីទូូទាំំង ពិិភពលោ�កដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លពួួកគេ�មានរួ ួចហើ�ើយ។
ការធានាសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតមិិ នមែ�នគ្រា�ន់់ តែ�ជាការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�៖ វាមានន័័ យថាការរចនា
យ៉ាាងសកម្មមក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ កុុមារគ្រ�ប់់ រូូប។ មានមនុុស្សសម្នាាក់់ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មបីី នាក់់តាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដែ�ល
ិ របស់់ កុុមារមានន័័ យថាវាត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យភាព
មានអាយុុក្រោ��ម 18 ឆ្នាំំ� ចំំ ណុុចកណ្តាា លនៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលក្នុុ�ងជីី វិត
ឯកជន សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ�តាមការរចនា និិ ងតាមលំំ នាំដើំ �ើ ម។ វិិធីីសាស្រ្ត�តបង្កាា រ និិ ងរួ ួមនេះ�ះត្រូ�ូវបានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងនៅ�ក្នុុ�ង
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ដោ�យផ្តតល់់នូូវផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វសម្រា�ប់់ រដ្ឋាាភិិបាល រដ្ឋឋជាតិិ និិ ងអង្គគការនានាក្នុុ�ងការកសាង ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញ ឬកែ�លម្អអ
គោ�លនយោ�បាយ និិ ងការអនុុវត្តតរបស់់ ពួួកគេ�ទាក់់ទងនឹឹ ងសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ។ នេះ�ះនឹឹ ងអនុុញ្ញាាតឱ្យយខ្សែ�ែសង្វាាក់់នៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�
ចូូលរួ ួមតាមផ្នែ�ែករបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើការឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកវិិធីីសាស្រ្ត�តជាសកលចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�លនឹឹ ងវិិវឌ្ឍឍទៅ�តាម
ពេ�លវេេលា។ កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ប្រើ��ើដោ�យអ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក រួ ួមទាំំងអ្ននកនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សដែ�លទើ�ើបចូូលរួ ួមថ្មីី� និិ ងអាចចូូលប្រើ��ើបាន និិ ងអាចផ្ទេ�េរបានទៅ�រកបរិិបទ និិ ងកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗ។
ក្នុុ�ងនាមមូូលនិិ ធិិ 5Rights និិ ងសហគមន៍៍ របស់់ យើ�ើ ង ខ្ញុំំ��ចង់់ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះអគ្គគលេ�ខាធិិ ការ លោ�ក Antonio Guterres សម្រា�ប់់
ិ ័ យរបស់់ គាត់់ក្នុុ�ងការផ្តតល់់នូូវផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វសម្រា�ប់់ ពិិភពលោ�កដែ�លតភ្ជាាប់់ គ្នាា និិ ងសម្រា�ប់់
ភាពជាអ្ននកដឹឹ កនាំំប្រ�កបដោ�យចក្ខុុ�វិស័
ការទទួួលស្គាាល់់ ថា ប្រ�សិិ នបើ�ើ ពិិភពលោ�កដែ�លតភ្ជាាប់់ មិិនមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងការគោ�រពសិិ ទ្ធិ�សម្រា�ប់
ិ
់ កុុមារ នោះ�ះវានឹឹ ងមិិ នបំំពេ�ញតាម
ការសន្យាារបស់់ ខ្លួួ�នអំំពីីពិិភពលោ�កដែ�លប្រ�សើ�ើរជាងសម្រា�ប់់ ទាំង
ំ អស់់ គ្នាានោះ�ះទេ�។ ខ្ញុំំ��ក៏៏ចង់់ទទួួលស្គាាល់់ ផងដែ�រថា ការងារដំំ បូូងដែ�ល
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះផ្អែ�ែកលើ�ើត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងនាមរដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា ហើ�ើយយើ�ើងមានអំំណរគុុណចំំពោះ�ះការគាំំទ្រ�របស់់
ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការអនុុញ្ញាាតឱ្យយយើ�ើងប្រើ��ើប្រា�ស់់ វានៅ�ទីីនេះ�ះ។ យើ�ើងក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះសាស្រ្តា�ាចារ្យយ Julia Davidson OBE និិ ងជ
បណ្ឌិិ� ត Susie Alegre ចំំ ពោះ�ះការរួ ួមចំំ ណែ�ករបស់់ ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងឯកសារនេះ�ះ។ យើ�ើងក៏៏មានបំំ ណងចង់់ ទទួួលស្គាាល់់ ការគាំំទ្រ�ដ៏៏សប្បុុ�រសនៃ�
មូូលនិិ ធិិដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាា (End Violence Fund) ដែ�លអាចឱ្យយយើ�ើងបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតសម្រា�ប់់
រដ្ឋាាភិិបាលរវ៉ាាន់់ដា ហើ�ើយដែ�លក្រោ��យមកបានឃើ�ើញសក្តាា នុុពលក្នុុ�ងការប្រែ��ក្លាាយវាទៅ�ជាអ្វីី�មួួយដែ�លប្រ�ទេ�សទាំំងអស់់ អាចទទួួលបាន
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ។
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ផ្តតល់់នូូវចំំណេះ�ះដឹឹ ង និិ ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់ វាចំំ ពោះ�ះការងាររបស់់ អ្ននកដទៃ�ជាច្រើ��ើន។ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មនោះ�ះរួ ួមមាន
គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ សម្ព័័�ន្ធធ WeProtect Global Alliance, End Violence Global Fund, University
of East London, University of Rwanda, មូូលនិិ ធិិ 5Rights និិ ងរដ្ឋឋជាច្រើ�ើ�ន អង្គគការអន្តតររដ្ឋាាភិិបាលពិិភពលោ�ក និិ ងសាលា ការការពារ
កុុមារ និិ ងសហគមន៍៍ អនុុវត្តតលើ�ើ ការងារដែ�លវាត្រូ�ូវបានកសាង។ យើ�ើងទទួួលស្គាាល់់ ពួួកគេ�ទាំំងអស់់ ហើ�ើយអរគុុណពួួកគេ�សម្រា�ប់់ ការងារ
ិ ី សាស្រ្ត�តរបស់់ ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះកុុមារ និិ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
ការប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តត និិ ងការរួ ួមចំំ ណែ�ករបស់់ ពួួកគេ�។ សំំ ខាន់់ ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត វាផ្តតល់់វិធី
េ រាប់់
រយនាក់់ ដែ�លបានប្រា�ប់់ យើ�ើ ងថា ពួួកគេ�ចង់់ ចូូលរួ ួមជាមួួយពិិភពឌីី ជីីថល ប្រ�កបដោ�យភាពច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ ត សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងដោ�យមិិ នភ័័យខ្លាាច៖
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះគឺឺជារបស់់ ពួួកគេ�។
Baroness Beeban Kidron OBE
ស្ថាាបនិិ ក និិ ងជាប្រ�ធាន មូូលនិិ ធិិ 5Rights

1.

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។

6

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“តាមរយៈៈការសរសេ�រសារបង្ហោះ�ះ � ខ្ញុំំ��
ចែ�ករំំលែ�កទស្សសនៈៈរបស់់ ខ្ញុំ��ទាក់
ំ
់ ទងនឹឹង
ភាពជាស្ត្រី�ី� ព្រោះ��ះមនុុ ស្សសកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�ននឹឹង
អានវា ដូូ ចដែ�លអ្ននករាល់់ គ្នាាប្រើ��ើ ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមដែ�រ»។
- ប៉ាាគីីស្ថាា ន, 16

“ខណៈៈពេ�លដែ�លពិិភពពិិតអាចដាក់់ កម្រិ�ិ ត
ពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុ ស្សសអាចបញ្ចេ�េញមតិិ
ដោ�យខ្លួួ�នឯង ពិិភពឌីី ជីីថលមិិនគួួ រ
ដាក់់ កម្រិ�ិ តលើ�ើការបញ្ចេ�េញមតិិនោះ�ះទេ�។
- នូូ វែ�លសេ�ឡង់់ , 17

7

ថតឯកសារប្រ�ព័័ន្ធធ
8 ធាតុុ

105 MB នៅ�ក្នុុ�ង DISK

ផ្នែ�ែកទីី 2

01

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

6

02

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា

9

03

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារ
មានសារៈៈសំំ ខាន់់

15

04

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាងដែ�លអ្ននកបង្កើ�� ើតោ�
លនយោ�បាយគួួ រពិិចារណា

25

05

ចំំ ណុុចសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

37

06

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

169

07

សន្ទាានុុ ក្រ�ម

174

08

គោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ

180

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ

របៀ�ៀបប្រើ��ើ វា

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញផ្តតល់់នូូវ
ឧបករណ៍៍ជាក់់ស្តែ�ែងដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយមកពីី
ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�កបំំ ពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចអន្តតរជាតិិរបស់់ ពួួកគេ�លើ�ើសិិ ទ្ធិ�ិ
កុុមារ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
សម្រា�ប់់ ឯកសារមួួយចំំ នួួននេះ�ះនឹឹ ងក្លាាយជាចំំ ណុុចចាប់់ ផ្តើ�ើ� ម
សម្រា�ប់់ អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតវានឹឹ ងផ្តតល់់ឱកាសមួួយដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើល
គោ�លនយោ�បាយបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិ ងការអនុុវត្តតរបស់់ ពួួកគេ�ចំំ ពោះ�ះ
ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ អន្តតរជាតិិ។ វាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�
ជា 'ប្រ�ទេ�សអព្យាាក្រឹ�ឹត' ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ ដែ�ល
ធ្វើ�� ើការជាមួួយការវិិភាគអំំពីីបរិិបទជាតិិរបស់់ ពួួកគេ� អាចប្រើ�ើ�វាដើ�ើម្បីី�
វាយតម្លៃ�ៃ និិ ងជូូនដំំ ណឹឹងអំំពីីដំំណើ�ើ ររបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�បញ្ចូូ�លសិិ ទ្ធិ�ិ
កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍រួ ួមមាន៖
•

គោ�លនយោ�បាយ 'គំំរូូ' ដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយ និិ ងរឹឹងមាំំលើ�ើ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ជាវិិធីីសាស្រ្ត�តមួួយដែ�ល
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយអាចអនុុវត្តត ឬកសាងឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�
ធានាបាននូូវការសម្រ�បសម្រួ�ួលប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៅ�
ទូូទាំំងដែ�នសមត្ថថកិិច្ចច។

•

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់ សម្រា�ប់់
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍ
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារតាមលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត

•

បញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងឧបករណ៍៍សវនកម្មមផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយអាចប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃ និិ ង
កែ�លម្អអសកម្មមភាពបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិ ងដែ�លបានគ្រោ��ងទុុករបស់់
ប្រ�ទេ�សពួួកគេ�សម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត

•

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប និិ ងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់ឯកសារ
មូូលដ្ឋាានជាសកល

•

សទ្ទាា នុុក្រ�មនៃ�ពាក្យយគន្លឹះះ��ដែ�លប្រើ��ើក្នុុ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើអ៊ិិ�ន
ធឺឺ ណិិត និិ ងគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារលើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិត

•

ផ្លាាកសញ្ញាាសម្រា�ប់់ ឧទាហរណ៍៍ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត និិ ង
ព័័ត៌៌មានពីីប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងៗ

•

ដ្យាាក្រា�ម និិ ងសម្ភាារពន្យយល់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ជួួយភ្ជាាប់់ គំំនិិត
គោ�លនយោ�បាយទៅ�កាន់់ បណ្តាា ញផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួ ួមទាំំងមន្ត្រី�ី�
រាជការ និិ ងសង្គគមស៊ីី�វិិលផងដែ�រ។

វាឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងការអំំពាវនាវឱ្យយមានសកម្មមភាពរបស់់
អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិនៅ�ក្នុុ�ងផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វ
សម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល (ឆ្នាំំ� 2020) របស់់ គាត់់
ដោ�យនាំំមកនូូវធនធានមូូលដ្ឋាានរួ ួមគ្នាា ៖ យោ�បល់់ ទូូទៅ�របស់់
UNCRC លេ�ខ 25 (2021) គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ សហភាពនៃ�
ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីការការពារកុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងគំំរូូ
ឆ្លើ�ើ�យតបថ្នាាក់់ជាតិិរបស់់ WeProtect Global Alliance ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់
នូូវធនធានជាក់់ស្តែ�ែងសម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយដើ�ើម្បីី�
ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ និិ ងធនធានរបស់់ វាមាននៅ�លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត
តាមរយៈៈ Childonlinesafetytoolkit.org និិ ងដោ�យការ
ទំំនាក់់ទំំនងទៅ� info@5rightsfoundation.com។
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របៀ�ៀបប្រើ��ើ វា

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ភាសាជារឿ�ឿងសំំខាន់់។ ពាក្យយដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងគិិតអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់កុុមារ និិងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់
កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។ ពាក្យយដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងកំំណត់់អាទិិភាពបញ្ហាា របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើង
ឆ្លើ�ើ�យតប ហើ�ើយជាសំំខាន់់ផងដែ�រគឺឺសមត្ថថភាពរបស់់យើ�ើង
ក្នុុ�ងការសហការ និិងអនុុវត្តត ឬគោ�រពសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារនៅ�តាមបណ្តាា
ប្រ�ទេ�សនានាប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព។ ខណៈៈពេ�លដែ�ល
បរិិបទជាតិិអាចមានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា វាចាំំបាច់់ណាស់់ដែ�ល
ច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តធំំ បំំផុុតដែ�លអាចប្រើ��ើគំំនិិត
ភាសា និិងនិិយមន័័យដែ�លត្រូ�ូវបានសម្រ�បសម្រួ�ួល និិង
អនុុញ្ញាាតឱ្យយមានកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តច្បា
ត ាប់់
ក៏៏ដូូចជាកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការចម្រុះ�ះ�ប្រ�ទេ�ស និិងការយល់់ដឹឹង
កាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាយ។2 កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍រួ ួមមានសទ្ទាា នុុក្រ�ម
ដែ�លត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់់ជាអន្តតរជាតិិពីីគណៈៈកម្មាាធិិ ការ
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិងគោ�លការណ៍៍ណែ�
នាំំលុចសំ
ុ ំបួួរ ដែ�លជួួយផ្តតល់់ជាទម្រ�ង់់ គំំរូូសម្រា�ប់់ភាសាដែ�ល
បានប្រើ��ើ។3
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍បំំ ពេ�ញបន្ថែ�ែម និិងរំំលេ�ចគំំរូូដែ�លបានអភិិវឌ្ឍឍ
យ៉ាាងល្អអរួ ួចហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ទិិដ្ឋឋភាពជាក់់លាក់់នៃ�សុវត្ថិិ�
ុ ភាព
របស់់កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
ធនធានមូូ លដ្ឋាានរួ ួមមាន៖

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

•

គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ (MNR) របស់់ WeProtect
Global Alliance គឺឺមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ជាពិិសេ�សទាក់់ទង
នឹឹ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ
កុុមារ (CSEA)។MNR គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏ សំំខាន់់ នៃ�
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ជាតិិណាមួួយសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់
កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។5 MNR គឺឺផ្តោ�ោតលើ�ើការជួួយ
ប្រ�ទេ�សនានាដើ�ើម្បីី�កសាងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ ពួួកគេ�
ចំំ ពោះ�ះការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានកុុមារ
លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាបង្ហាាញថាវាមិិ នអាចត្រូ�ូវបាន
ដោះ�ះស្រា�យតែ�ឯកឯងបានទេ� ហើ�ើយតម្រូ�ូវឱ្យយមានភាព
ចម្រុះ�ះ�នៃ�សមត្ថថភាពដ៏៏ ធំំទូូលាយមួួយដើ�ើម្បីី�ការពារ និិ ង
ដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពាន
លើ�ើកុុមារ ដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយមានការឆ្លើ�ើ�យតបថ្នាាក់់ជាតិិបាន
ពេ�ញលេ�ញ។ កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះផ្តតល់់នូូវធនធានដែ�ល
គាំំទ្រ�ដល់់ការអនុុវត្តត MNR។ កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាព
របស់់ កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតអាចជួួយអ្ននកហត្ថថលេ�ខីីនៃ�
MNR របស់់ WeProtect Global Alliance ដើ�ើម្បីី�ធានា
ថាពួួកគេ�មានសមត្ថថភាពជាស្ថាាប័័ នដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចបាន
នូូវគោ�លដៅ�របស់់ ខ្លួួ�ន និិ ងធានាថាកាតព្វវកិិច្ចចនៅ�ក្រោ��ម
យោ�បល់់ ទូូទៅ�ត្រូ�ូវបានបំំ ពេ�ញ។

•

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍
អន្តតរជាតិិ (ITU) ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត
ឆ្នាំំ� 2020 គឺឺជាបណ្តុំំ��នៃ�អនុុសាសន៍៍ និិ ងឧបករណ៍៍
ដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយសម្រា�ប់់ អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ អំំពីី
វិិធីីរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ ការអភិិវឌ្ឍឍមជ្ឈឈដ្ឋាានអ៊ិិ�នធឺឺ ណិិត
ប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងផ្តតល់់អំំណាចដល់់កុុមារ
និិ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ។ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានសម្រ�បតាម
គោ�លដៅ�សំំ ខាន់់ ៗចំំ នួួនបួួន៖ កុុមារ ឪពុុកម្តាា យ/
អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកអប់់ រំំ អ្ននកបង្កើ�ើ�តឧស្សាាហកម្មម និិ ង
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ។ សម្រា�ប់់ គោ�លដៅ�នីី មួួយ
ៗ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំគឺឺសំំដៅ�លើ�ើការដើ�ើ រតួួជាប្លលង់់មេ�
ដែ�លអាចត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួល និិ ងប្រើ��ើប្រា�ស់់ តាមរបៀ�ៀប
ដែ�លស្រ�បតាមទំំនៀ�ៀមទម្លាាប់់ និិ ងច្បាាប់់ ជាតិិ ឬមូូលដ្ឋាាន
និិ ងដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ និិ ង
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ទាំំងអស់់ ដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម 18.6

•

សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ិ
កុុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល គឺឺជាឧបករណ៍៍ដ៏៏
សំំ ខាន់់ សម្រា�ប់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ង
បរិិបទនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។ នៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ
គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�ក
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារពន្យយល់់ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លរដ្ឋឋគួួរអនុុវត្តតអនុុសញ្ញាា
ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល និិ ង
ផ្តតល់់ការណែ�នាំំអំំពីីនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� គោ�លនយោ�បាយ និិ ង
វិិធានការផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយការ
អនុុលោ�មតាមបានពេ�ញលេ�ញចំំពោះ�ះកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់
ពួួកគេ�ក្រោ��ម អនុុសញ្ញាា និិ ងពិិធីីសារដែ�លជាជម្រើ��ើស។4

2.

“គណៈៈកម្មាាធិិ ការផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ ថា រដ្ឋឋភាគីី ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ របស់់ ពួួកគេ� គិិតគូូរពីីវឌ្ឍឍនភាពបច្ចេ�េកវិិទ្យាា ដើ�ើម្បីី�ធានាថាការអនុុវត្តតរបស់់ ពួួកគេ�មិិ នត្រូ�វូ
បានលុុបចោ�លដោ�យការវិិវឌ្ឍឍនាពេ�លអនាគត និិ ងដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ងដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការព្រួ�ួយបារម្ភភដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាន រួ ួមទាំំងទម្រ�ង់់ ថ្មីី�នៃ�ការលក់់
អនឡាញ និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ។ ដោ�យមើ�ើលឃើ�ើញពីីលក្ខខណៈៈវិិវត្តតនៃ�បញ្ហាា រដ្ឋឋភាគីីគួួរតែ�វាយតម្លៃ�ៃជាទៀ�ៀងទាត់់ ហើ�ើយនៅ�ពេ�លដែ�លចាំំបាច់់ ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញ
នូូវច្បាាប់់ និិ ងគោ�លនយោ�បាយ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងគោ�លនយោ�បាយរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានអនុុម័័តតាមស្ថាានភាពពិិតដែ�លផ្លាាស់់ ប្តូូ�រយ៉ាាងឆាប់់ រហ័័ស។
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការអនុុវត្តតពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសនៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារស្តីី�ពីីការលក់់កុុមារ ពេ�ស្យាាកម្មមកុុមារ និិ ងរូូបភាពអាសអាភាសកុុមារ គណៈៈកម្មាាធិិ ការ
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារឆ្នាំំ� 2019។
វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយសព្ទទសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ,
ECPAT International, 2016។
ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect Global Alliance, 2015។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល, UNRC 2021។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត, សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។

3.
4.
5.
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របៀ�ៀបប្រើ��ើ វា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ធនធាន និិងក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌសំំ ខាន់់ ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ
សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើ
សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារលើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តរួ ួមមាន៖
•

គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យចីីរភាពរបស់់ អង្គគការ
សហប្រ�ជាជិិត។ គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យចីី រភាព
(SDGs) ចំំ នួួន 17 គឺឺជាចំំណុុចស្នូូលនៃ�របៀ�ៀបវារៈៈឆ្នាំ
ំ�
�
2030 សម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�កបដោ�យចីី រភាព។7 អនុុម័័ត
ដោ�យ ប្រ�ទេ�សជាសមាជិិ កអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ទាំំងអស់់ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� 2015 ។

•

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ សអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ស្តីី�ពីីធុុរកិិច្ចច និិងសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស។8 គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះ
កំំណត់់កាតព្វវកិិច្ចចលើ�ើ រដ្ឋឋភាគីី និិ ងលើ�ើអាជីី វកម្មមដើ�ើម្បីី�
ការពារ និិ ងគោ�រពសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស រួ ួមទាំំងសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារផងដែ�រ។

•

•

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ INSPIRE របស់់ អង្គគការសុុខភាព
ពិិភពលោ�ក៖ យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រទាំំងប្រាំ�ំពីី រដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់អំំពើ�ើ
ហិិង្សាាលើ�ើកុុ មារ។9 INSPIRE គឺឺជាកញ្ចចប់់ បច្ចេ�េកទេ�ស
ផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ប្រ�ទេ�សនានាក្នុុ�ងកិិច្ចចខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹ ងប្រែ��ងរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងឆ្លើ�ើ�យតប
ចំំ ពោះ�ះអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ។
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំស្តី� ពី
ី ីសេ�ចក្តីី�ព្រា�ងគោ�លនយោ�បាយរបស់់
អង្គគការ UNICEF ស្តីី�ពីី AI សម្រា�ប់់ កុុមារ10 ការណែ�នាំំ
នេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយ និិ ងការអនុុវត្តត AI របស់់
រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងវិិស័័យឯកជន និិ ងដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់
ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធ AI អាចរក្សាា ឬ
បំំ ផ្លាាញសិិ ទ្ធិ�ទាំ
ិ ង
ំ នេះ�ះ។

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រេ��វ៉ាាឡង់់នៃ�ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ និិងការរំំលោ�ភ
បំំ ពានលើ�ើកុុមារក៏៏ជាកង្វវល់់ ចម្បបងផងដែ�រ។ នៅ�ឆ្នាំំ�
2020 សម្ភាា ររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារចំំ នួួន 65
លានបំំ ណែ�កត្រូ�វូ បានរាយការណ៍៍ទៅ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ជាតិិសម្រា�ប់់ ការបាត់់ខ្លួួ�ន និិងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចលើ�ើកុ
ច
ុមារ
របស់់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ខណៈៈដែ�លជាច្រើ��ើនទៀ�ៀតមិិន
ត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ។11 សហគមន៍៍ អន្តតរជាតិិបានរួ ួបរួ ួម
គ្នាា ជាយូូរមកហើ�ើយក្នុុ�ងការសម្រេ��ចរួ ួមរបស់់ ខ្លួួ�នក្នុុ�ង
ការការពារកុុមារ។ ផ្អែ�ែកលើ�ើការដោះ�ះស្រា�យនោះ�ះ កិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ ជាតិិ និិង
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបច្ចេ�េកវិិទ្យាាធំំ ៗបានកើ�ើនឡើ�ើង ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិច្ចចការ
ជាច្រើ��ើនទៀ�ៀតអាចសម្រេ��ចបាន។
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកការអនុុ វត្តតការស្កែ�ែនកាន់់ តែ�
រឹឹងមាំ ំ និិងពន្លឿ�ឿ�នវិិធីី សាស្ត្រ�រចាប់់ យកដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើ
ការការពារ។ វិិធីី សាស្រ្ត�តនេះ�ះក៏៏ ត្រូ�វូ តែ�គាំំទ្រ�ដោ�យជំំ ហាន
នីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ�សំំខាន់់ ៗផងដែ�រ។ ក្នុុ�ងន័័ យនេះ�ះ ភាពជា
ដៃ�គូូ ពហុុភាគីី ដូូ ចជា WeProtect Global Alliance
និិងភាពជាដៃ�គូូ ជាសកលដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើ
កុុ មារ គឺឺ មានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍យ៉ាាងច្រើ�ើ� ន។
ប្រ�ភព៖ ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការ
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល
ខែ�មិិ ថុុនា ឆ្នាំំ� 202012

មានច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតនៅ�ថ្នាាក់់តំំបន់់ ជាតិិ និិ ងអន្តតរជាតិិ ដែ�លអាច
ពាក់់ព័័ន្ធធ ចំំ ពោះ�ះបរិិបទប្រ�ទេ�សជាក់់លាក់់ ឬផ្តតល់់នូូវគំំរូូពាក់់ព័័ន្ធធ
ជាសកល ដែ�លភាគច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
ពាក់់ព័័ន្ធធនៃ�ប្រ�អប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះ។

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពិិភពលោ�ករបស់់ យើ�ើ ង៖ របៀ�ៀបវារៈៈឆ្នាំំ� 2030 សម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�កបដោ�យចីី រភាព។ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2021។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីអាជីី វកម្មម និិ ងសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2011។ខ្ញុំំ��
បំំ ផុុសគំំនិិត៖ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រទាំំងប្រាំ�ំពីីរសម្រា�ប់់ ការបញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក ឆ្នាំំ� 2021។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីី AI សម្រា�ប់់ កុុមារ មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
របាយការណ៍៍ CyberTipline, មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច ឆ្នាំំ� 2020។
ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

របៀ�ៀបប្រើ��ើ វា

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងបានធ្វើ��វា
ើ
ពិិភពឌីី ជីីថលកំំពុុងផ្លាាស់់ ប្តូូ�រឥតឈប់់ ឈរ។ គោ�លនយោ�បាយ
សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតត្រូ�ូវតែ�មានឫសគល់់
នៅ�ក្នុុ�ងវិិធីីសាស្រ្ត�តសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�មានភាពបត់់បែ�ន
គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងហានិិ ភ័័យ និិ ងឱកាសដែ�ល
កំំពុុងវិិវត្តតនៅ�ពេ�លពួួកវាកើ�ើតឡើ�ើង។ ឧទាហរណ៍៍នៃ�ការអនុុវត្តត
ល្អអបំំផុុត និិ ងធនធានដែ�លអាចចែ�ករំំលែ�កបានគឺឺ កញ្ចចប់់
ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតស្វែ�ែងរកការ
បំំ ពេ�ញតម្រូ�ូវការនេះ�ះដោ�យផ្តតល់់នូូវសកម្មមភាពដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយ
ជាច្រើ��ើនសម្រា�ប់់ គោ�លនយោ�បាយដែ�លអាចទទួួលយកបាន។
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍គឺឺជាផលិិតផលនៃ�ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ពីី
ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក ដោ�យគិិតគូូរពីីការយល់់ ដឹឹងពីីគ្រ�ប់់ទ្វីី�ប និិ ង
ទីីតាំង
ំ រាប់់ ចាប់់ពីីរដ្ឋឋកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍលើ�ើកោះ�ះតូូចៗ រហូូតដល់់
ប្រ�ទេ�សឧស្សាាហកម្មមធំំ ៗ និិ ងអ្វីី�ៗនៅ�ចន្លោះ�ះ�នោះ�ះ។13 យើ�ើងបាន
ពិិគ្រោះ��ះជាមួួយអ្ននកជំំ នាញអន្តតរជាតិិមកពីីមជ្ឈឈដ្ឋាានជាច្រើ��ើន រួ ួម
ទាំំងឧស្សាាហកម្មម អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ និិ ងសាលា។
សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ នេះ�ះធ្វើ��ឡើើ �ើងដោ�យមូូលនិិ ធិិ 5Rights ដែ�ល
មានទីីស្នាាក់់ការនៅ�ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ហើ�ើយត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�
ដោ�យសហសេ�វិិកនៅ�អឺឺរ៉ុុ�ប អាមេ�រិិកខាងជើ�ើង និិ ងអូូស្ត្រា�ាលីី
និិ ងដោ�យដៃ�គូូ14 ដែ�លបានសម្រ�បសម្រួ�ួលក្រុ� ុមផ្តោ�ោតសំំ ខាន់់
នៅ�អាមេ�រិិកឡាទីីន អាហ្រ្វិ�ិ�ក និិ ងអាស៊ីី� ដើ�ើម្បីី�ធានាថា កញ្ចចប់់
ឧបករណ៍៍មានភាពជាក់់ស្តែ�ែង និិ ងពាក់់ព័័ន្ធធសម្រា�ប់់បរិិបទ
ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ អត្ថថបទនេះ�ះត្រូ�ូវបានចាក់់ឫសតាម
ស្តតង់់ដារសកល ជាពិិសេ�សអនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ក៏៏អាចត្រូ�ូវបានគេ�
កែ�សម្រួ�ួលដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីវប្បបធម៌៌ និិ ងតម្លៃ�ៃដែ�លមាននៅ�
ិ ពិិភពលោ�ក។
ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញជាតិិជុំំ�វិញ

ក្នុុ�ងអំំ ឡុុងពេ�លពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ កុុ មារបានបង្ហាាញពីី
ទស្សសនៈៈថា មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលគួួ រតែ�គាំំទ្រ� ផ្សសព្វវផ្សាាយ
និិងការពារការចូូ លរួ ួមប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិង
សមធម៌៌ របស់់ ពួួកគេ�៖
“យើ�ើងចង់់ ឲ្យយរដ្ឋាាភិិបាល ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិង
គ្រូ�ប
ូ ង្រៀ��ៀនជួួ យយើ�ើង ទៅ� គ្រ�ប់់ គ្រ�ងព័័ ត៌៌មានដែ�លមិិន
គួួ រឱ្យយទុុកចិិត្តតលើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត។"
- ហ្គាា ណា, មិិនស្គាាល់់ អាយុុ
“ខ្ញុំំ��ចង់់ ទទួួលបានភាពច្បាាស់់ លាស់់ អំំពីីអ្វី�ី ដែ�លពិិតជា
កើ�ើតឡើ�ើងជាមួួ យនឹឹងទិិន្ននន័័ យរបស់់ ខ្ញុំ��ំ… ហេ�តុុ អ្វី�ី បានជា
ប្រ�មូូលវា? តើ�ើត្រូ�ូវប្រ�មូូលវាដោ�យរបៀ�ៀបណា?”
- អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ អាយុុ 16 ឆ្នាំំ�
"ខ្ញុំំ��... ព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីទិិន្ននន័័យរបស់់ ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វូ បាន
ចែ�ករំំលែ�ក។"
- ប្រ�ទេ�សកាណាដា អាយុុ 15 ឆ្នាំំ�

វាជាកញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍រួ ួម ជាក់់ស្តែ�ែង និិ ងអាចចូូលប្រើ��ើបាន
សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយដើ�ើម្បីី�ត្រួ�ួសត្រា�យផ្លូូ�វ
សម្រា�ប់់ ពិិភពលោ�កដែ�លកុុមារទាំំងអស់់ មានអារម្មមណ៍៍
ថាមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងបំំ ពេ�ញបាន៖ ពិិភពលោ�កដែ�ល
មានការគោ�រពពេ�ញលេ�ញចំំ ពោះ�ះសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ�ទាំំងនៅ�លើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។

13.
14.

រួ ួមទាំំងការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាក្រុ� ុមក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សប្រេ��ស៊ីី�ល កម្ពុុ�ជា កូូឡុំំ�ប៊ីី� ហ្គាាណា ស្រី�ី លង្កាា និិ ងហ្ស៊ីី��មបាវ៉េេ� ដើ�ើម្បីី�ធានាថាវាមានភាពពាក់់ព័័ន្ធធជាសកល។
ដៃ�គូូក្នុុ�ងស្រុ� ុករួ ួមមាន RedPapaz នៅ�ប្រ�ទេ�សកូូឡុំំ�ប៊ីី� មូូលនិិ ធិិ Alana ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សប្រេ�េស៊ីី�ល មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសិិ ទ្ធិ�ឌី
ិ ី ជីីថលអាហ្រ្វិ�ិ�កនៅ�ហ្គាាណា អង្គគការ UNICEF នៅ�
ហ្ស៊ីី��មបាវ៉េេ� អង្គគការ UNICEF កម្ពុុ�ជា និិ ងអង្គគការសង្គ្រោះ��ះ�កុុមារអន្តតរជាតិិនៅ�ស្រី�ី លង្កាា ។

12

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

របៀ�ៀបប្រើ��ើ វា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“កុុ មារត្រូ�ូវការភាពឯកជនសម្រា�ប់់ [ការ]
ិ ាដោ�យសន្តិិ� វិធីី
ិ ។”
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិទ្យា
- ហ្វីី�លីីពីី ន អាយុុ 16 ឆ្នាំំ�

“ទោះ�ះបីីជាការកំំណត់់ឯកជនភាព និិង
សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ អ្ននកត្រូ�វូ បានបើ�ើកក៏៏ដោ�យ
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន/មនុុស្សសមានបច្ចេ�េកទេ�ស
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាននូូវអ្វីី�ដែ�ល
ពួួកគេ�ចង់់ ដឹឹង។ ពួួកគេ�ទំំនងជាដឹឹង
ច្រើ��ើនជាងយើ�ើង ហើ�ើយអាចចូូលប្រើ��ើ
បានច្រើ��ើនជាងយើ�ើងដឹឹង សូូម្បីី�តែ�មាន
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិ ត។”
- កាណាដា អាយុុ 13 ឆ្នាំំ�

13

ថតឯកសារប្រ�ព័័ន្ធធ
8 ធាតុុ

105 MB នៅ�ក្នុុ�ង DISK

ផ្នែ�ែកទីី 3

01

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

6

02

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា

9

03

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារ
មានសារៈៈសំំ ខាន់់

15

04

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាងដែ�លអ្ននកបង្កើ�� ើតោ�
លនយោ�បាយគួួ រពិិចារណា

25

05

ចំំ ណុុចសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

37

06

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

169

07

សន្ទាានុុ ក្រ�ម

174

08

គោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ

180

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារមានសារៈៈសំំ ខាន់់
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារផ្តតល់់នូូវបណ្តាា ញដែ�លដំំ ណើ�ើ រការតាមរយៈៈ
ិ របស់់ កុុមារ
គោ�លនយោ�បាយទាំំងអស់់ ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ជីីវិត
ទាំំងនៅ�លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។ គោ�លបំំ ណងនៃ�
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺជា
មូូលដ្ឋាាន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើឱ្យយសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារទទួួលបានការការពារ
និិ ងការចូូលរួ ួមពិិតប្រា�កដ និិ ងមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព នៅ�ពេ�លដែ�ល
ពួួកគេ�ចូូលរួ ួមជាមួួយពិិភពឌីី ជីីថល។
កុុមារ និិ ងគ្រួ�ួសាររបស់់ ពួួកគេ�មានសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសនៅ�ក្រោ��ម
ច្បាាប់់ សិិទ្ធិ�អ
ិ ន្តតរជាតិិ រួ ួមទាំំងសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសជាសកលស្តីី�ពីី
សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសឆ្នាំំ� 1948 កតិិកាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ព
ិ លរដ្ឋឋ
និិ ងសិិ ទ្ធិ�នយោ�
បាយឆ្នាំំ� 1966 និិ ងកតិិកាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីី
ិ
សិិ ទ្ធិ�សេ�ដ្ឋឋកិ
ិ
ិច្ចច សង្គគម និិ ងវប្បបធម៌៌ ឆ្នាំំ� 1966 ក៏៏ដូូចជាតំំបន់់ និិ ង
រចនាសម្ព័័�ន្ធធសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសជាតិិ។
ភាពជាក់់លាក់់ចំំពោះ�ះកុុមារ អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារឆ្នាំំ� 1989 ("អនុុសញ្ញាា" ឬ CRC)15 រួ ួម
ជាមួួយនឹឹ ង ពិិធីីសារជាជម្រើ�ើ�សរបស់់ ខ្លួួ�នស្តីី�ពីីការលក់់កុុមារ16
និិ ង កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងជម្លោះ�ះ�ប្រ�ដាប់់ អាវុ ុធ17 ផ្តតល់់នូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
ជាក់់ស្តែ�ែងសម្រា�ប់់ ការយល់់ ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស
ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះកុុមារ។ អនុុសញ្ញាាគឺឺជាសន្ធិ�សញ្ញា
ា
ិ
សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបានផ្តតល់់សច្ចាាប័័នយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ
បំំ ផុុតក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ ហើ�ើយពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសរបស់់ វាស្តីី�ពីី
ិ ី ទំំនាក់់ទំំនងជួួយធ្វើ�� ើឱ្យយវាអាចអនុុវត្តតបានដើ�ើម្បីី�ឱ្យយសិិ ទ្ធិ�ិ
នីី តិិវិធី
របស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតពិិតប្រា�កដ និិ ងមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។
សិិ ទ្ធិ�ទាំ
ិ ង
ំ អស់់ ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ង CRC គឺឺពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ង
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ហើ�ើយការប្រឹ�ឹ ក្សាាកុុមារ
មានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ក្នុុ�ងការយល់់ ដឹឹងអំំពីីអត្ថថន័័ យនៃ�
សិិ ទ្ធិ�ទាំ
ិ ង
ំ នោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត។ ជាឧទាហរណ៍៍ សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់
ិ គ្រួ�ួសារនៅ�ក្នុុ�ងពីីភព
កុុមារក្នុុ�ងការលេ�ង ការចូូលរួ ួម និិ ងជីី វិត
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិចារណា។ អ្ននកទាំំងអស់់ ដែ�ល
ចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
ឱ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ និិ ងអ្វីី�ដែ�លជាសំំ ឡេ�ង
របស់់ កុុមារ និិ ងការដាក់់បញ្ចូូ�លសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត។

15.
16.
17.
18.
19.

គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ិ
កុុមារ18 ផ្តតល់់ការណែ�នាំំ - នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ
25 (2021) - ស្តីី�ពីីនីីតិិបញ្ញញត្តិិ� គោ�លនយោ�បាយ និិ ងវិិធានការ
សមស្រ�បផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវការអនុុលោ�ម
តាមច្បាាប់់ ពេ�ញលេ�ញជាមួួយនឹឹ ងកាតព្វវកិិច្ចចក្រោ��មអនុុសញ្ញាា
និិ ងពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសរបស់់ វា ដោ�យគិិតពីីឱកាស ហានិិ ភ័័យ
និិ ងបញ្ហាាប្រ�ឈមសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាាន
ឌីី ជីីថល។ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) នឹឹ ង
ក្លាាយជា ឧបករណ៍៍សំំ ខាន់់ មួួយដើ�ើម្បីី�ពិិចារណានៅ�ពេ�លបង្កើ�ើ�ត
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
សិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារគ្រ�ប់់ រូ ូបត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបានគោ�រព ការពារ
និិងបំំ ពេ�ញនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិ ត
ក្នុុ�ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ជីីវិិតរបស់់ កុុមារ
និិងសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�តាមរបៀ�ៀបដែ�លទូូលំំទូូលាយ និិង
អាស្រ័�័ យគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក ទោះ�ះបីីជាកុុ មារមិិនចូូ លប្រើ��ើ
អ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តក៏៏ ដោ�យ។ ការចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា
ឌីី ជីីថលប្រ�កបដោ�យអត្ថថន័័ យអាចគាំំទ្រ�កុុមារឱ្យយដឹឹងពីី
ិ នយោ�បាយ វប្បបធម៌៌
កម្រិ�ិតពេ�ញលេ�ញនៃ�សិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិល
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគមរបស់់ ពួួកគេ�។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា
ក៏៏ ដោ�យ ប្រ�សិិ នបើ�ើការដាក់់ បញ្ចូូ�លឌីី ជីីថលមិិនត្រូ�ូវ
បានសម្រេ��ចទេ� វិិសមភាពដែ�លមានស្រា�ប់់ ទំំនងជា
កើ�ើនឡើ�ើង និិង បញ្ហាាថ្មីី�អាចកើ�ើតឡើ�ើង។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយលេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 419

អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ UNCRC ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ិ កុុមារ ឆ្នាំំ� 2021។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ UNCRC ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ិ កុុមារ ឆ្នាំំ� 2021។
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ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

CRC ផ្តតល់់គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំចំំនួួនបួួនសម្រា�ប់់ការការពារសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ពិិពណ៌៌នាអំំពីីថាតើ�ើ
ការអនុុវត្តតទាំង
ំ នេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថលនឹឹ ងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតដូូចម្តេ�េច៖

1. សិិទ្ធិិ�មិិ នរើើ�សអើ�ើង (មាត្រា� 2)៖
មាត្រា� 2 នៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ20 គូូសបញ្ជាាក់់ថា កុុមារគ្រ�ប់់ រូូបមានសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានសិិ ទ្ធិ�ស្មើ�ើ�
ិ ៗគ្នាា "ដោ�យគ្មាានការរើើ�សអើ�ើង
ប្រ�ភេ�ទណាមួួយ ដោ�យមិិ នគិិតពីីពូូជសាសន៍៍ ពណ៌៌សម្បុុ�រ ភេ�ទ ភាសា សាសនា នយោ�បាយ ឬមតិិផ្សេ�េងទៀ�ៀត ជាតិិ ជនជាតិិ
របស់់ ឪពុុកម្តាា យ ឬអាណាព្យាាបាលរបស់់ កុុមារ ឬដើ�ើ មកំំណើ�ើ តសង្គគម ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ពិិការភាព កំំណើ�ើ ត ឬស្ថាានភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត”។
កថាខណ្ឌឌ 10 និិ ង 11 នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) រៀ�ៀបរាប់់ ថាតើ�ើវាត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថលដូូចម្តេ�េច។
កុុ មារអាចត្រូ�ូវបានរើ�ើសអើ�ើងដោ�យសារពួួ កគេ�មិិនត្រូ�ូវបានរាប់់ បញ្ចូូ�លពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងសេ�វាកម្មមឌីីជីីថល ឬដោ�យ
ការទទួួលបានការទំំនាក់់ទំំនងដែ�លគួួ រឱ្យយស្អអប់់ ឬប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ដោ�យអយុុត្តិិ�ធម៌៌តាមរយៈៈការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាទាំំងនោះ�ះ។ ទម្រ�ង់់
នៃ�ការរើើ�សអើ�ើងផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លដំំ ណើ�ើ រការស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� ដែ�លនាំំឱ្យយមានការត្រ�ងព័័ ត៌៌មាន ការធ្វើ�� ើទម្រ�ង់់ ឬ
ការសម្រេ��ចចិិត្តតគឺឺ ផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័ យដែ�លទទួួលបានដោ�យលំំ អៀ�ៀង ផ្នែ�ែកខ្លះះ� ឬអយុុត្តិិ�ធម៌៌ទាក់់ទងនឹឹងកុុមារ។
ិ នការយ៉ាាងសកម្មមដើ�ើម្បីី�ការពារការរើើ�សអើ�ើងលើ�ើមូូ លដ្ឋាាននៃ�ភេ�ទ ពិិការភាព ប្រ�វត្តិិ�
គណៈៈកម្មាាធិិការអំំ ពាវនាវឱ្យយរដ្ឋឋភាគីីចាត់់ វិធា
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសង្គគម ជាតិិសាសន៍៍ ឬសញ្ជាាតិិ ភាសា ឬហេ�តុុ ផលផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងការរើ�ើសអើ�ើងលើ�ើជនជាតិិភាគតិិច និិងកុុ មារជនជាតិិ
ដើ�ើ មភាគតិិច ការស្វែ�ែងរកសិិទ្ធិិ�ជ្រ�កកោ�ន ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន និិងជនចំំ ណាកស្រុ� ុក កុុ មារ ស្ត្រី�ី�ស្រ�ឡាញ់់ ភេ�ទដូូចគ្នាា បុុ រសស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទដូូ ចគ្នាា កុុ មារកែ�ភេ�ទ និិងកុុ មារអន្តតរភេ�ទ កុុ មារដែ�លជាជនរងគ្រោះ��ះ និិងអ្ននករស់់ រានមានជីីវិិតពីីការជួួ ញដូូ រ ឬការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច
ផ្លូូ�វភេ�ទ កុុ មារក្នុុ�ងការថែ�ទាំំជំំនួួស កុុ មារដកហូូតសិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាព និិងកុុ មារក្នុុ�ងស្ថាា នភាពងាយរងគ្រោះ��ះផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ នឹឹងតម្រូ�ូវ
ឱ្យយមានវិិធានការជាក់់ លាក់់ ដើ�ើម្បីី�បិិទការបែ�ងចែ�កឌីី ជីីថលទាក់់ ទងនឹឹងយេ�នឌ័័ រសម្រា�ប់់ ក្មេ�េងស្រី�ី និិងដើ�ើម្បីី�ធានាថាការយកចិិត្តត
ទុុកដាក់់ជាពិិសេ�សគឺឺ ត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ ដល់់ការចូូ លប្រើ��ើ ចំំ ណេះ�ះដឹឹងឌីី ជីីថល ឯកជនភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 10-1121

20. អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 1989។
21. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

2. ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ (មាត្រា� 3 កថាខណ្ឌឌ 1)៖
មាត្រា� 3 នៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ22 ចែ�ងថា "នៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ សកម្មមភាពទាក់់ទងនឹឹ ងកុុមារ ទោះ�ះជាធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យស្ថាាប័័ ន
សុុខុុមាលភាពសង្គគមសាធារណៈៈ ឬឯកជន តុុលាការ អាជ្ញាាធររដ្ឋឋបាល ឬស្ថាាប័័ ននីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ�ក៏៏ដោ�យ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការពិិចារណាជាចម្បបង
លើ�ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ"។ កថាខណ្ឌឌ 12 និិ ង 13 នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) រៀ�ៀបរាប់់ ថាតើ�ើវាត្រូ�ូវ
បានអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថលដូូចម្តេ�េច។
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារគឺឺ ជាគោ�លគំំ និិ តថាមវន្តតដែ�លទាមទារការវាយតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទៅ�នឹឹងបរិិបទជាក់់ លាក់់ ។
មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលមិិនត្រូ�ូវបានបង្កើ�� ើតជាដំំ បូូងសម្រា�ប់់កុុមារទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាដើ�ើ រតួួ យ៉ាាងសំំ ខាន់់ ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់ កុុមារ។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានា
ថា នៅ�ក្នុុ�ងសកម្មមភាពទាំំងអស់់ ទាក់់ទងនឹឹងការចែ�ង បទប្បបញ្ញញត្តិិ� ការរចនា ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ត្រូ�ូវ
ធ្វើ�� ើការពិិចារណាជាចម្បបងលើ�ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារគ្រ�ប់់ រូ ូប។
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ចូូ លរួ ួមជាមួួ យស្ថាាប័័ នជាតិិ និិងមូូ លដ្ឋាានដែ�លត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការបំំ ពេ�ញសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារក្នុុ�ងសកម្មមភាពបែ�បនេះ�ះ។ ក្នុុ�ង
ការគិិតគូូ រពីីផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�គិិតគូូ រដល់់ សិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំងសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ង
ការស្វែ�ែងរក ទទួួល និិងចែ�កចាយព័័ ត៌៌មាន ដើ�ើម្បីី�ការពារពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ និិងទស្សសនៈៈរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានទទួួលយក និិងធានានូូ វ
តម្លាាភាពក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ និិងលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ដែ�លបានអនុុ វត្តត។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 12-1323

3. សិិទ្ធិិ�រស់់ រានមានជីីវិិត និិងការអភិិវឌ្ឍ៍៍� (មាត្រា� 6)៖
ិ ” ហើ�ើយពួួកគេ�
មាត្រា� 6 នៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ24 ទាមទារឱ្យយរដ្ឋឋភាគីី "ទទួួលស្គាាល់់ ថា កុុមារគ្រ�ប់់ រូូបមានសិិ ទ្ធិ�រិ ស់់ រានមានជីី វិត
ិ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍរបស់់ កុុមារ”។ កថាខណ្ឌឌ 15 ក្នុុ�ង
ត្រូ�ូវតែ� “ធានាដល់់ កម្រិ�ិ តអតិិបរមាដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានអំំពីី ការរស់់ រានមានជីី វិត
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) គូូសបញ្ជាាក់់ របៀ�ៀបដែ�លវាអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល។
ការប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍ឌីី ជីីថលមិិនគួួ របង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ហើ�ើយក៏៏ មិិ នគួួ រប្រើ��ើជំំ នួួសសម្រា�ប់់អន្តតរកម្មមផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� នរវាងកុុ មារ ឬរវាង
កុុ មារ និិងឪពុុ កម្តាា យ ឬអ្ននកថែ�ទាំំ។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�យកចិិត្តតទុុកដាក់់ជាក់់ លាក់់ ចំំពោះ�ះឥទ្ធិិ�ពលនៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាានៅ�ដើ�ើ មឆ្នាំំ�ដំំ បូូងនៃ�
ជីីវិិត នៅ�ពេ�លដែ�លភាពខួួ រក្បាាលមានកម្រិ�ិតដើ�ើ រយឺឺ តអតិិបរមា ហើ�ើយបរិិយាកាសសង្គគម ជាពិិសេ�សទំំនាក់់ទំំនងជាមួួ យ
ឪពុុ កម្តាា យ និិងអ្ននកថែ�ទាំំ គឺឺ មានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ ការអភិិវឌ្ឍឍការយល់់ ដឹឹង អារម្មមណ៍៍ និិងសង្គគមរបស់់ កុុមារ។
នៅ�ដើ�ើ មឆ្នាំំ�ដំំ បូូង តម្រូ�ូវឱ្យយមានការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្នន អាស្រ័�័ យលើ�ើការរចនា គោ�លបំំ ណង និិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា។ ការ
បណ្តុះះ� �បណ្តាា ល និិងការណែ�នាំំអំំពីី ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍ឌីី ជីីថលដ៏៏ សមស្រ�ប គួួ រតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ ដល់់ឪពុុ កម្តាា យ អ្ននកថែ�ទាំំ
អ្ននកអប់់ រំំ និិងតួួ អង្គគពាក់់ ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�យគិិតគូូ រពីីការស្រា�វជ្រា�វលើ�ើឥទ្ធិិ�ពលនៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលលើ�ើការអភិិវឌ្ឍឍរបស់់ កុុមារ
ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងអំំ ឡុុងពេ�លមានការលូូតលាស់់ ផ្នែ�ែកសរសៃ�ប្រ�សាទដ៏៏ សំំខាន់់ នៃ�កុុ មារភាពដំំ បូូង និិងវ័ ័យជំំទង់់។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 1525

22.
23.
24.
25.

អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស អង្គគការសហប្រ�ជាជិិ ត ឆ្នាំំ� 1989។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស អង្គគការសហប្រ�ជាជិិ ត ឆ្នាំំ� 1989។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

4. សិិទ្ធិិ�ដែ�លត្រូ�ូវបានដឹឹងឮ (មាត្រា� 12)៖
មាត្រា� 12 នៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ26 តម្រូ�ូវឱ្យយរដ្ឋឋភាគីីធានាថាកន្លែ�ែងដែ�លកុុមារ "មានលទ្ធធភាពបង្កើ�ើ�តទស្សសនៈៈផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន" ពួួកគេ�
ត្រូ�ូវតែ�មាន "សិិ ទ្ធិ�ក្នុុ�
ិ ងការបញ្ចេ�េញមតិិទាំង
ំ នោះ�ះដោ�យសេ�រីីក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ បញ្ហាាដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ (ពួួកគេ�)" ហើ�ើយថាទស្សសនៈៈទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវ
តែ់�់ "ទទួួលយកសមស្រ�បតាម តាមអាយុុ និិ ងភាពពេ�ញវ័ ័យរបស់់កុុមារ”។ កថាខណ្ឌឌ 17 នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25
(2021) រៀ�ៀបរាប់់ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លវាអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល ហើ�ើយព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីរបៀ�ៀបអនុុវត្តតសិិទ្ធិ�នេះ�
ិ ះមាននៅ�ក្នុុ�ងធនធាន 1
ខាងក្រោ��ម។
ិ សេ�វាកម្មម និិងការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល
នៅ�ពេ�លបង្កើ�� ើតច្បាាប់់ គោ�លនយោ�បាយ កម្មមវិធីី
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ចូូ លរួ ួមជាមួួ យកុុ មារទាំំងអស់់ ស្តាាប់់ តម្រូ�ូវការរបស់់ ពួួកគេ� និិងទទួួលយកទស្សសនៈៈរបស់់ ពួួកគេ�។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�ធានា
ថាអ្ននកផ្តតល់់ សេ�វាឌីី ជីីថលចូូ លរួ ួមយ៉ាាងសកម្មមជាមួួ យកុុ មារ អនុុ វត្តតការការពារសមស្រ�ប និិងផ្តតល់់ ទស្សសនៈៈរបស់់ ពួួកគេ�ដោ�យ
ពិិចារណានៅ�ពេ�លបង្កើ�� ើតផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មម។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធីី ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 1727

គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះគឺឺមិិនអាចបំំ បែ�កបាន ហើ�ើយគ្រ�ប់់ គ្នាាគួួរតែ�ចងចាំំនៅ�ពេ�លបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញ។ ពួួកគេ�ផ្តតល់់នូូវកញ្ចចក់់ដ៏៏មានប្រ�យោ�ជន៍៍ មួួយដើ�ើម្បីី�ពិិចារណាពីីអត្ថថន័័ យនៃ�ប្រ�ធានបទចម្រុះ�ះ�ទាំំងប្រាំ�ំផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តត និិ ងថាតើ�ើចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់ ដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងកញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានចែ�កចាយ
ដូូចម្តេ�េច។
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារមិិ នត្រឹ�ឹមតែ�មាននៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ អន្តតរជាតិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�។ រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ ជាតិិភាគច្រើ�ើ�នរួ ួមមានបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសទូូទៅ�ដែ�លការពារកុុមារ។ ច្បាាប់់ សិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសជាតិិទាំង
ំ នេះ�ះក៏៏គួួរត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដែ�លដាក់់ការការពារ និិ ងការលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារជាចំំ ណុុចសំំ ខាន់់ របស់់ ខ្លួួ�ន។
គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារអំំពាវនាវឱ្យយរដ្ឋឋនានាធានាថាគោ�លនយោ�បាយជាតិិទាក់់ទងនឹឹ ង
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារគួួរដោះ�ះស្រា�យជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ហើ�ើយការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតត្រូ�ូវបានរួ ួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ង
គោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារថ្នាាក់់ជាតិិ។ កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយពួួកគេ�ឱ្យយធ្វើ��កិ
ើ ិច្ចចការនោះ�ះ។

26. អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស អង្គគការសហប្រ�ជាជិិ ត ឆ្នាំំ� 1989។
27. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានាថាគោ�លនយោ�បាយជាតិិទាក់់ ទងនឹឹងសិិទ្ធិិ�កុុមារជាពិិសេ�សដោះ�ះស្រា�យមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ហើ�ើយពួួ កគេ�គួួ រតែ�
អនុុ វត្តតបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ក្រ�មឧស្សាាហកម្មម ស្តតង់់ ដាររចនា និិងផែ�នការសកម្មមភាពឱ្យយបានសមស្រ�ប ដែ�លទាំំងអស់់ នេះ�ះគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាន
វាយតម្លៃ�ៃ និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាទៀ�ៀងទាត់់ ។ គោ�លនយោ�បាយជាតិិបែ�បនេះ�ះគួួ រតែ�មានគោ�លបំំ ណងផ្តតល់់ឱ្យយកុុ មារនូូ វឱកាស
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីី ការចូូ លរួ ួមក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល និិងធានាថាពួួ កគេ�ចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព។
ការការពារកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួ រតែ�ត្រូ�ូវបានរួ ួមបញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយការពារកុុ មារថ្នាាក់់ ជាតិិ។ រដ្ឋឋភាគីី
គួួ រតែ�អនុុ វត្តតវិិធានការដែ�លការពារកុុ មារពីីហានិិភ័័ យ រួ ួមទាំំងការឈ្លាានពានតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត និិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថល ដែ�ល
សម្រ�បសម្រួ�ួល និិងការធ្វើ�� ើអាជីី វកម្មមផ្លូូ� វភេ�ទលើ�ើកុុ មារតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត និិងការរំំលោ�ភបំំ ពាននានា ធានាឱ្យយមានការស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត
លើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមបែ�បនេះ�ះ និិងផ្តតល់់ មធ្យោ�ោបាយដោះ�ះស្រា�យ និិងការគាំំទ្រ�ដល់់កុុមារដែ�លជាជនរងគ្រោះ��ះ។ ពួួ កគេ�ក៏៏ គួួរតែ�ដោះ�ះស្រា�យ
តម្រូ�ូវការរបស់់ កុុមារក្នុុ�ងស្ថាា នភាពលំំ បាក ឬងាយរងគ្រោះ��ះ រួ ួមទាំំងការផ្តតល់់ ព័័ ត៌៌មានដែ�លងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារ ត្រូ�ូវបកប្រែ��
ជាភាសាជនជាតិិភាគតិិចដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានានូូ វប្រ�តិិ បត្តិិ� ការនៃ�យន្តតការការពារកុុ មារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពលើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត និិងគោ�លនយោ�បាយការពារ
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះក៏៏ គោ�រពសិិទ្ធិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់ កុុមារផងដែ�រ នៅ�គ្រ�ប់់ កន្លែ�ែងដែ�លកុុ មារចូូ លប្រើ��ើមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ដែ�លរួ ួមមានផ្ទះះ�
កន្លែ�ែងអប់់ រំំ ហាងកាហ្វេ�េ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលយុុវជន បណ្ណាាល័័ យ និិងសុុខភាព និិងកន្លែ�ែងថែ�ទាំំជំំនួួស។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 24-2628

ធនធានសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិិ�កុុមារ៖

1.

ការអនុុវត្តតសិិទ្ធិិ�ដើ�ើម្បីី�ទទួល
ួ បានការដឹឹងឮក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកូូនរបស់់អ្ននកតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ៖

តសិិ ទ្ធិ�ដើិ �ើម្បីី�ទទួួលបានការដឹឹ ងឮត្រូ�ូវតែ�ជាចំំណុុចសំំ ខាន់់ នៃ�ការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយជាក់់ស្តែ�ែងស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ។ កុុមារ និិ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ មានមតិិរឹង
ិ ទួួលបានការដឹឹ ងឮនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ហាា
ឹ មាំំខ្លាំំ�ងអំំពីីមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល29 ហើ�ើយពួួកគេ�មានសិិ ទ្ធិ�ទ
30
ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ពួួកគេ�។ សម្រា�ប់់ គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យតម្រូ�ូវការរបស់់ កុុមារ
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយត្រូ�ូវតែ�ស្តាាប់់សំំឡេ�ងរបស់់ កុុមារ និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�លទស្សសនៈៈរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ។ ទស្សសនៈៈ
របស់់ កុុមារអំំពីីហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងឱកាសនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញអាចខុុសពីីមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យនៅ�ជុំំ�វិិញ
ពួួកគេ�។ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពជាមួួយការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារ31 តាមរយៈៈការអភិិវឌ្ឍឍ ការអនុុវត្តត ការតាមដាន និិ ង
ការវាយតម្លៃ�ៃនៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាតម្រូ�ូវការរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវ
បានបំំ ពេ�ញបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិ ងដើ�ើម្បីី�ធានាថាគោ�លនយោ�បាយនេះ�ះគឺឺពិិតជាផ្តតល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដល់់កុុមារ។32

28.
29.
30.
31.
32.

សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
នៅ�ក្នុុ�ងពាក្យយរបស់់ យើ�ើ ងផ្ទាាល់់ - សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។
សិិ ទ្ធិ�ក្នុុ�
ិ ងការស្តាាប់់ មាននៅ�ក្នុុ�ងមាត្រា� 13 នៃ�អនុុសញ្ញាា។
នេះ�ះគួួរតែ�បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងធាតុុទាំង
ំ បួួននៃ�ម៉ូូ�ដែ�ល Lundy ៖ លំំ ហ សំំ លេ�ង ទស្សសនិិ កជន ឥទ្ធិិ�ពល។ សូូមមើ�ើល៖ ម៉ូូ�ដែ�ល Lundy
នៃ� ការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារ។
គណៈៈកម្មមការអនាគតឌីី ជីីថល។

19

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

គំំរូូ Lundy បង្ហាាញវិិធីីសាស្រ្ត�តមួួយនៃ�ការយល់់ ដឹឹង 'របៀ�ៀប' អនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារ,
តាមរយៈៈការផ្តោ�ោតលើ�ើបួួនចំំណុុច៖

កែន�ងទំេនរ

HOW ផ�ល់កែន�ងសុវត�ិភាព និ ងមានលក�ណៈ
រ ួមប��ូលស្រមាប់ កុមារេដី ម្បីបងា�ញពី ទស្សនៈ
របស់ ពួកេគ
• េតី ទស្សនៈរបស់ កុមារ្រត�វ�នែស�ងរក
យា៉ងសកម�េទ?
• េតី មានកែន�ងសុវត�ិភាពែដលកុ មារអាចបងា�ញពី
ខ�ួនឯងេដាយេសរ�េទ?
• េតី �នចាត់ វធា
� នការេដី ម្បីធានាថា កុ មារ
ទាំងអស់ អាចចូ លរ ួម�នេទ?

ទស្សនិកជន

HOW ធានាថាទស្សនៈរបស់ កុមារ្រត�វ�ន
ផ្សព�ផ�យេ�នរណាមា�ក់ ែដលមានទំ នួល
ខុ ស្រត�វក�ុងការសា�ប់

• េតី មានដំ េណីរការស្រមាប់ ការផ្សព�ផ�យ
ទស្សនៈរបស់ កុមារេទ?
• េតី កុមារដឹ ងថាទស្សនៈរបស់ ពួកេគ្រត�វ�ន
ផ្សព�ផ�យេ�ដល់ នរណាេទ?
• េតី បុគ�លេនាះមានអំ ណាចេធ�ីការ
សេ្រមចចិ ត�ែដរឬេទ

សំេឡង

រេប�បផ�ល់ព័ត៌មានសម្រសប និ ង
ស្រមបស្រម�លការបេ��ញទស្សនៈរបស់
កុ មារ
• េតី កុមារ្រត�វ�នផ�ល់ព័ត៌មានែដលពួ កេគ
្រត�វការេដី ម្បីបេង�ីតជាទស្សនៈែដរឬេទ?
• េតី កុមារដឹ ងថាពួ កេគមិ នចាំ�ច់ ចូលរ ួមេទ?
• េតីកុមារ្រត�វ�នផ�ល់ជេ្រមី សេ្រចី នយា៉ងអំ ពី
រេប�បែដលពួកេគអាចេ្រជីសេរ�សបងា�ញខ�ួន
េគឬេទ?

ឥទ�ិពល

េតី េធ�ីដូចេម�ចេដី ម្បីធានាថា ទស្សនៈរបស់
កុ មារ្រត�វ�នយកចិ ត�ទុកដាក់ និ ងេធ�ីសកម�ភាព
តាមការគួ រ
• េតីទស្សនៈរបស់ កុមារ្រត�វ�នពិចារណាេដាយអ�កែដល
មានអំ ណាចមានឥទ�ិពលេលី ការផា�ស់ បូ�រែដរឬេទ?

� ី ែដលធានាថា ទស្សនៈរបស់
េតី មានដំ េណីរការនី តិវធ
• កុ មារ្រត�វ�នយកចិ ត�ទុកដាក់ ែដរឬេទ?

េតី កុមារ និ ងយុវជន្រត�វ�នផ�ល់មតិ ែកលម�េដាយ
• ពន្យល់ ពីមូលេហតុៃនការសេ្រមចចិ ត�ែដល�នេធ�ីេឡីង
ែដរឬេទ?

ប្រ�ភព៖ គំំរូូLundyនៃ�ការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមា33

ការចូូលរួ ួមនៃ�សំំឡេ�ង និិងបទពិិសោ�ធន៍៍របស់់កុុមារនៅ�ពេ�លរៀ�ៀបចំំសេ�ចក្តីី�ព្រា�ងគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់ឡើ�ើងវិិញដោ�យគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍អន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
ការធានាថាសំំឡេ�ងរបស់់កុុមារត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងការពិិចារណាណាមួួយអំំពីីសុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាចឱ្យយមាន
គោ�លនយោ�បាយកាន់់តែ�រឹង
ឹ មាំំ ចម្រុះ�ះ� និិងរួ ួមបញ្ចូូ�ល។
កុុ មារ និិងមនុុ ស្សសវ័ ័យក្មេ�េងចង់់ ចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការសន្ទទនា ហើ�ើយពួួ កគេ�មានជំំ នាញដ៏៏ មានតម្លៃ�ៃជា 'មនុុ ស្សសសម័័ យឌីី ជីីថល' ដែ�ល
អាចចែ�ករំំលែ�កបាន។ អ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយ និិងអ្ននកអនុុ វត្តតត្រូ�ូវតែ�ចូូ លរួ ួមជាមួួ យកុុ មារ និិងមនុុ ស្សសវ័ ័យក្មេ�េងក្នុុ�ងការ
ជជែ�កដេ�ញដោ�លជាបន្តតបន្ទាាប់់ អំំពីី មជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញ ដើ�ើម្បីី�គាំទ្រ�សិិទ្ធិិ
ំ
�របស់់ ពួួកគេ�។
ប្រ�ភព៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 202034

33. ម៉ូូ�ដែ�ល Lundy នៃ�ការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារ គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2007។
34. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
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5RIGHTS

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

2. ជួួ យប្រ�ជាជនឱ្យយយល់់ អំំពីី អនុុ សញ្ញាាស្តី� ពីីសិិទ្ធិិ
ី
�កុុមារ៖
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ប្រ�ភព៖ អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ៖ កំំណែ�របស់់ កុុមារ35

35.

ិ ័ យរបស់់ កុុមារ, អង្គគការ Save the Children ឆ្នាំំ� 2019។
អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ៖ ចក្ខុុ�វិស័
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5RIGHTS

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

3. ជួួ យកុុ មារឱ្យយយល់់ អំំពីីសេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយទូូទៅ� លេ�ខ 25 (2021)
ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល៖

ប្រ�ភព៖ យល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ អ្ននក! សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ផ្ទាំំ�ងរូូបភាព36

36. យល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ អ្ននក! ផ្ទាំំ�ងរូូបភាព សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) , មូូលនិិ ធិិ 5Rights ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“តាមរយៈៈការចូូ លប្រើ��ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត
យើ�ើងអាចទទួួលបានព័័ ត៌៌មាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងក៏៏
ត្រូ�ូវតែ�ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានក្លែ�ែងក្លាាយ
ផងដែ�រ។”
- ប្រេ��ស៊ីី� ល អាយុុ 15 ឆ្នាំំ�

“មាននរណាម្នាាក់់បង្កើ�� ើតម៉ាាស៊ីី� ន។ វាជា
ការងាររបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយប្រា�កដថាវាមិិន
លំំ អៀ�ៀង។”
- ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស អាយុុ 17 ឆ្នាំំ�
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ថតឯកសារប្រ�ព័័ន្ធធ
8 ធាតុុ

105 MB នៅ�ក្នុុ�ង DISK

ផ្នែ�ែកទីី 4

01

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

6

02

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា

9

03

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារ
មានសារៈៈសំំ ខាន់់

15

04

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាងដែ�លអ្ននកបង្កើ�� ើតោ�
លនយោ�បាយគួួ រពិិចារណា

25

05

ចំំ ណុុចសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

37

06

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

169

07

សន្ទាានុុ ក្រ�ម

174

08

គោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ

180

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាងដែ�លអ្ននកបង្កើ�� ើតោ� លនយោ�បាយគួួ រពិិចារណា
ផ្នែ�ែកនេះ�ះស្វែ�ែងយល់់ អំំពីីប្រ�ធានចម្រុះ�ះ�ចំំ នួួនប្រាំ� ំ ដែ�លអ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយគួួរគិិតនៅ�ពេ�លធ្វើ�� ើការរចនា បង្កើ�ើ�ត និិ ងអនុុវត្តត
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាង

1. ការកំំ ណត់់ហានិិភ័័ យ និិងការកាត់់ បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់

2.	ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូ លប្រើ��ើ ភាពងាយស្រួ�ួល និិងការរួ ួមបញ្ចូូ�ល
3. ការកសាងខ្សែ�ែសង្វាាក់់ នៃ�ការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ និិងការសហការ
4. ការរួ ួមបញ្ចូូ�លការរចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុ មារ
5. ការធានាប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព

បញ្ហាានីី មួួយៗទាំំងនេះ�ះគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិចារណានៅ�ពេ�លអនុុវត្តតចំំណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់ នៅ�លើ�ើទំំព័័រលេ�ខ 38។

1. ការកំំ ណត់់ហានិិភ័័ យ និិងការកាត់់ បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ឱកាសដែ�លផ្តតល់់ ដោ�យបរិិយាកាសឌីី ជីីថលដើ�ើ រតួួ នាទីីយ៉ាាងសំំ ខាន់់ ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍរបស់់ កុុមារ ហើ�ើយអាចមានសារៈៈសំំ ខាន់់
ិ នការសមស្រ�ប
សម្រា�ប់់ ជីីវិិត និិងការរស់់ រានមានជីីវិិតរបស់់ កុុមារ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងស្ថាា នភាពមានវិិបត្តិិ� ។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ចាត់់ វិធា
ទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារកុុ មារពីីហានិិភ័័ យចំំ ពោះ�ះសិិទ្ធិិ�រស់់ រានមានជីីវិិត និិងការអភិិវឌ្ឍឍរបស់់ ពួួកគេ�។ ហានិិភ័័ យទាក់់ ទង
នឹឹងខ្លឹឹ�មសារ ទំំនាក់់ទំំនង ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត និិងកិិច្ចចសន្យាារួ ួមមាន ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មរបស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ខ្លឹឹ�មសារហិិង្សាា និិងផ្លូូ�វភេ�ទ
ការឈ្លាានពាន និិងការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត ការលេ�ងល្បែ�ែង ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិងការរំំលោ�ភបំំ ពាន រួ ួមទាំំងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច
ផ្លូូ�វភេ�ទ និិងការរំំលោ�ភបំំ ពាន និិងការផ្សសព្វវផ្សាាយ ឬការញុះះ �ញង់់ ឱ្យយធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬសកម្មមភាពគំំ រាមកំំ ហែ�ងដល់់ អាយុុជីីវិិត
រួ ួមទាំំងដោ�យឧក្រិ�ិដ្ឋឋជន ឬក្រុ� ុមប្រ�ដាប់់អាវុុធដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់ តាំង
ំ ជាភេ�រវករ ឬជ្រុ� ុលនិិយមហិិង្សាា។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�កំំ ណត់់
អត្តតសញ្ញាាណ និិងដោះ�ះស្រា�យហានិិភ័័ យដែ�លកំំ ពុុងកើ�ើ តមានដែ�លកុុ មារប្រ�ឈមមុុ ខក្នុុ�ងបរិិបទចម្រុះ�ះ� រួ ួមទាំំងតាមរយៈៈការស្តាាប់់
ទស្សសនៈៈរបស់់ ពួួកគេ�លើ�ើលក្ខខណៈៈនៃ�ហានិិភ័័ យពិិសេ�សដែ�លពួួ កគេ�ប្រ�ឈមមុុ ខ។

ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 1437
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លកុុមារអាចទទួួល
បានពីីបច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថល។ នេះ�ះមានន័័ យថាមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចម្បប
ងក្នុុ�ងការកាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យ កាត់់បន្ថថយលទ្ធធភាពនៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ូ
ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង ដោះ�ះស្រា�យការខូូចខាតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង និិ ងពិិចារណាពីីរបៀ�ៀបដែ�លផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់
អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ចុុងក្រោ��យ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ នោះ�ះជា (ឬទំំនងជា) កុុមារ។ ការរចនាផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លរំំពឹឹងថានឹឹ ងមានការ
ចូូលរួ ួមដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារគឺឺជាចំំណុុចសំំ ខាន់់ ។
ខណៈៈពេ�លដែ�លគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធ្ងន់
ង ់ធ្ងរង ត្រូ�ូវបានទទួួលរងដោ�យកុុមារមួួយចំំនួួន មនុុស្សសរាប់់លាននាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតជួួបប្រ�ទះះនឹឹងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់តាម

37.

សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។

25

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

អ៊ីី�នធឺឺណិិតក្នុុ�ងទម្រ�ង់់មួួយ ឬទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ជាឧទាហរណ៍៍ មានហានិិភ័័យជាច្រើ��ើនពីីការឃ្លាំំ�មើ�ើលពាណិិជ្ជជកម្មម ឬការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច ការ
ប៉ះះ�ពាល់់នឹឹងព័័ត៌មា
ង ់ធ្ងរង នៃ�ការរំំលោ�ភ
៌ នមិិនពិិត ឬការបោ�កប្រា�ស់់ អ្ននកលួួច ឬការសម្លុុ�ត ស្រ�បពេ�លកុុមារមួួយចំំនួួនតិិចទទួួលរងនូូវគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធ្ងន់
បំំពានផ្លូូវភេ�ទ។
�
ហានិិភ័័យជាច្រើ�ើ�នមានការកើ�ើនឡើ�ើង។ ទាំំងនេះ�ះជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់កុុមារតាមរបៀ�ៀបផ្សេ�េងៗគ្នាា ហើ�ើយទម្រ�ង់់នៃ�ការបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់មួួយអាចផ្តតល់់ផ្លូូវ�
ទៅ�កាន់់ទម្រ�ង់់នៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។38
ប្រ�ភេ�ទជាសកលនៃ�ពិិភពអនឡាញ មានន័័យថា កុុមារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិភ័័យលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិតដូូចគ្នាាជាច្រើ�ើ�ន ដោ�យមិិនគិិតពីីទីតាំ
ី ង
ំ ភូូមិិ
សាស្រ្ត�តរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបរិិបទផ្សេ�េងគ្នាាក៏៏អាចបង្កើ�ើ�នកង្វវល់់ជាក់់លាក់់ផងដែ�រ។ ក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� កុុមារអាចជួួបការលំំបាកដោ�យសារកង្វះះ�
លទ្ធធភាពប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់មជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញ។ ក្នុុ�ងករណីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត វាអាចមានទំំនាក់់ទំន
ំ ងរវាងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិតជាមួួយនឹឹង
បទពិិសោ�ធន៍៍ក្រៅ��បណ្តាា ញរបស់់កុុមារ។ ហានិិភ័័យ និិងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជាក់់លាក់់តែ�ងតែ�មកត្រួ�ួតគ្នាា ។ មានស្ថាាប័័នតិិចតួួច ឬក្រុ� ុមមួួយចំំនួួនតូូច
ដែ�លយកចិិត្តទុ
ត ក
ុ ដាក់់លើ�ើបញ្ហាានេះ�ះ។
កត្តាាដូូចជាភេ�ទ អាយុុ ស្ថាានភាពគ្រួ�ួសារ ស្ថាានភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសង្គគម ទីីតាំង
េ វិិទ្យាាឌីីជីីថល អាចផ្លាាស់់
ំ បទពិិសោ�ធន៍៍ និិងលទ្ធធភាពប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បច្ចេ�ក
ប្តូូ�រហានិិភ័័យ និិងវិិធីីដែ�លកុុមារជួួបគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ហានិិភ័័យ និិងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់មួួយចំំនួួនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សហគមន៍៍ និិងទំំនោ�រភេ�ទកុុមារទាំំងមូូល៖
ជាឧទាហរណ៍៍ ក្មេ�ង
េ ស្រី�ីទាក់់ទាញកម្រិ�ិតនៃ�ការរំំលោ�ភបំំពានកាន់់តែ�ខ្ពស់
ព ់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ប់់ក្មេ�ង
េ ប្រុ� ុស ការរំំលោ�ភបំំពានទំំនងជាកាន់់តែ�ធ្ងន់
ង ់ធ្ងរង ។39
ិ ភាពជាបុុរសក៏៏ធ្វើ��ឱ្យ
បទដ្ឋាានវប្បបធម៌៌ជុំំ�វិញ
មារកាន់់តែ�អាក្រ�ក់់ទៅ�ៗ។40
ើ យបញ្ហាានៃ�ការរកឃើ�ើញ និិងការរាយការណ៍៍ក្រោ��មការរំំលោ�ភផ្លូូវភេ�ទលើ�ើកុុ
�
ហានិិភ័័យ និិងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ក៏៏អាចត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�នដោ�យវេេទិិកាដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដែ�លលើ�ើកទឹឹកចិិត្តដល់
ត ់ការចែ�ករំំលែ�កខ្លឹឹ�មសារ
គួួរឱ្យយភ្ញាាក់់ផ្អើ�ើ�ល និិងគួួរឱ្យយចាប់់អារម្មមណ៍៍ ឬពួួកវាអាចបង្ហាាញព័័ត៌មា
៌ ន ឬផ្សសព្វវផ្សាាយអាកប្បបកិិរិយា
ិ របស់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់មួួយចំំនួួន ពីីព្រោះ��ះវាជំំរុ ុញ
ឱ្យយមានការចូូលរួ ួមប្រ�កបដោ�យផលចំំណេ�ញ។
ិ នការដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយពួួកវា។ ឧបករណ៍៍សំំ ខាន់់
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយត្រូ�ូវតែ�គិិតគូូរពីីហានិិ ភ័័យទាំំងអស់់ ចំំពោះ�ះកុុមារ និិ ងចាត់់វិធា
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណហានិិ ភ័័យគឺឺក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ 4Cs។
ការចាត់់ថ្នាាក់់ CO:RE 4Cs ទទួួលស្គាាល់់ ថាហានិិ ភ័័យតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លកុុមារ៖
•

ចូូលរួ ួមជាមួួយ និិ ង/ឬត្រូ�ូវបានប៉ះះ�ពាល់់ ទៅ�នឹឹ ងមាតិិកាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន

•

បទពិិសោ�ធន៍៍ និិ ង/ឬ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់គោ�លដៅ� ទំំនាក់់ទំំនងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន

•

សាក្សីី� ចូូលរួ ួម និិ ង/ឬ ជាជនរងគ្រោះ��ះនៃ� ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន

•

គឺឺជាភាគីី និិ ង/ឬត្រូ�ូវបានកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចដោ�យ កិិច្ចចសន្យាាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន។

CO:RE
បំំ ពាន

ផ្លូូ�វភេ�ទ

គុុ ណតម្លៃ�ៃ

ភាពចម្រុះ�ះ�

មាតិិកា

ទំំ នាក់់ ទំំ ន ង

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�

កិិច្ចច សន្យា ា

កុុ មារជាអ្ននកទទួួល

កុុ មារជាអ្ននកចូូ លរួ ួម

កុុ មារជាតារាសម្តែ�ែង

កុុ មារជាអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

មាតិិកាហឹឹង្សាា ព្រៃ��ផ្សៃ�ៃ ក្រា�ហ្វិិ�ក
ប្រ�កាន់់ ពូូជសាសន៍៍៍� ស្អអប់់ និិ ង

ការបៀ�ៀតបៀ�ៀន ការលួួចតាមដាន

ការគំំរាមកំំហែ�ង ការស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ឬ
សកម្មមភាពមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�ជាអរិិភាព ឧ.ការ

ការលួួចអត្តតសញ្ញាាណ ការក្លែ�ែងបន្លំំ�

ជ្រុ� ុលនិិ យម

អាសអាភាស (ស្រ�បច្បាាប់់ និិ ង

ខុុសច្បាាប់់ ) ការរួ ួមភេ�ទ
នៃ�វប្បបធម៌៌ បទដ្ឋាានរូូបភាពរាងកាយ
មាតិិកាធ្វើ��ទី
ើ ីផ្សាារ ឬបង្កើ�ើ�តដោ�យ
អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ មិិនសមស្រ�បតាម
អាយុុ ព័័ត៌៌មានខុុស/ព័័ត៌៌មាន
មិិ នពិិត

អាកប្បបកិិរិយាស្អ
ប់
អ ់ ខ្ពើ�ើ�ម ការ
ិ
ឃ្លាំំ�មើ�ើ លដែ�លមិិ នចង់់បាន

ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទក្មេ�ង
េ ស្រី�ី
ការបង្កើ�ើ�ត និិ ងការចែ�ករំំលែ�កសម្ភាារ
រំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ

ការបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លមនោ�គមវិិជ្ជាា ការ
ជ្រើ��ើសរើើ�សចូូលរួ ួមភេ�រវកម្មម និិ ង
ជ្រុ� ុលនិិ យម

ការបន្លំំ� ការបោ�កប្រា�ស់់ ការ

ឌឺឺ ដង ការមិិ នរាប់់ បញ្ចូូ�ល ការធ្វើ�� ើ

លេ�ងល្បែ�ែង ការជម្រិ�ិ តទាប្រា�កតាម

ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ សារផ្លូូ�វភេ�ទ
ដែ�លមិិ នមានការព្រ�មព្រៀ��ៀង

ព័័ត៌៌មានផ្លូូ�វភេ�ទ ការជួួញដូូរក្នុុ�ង
គោ�លបំំ ណងកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ

ឱ្យយខ្មាាស់់ គេ�

សម្ពាាធផ្លូូ�វភេ�ទ

សហគមន៍៍ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�ល

អាចបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ឧ. ការធ្វើ�� ើបាប
ា ់សាំង
ខ្លួួ�នឯង ប្រ�ឆាំំងការចាក់់វ៉ាក់
ំ

អ៊ីី�មែ�ល ហានិិ ភ័័យសុុវត្ថិិ�ភាព
ការគំំរាមកំំហែ�ងបញ្ចេ�េញ

ការផ្សាាយការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ
លើ�ើកុុមារ

តម្រ�ងព័័ត៌៌មាន ភាពលំំ អៀ�ៀងនៃ�
ទម្រ�ង់់ ព័័ត៌៌មាន ការបែ�ងចែ�កមិិ នស្មើ�ើ�

សម្ពាាធពីីមិិត្តតភក្ដិិ�

ការរចនាបែ�បបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល

ការបំំ ពានលើ�ើការការពារឯកជនភាព និិ ងទិិន្ននន័័យ ហានិិ ភ័័យសុុខភាពផ្លូូ�វកាយ និិ ងផ្លូូ�វចិិ ត្តត ទម្រ�ង់់ នៃ�ការរើើ�សអើ�ើង

ប្រ�ភព៖ មាតិិកា CO:RE ទំំនាក់់ទំំនង ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ� កិិច្ចចសន្យាា - ធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព 4Cs នៃ�ហានិិ ភ័័យតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 2021 41
38. ការកសាងពិិភពឌីី ជីីថលដែ�លយុុវជនសមនឹឹ ងទទួួលបាន 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2020។
39. លទ្ធធផលផលប័័ ត្រ�ការវិិនិិយោ�គលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិតប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពឆ្នាំំ� 2020ភាពជាដៃ�គូូសកលដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ ឆ្នាំំ� 2020 ទំំព័័រ 2។
40. ផលរំំខានពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៅ�ប្រ�ទេ�សកេ�នយ៉ាា៖ ភស្តុុ�តាងស្តីី�ពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ភាពជាដៃ�គូូសកលដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើ
ហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ ឆ្នាំំ� 2021 ទំំព័័រ 68 ។
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5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ជាមួួ យនឹឹងការពង្រី�ីកប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តដែ�លមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយទៅ�កាន់់ ប្រ�ទេ�សកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វាមានតម្រូ�ូវការជាបន្ទាាន់់ ក្នុុ�ងការ
ិ នការដើ�ើម្បីី�កាត់់ បន្ថថយហានិិភ័័ យ និិងការគំំ រាមកំំ ហែ�ងចំំ ពោះ�ះកុុមារទាំំងនេះ�ះ ខណៈៈពេ�លដែ�លអនុុ ញ្ញាា តឱ្យយពួួ កគេ�ទាញ
ដាក់់ វិធា
យកប្រ�យោ�ជន៍៍ពីី អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ទាំង
ំ អស់់ នៃ�ពិិភពឌីី ជីីថល។
ប្រ�ភព៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 202042

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�គិិតគូូ រពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រតួួ នាទីីរបស់់ កុុមារ និិងទីីភ្នាាក់់ ងាររបស់់ ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពទំំនើ�ើ ប សមត្ថថភាព និិងការយល់់
ដឹឹងរបស់់ កុុមារ ដែ�លអភិិវឌ្ឍឍមិិនស្មើ�ើ� គ្នាាលើ�ើ ផ្នែ�ែកជំំនាញ និិងសកម្មមភាព និិងលក្ខខណៈៈចម្រុះ�ះ�នៃ�ហានិិភ័័ យដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ។
ការពិិចារណាទាំំងនោះ�ះត្រូ�វូ តែ�មានតុុ ល្យយភាពជាមួួ យនឹឹងសារៈៈសំំ ខាន់់ នៃ�ការអនុុ វត្តតសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានដែ�លបាន
គាំំទ្រ� និិងកម្រិ�ិតនៃ�បទពិិសោ�ធន៍៍ និិងស្ថាា នភាពនីីមួួ យៗ។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានាថាអ្ននកផ្តតល់់ សេ�វាឌីី ជីីថលផ្តតល់់ សេ�វាកម្មមដែ�ល
សមរម្យយសម្រា�ប់់ សមត្ថថភាពវិិវត្តតន៍៍ របស់់ កុុមារ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 2043

2. ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ ភាពងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើ និិងការរួ ួមបញ្ចូូ�ល៖
សិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារគ្រ�ប់់ រូ ូបត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបានគោ�រព ការពារ និិងបំំ ពេ�ញនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិ តក្នុុ�ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
ឌីី ជីីថលប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ជីីវិិតរបស់់ កុុមារ និិងសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�តាមរបៀ�ៀបដែ�លទូូលំំទូូលាយ និិងអាស្រ័�័ យគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក
ទោះ�ះបីីជាកុុ មារមិិនចូូ លប្រើ��ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តក៏៏ ដោ�យ។ ការចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលប្រ�កបដោ�យអត្ថថន័័ យអាចគាំំទ្រ�កុុមារ
ិ នយោ�បាយ វប្បបធម៌៌ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគមរបស់់ ពួួកគេ�។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ ដោ�យ
ឱ្យយដឹឹងពីីកម្រិ�ិតពេ�ញលេ�ញនៃ�សិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិល
ប្រ�សិិ នបើ�ើការដាក់់ បញ្ចូូ�លឌីី ជីីថលមិិនត្រូ�ូវបានសម្រេ��ចទេ� វិិសមភាពដែ�លមានស្រា�ប់់ ទំំនងជាកើ�ើនឡើ�ើង និិងបញ្ហាាថ្មីី�អាច
កើ�ើតឡើ�ើង។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 444

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ការចូូលទៅ�កាន់់ ពិិភពអនឡាញមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់សម្រា�ប់់កុុមារក្នុុ�ងការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ� និិ ងសម្រេ�េច
បាននូូវសក្តាា នុុពលពេ�ញលេ�ញរបស់់ ពួួកគេ�។ គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងការគិិត
និិ ងក្នុុ�ងការអនុុវត្តត។45 នេះ�ះមានន័័ យថា វាត្រូ�ូវតែ�មានធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ហើ�ើយគួួរតែ�កសាងលើ�ើការអនុុវត្តត និិ ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌល្អអបំំផុុតដែ�ល
មានស្រា�ប់់ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងស្ថាានភាពដែ�លធនធានមានកម្រិ�ិ ត។ ថាតើ�ើការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញមានន័័ យថាការអនុុម័័តច្បាាប់់ ដែ�លមានស្រា�ប់់ (ឧទាហរណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារកុុមារ ការការពារអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
ទូូរគមនាគមន៍៍ ) ទៅ�នឹឹ ងបរិិបទសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬការបង្កើ�ើ�តច្បាាប់់ ថ្មីី�ក៏៏ដោ�យ វាត្រូ�ូវតែ�លើ�ើ កកម្ពពស់់ការរួ ួមបញ្ចូូ�ល
និិ ងសមភាពសម្រា�ប់់ កុុមារទាំំងអស់់ មិិ នថាអ្ននកណា ឬកន្លែ�ែងណាដែ�លពួួកគេ�នៅ�នោះ�ះឡើ�ើយ។
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�លើ�ើកកម្ពពស់់ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិ តបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លឆ្លើ��ើយតបនឹឹងតម្រូ�ូវការរបស់់ កុុមារដែ�លមានប្រ�ភេ�ទពិិ ការភាពផ្សេ�េងៗគ្នាា
និិងធានាថាផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមឌីីជីីថលត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងសម្រា�ប់់ ភាពងាយស្រួ�ួលជាសកល ដូូ ច្នេះ�ះ�ពួួ កគេ�អាចប្រើ��ើប្រា�ស់់
បានដោ�យកុុ មារទាំំងអស់់ ដោ�យគ្មាា នករណីីលើ�ើកលែ�ង និិងដោ�យមិិនចាំំបាច់់មានការសម្រ�បខ្លួួ�ន។ កុុ មារដែ�លមានពិិការភាព
គួួ រតែ�ចូូ លរួ ួមក្នុុ�ងការរចនា និិងការផ្តតល់់ គោ�លនយោ�បាយ ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ការសម្រេ��ចបាននូូ វសិិទ្ធិិ�
របស់់ ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 9146

ខ្លឹឹ�មសារ ទំំនាក់់ទំំនង ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត កិិច្ចចសន្យាា ការធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព 4Cs នៃ�ហានិិ ភ័័យលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត, CO: RE 2021 ។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
ឧទាហរណ៍៍៖ កុុមារពិិការ ឬកុុមារមកពីីក្រុ� ុមជនជាតិិភាគតិិចដែ�លខ្វះះ�ខាត កុុមារតាមចិិ ញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វ កុុមារផ្លាាស់់ ទីីលំំនៅ� និិ ងកុុមារចំំ ណាកស្រុ� ុក នៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មកុុមារ
ដទៃ�ទៀ�ៀត។ បញ្ហាានេះ�ះត្រូ�ូវបានពិិភាក្សាាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ធានបទចម្រុះ�ះ�ខាងក្រោ��ម។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីម៉ូូ�ដែ�ល និិ ងបញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមាននៅ�ក្នុុ�ង 'សំំ ឡេ�ង' គឺឺមិិន
គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ទេ�៖ ការយល់់ ឃើ�ើញមាត្រា� 12 នៃ�អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ Laura Lundy ឆ្នាំំ� 2013។
46. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

កុុមារមិិ នមែ�នជាក្រុ� ុមដូូចគ្នាាទេ�។ គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�អាចចូូលប្រើ��ើបាន និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�លដើ�ើម្បីី�ទៅ�ដល់់
កុុមារទាំំងអស់់ មិិ នថាអ្ននកណា និិ ងកន្លែ�ែងណាក៏៏ដោ�យ។ "ការបែ�ងចែ�កតាមឌីី ជីីថល" ទំំនងជាកើ�ើតឡើ�ើងដែ�លកុុមារមួួយចំំ នួួនមាន
ភាពងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ អ៊ីី�នធឺឺណិិត ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នត្រូ�វូ បានរាប់់ បញ្ចូូ�លប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពទេ�។
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌត្រូ�ូវតែ�មានលក្ខខណៈៈសមស្រ�បតាមអាយុុ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការសម្រា�ប់់ កុុមារទាំំងអស់់ ដោ�យមិិ នគិិតពីីភេ�ទ ពូូជសាសន៍៍ សាសនា
សញ្ជាាតិិ ជាតិិសាសន៍៍ ពិិការភាព ឬលក្ខខណៈៈផ្សេ�េងទៀ�ៀតណាមួួយឡើ�ើយ។ ភាសាគួួរតែ�អាចចូូលប្រើ�ើ�បាន និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�ល ហើ�ើយប្រ�សិិ នបើ�ើ
ចាំំបាច់់ សម្ភាារគួួរតែ�មាននៅ�ក្នុុ�ងភាសាផ្សេ�េងៗគ្នាាមួួយចំំ នួួន។ សម្ភាារសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
នៅ�ក្នុុ�ងការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយកុុមារ និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ៖ យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ ពួួកគេ�គួួរតែ�មានលក្ខខណៈៈសមស្រ�បតាមអាយុុ
មិិ នប្រ�កាន់់ ភេ�ទ និិ ងអាចចូូលប្រើ�ើ�បានយ៉ាាងងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារដែ�លមានអាយុុខុុសគ្នាា និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ ពួួកគេ�។
កន្លែ�ែងណាដែ�លអក្ខខរកម្មមនៅ�មានកម្រិ�ិ ត សម្ភាារដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញ
ជាញឹឹកញាប់់ នឹឹងទទួួលបានសារដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពជាង។ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ពាក្យយស្រ�បគ្នាានៅ�ទូូទាំំងវេ�ទិិកាជួួយធ្វើ�� ើឱ្យយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារនៅ�
លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតកាន់់ តែ�ងាយស្រួ�ួលយល់់ និិ ងអាចចូូលប្រើ�ើ�បានសម្រា�ប់់ កុុមារ និិ ងក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ ព្រ�មទាំំងអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ ពួួកគេ�។47
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយត្រូ�ូវតែ�ធានាថាពួួកគេ�កំំពុុងលើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូលប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់ កុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�លពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ង
ដំំ ណើ�ើ ររបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលមានសុុវត្ថិិ�ភាព។
មនុុ ស្សសពេ�ញវ័ ័យ និិងកុុ មារត្រូ�ូវបានប្រ�ឈមមុុ ខនឹឹងហានិិភ័័ យ និិងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ជាច្រើ��ើននៅ�លើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា
ក៏៏ ដោ�យ កុុ មារគឺឺ ជាជនដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះជាងគេ�។ កុុ មារខ្លះះ�ក៏៏ ងាយរងគ្រោះ��ះជាងក្រុ� ុមកុុ មារដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ ឧទាហរណ៍៍ កុុ មារ
ពិិការ ឬកុុ មារដែ�លកំំ ពុុងធ្វើ�ើ�ផ្លាាស់់ ទីីលំំនៅ�។ អ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយត្រូ�ូវធានាថាកុុ មារទាំំងអស់់ អាចអភិិវឌ្ឍឍ និិងទទួួល
បានការអប់់ រំំនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព។ គំំ និិ តដែ�លថាកុុ មារងាយរងគ្រោះ��ះ ហើ�ើយគួួ រតែ�ត្រូ�ូវបានការពារពីី
ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចគ្រច �ប់់ ទម្រ�ង់់ទាំង
ំ អស់់ ត្រូ�ូវបានគូូ សចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងអនុុ សញ្ញាា អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារ។
ប្រ�ភព៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 202048

3. ការបង្កើ�� ើតខ្សែ�ែរចង្វាាក់់ នៃ�ការទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ ៖
ិ
ដើ�ើម្បីី�រួ ួមបញ្ចូូ�លផលវិបាក
ចម្រុះ�ះ�នៃ�មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិិ�កុុមារ
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាលដែ�លមានកាតព្វវកិិច្ចចសម្រ�បសម្រួ�ួលគោ�លនយោ�បាយ គោ�លការណ៍៍
ិ
ណែ�នាំំ និិងកម្មមវិធីីទាក់
់ ទងនឹឹងសិិទ្ធិិ�កុុមារក្នុុ�ងចំំ ណោ�មស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាលកណ្តាា ល និិងរដ្ឋាាភិិបាលថ្នាាក់់ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ យន្តតការ
សម្រ�បសម្រួ�ួលថ្នាាក់់ ជាតិិបែ�បនេះ�ះគួួ រតែ�ចូូ លរួ ួមជាមួួ យសាលារៀ�ៀន និិងវិិស័័យបច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ ត៌៌មាន និិងគមនាគមន៍៍ ហើ�ើយ
ិ បណ្ឌិិ� តសភា និិងអង្គគការនានា ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងពីីសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល
សហការជាមួួ យធុុ រកិិច្ចច សង្គគមស៊ីី� វិល
នៅ�កម្រិ�ិតអន្តតរវិិស័័យ ជាតិិ ថ្នាាក់់ តំំបន់់ និិងថ្នាាក់់ មូូលដ្ឋាាន។ វាគួួ រតែ�ផ្តោ�ោតលើ�ើផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងជំំ នាញពាក់់ ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នៅ�ក្នុុ�ង និិងក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល តាមតម្រូ�ូវការ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃដោ�យឯករាជ្យយសម្រា�ប់់
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងការបំំ ពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ ខ្លួួ� ន។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធីី ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 2749

ទំំនួួលខុុសត្រូ�វសម្រា�ប់
ូ
់ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងមនុុស្សស ឯកទេ�ស និិ ងស្ថាាប័័ នជាច្រើ��ើន រួ ួមទាំំងរដ្ឋាាភិិបាល
ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ អាជីី វកម្មម អ្ននកអប់់ រំំ ជំំ នួួយផ្លូូ�វចិិ ត្តត-សង្គគម គ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារ។ តំំណភ្ជាាប់់ មួួយចំំ នួួននៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់មានបង្ហាាញពីី
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ កាន់់ តែ�ខ្ពពស់់។50 ជាឧទាហរណ៍៍ សេ�វាកម្មមដែ�លទំំនងជាត្រូ�ូវបានចូូលប្រើ��ើ ឬប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ គួួរតែ�ពិិចារណាថាតើ�ើ
លក្ខខណៈៈពិិសេ�សណាមួួយរបស់់ វាបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់កុុមារដែ�រឬទេ�។ ពួួកគេ�គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះមុុនពេ�លចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជា
កុុមារ។ ជារឿ�ឿយៗវាត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថា "សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា" ឬ "ការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ"។ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមលំំ នាំដើំ �ើ មគួួរតែ�ជា
បទដ្ឋាានមួួយ។

47.
48.
49.
50.

សូូមមើ�ើលការណែ�នាំំអំំពីីសារៈៈសំំ ខាន់់ នៃ�ភាសា និិ ងនិិ យមន័័ យ ក៏៏ដូូចជាផ្នែ�ែកសទ្ទាា នុុក្រ�ម។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីធុុរកិិច្ចច និិ ងសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស។

28
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5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ខ្សែ�ែសង្វាាក់់នៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ភាគីីពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
ិ នការ
ការទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរួ ួមមានទាំំងការការពារគ្រោះ��ះថ្នាាក់់មុុនពេ�លវាកើ�ើតឡើ�ើង និិ ងចាត់់វិធា
នៅ�ពេ�លដែ�លមានរឿ�ឿងខុុសប្រ�ក្រ�តីី។ យន្តតការនៃ�ពាក្យយបណ្តឹឹ� ង និិ ងការរាយការណ៍៍ត្រូ�ូវតែ�អាចចូូលដំំ ណើ�ើ រការបាន និិ ងដាក់់សញ្ញាាសម្គាាល់់
យ៉ាាងច្បាាស់់ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយកុុមារ អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកជំំ នាញដែ�លត្រូ�ូវការពួួកគេ�អាចស្វែ�ែងរក និិ ងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ វាបានយ៉ាាងងាយស្រួ�ួល។ នៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ព័័ន្ធធអាជីី វកម្មមអនឡាញ យន្តតការគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្យយដំំ ណើ�ើ រការដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវាយតម្លៃ�ៃរបាយការណ៍៍នៃ�
ពាក្យយបណ្តឹឹ� ង ដូូច្នេះ�ះ�ចំំ ណុុចដែ�លមានការព្រួ�ួយបារម្ភភអាចត្រូ�ូវបានកំំណត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យបានយ៉ាាងឆាប់់ រហ័័ស។
ច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាស់់ លាស់់ សម្រា�ប់់ការបង្កាា រ និិ ងការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងដោះ�ះស្រា�យនៅ�ពេ�លដែ�លមានរឿ�ឿង
ខុុសប្រ�ក្រ�តីី។ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យអំំពីីរបាយការណ៍៍ និិ ងពាក្យយបណ្តឹឹ� ង ដូូច្នេះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវិិភាគ
ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអប្រ�ព័័ន្ធធ។ កុុមារ និិ ងមាតាបិិ តា/អ្ននកថែ�ទាំំមិិនគួួរទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការការពារ ឬដោះ�ះស្រា�យហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ដែ�លពួួកគេ�មានការយល់់ ដឹឹង ឬការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងតិិចតួួចឡើ�ើយ។ ការយល់់ ព្រ�មមិិ នអាចប្រើ��ើដើ�ើម្បីី�លុុបបំំ បាត់់ស្ថាាប័័ នសាធារណៈៈ ឬឯកជនពីី
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ពួួកគេ�ទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទេ�។ ការរួ ួមបញ្ចូូ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លមានស្រា�ប់់ សម្រា�ប់់សុុវត្ថិិ�ភាពផលិិ តផល51 ការការពារកុុមារ52 សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ53 និិ ងសិិ ទ្ធិ�អ្នន
ិ កប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ 54 អាចជួួយ
បញ្ជៀ�ៀ�សគម្លាាតក្នុុ�ងការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងការធ្វើ�� ើការជាន់់ គ្នាាលើ�ើធនធាន តួួនាទីី និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ។ វាគួួរតែ�មាន និិ ងត្រូ�ូវតែ�មិិនមាន
ចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ងផ្លូូ�វច្បាាប់់ ដែ�លបំំ ផ្លាាញសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនោះ�ះទេ�។
វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ដែ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�ល និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកគោ�លនយោ�បាយ
ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ ចាប់់ ពីីផែ�នការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតថ្នាាក់់ជាតិិ រហូូតដល់់ កម្មមវិិធីីសិិក្សាាអប់់ រំំ តាមរបៀ�ៀបដែ�លមានតម្លាាភាព គណនេ�យ្យយភាព
និិ ងអាចអនុុវត្តតបាន។ ការបង្កើ�ើ�ត silos អាចនាំំឱ្យយមានវិិវាទបទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិ ងការបែ�ងចែ�កគោ�លនយោ�បាយ និិ ងការអនុុវត្តត។
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយត្រូ�ូវតែ�ទទួួលយកភាពស្មុុ�គស្មាា ញនៃ�ទំំនួួលខុុសត្រូ�វសម្រា�ប់
ូ
់ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងធានាថា
មានយន្តតការនៃ�កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិ ងការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់ ដូូច្នេះ�ះ�ពួួកគេ�អាចចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការការពារកុុមារ
បាន។ ការយល់់ ដឹឹងច្បាាស់់ អំំពីីតួួនាទីី និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងតួួអង្គគឈានមុុខសម្រា�ប់់ផ្នែ�ែកជាក់់លាក់់
ក៏៏ជារឿ�ឿងសំំ ខាន់់ ផងដែ�រ។
ការការពារកុុ មារ និិងមនុុ ស្សសវ័ ័យក្មេ�េង គឺឺ ជាទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ រួ ួមមួួ យ ហើ�ើយវាអាស្រ័�័ យលើ�ើភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធទាំង
ំ អស់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាបាន
នូូ វអនាគតប្រ�កបដោ�យចីីរភាពសម្រា�ប់់ ទាំង
ំ អស់់ គ្នាា ។ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយវាកើ�ើតឡើ�ើង អ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយ ឧស្សាាហកម្មម ឪពុុ ក
ម្តាា យ អ្ននកថែ�ទាំំ អ្ននកអប់់ រំំ និិងអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត ត្រូ�ូវតែ�ធានាថា កុុ មារ និិងមនុុ ស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអាចបំំពេ�ញសក្តាានុុ ពលរបស់់
ពួួ កគេ�បាន ទាំំងអនឡាញ និិងក្រៅ��បណ្តាា ញ។
ប្រ�ភព៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 202055

អភិិបាលកិិច្ចចល្អនាំ
អ ម
ច វភេ�ទតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត និិងជា
ំ កនូូ វអ្ននកដែ�លមានទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ ក្នុុ�ងការការពារកុុ មារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ស្ថាាប័័ នដែ�លមានភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធច្រើ��ើ ន ស្ថាាប័័ ន ឬអង្គគភាពជាតិិចម្រុះ�ះ�វិិស័័យ។ មិិនមានគំំ រូ ូណាមួួ យដែ�លស្ថាាប័័ នភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធច្រើ��ើ ន
គួួ រតែ�អនុុ ម័័ត៖ វាអាចទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ ចំំ ពោះ�ះអភិិបាលកិិច្ចចរួ ួម និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសិិទ្ធិិ�អំំណាច និិងសមត្ថថភាពរបស់់ ប្រ�ទេ�សមួួយ
ក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់ និិងឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹង CSEA តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬគ្រា�ន់់ តែ�ដើ�ើ រតួួ ជាស្ថាាប័័ នសម្រា�ប់់ សម្រ�បសម្រួ�ួលការងារ
ិ ។
ទូូទាំង
ំ រដ្ឋាាភិិបាល ឧស្សាាហកម្មម និិងសង្គគមស៊ីី� វិល
ប្រ�ភព៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិរបស់់ អង្គគការ WeProtect Global Alliance ឆ្នាំំ� 201656

51.
52.
53.
54.
55.

ស្តតង់់ដារ និិ ងហានិិ ភ័័យសម្រា�ប់់ ផលិិតផលជាក់់លាក់់ គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2014។
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលការពារកុុមារ គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2021។
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2021។
ការណែ�នាំំអំំពីីសិិទ្ធិ�អ្នន
ិ កប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2014។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
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5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ទាំំងនេះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ បានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងផងដែ�រនៅ�ក្នុុ�ងការប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួ ួមទាំំងគោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យចីី រភាព
ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់កូូដ 16.2 ដើ�ើម្បីី� "បញ្ចចប់់ ការរំំលោ�ភបំំ ពាន ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច ការជួួញដូូរ ព្រ�មទាំំងគ្រ�ប់់ ទម្រ�ង់់ នៃ�អំំពើ�ើហិិង្សាា និិ ងការ
ធ្វើ��ទារុ
ើ ុណកម្មមកុុមារ"។

ច�ប់ និ ងបទប្ប��តិ�របស់
រដា�ភិ �ល

�
សង�មសុីវល

អ�កពាក់ព័ន�សំខាន់ ៗក�ង
ុ
ការេដាះ្រសាយ SDG
16.2

វ�ទ�សា�នអប់ រ�

វ�ស័យឯកជន*

ការអនុ វត�ច�ប់

*រ ួមប��ូល្របតិបត�ិករ, ISP, អ�កផ�ល់មាតិកា, ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ
សង�ម និ ងេវទិកាេផ�ីសារ
ប្រ�ភព៖ គណៈៈកម្មាា ការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត - សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ៖ ការកាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�អំំពើ�ើហិិង្សាា ការរំំលោ�ភបំំ ពាន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ 201957

56. ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំំ� 2016។
57. សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត៖ ការកាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�អំំពើ�ើហិិង្សាា ការរំំលោ�ភបំំ ពាន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិត គណៈៈកម្មាា ការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ឆ្នាំំ� 2019។
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5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

4. ការរួ ួមបញ្ចូូ�លការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុ មារ៖
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�គ្រ�ប់់ គ្រ�ងប្រ�ឆាំងនឹឹងគ្រោះ�
�ះថ្នាាក់់ ដែ�លគេ�ស្គាាល់់ ហើ�ើយពិិចារណាយ៉ាាងសកម្មមនូូវការស្រា�វជ្រា�វ និិងភស្តុុ�តាងដែ�ល
ំ
កំំ ពុុងលេ�ចឡើ�ើងក្នុុ�ងវិិស័័យសុុខភាពសាធារណៈៈ ដើ�ើម្បីី�ការពារការរីីករាលដាលនៃ�ព័័ ត៌៌មានមិិនពិិត និិងសម្ភាា រ និិងសេ�វាកម្មមដែ�ល
អាចបំំ ផ្លាាញសុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត ឬរាងកាយរបស់់ កុុមារ។ វិិធានការក៏៏ អាចត្រូ�ូវការជាចាំំបាច់់ផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ការពារការចូូ លរួ ួមដែ�ល
មិិនប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សុុខភាពនៅ�ក្នុុ�ងហ្គេ�េមឌីី ជីីថល ឬប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ដូូ ចជាបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ប្រ�ឆាំងនឹឹង
ការរចនាឌីី ជីីថលដែ�ល
ំ
បំំ ផ្លាាញដល់់ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធីី ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 9658

សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងការរចនា និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍបច្ចេ�េកវិិទ្យាា។ ការរចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ
បង្កើ�ើ�តសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាកម្មម និិ ងផលិិ តផលតាំំងពីីដើ�ើ មដំំ បូូង។ នេះ�ះគួួរតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�លការធានាថា
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបានពិិចារណានៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ ការរចនា និិ ងការផ្តតល់់អាជ្ញាាប័័ ណ្ណណ
នៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាថ្មីី� 59។ ការរចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារក៏៏អាចហៅ�ម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀតថាសុុវត្ថិិ�ភាព/សិិ ទ្ធិ�/ិ ឯកជនភាព/ក្រ�មសីី លធម៌៌ តាមការរចនា
ផងដែ�រ។
ការអនុុវត្តគោត �លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្ននជាមុុន60 ចំំពោះ�ះបច្ចេ�ក
េ វិិទ្យាាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កុុមារ និិងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ធានាថាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបានពិិចារណានៅ�ដំំណាក់់កាលដំំបូូង។ គណៈៈកម្មមការពិិភពលោ�កនៃ�អង្គគការ UNESCO ស្តីី�ពីីក្រ�មសីីលធម៌៌ នៃ�
ចំំណេះ�ះដឹឹងវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិងបច្ចេ�ក
េ វិិទ្យាា (COMEST) បានដាក់់ចេ�ញនូូវ 'និិយមន័័យការងារ' នៃ�គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្ននជាមុុន៖
“នៅ�ពេ�លដែ�លសកម្មមភាពរបស់់ មនុុ ស្សសអាចនាំំឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ដែ�លមិិនអាចទទួួលយកបានខាងសីីលធម៌៌ ដែ�លមាន
លក្ខខណៈៈវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានភាពមិិនច្បាាស់់ លាស់់ សកម្មមភាពនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�� ើឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាង ឬកាត់់ បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ នោះ�ះ។
ការខូូចខាតដែ�លមិិ នអាចទទួួលយកបានដោ�យសីី លធម៌៌ សំំ ដៅ�លើ�ើការប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់មនុុស្សស ឬបរិិស្ថាានដែ�លមានដូូចជា៖
•

ការគំំ រាមកំំ ហែ�ងដល់់ អាយុុជីីវិិតមនុុ ស្សស ឬសុុខភាព ឬ

•

ិ បានដែ�លធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ភាពមិិនអាចត្រ�ឡប់់ វិញ
ធ ឬ

•

មិិនស្មើ�ើ� ភាពចំំ ពោះ�ះមនុុ ស្សសជំំ នាន់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន ឬអនាគត ឬ

•

ការដាក់់ ចេ�ញដោ�យគ្មាា នការពិិចារណាគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ អំំពីីសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសរបស់់ អ្ននកដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ ។”61

គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននជាមុុនគួួរតែ�ណែ�នាំំក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងភាពឯកជនដោ�យការរចនា ដើ�ើម្បីី�ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញ ហើ�ើយសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាានៅ�ដំំ ណាក់់កាលនៃ�ការរចនា។ ការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារមិិ នគួួរគ្រា�ន់់ តែ�
ជាគោ�លគំំនិិតអំំពីីសីីលធម៌៌ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាតម្រូ�ូវការផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ផងដែ�រ។62 វាក៏៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ សម្រា�ប់់
ការផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិដល់់ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារតាមអនឡាញ។
បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងបញ្ញាាសិិ ប្បបនិិមិិត្តត (AI) មានសក្តាា នុុពលក្នុុ�ងការធ្វើ�� ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងដើ�ើម្បីី�
ការពារសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ។ ការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍឧបករណ៍៍បច្ចេ�េកវិិទ្យាាដើ�ើម្បីី�ដឹឹ ងពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺជាទិិដ្ឋឋភាពសំំ ខាន់់ នៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ផលប៉ះះ�ពាល់់ កាន់់ តែ�ធំំនៃ� AI ឬ
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាំំងអស់់ 63 ដើ�ើម្បីី�
ជៀ�ៀសវាងការប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�ផ្សេ�េ
ិ ងទៀ�ៀត ដូូចជាភាពឯកជន និិ ងការមិិ នរើើ�សអើ�ើង។
58. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
59. គោ�លការណ៍៍ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត GOV.UK ឆ្នាំំ� 2021។
60. សូូមមើ�ើល ការប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទងពីីគណៈៈកម្មាា ការលើ�ើគោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន EUR-Lex, 2000; គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន៖ និិ យមន័័ យ កម្មមវិិធីីនិិងអភិិបាលកិិច្ចច
សភាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2015។
61. គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន គណៈៈកម្មមការពិិភពលោ�កស្តីី�ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ នៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹ ងវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា ឆ្នាំំ� 2005។
62. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ មាត្រា� 25 បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
63. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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កុុមារខ្លួួ�នឯងមានភាពចម្រុះ�ះ�ខ្លាំំ�ង ហើ�ើយភាពពេ�ញលេ�ញនៃ�លក្ខខណៈៈចរិិត ប្រ�វត្តិិ� និិ ងបរិិបទរបស់់ កុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិចារណាក្នុុ�ងការអភិិវ
ឌ្ឍ៍៍� ការអនុុវត្តត និិ ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�គោ�លនយោ�បាយនៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណុុចនេះ�ះ។ សកម្មមភាពប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យភាពតានតឹឹងប្រ�កបដោ�យការយល់់ ដឹឹង។ ជាឧទាហរណ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងការជជែ�កដេ�ញដោ�ល
ស្តីី�ពីីការអ៊ិិ�នគ្រី�ីប ការតស៊ូូ�មតិិសម្រា�ប់់ការការពារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA) អាចរកឃើ�ើញថា
ទឡ្ហីី�ករណ៍៍របស់់ ពួួកគេ�ប៉ះះ�ទង្គិិ�ចជាមួួយនឹឹ ងអ្ននកដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារឯកជនភាព និិ ងទិិន្ននន័័យ។ វិិវាទបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�ដោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ង
កម្រិ�ិ តដែ�លមានលទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការជជែ�កដេ�ញដោ�លឡើ�ើងវិិញ ខណៈៈពេ�លដែ�លកុុមារស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិ ភ័័យ ឬឈាន
ទៅ�ដល់់ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ក្នុុ�ងករណីីបែ�បនេះ�ះ 'ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុត' របស់់ កុុមារគួួរតែ�ជារឿ�ឿងសំំ ខាន់់ បំំផុុត។64
មានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការជាច្រើ��ើនដែ�លគាំំទ្រ�ការអនុុវត្តតការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ រួ ួមទាំំងគោ�លការណ៍៍
បង្កាា រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ កុុមារ65 និិ ងការពិិគ្រោះ��ះជាមួួយកុុមារ។66
លើ�ើសពីីនេះ�ះ វិិទ្យាាស្ថាាននៃ�សមាគមស្តតង់់ដារវិិស្វវករអគ្គិិ�សនីី និិ ងអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ ក (IEEE-SA) បានណែ�នាំំស្តង់
ត ់ ដារមួួយដែ�លមានជំំ ហាន
ជាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លក្រុ� ុមហ៊ុុ�នអាចអនុុវត្តតតាម ដើ�ើម្បីី�រចនាផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ 67 ហើ�ើយគណៈៈកម្មមការ
អនាគតឌីី ជីីថលបានកំំណត់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�លសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារលេ�ងបានដោ�យសេ�រីីអាចត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថលដោ�យការកែ�លម្អអ
ការរចនានៃ�ផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថល។ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ស្វែ�ែងរកជានិិ ច្ចចដើ�ើម្បីី�ធានាថាផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មម
កាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យ មុុនពេ�លដែ�លពួួកវាត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្យយប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់កុុមារ។ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមរចនា និិ ងសិិ ទ្ធិ�តា
ិ មការរចនាគឺឺជា
ប្រ�ព័័ន្ធធបែ�បធម្មមជាតិិ ក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងការពារកុុមាររាប់់ លាននាក់់តាំង
ំ ពីីដំំបូូង មិិ នមែ�នបន្ទាាប់់ ពីីការដាក់់ឱ្យយប្រើ��ើនោះ�ះទេ�។

រចនាសម�័ន� & ភាពជា
អ� កដឹ កនាំ

តមា�ភាព និ ង
គណេនយ្យភាព

SbD
ការវាយតៃម�ផលប៉ ះពាល់
អ� កេ្របី ្រ�ស់ ចុងេ្រកាយ

េគាលនេយា�យៃផ�ក�ុង
ដំ េណីរការ និ ងការរ� ពឹងទុក
របស់ បុគ�លិក

ការស្រមមស្រម�ល,
ការប��ូនបន�និង
ការអនុ វត�

ប្រ�ភព៖ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមគោ�លការណ៍៍រចនារបស់់ eSafety 68 គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មឧបករណ៍៍ និិ ងគោ�លការណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃខ្លួួ�នឯង69

64.
65.
66.
67.
68.
69.

អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិទ្ធិម
ិ ុមារ)។
�ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។ (សូូមមើ�ើលជាពិិសេ�សមាត្រា� 3 ផ្នែ�ែកទីី 1 ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ គណៈៈកម្មមការអនាគតឌីី ជីីថល ឆ្នាំំ� 2021។
ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ គណៈៈកម្មមការអនាគតឌីី ជីីថល ឆ្នាំំ� 2021។
ស្តតង់់ដារ IEEE 2089-21 សម្រា�ប់់ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ IEEE SA ឆ្នាំំ� 2021។
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមគោ�លការណ៍៍រចនា ស្ននងការសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ក ឆ្នាំំ� 2021។
ិ
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមគោ�លការណ៍៍រចនា ស្ននងការសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ក ឆ្នាំំ� 2021។
ិ
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5. ធានាប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
ិ
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ប្រ�មូូលផ្តុំំ�� បែ�ងចែ�ក និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ ធនធានសាធារណៈៈ ដើ�ើម្បីី�អនុុ វត្តតច្បាាប់់ គោ�លនយោ�បាយ និិងកម្មមវិធីីនានា
ដើ�ើម្បីី�
សម្រេ��ចបានពេ�ញលេ�ញនូូ វសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល និិងកែ�លម្អអការដាក់់ បញ្ចូូ�លឌីី ជីីថល ដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�
ដោះ�ះស្រា�យផលប៉ះះ�ពាល់់ កាន់់ តែ�ខ្លាំំ�ងឡើ�ើងនៃ�មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលលើ�ើជីីវិិតរបស់់ កុុមារ និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ សមភាពនៃ�ការចូូ លប្រើ��ើ
និិងលទ្ធធភាពនៃ�សេ�វា និិងការតភ្ជាាប់់ ។
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានាថា អាណត្តិិ� របស់់ ស្ថាាប័័នសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសជាតិិ និិងស្ថាាប័័ នឯករាជ្យយដ៏៏ សមស្រ�បផ្សេ�េងទៀ�ៀតគ្រ�បដណ្តតប់់ សិិទ្ធិិ�
កុុ មារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ហើ�ើយពួួ កគេ�អាចទទួួល ស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត និិងដោះ�ះស្រា�យបណ្តឹឹ�ងពីីកុុ មារ និិងតំំ ណាងរបស់់
ពួួ កគេ�។ នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានស្ថាាប័័ នត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឯករាជ្យយ ដើ�ើម្បីី�តាមដានសកម្មមភាពទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ស្ថាាប័័ ន
សិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសជាតិិគួួ រតែ�ធ្វើ�ើ�ការយ៉ាាងជិិតស្និិ� ទ្ធជា
ធ មួួ យស្ថាាប័័ នទាំំងនោះ�ះ លើ�ើការដកអាណត្តិិ� របស់់ ពួួកគេ�ទាក់់ ទងនឹឹងសិិទ្ធិិ�កុុមារឱ្យយ
មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 28 និិ ង 3170

សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលអាចមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពពិិតប្រា�កដតាមរយៈៈសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយ ធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិ ងការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ែង។
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ងចំំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយជាច្រើ��ើន រួ ួមទាំំងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មាន និិ ងទំំនាក់់ទំំនង
(ICT) ការអប់់ រំំ យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ សុុខភាព បទប្បបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ឧស្សាាហកម្មម ការគាំំទ្រ�សង្គគម និិ ងគ្រួ�ួសារ អាជីី វកម្មម សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុ ស្សស និិ ង
សមភាព ការអភិិ វឌ្ឍឍអន្តតរជាតិិ និិ ងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ កិិ ច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងស្ថាាប័័ ន និិ ងទីីភ្នាាក់់ងារចម្រុះ�ះ�ដែ�លធ្វើ�� ើការទៅ�លើ�ើចំំ ណុុច
គោ�លនយោ�បាយមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់សម្រា�ប់់សកម្មមភាពប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ការរៀ�ៀបចំំ ថវិិកា ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ប្រ�ភពគោ�លនយោ�បាយទាំំងក្នុុ�ង និិ ងនៅ�ទូូទាំំងស្ថាាប័័ ន្ធធផ្សេ�េងៗគ្នាានឹឹ ងរឿ�ឿងដ៏៏ ចាំបា
ំ ច់់ ។
គោ�លនយោ�បាយដែ�លមានមូូលនិិ ធិិមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ឬភាពជាដៃ�គូូដែ�លមិិ នមានសមត្ថថភាព ពោ�លគឺឺអ្វីី�មួួយដែ�លមានតែ�នៅ�លើ�ើក្រ�ដាស
នឹឹ ងមិិ ននាំម
ំ កនូូវការការពារកុុមារតាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនោះ�ះទេ�។
ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីប្រ�សិិទ្ធធភាពមានន័័ យថាការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញនូូវផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ។ ការតាមដាន ការវាយតម្លៃ�ៃ និិ ងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ គឺឺជាគន្លឹះះ��សំំខាន់់ ក្នុុ�ងការជូូនដំំ ណឹឹងដល់់ ការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយដ៏៏
ល្អអ។ ការរៀ�ៀនសូូត្រ� និិ ងចែ�ករំំលែ�កមេ�រៀ�ៀនស្តីី�ពីីការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពចម្រុះ�ះ�ប្រ�ទេ�ស គឺឺជាមធ្យោ�ោបាយដ៏៏
មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពមួួយក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាព។ ការពិិនិិត្យយមើ�ើលប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតម្រូ�ូវ
ឱ្យយមានការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាមួួយតួួអង្គគសំំ ខាន់់ ៗដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាមួួយកុុមារផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�យល់់ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លសកម្មមភាពកំំពុុងប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ពួួកគេ� ឬអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ពួួកគេ�នាពេ�ល
អនាគត។71 វាជាកិិច្ចចការដែ�លកំំពុុងដំំ ណើ�ើ រការ។
គោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យ និិ ងផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង។ ទាំំងអាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ និិ ងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកជនគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយ
ប្រ�មូូល និិ ងចែ�ករំំលែ�កទិិន្ននន័័យ ដើ�ើម្បីី�ជួួយការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបញ្ហាាការពារកុុមារតាអនឡាញ ដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ និិ ងគោ�លការណ៍៍
ការពារទិិន្ននន័័យ។ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺជាចំំណុុចគោ�លនយោ�បាយថ្មីី�មួួយ ដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ពេ�លដែ�លមិិ នមានភ័័ស្តុុ�តាង ឬ
ិ នការបង្កាា រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន ឬរកមើ�ើលបរិិបទផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយយកវិិធីីសាស្រ្ត�ត 'អ្វីី�
ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ចាត់់វិធា
ដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព' ជាឧទាហរណ៍៍ ជាមួួយនឹឹ ងគោ�លការណ៍៍សុុខភាព និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាព ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដូូចជា INSPIRE៖ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រប្រាំ�ំពីីរ
យ៉ាាងសម្រា�ប់់ ការបញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ។72
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញមិិ នមែ�នជាបញ្ហាាដាច់់ ដោ�យឡែ�កនោះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹ ងអាស្រ័�័ យលើ�ើប្រ�សិិ ទ្ធធភាពរួ ួមនៃ�ស្ថាាប័័ នសំំខាន់់ ៗ និិ ងសមត្ថថភាពរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការសហការឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកការការពារ
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។ ការធានាឱ្យយមានគណនេ�យ្យយភាពប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជា
រួ ួម និិ ងការទប់់ ស្កាាត់់ CSEA ជាពិិសេ�សពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ក្នុុ�ងស្រុ� ុកដ៏៏រឹង
ឹ មាំំ។ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ (MNR) បង្ហាាញការណែ�នាំំ
អំំពីីបញ្ហាានេះ�ះ។ វិិធីីសាស្រ្ត�តប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក៏៏ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់
ស្ថាាប័័ នដែ�លគាំំទ្រ�ពួួកគេ� រួ ួមទាំំងផ្នែ�ែកមួួយចំំ នួួនដូូចជាជំំនួួយផ្លូូ�វចិិ ត្តត-សង្គគម និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ក្នុុ�ង ICT និិ ងផ្នែ�ែកដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ ការ
លើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារឱ្យយមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពតាមរយៈៈគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាស្រ័�័ យលើ�ើច្បាាប់់ សិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព និិ ងច្បាាប់់ ព្រ�មទាំំងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ជាក់់លាក់់ជាមួួយស្ថាាប័័ នត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ ដើ�ើម្បីី�ធានាសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាំំងក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានអន
ឡាញ និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។

70. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
71. គណៈៈកម្មមការអនាគតឌីី ជីីថល មូូលនិិ ធិិ 5Rights ឆ្នាំំ� 2021។
72. ការណែ�នាំំអំំពីីសូូចនាករ INSPIRE និិ ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌលទ្ធធផល អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�កឆ្នាំំ� 2018។
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5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ធានាថា សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន ធនធាន និិ ងយន្តតការគណនេ�យ្យយភាពមាននៅ�នឹឹ ងកន្លែ�ែង ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នៅ�ពេ�លដែ�លវិិវាទកើ�ើតឡើ�ើង ‘ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុត’ របស់់ កុុមារគួួរតែ�ជារឿ�ឿង
សំំ ខាន់់ បំំផុុត។ បើ�ើគ្មាានគោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះទេ� សូូម្បីី�តែ�គោ�លនយោ�បាយល្អអបំំផុុតក៏៏នឹឹងគ្មាានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពដែ�រ។
� ី
ការវាយតៃម�កម�វធ
ពិនិត្យភស�តាងៃន្របសិ
ទភា
� ពៃន
ុ
� ី សាធារណៈ
កម�វធ

ការវាយតៃម�េគាលេ�
� ី
វាយតៃម�យា៉ងម៉ ត់ចត់កម�វធ
ែដលខ�ះភស�ុតាងរ�ងមាំៃន
្របសិ ទភា
� ព

ការបេង�ីត
េគាលនេយា�យ
ែផ�កេលី ភស�ុតាង

ការ្រត�តពិ និត្យលទ�ផល
កំណត់ថាេតីកម�វ �ធក
ុ សេ្រមច
ី ព
ំ ង
�នលទ�ផលែដលចង់ �ន
ឬអត់

ការអភិ វឌ្ឍថវ�កាប��ូល
ភស�ុតាងេ�ក�ងថវ�
កា
ុ
និ ងការសេ្រមចចិ ត�
េគាលនេយា�យ

ការ្រត�តពិ និត្យការអនុវត�
� ី ្រត�វ
្រត�វ្រ�កដថាកម�វធ
�នែចកចាយ្របកបេដាយ
្របសិ ទភា
� ព

ប្រ�ភព៖ មូូលនិិ ធិិ Pew Charitable Trusts/MacArthur ៖ ការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង73

73.

ការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង, មូូលនិិ ធិិ MacArthur ឆ្នាំំ� 2014។
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5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“ក្នុុ�ងពិិភពឌីីជីីថល យើ�ើងមានកន្លែ�ែង
ជាច្រើ��ើនក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េញមតិិរបស់់ យើ�ើង។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា វាមិិនតែ�ងតែ�ទទួួលបាន
ដោ�យការគោ�រពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ� ដែ�លជា
សិិទ្ធិិ� របស់់ យើ�ើង»។
- ប្រេ��ស៊ីី� ល អាយុុ 14 ឆ្នាំំ�

“ខ្ញុំ��ចូ
ំ ូ លរួ ួមក្នុុ�ងទំំព័័រជជែ�កពិិភាក្សាា
សាធារណៈៈនៅ�លើ�ើ Instagram ។
មានប្រ�ធានបទជាច្រើ��ើនដែ�លអ្ននកអាច
បញ្ចេ�េញមតិិរបស់់ អ្ននក។ វាជាការល្អអក្នុុ�ង
ការចូូ លរួ ួមស្តាាប់់ យោ�បល់់ អ្ននកដទៃ�។”
- កាណាដា អាយុុ 14 ឆ្នាំំ�
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ថតឯកសារប្រ�ព័័ន្ធធ
8 ធាតុុ

105 MB នៅ�ក្នុុ�ង DISK

ផ្នែ�ែកទីី 5

01

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

6

02

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា

9

03

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារ
មានសារៈៈសំំ ខាន់់

15

04

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាងដែ�លអ្ននកបង្កើ�� ើតោ�
លនយោ�បាយគួួ រពិិចារណា

25

05

ចំំ ណុុចសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

37

06

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

169

07

សន្ទាានុុ ក្រ�ម

174

08

គោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ

180
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់
ផ្នែ�ែកនេះ�ះផ្តតល់់នូូវគោ�លនយោ�បាយគំំរូូដែ�លបង្ហាាញពីីសកម្មមភាពជាក់់ស្តែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព ហើ�ើយថែ�មទាំំងផ្តតល់់នូូវឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយក្នុុ�ងការរចនា និិ ងផ្តតល់់នូូវ
យន្តតការដ៏៏ មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពដែ�ល ពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ងបរិិបទជាតិិរបស់់ ពួួកគេ�។

គោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ
1.	សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

2.	ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

3.	ទិិន្ននន័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� ន អត្តតសញ្ញាាណ និិងស្វ័័�យភាព
4. ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ��ើយតប និិងការគាំំទ្រ�

5. ការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

6. ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល
7. ការអប់់ រំំ

8. ការយល់់ ដឹឹង និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ
9. ការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
10.	កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការសកល

ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយនីី មួួយៗនៃ�ចំំ ណុុចសកម្មមភាព
ទាំំងនេះ�ះគួួរតែ�គិិតគូូរពីីគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ បួួនស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ិ
កុុមារដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងជំំ ពូូក 3៖

គោ�លការណ៍៍

និិ ងប្រ�ធានបទចម្រុះ�ះ�ចំំ នួួនប្រាំ�ផ្សេ�េ
ំ ងទៀ�ៀតបានចែ�ងនៅ�
ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក A៖

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាង

• សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកា ការមិិនរើើ�សអើ�ើង

• ហានិិភ័័ យ និិងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់

• អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុត សម្រា�ប់់ កុុមារ

• លទ្ធធភាពចូូ លប្រើ��ើ និិងការដាក់់ បញ្ចូូ�ល

• សិិទ្ធិិ�រស់់ រានមានជីីវិិត និិងការអភិិវឌ្ឍឍ

• ខ្សែ�ែសង្វាាក់់ នៃ�ការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ

•

សិិទ្ធិិ�ដែ�លត្រូ�ូវបានដឹឹងឮ

• ការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុ មារ
• ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

1

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

ិ នការច្បាាប់់ និិងរដ្ឋឋបាលដើ�ើម្បីី�ការពារកុុ មារពីីអំំ ពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល រួ ួមទាំំងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ចាត់់ វិធា
ជាប្រ�ចាំ ំ ការធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព និិងការអនុុ វត្តតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិយតកម្មម និិងស្ថាាប័័ នដ៏៏ រឹងមាំ
ឹ
ំ ដែ�លការពារកុុ មារពីីហានិិភ័័ យដែ�ល
ត្រូ�ូវបានស្គាាល់់ និិងលេ�ចឡើ�ើងនៃ�អំំ ពើ�ើហិិង្សាាគ្រ�ប់់ ទម្រ�ង់់នៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 8274

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណស្ថាាប័័ ន ឬទីីភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តគណៈៈកម្មាាធិិ ការជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
និិ ងក្រុ� ុមអ្ននកជំំ នាញផ្នែ�ែកពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�គ្រ�បដណ្តតប់់ គ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកទាំំងអស់់ នៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់ធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ភាពជាអ្ននកដឹឹ កនាំំ និិ ងសមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវសកម្មមភាព និិ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។

អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។
1a. បញ្ជាាក់់ ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតជាសាធារណៈៈចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�កម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុុត
អ្ននកដឹឹ កនាំំថ្នាាក់់ជាតិិ រួ ួមទាំំងនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� ឬប្រ�ធានាធិិ បតីី គួួរតែ�ប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាំំងនៅ�លើ�ើ
ឆាកជាតិិ និិ ងអន្តតរជាតិិ។
1b. ចាត់់ តាំងក្រ�សួ
ួង ឬទីីភ្នាាក់់ ងារដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំក្នុុ�ង
ំ
ំ ការបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញថ្នាាក់់ ជាតិិ
នៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក ភ្នាាក់់ងារ និិ ងក្រ�សួួងផ្សេ�េងៗគ្នាាដឹឹ កនាំំលើ�ើគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ហើ�ើយ
ិ ី ដែ�លគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញវិិវត្តត និិ ង
ជម្រើ��ើសនៃ�ទីីភ្នាាក់់ងារ ឬក្រ�សួួងអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់វិធី
ផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់ ទិិដ្ឋឋភាពផ្សេ�េងៗនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទំំនងជាត្រូ�ូវ
ដាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ទូូទាំំងក្រ�សួួងមួួយចំំ នួួន ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ដែ�លភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំមួួយគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបៀ�ៀបវារៈៈ។ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
ខ្លះះ� គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺត្រូ�វូ បានដឹឹ កនាំំដោ�យក្រ�សួួងដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើ
ICT នៅ�ក្រួ�ួសង
ូ
ខ្លះះ�ទៀ�ៀតគឺឺមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះកុុមារ និិ ងគ្រួ�ួសារ ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតគឺឺក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌។ វាអាចជាកន្លែ�ែងដែ�ល
ក្រុ� ុមដែ�លមានស្រា�ប់់ កំំពុុងធ្វើ�� ើការលើ�ើអំំពើ�ើហឹឹង្សាាលើ�ើកុុមារ (VAC) ឬសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ពួួកគេ�អាចត្រូ�ូវបានពង្រី�ី កបន្ថែ�ែម
ដើ�ើម្បីី�ដាក់់បញ្ចូូ�លជំំ នាញចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារការងារដាច់់ ដោ�យឡែ�ក។ ភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំអាចត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាច
ជំំ នាញ ធនធាន សមត្ថថភាព ឬភាពរីីករាយរបស់់ ខ្លួួ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែទីីភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំណាមួួយនឹឹ ងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការជាមួួយអ្ននកដទៃ�។ ក្រ�សួួងណា
ដែ�លដឹឹ កនាំំ ត្រូ�ូវតែ�ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតចំំពោះ�ះវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីតម្រូ�ូវការដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
1c. ផ្សសព្វវផ្សាាយនិិយមន័័ យ និិងសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំភាសា
ក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំដែ�លបានកំំណត់់គួួរតែ�បោះ�ះពុុម្ពពបញ្ជីី�ពេ�ញលេ�ញនៃ�និិ យមន័័ យ និិ ងភាសាដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីនិិយមន័័ យដែ�លប្រើ��ើក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតជាអន្តតរជាតិិ។75

74.
75.

សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយស័័ ព្ទទសម្រា�ប់់ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ ECPAT
International ឆ្នាំំ� 2016។
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កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

< ផ្នែ�ែកមុុន
1

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

1d. បង្កើ�� ើតគណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹ ងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការអនុុវត្តត និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ
គោ�លនយោ�បាយ ហើ�ើយនឹឹ ងបម្រើ��ើជាចំំ ណុុចស្នូូលសម្រា�ប់់
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការថ្នាាក់់ជាតិិ និិ ងតំំបន់់ ។ វានឹឹ ងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះ
�
ការទទួួលយកកញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតវា ដែ�លនេះ�ះហៅ�ថាផែ�នការ
ិ ័ យគោ�លនយោ�បាយផ្សេ�េង
សកម្មមភាព។ គណៈៈកម្មាាធិិ ការនឹឹ ងដោះ�ះស្រា�យនូូវសំំ ណុំំ�សមត្ថថភាពទូូលំំ ទូូលាយដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើវិស័
ៗ រួ ួមមានការអប់់ រំំ សុុខភាព យុុត្តិិ�ធម៌៌ ការការពារអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ការការពារទិិន្ននន័័យ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ ICT និិ ងសេ�វាគ្រួ�ួសារ និិ ង
កុុមារ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត ហើ�ើយនឹឹ ងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការអនុុវត្តត និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់ស្តង់
ត ់ ដារ។ គណៈៈកម្មាាធិិ ការគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយ
សហការជាផ្លូូ�វការជាមួួយអ្ននកដែ�លធ្វើ�� ើការសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ ឬសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ហើ�ើយគួួរតែ�រាយការណ៍៍ជាទៀ�ៀងទាត់់
ទៅ�ក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំ។
1e. ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
សហគមន៍៍ អនុុវត្តតច្បាាប់់ អាជីី វកម្មម វិិស័័យទីីបីី អង្គគការសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ស្ថាាប័័ នអប់់ រំំ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកសិិ ក្សាាទាំំងអស់់ មានការ
យល់់ ដឹឹងដ៏៏ មានសារៈៈប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងផលប្រ�យោ�ជន៍៍ សំំខាន់់ ៗចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទខ្លះះ�
ការបង្កើ�ើ�តក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាមួួយនឹឹ ងសកម្មមភាពរបស់់ ខ្លួួ�ន និិ ងអនុុវត្តតផែ�នការ
ិ ពិិត។ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងទៀ�ៀត ការពិិភាក្សាាក្រៅ��ផ្លូូ�វការ ឬការអំំពាវនាវរកភស្តុុ�តាងពីី
សកម្មមភាពរបស់់ ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងសេ�ណារីីយ៉ូូ�ជីីវិត
បណ្តាា ញបើ�ើកចំំ ហនៃ�ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធអាចមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពជាង។ ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ស្វែ�ែងរកការចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗដែ�លអាចគាំំទ្រ�សកម្មមភាពរបស់់ ពួួកគេ�។ កិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរអង្គគការគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកកម្ពពស់់។ គោ�លបំំ ណងនៃ�ការចូូលរួ ួមរបស់់ អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធគឺឺផ្តោ�ោតលើ�ើការអនុុវត្តត
មិិ នមែ�នការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយទេ�។
1f. កំំ ណត់់តួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ របស់់ អ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធ
គួួរតែ�មានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសហបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លកំំណត់់តួួនាទីី និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ស្ថាាប័័ នទាំំងអស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�ត និិ ងគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធឌីី ជីីថល បណ្តាា ញ និិ ងសេ�វាកម្មម និិ ងភារកិិច្ចចរបស់់ ស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាល។ ស្តតង់់ដារអប្បបបរមាគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
សម្រា�ប់់ ទាំង
�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ហាដវែែរ ផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មម
ូ
ំ អស់់ គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់តម្លៃ�ៃ រួ ួមទាំំងអ្ននកដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើហេ
ឌីី ជីីថល ព្រ�មទាំំងអ្ននកដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ឬប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ វានៅ�ពេ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមជាមួួយកុុមារ។ ស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះគួួរតែ�ផ្តោ�ោតលើ�ើ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ និិ ងការសម្រេ�េចបានពេ�ញលេ�ញនៃ�សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល។ ការចូូលរួ ួមរបស់់ សង្គគមស៊ីី�វិិល និិ ងការប្រឹ�ឹ ក្សាា
កុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានធានានៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុមភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ។
1g. កំំ ណត់់សូូចនាករការអនុុ វត្តត និិងការវាយតម្លៃ�ៃ
ទិិដ្ឋឋភាពនីី មួួយៗនៃ�ផែ�នការអនុុវត្តតគួួរតែ�មានអាជ្ញាាធរទទួួលខុុសត្រូ�វូ ដែ�លត្រូ�ូវគ្នាា (បុុគ្គគល ស្ថាាប័័ ន តួួអង្គគ) និិ ងធនធានមនុុស្សស រួ ួមទាំំង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញកិិច្ចចការដែ�លរំំពឹឹងទុុកដោ�យជោ�គជ័័ យ។ វាអាចថាអាជ្ញាាធរដូូចគ្នាា ទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយ
ច្រើ��ើនជាងមួួយ ឬផ្នែ�ែកជំំ នាញតែ�មួួយ។ សូូចនាករការអនុុវត្តតសំំខាន់់ ៗ (KPIs) យន្តតការវាយតម្លៃ�ៃ និិ ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធរបាយការណ៍៍
ច្បាាស់់ លាស់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគណៈៈកម្មាាធិិ ការដឹឹ កនាំំត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ និិ ងគ្រ�ប់់ គ្រ�ងវឌ្ឍឍនភាព។ ដោ�យសារមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល
វិិវឌ្ឍឍយ៉ាាងឆាប់់ រហ័័ស KPIs នឹឹ ងទាមទារការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ចាំំ។
1h. ធានាឱ្យយមានសមាហរណកម្មមសុុសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ទូូទាំងចំ
ំ ំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយរបស់់ រដ្ឋាាភិិបាល
ផែ�នការជាតិិដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធណាមួួយ ដូូចជាផែ�នការអ៊ិិ�នធឺឺ ណិិតជាតិិ ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល គួួរតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�ល
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជាផ្នែ�ែកនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�របានដាក់់ចេ�ញ។ ផែ�នការដែ�លធ្វើ��ឡើើ �ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ជាច្រើ��ើនឆ្នាំំ� គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយនៅ�ដំំ ណាក់់កាលសំំ ខាន់់ ៗ។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

1

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លនយោ�បាយ៖

A

បញ្ជាាក់់ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតជាសាធារណៈៈចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញនៅ�កម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុុត

ជាឧទាហរណ៍៍ អ្ននកដឹឹកនាំំជាតិិ នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ប្រ�ធាន ឬរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� គួួរតែ�ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តចំ
ត ំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាំំងនៅ�លើ�ើ
ឆាកជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយបង្កើ�ើ�តផែ�នការមួួយ បង្ហាាញឱ្យយឃើ�ើញយ៉ាាងពេ�ញលេ�ញជាមួួយនឹឹ ងក្រុ� ុមអ្ននកគាំំទ្រ�ដ៏៏ទូូលំំទូូលាយ និិ ងនាំំយក
ទៅ�កាន់់ មេ�ដឹឹកនាំំជាតិិ ផែ�នការរបស់់ អ្ននកនឹឹ ង៖
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

កំំណត់់ហេ�តុុផលដែ�លមានភស្តុុ�តាង និិ ងទិិន្ននន័័យពាក់់ព័័ន្ធធ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើទិិន្ននន័័យមិិ នមានសម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�សរបស់់ អ្ននក
សូូមប្រើ�ើ�ទិិន្ននន័័យអន្តតរជាតិិ។
កំំណត់់អ្ននកធ្វើ�� ើការសម្រេ��ចចិិ ត្តតសំំខាន់់ ៗ និិ ងកំំណត់់គោ�លដៅ�លើ�ើកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងតស៊ូូ�មតិិផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តការយល់់ ដឹឹង និិ ងការប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតរបស់់ ពួួកគេ�។
កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ និិ ងអ្ននកជំំ នាញ (ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ក្នុុ�ងស្រុ� ុក និិ ងអន្តតរជាតិិ) ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�
ករណីីរបស់់ អ្ននក។
ពិិនិិត្យយមើ�ើលស្ថាានភាពនៃ�កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង និិ ងគោ�លនយោ�បាយជាតិិដែ�លដោះ�ះស្រា�យសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងទម្រ�ង់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ (VAC) បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើស្ត្រី�ី� និិ ងក្មេ�ង
េ ស្រី�ី (VAWG) និិ ង
សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើចំំ ណុុចខាងលើ�ើ យល់់ ព្រ�ម (ដោ�យមានការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗ) អំំពីី
របៀ�ៀបផ្តតល់់គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាំំងមូូល ដែ�លរួ ួមបញ្ចូូ�ល និិ ងបង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីដែ�ល
មានស្រា�ប់់ ។
កំំណត់់ភារកិិច្ចច និិ ងកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លមានស្រា�ប់់ ស្រ�បតាមក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លមានស្រា�ប់់ និិ ងផែ�នការសកម្មមភាពជាតិិ
ិ ័ យ (ឧទាហរណ៍៍ VAC, VAWG, សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត)។
ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិ ងគណៈៈកម្មាាធិិ ការពហុុវិស័
ក្នុុ�ងការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗ បង្កើ�ើ�តផែ�នការសកម្មមភាព៖ ចំំ ណាយ ពេ�លវេ�លា និិ ងជាមួួយ
ភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំ និិ ងបុុគ្គគលដែ�លមានឈ្មោះ�ះ� ឬអង្គគការដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះសកម្មមភាពនីី មួួយៗ។
យកផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អ្ននកទៅ�កាន់់ អ្ននកធ្វើ��សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចដោ�
យមានការគាំំទ្រ�យ៉ាាងពេ�ញទំំហឹឹង ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
ើ
បានការយល់់ ព្រ�មពីីពួួកគេ�។ និិ ងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាទទួួលយក។
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1

B

ចាត់់តាំងក្រ�សួ
ង
ួ ឬទីីភ្នាាក់់ងារដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំក្នុុ�ង
ើ គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញថ្នាាក់់ជាតិិ
ំ
ំ ការបង្កើ�� ត

នៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក ភ្នាាក់់ងារ និិ ងក្រ�សួួងផ្សេ�េងៗគ្នាាដឹឹ កនាំំលើ�ើគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ហើ�ើយ
ិ ី ដែ�លគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញវិិវត្តត និិ ងផ្តតល់់
ជម្រើ��ើសនៃ�ទីីភ្នាាក់់ងារ ឬក្រ�សួួងអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់វិធី
អាទិិភាពចំំ ពោះ�ះទិិដ្ឋឋភាពផ្សេ�េងៗ។ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទំំនងជាត្រូ�ូវដាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ទូូទាំំងក្រ�សួួងមួួយចំំ នួួន ប៉ុុ�ន្តែ�ែវា
មានសារៈៈសំំ ខាន់់ ដែ�លភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំមួួយគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបៀ�ៀបវារៈៈ។ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សខ្លះះ� គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញគឺឺត្រូ�វូ បានដឹឹ កនាំំដោ�យក្រ�សួួងដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើ
ICT នៅ�ក្រួ�ួសងខ្លះះ�ទៀ�ៀតគឺឺមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ
ូ ំ ពោះ�ះកុុមារ និិ ងគ្រួ�ួសារ
រីីឯនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតគឺឺក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌។ ភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំអាចត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាច ជំំ នាញ ធនធាន
សមត្ថថភាព ឬភាពរីីករាយរបស់់ ខ្លួួ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែទីីភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំណាមួួយនឹឹ ងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការជាមួួយអ្ននកដទៃ�។ ក្រ�សួួងណាដែ�លដឹឹ កនាំំ ត្រូ�ូវតែ�
ប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតចំំពោះ�ះវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីតម្រូ�ូវការដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយឱ្យយប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ SWOT ។ សូូមមើ�ើលឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 1 (ទំំព័័រលេ�ខ 47) ដើ�ើម្បីី�ជ្រើ��ើសរើើ�សក្រ�សួួង ឬ
ទីីភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំ ។

C

ផ្សសព្វវផ្សាាយនិិយមន័័យ និិងសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំភាសា

ក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំដែ�លបានកំំណត់់គួួរតែ�បោះ�ះពុុម្ពពបញ្ជីី�ពេ�ញលេ�ញនៃ�និិ យមន័័ យ និិ ង ភាសាដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីនិិយមន័័ យដែ�លប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតជាអន្តតរជាតិិ។76

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលវាស្រ�បតាមនិិ យមន័័ យក្នុុ�ងសទ្ទាា នុុក្រ�ម និិ ងនិិ យមន័័ យ (ទំំព័័រ 178) ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវ
ការបកប្រែ�ែប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយយោ�ងទៅ�លើ�ើសទ្ទាា នុុក្រ�ម និិ ងនិិ យមន័័ យ (ទំំព័័រ 178) ជាការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវការបកប្រែ��
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។

76.

សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ វាព្យយសព្ទទជាសកល៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំពាក្យយសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ ECPAT International
ឆ្នាំំ� 2016។
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សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

1

គណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ

D

គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹ ងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការអនុុវត្តត និិ ងការបង្កើ�ើ�ត
គោ�លនយោ�បាយ ហើ�ើយនឹឹ ងបម្រើ��ើជាចំំ ណុុចស្នូូលសម្រា�ប់់
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការថ្នាាក់់ជាតិិ និិ ងតំំបន់់ ។ វានឹឹ ងបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
�
ក្នុុ�ងការផ្តតល់់កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ គណៈៈកម្មាាធិិ ការនឹឹ ងដោះ�ះស្រា�យនូូវសំំ ណុំំ�សមត្ថថភាព
ិ ័ យគោ�លនយោ�បាយផ្សេ�េងៗ រួ ួមមានការអប់់ រំំ សុុខភាព យុុត្តិិ�ធម៌៌ ការការពារអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ការ
ទូូលំំ ទូូលាយដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើវិស័
ការពារទិិន្ននន័័យ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ ICT និិ ងសេ�វាគ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត ហើ�ើយនឹឹ ងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការអនុុវត្តត និិ ង
លើ�ើកកម្ពពស់់ស្តង់
ត ់ ដារ។ គណៈៈកម្មាាធិិ ការត្រូ�ូវរាយការណ៍៍ទៅ�ក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.

ពិិចារណាថាក្រ�សួួង និិ ងស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាលណាខ្លះះ�អាចរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ ការផ្តតល់់ប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�គោ�លនយោ�បាយ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការប្រ�ជុំំ�ទៀ�ៀងទាត់់។
ពិិចារណាពីីតំំណាងក្នុុ�ងតំំបន់់ ឬក្នុុ�ងស្រុ� ុកដែ�លអាចចូូលរួ ួមនៅ�ក្នុុ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកជំំនាញដឹឹកនាំំ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាផែ�នការត្រូ�ូវបានចាត់់ទុក
ុ ថាជាការអនុុវត្តល្អ
ត បំ
អ ំផុុត និិងស្រ�បតាម
គោ�លបំំណង។
ទាញយកភស្តុុ�តាងពីីអាជីី វកម្មម និិ ងសង្គគមស៊ីី�វិិល។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

1

ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធសុ
ធ ុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ

E

វាអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ក្នុុ�ងការប្រ�មូូលផ្តុំំ��ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុមដែ�លមានតួួនាទីីផ្លូូ�វការក្នុុ�ងការគាំំទ្រ� និិ ងជូូនដំំ ណឹឹងដល់់
គណៈៈកម្មាាធិិ ការដឹឹ កនាំំ។ ម៉្យាា�ងទៀ�ៀត វាអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ជាងក្នុុ�ងការចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធលើ�ើមូូលដ្ឋាានក្រៅ��ផ្លូូ�វការ ឬ
'តាមតម្រូ�ូវការ'។ នៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ទាំំងអស់់ វាទំំនងជានឹឹ ងមានក្រុ� ុមដ៏៏ធំំនៃ� 'ភាគីីដែ�លទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ' រួ ួមទាំំងឪពុុក
ម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិ ងកុុមារ ព្រ�មទាំំងក្រុ� ុមតូូចៗដែ�លមានជំំ នាញ និិ ងវិិជ្ជាាជីី វៈៈដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ ឧទាហរណ៍៍ សហគមន៍៍
អនុុវត្តតច្បាាប់់ ឧស្សាាហកម្មម អ្ននកជំំ នាញសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល (ទាំំងជាតិិ និិ ងអន្តតរជាតិិ) អ្ននកជំំ នាញសុុខភាព និិ ងអ្ននក
សិិ ក្សាា។ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងជំំ នាញរបស់់ ពួួកគេ�អាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ខ្លាំំ�ងណាស់់ សម្រា�ប់់ការតស៊ូូ�មតិិ ឬការអនុុវត្តត
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ងបរិិបទជាច្រើ��ើន។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

បង្កើ�ើ�តបញ្ជីី�អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធ ជំំ នាញ និិ ងវិិជ្ជជជីី វៈៈ ដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើចំំណុុចគោ�លនយោ�បាយដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងកញ្ចចប់់
ឧបករណ៍៍។ សម្រា�ប់់ ការណែ�នាំំ សូូមមើ�ើលគំំរូូដែ�លបានផ្តតល់់ជាឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 2 (ទំំព័័រ 49)។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាពួួកគេ�រួ ួមបញ្ចូូ�លកុុមារ ឬអ្ននកតំំណាងដែ�លធ្វើ�� ើការដោ�យផ្ទាាល់់ ជាមួួយកុុមារ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើជាក្រុ� ុមផ្លូូ�វការ កំំណត់់លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ឯកសារយោ�ងដែ�លកំំណត់់យ៉ាាងច្បាាស់់ ក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធ
ទៅ�នឹឹ ងសកម្មមភាពរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការដឹឹ កនាំំ។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

1

កំ ណត់ តួនាទី និងទំនួលខុ ស

F

គួរតែមានក្របខ័ណ្ឌសហបទប្បញ្ញត្តិដែលកំណត់តួនាទី និ ងទំនួលខុសត្រូវរបស់ ស្ថា ប័ នទាំងអស់ ដែលបង្កើត និ ងគ្រប់ គ្រង
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធឌី ជីថល បណ្តា ញ និ ងសេវាកម្ម និ ងភារកិច្ចរបស់ ស្ថា ប័ នរដ្ឋា ភិបាល។ ស្តង់ ដារអប្បបរមាគួរតែត្រូវបានបង្កើត
ឡ�ើងសម្រាប់ ទាំងអស់ គ្នានៅក្នុងខ្សែសង្វា ក់តម្លៃ រ ួមទាំងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវល�ើហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ហាដវែរ ផលិ តផល និ ង
សេវាកម្មឌី ជីថល ព្រមទាំងអ្នកដែលគ្រប់ គ្រង ឬប្រើប្រាស់ វានៅពេលពួកគេធ្វើអន្តរកម្មជាមួយកុមារ។ ស្តង់ ដារទាំងនេះគួរតែផ្តោ ត
ិ គួរតែត្រូវ
ល�ើសុវត្ថិភាពកុមារ និ ងការសម្រេចបានពេញលេញនៃសិ ទ្ធិកុមារនៅក្នុងពិភពឌី ជីថល។ ការចូលរ ួមរបស់ សង្គមស៊ី វល
បានធានានៅក្នុងក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

បង្កើ�ើ�តបន្ទាាត់់ច្បាាស់់ លាស់់ នៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�វសម្រា�ប់
ូ
់ សកម្មមភាពនីី មួួយៗនៅ�ក្នុុ�ងផែ�នការរបស់់ អ្ននក។
កំំណត់់ផែ�នទីីដល់់ទីីភ្នាាក់់ងារ រដ្ឋាាភិិបាល និិ យតកម្មម ឬអង្គគការដែ�លបានកំំណត់់ សាលារៀ�ៀន អង្គគការសប្បុុ�រសធម៌៌
ស្ថាាប័័ នសុុខភាព និិ ងអាជីី វកម្មមទាំំងឡាយដែ�លមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាគ្រ�ប់់ ទិិដ្ឋឋភាពទាំំងអស់់ ត្រូ�វូ បានគ្រ�ប
ដណ្តតប់់ តម្លាាភាព និិ ងគណនេ�យ្យយភាព។

កំ ណត់ សួចនាករការអនុ វត្ត និងការវាយតម្លៃ

G

ទិដ្ឋភាពនី មួយៗនៃផែនការអនុវត្តគួរតែមានអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវដែលត្រូវគ្នា (បុគ្គល ស្ថា ប័ ន តួអង្គ) និ ងធនធានមនុស្ស រ ួមទាំង
ហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ើ ម្បីបំពេញកិច្ចការដែលរំពឹងទុកដោយជោគជ័ យ។ វាអាចថាអាជ្ញាធរដូចគ្នា ទទួលខុសត្រូវចំណុចគោលនយោបាយ
ច្រើនជាងមួយ ឬផ្នែកជំ នាញតែមួយ។ សូចនាករការអនុវត្តសំ ខាន់ ៗ (KPIs) យន្តការវាយតម្លៃ និ ងរចនាសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍
ច្បាស់ លាស់ គួរតែត្រូវបានណែនាំ ដ�ើ ម្បីឱ្យគណៈកម្មាធិ ការដឹ កនាំត្រួតពិនិត្យ និ ងគ្រប់ គ្រងវឌ្ឍនភាព។ ដោយសារមជ្ឈដ្ឋានឌី ជីថល
វិវឌ្ឍយ៉ា ងឆាប់ រហ័ស KPIs នឹ ងទាមទារការពិនិត្យឡ�ើងវិញជាប្រចាំ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

77.

បង្កើ�ើ�ត KPIs និិ ងដំំ ណើ�ើ រការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញជាផ្នែ�ែកនៃ�ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត។ ជាឧទាហរណ៍៍ KPIs បានដាក់់ចេ�ញក្នុុ�ង
ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា។77
បង្កើ�ើ�តបន្ទាាត់់ច្បាាស់់ លាស់់ នៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះគណៈៈកម្មាាធិិ ការដឹឹ កនាំំ។

ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា មូូលនិិ ធិិ 5Rights ឆ្នាំំ� 2019។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

1

ធានាឱ្យយមានសមាហរណកម្មមសុុសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញនៅ�ទូូទាំងចំ
ំ ំណុុចគោ�លនយោ�បាយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល

H

ផែ�នការជាតិិដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធណាមួួយ ដូូចជាផែ�នការអ៊ិិ�នធឺឺ ណិិតជាតិិ ផែ�នការជាតិិនៃ�សកម្មមភាពស្តីី�ពីីអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ (VAC)
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត គួួរតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�លគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញជាផ្នែ�ែកនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�របានដាក់់ចេ�ញ។ ផែ�នការដែ�លធ្វើ��ឡើើ �ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងធ្វើ�� ើ
បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពនៅ�ដំំ ណាក់់កាលសំំ ខាន់់ ៗ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.

2.

ប្រើ��ើបញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 3 ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលចំំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយ និិ ងកំំណត់់
ថាតើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបានរួ ួមបញ្ចូូ�លដែ�រឬទេ� (ទំំព័័រ 51)។ វាអាចជួួយក្នុុ�ងការតែ�ងតាំំង
អ្ននកជំំ នាញខាងក្រៅ��ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលផែ�នការយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តទៅ�នឹឹ ងគោ�លនយោ�បាយ និិ ងបញ្ញាាត្តិិ�របស់់ រដ្ឋាាភិិបាលដែ�ល
មានស្រា�ប់់ ។
នាំំយកភាពមិិ នប្រ�ក្រ�តីីទៅ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ង
ដំំ ណើ�ើ រការ D ។

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖

រដ្ឋា ភិបាលគួ រតែដាក់ ចេញនូ វក្របខណ្ឌសម្របស្រួលថ្នាក់ ជាតិ ដែលមានអាណត្តិច្បាស់ លាស់ និងសិទ្ធិអំ ណាចគ្រប់ គ្រាន់
ក្នុងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពទាំងអស់ ដែលទាក់ ទងនឹងសិទ្ធិកុ មារ និងប្រព័ ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល និង ICT នៅកម្រិត
អន្តរវិស័យ ជាតិ ថ្នាក់ តំបន់ និងថ្នាក់ មូលដ្ឋា ន។ រដ្ឋា ភិបាលគួ រតែរ ួមបញ្ចូលគោលដៅកំ ណត់ ពេលវេលា និងដំ ណ�ើ រការ
ប្រកបដោយតម្លា ភាព ដ�ើ ម្បីវាយតម្លៃ និងតាមដានវឌ្ឍនភាព ហ�ើយត្រូវតែធានាថាធនធានមនុ ស្ស បច្ចេកទេស និង
ហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់ ប្រតិ បត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ ណ្ឌនេះ។
រដ្ឋា ភិបាលគួ រតែបង្កើតវេទិកាពហុភាគី ដ�ើ ម្បីដឹកនាំការអភិ វឌ្ឍ ការអនុ វត្ត និងការត្រួតពិ និត្យរប�ៀបវារៈឌីជីថលជាតិសម្រាប់
កុ មារ។ វេទិកាបែបនេះគួ រតែប្រមូ លផ្តុំតំ ណាងនៃស្ថា ប័ នសំ ខាន់ ៗបំ ផុត រ ួមមាន៖ កុ មារ និងយុវជន សមាគមឪពុ កម្តា យ /
អ្នកថែទាំ ផ្នែកពាក់ ព័ន្ធរបស់ រដ្ឋា ភិបាល វិស័យអប់ រំ យុត្តិធម៌ សុខាភិបាល និងវិស័យថែទាំសង្គម ស្ថា ប័ នសិទ្ធិមនុ ស្សជាតិ និង
ស្ថា ប័ នបទប្បញ្ញត្តិពាក់ ព័ន្ធ សង្គមស៊ីវិល ឧស្សាហកម្ម បណ្ឌិ ត្យសភា និងសមាគមវិជ្ជាជី វៈពាក់ ព័ន្ធ។
ប្រ�ភព៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 202078

78.

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
1

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖
1. គំំ រូ ូ SWOT ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណនាយកដ្ឋាាន ឬក្រ�សួួងដឹឹកនាំដែំ �លសមស្រ�បបំំ ផុុត
ដំំ ណើ�ើ រការ B ('កំំណត់់ក្រ�សួួង ឬទីីភ្នាាក់់ងារមួួយ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹ កនាំំក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍ គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ') តម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននកកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំដែ�លសមស្រ�បបំំ ផុុតរបស់់ អ្ននកដោ�យប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននសម្រា�ប់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឧបករណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�អ្ននកក្នុុ�ងដំំ ណើ�ើ រការនេះ�ះ។
ិ ី សាស្រ្ត�តផ្សេ�េងៗគ្នាាក្នុុ�ងការជ្រើ��ើសរើើ�សភ្នាាក់់ងារដឹឹ ងលមាំំ។ ឧទាហរណ៍៍៖
ប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�នបានអនុុវត្តតវិធី
តង់់ ហ្សាានីី - ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល
ហ្គាា ណា - ក្រ�សួួងទំំនាក់់ទំំនង
អេ�ត្យូូ�ពីី - អាជ្ញាាធរបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
អូូ ស្ត្រា�ាលីី - នាយកដ្ឋាានហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ដឹឹ កជញ្ជូូ�ន អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិ ងទំំនាក់់ទំំនងថ្នាាក់់តំំបន់់
ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស - នាយកដ្ឋាានឌីី ជីីថល វប្បបធម៌៌ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងកីីឡា
ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកជ្រើ��ើសរើើ�សក្រ�សួួង ឬនាយកដ្ឋាានដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ សូូមបំំ ពេ�ញការវិិភាគ SWOT (ភាពខ្លាំំ�ង ភាពខ្សោ�ោយ ឱកាស ការ
គំំរាមកំំហែ�ង) នៃ�ក្រ�សួួង ឬនាយកដ្ឋាានដែ�លមានសក្តាា នុុពលនីី មួួយៗ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាតើ�ើមួួយណាដែ�លល្អអបំំផុុតក្នុុ�ងការដឹឹ កនាំំលើ�ើ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ៖

ភាពខ្លាំំ�ង
រឿ�ឿងដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា៖ តើ�ើក្រ�សួួងនេះ�ះមានចំំ ណុុចខ្លាំំ�ង
ពិិសេ�សណាមួួយជាមួួយនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ?
តើ�ើចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយណាមួួយត្រូ�ូវ
ដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�សួួងហើ�ើយឬនៅ�? តើ�ើពួួកគេ�មាន
ធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបន្ទុុ�កដឹឹ កនាំំដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
ពួួកគេ�មានទំំនាក់់ទំំនង និិ ងមានឥទ្ធិិ�ពលគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ក្នុុ�ងការ
បំំ ពេ�ញការងារឬទេ�? តើ�ើការដឹឹ កនាំំរបស់់ ពួួកគេ�មានឆន្ទៈៈ�
និិ ងអាចទទួួលយកបានទេ�?

ឱកាស
រឿ�ឿងដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា៖ តើ�ើមានការសហការគ្នាា រវាង
ការណែ�នាំំអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ង
សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបគោ�លនយោ�បាយដែ�លកំំពុុងលេ�ចចេ�ញ
នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�សួួងនេះ�ះទេ� (ឧទាហរណ៍៍ ការដាក់់ឱ្យយដំំ ណើ�ើ រការអ៊ិិ�
នធឺឺ ណិិត ឬ 5G)? តើ�ើក្រ�សួួងនេះ�ះដឹឹ កនាំំដោ�យមន្ត្រី�ី� រាជការ
ឬដឹឹ កនាំំដោ�យអ្ននកនយោ�បាយដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពជាង
អ្ននកដទៃ�?

ភាពខ្សោ�ោយ
រឿ�ឿងដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា៖ តើ�ើក្រ�សួួងនេះ�ះមាន
ចំំ ណុុចខ្សោ�ោយពិិ សេ�សណាមួួយជាមួួ យនឹឹ ងសុុវត្ថិិ� ភាព
ប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ? តើ�ើពួួ កគេ�ខ្វះះ�សមត្ថថភាព ឬសិិ ទ្ធិ�អំ
ិ ំ ណាច
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលយកការងារបន្ថែ�ែមឬទេ�? តើ�ើពួួ កគេ�ខ្វះះ�ការ
ភ្ជាាប់់ ទំំនាក់់ ទំំនង ឬឥទ្ធិិ�ពលដែ�លត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ការ
ទទួួលយកចម្រុះ�ះ�ដែ�រឬទេ�? ភាពជាអ្ននកដឹឹ កនាំំនៅ�ខ្វះះ�ខាត
ឬមិិ នផ្តតល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដើ�ើម្បីី�អាចទទួួលយកបាន?

ការគំំ រាមកំំ ហែ�ង
រឿ�ឿងដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា៖ តើ�ើក្រ�សួង
ួ កំំពុុងអនុុវត្តកា
ត រងារដែ�ល
មានស្រា�ប់់ ហើ�ើយឬនៅ�? តើ�ើមានការគំំរាមកំំហែ�ងដែ�លអាច
កើ�ើតមានដល់់ក្រ�សួង
ួ (ឧ. រំំពឹឹងថានឹឹងកាត់់បន្ថថយថវិិកា)? តើ�ើ
ក្រ�សួង
ួ មានផលប្រ�យោ�ជន៍៍ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដែ�លអាចបង្ហាាញ
ពីីបញ្ហាាប្រ�ឈមចំំពោះ�ះពួួកគេ�ក្នុុ�ងការដឹឹកនាំំ (ឧទាហរណ៍៍ ការ
ផ្តតល់់មូូលនិិធិិដែ�លមានវិិវាទ ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន
ផ្តតល់់សេ�វាទូូរគមនាគមន៍៍ ឬក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបច្ចេ�ក
េ វិិទ្យាា)? តើ�ើភាពជា
អ្ននកដឹឹកនាំំ ‘ត្រូ�ូវការការផ្លាាស់់ប្តូូ�រទេ�’?
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
1

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

2. គំំ រូ ូដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធ
គំំរូូនេះ�ះជួួយអ្ននកក្នុុ�ងបញ្ជីី�អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធ ជាមួួយនឹឹងតួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដូូចដែ�ល
តម្រូ�ូវដោ�យដំំណើ�ើ រការ E ('ការយល់់ដឹឹងអំំពីីអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ')។ អ្ននកតំំណាង អង្គគការ និិងតួួនាទីី
ព្រ�មទាំំងទំំនួួលខុុសត្រូ�វនឹ
ូ ឹងអាស្រ័�័យលើ�ើបរិិបទក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ហើ�ើយអាចមានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទសម្រា�ប់់ ប្រ�ភេ�ទនីីមួួយៗ។ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកបាន
កំំណត់់ក្រ�សួង
ួ ឬស្ថាាប័័ នត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ វានឹឹងមានសារៈៈសំំខាន់់ផងដែ�រក្នុុ�ងការរួ ួមបញ្ចូូ�លអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធដូូចគ្នាា ឬស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានៅ�ក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើ រការនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវតុុល្យយភាព ប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងការចែ�កចាយត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
ប្រ�ភេ�ទដែ�លបានបង្ហាាញខាងក្រោ��មឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញឆ្នាំំ� 2020 និិ ងប្រ�ភេ�ទដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021)។
តំំ ណាង
ភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ

ប្រ�ភេ�ទ

អង្គគការ

តួួ នាទីី និិង
ទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ

ឧទាហរណ៍៍៖

បុុគ្គគល ឬតំំណាងដែ�ល
មានឈ្មោះ�ះ�រួ ួមដែ�លមាន
សិិ ទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចសមស្រ�ប
ក្នុុ�ងការរួ ួមចំំ ណែ�ក/
ធ្វើ�� ើការសម្រេ�េចចិិ ត្តត/ធានា
ការបែ�ងចែ�កធនធាន

កុុមារ និិ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ

ក្រុ� ុមយុុវជន X

សំំ ឡេ�ងរបស់់ កុុមារ៖ ដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់ការយល់់ ដឹឹងពីីទស្សសនៈៈ
របស់់ កុុមារ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ពីី
កង្វវល់់ និិ ងសំំ ណួួររបស់់ កុុមារ

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាយុុវជនរបស់់ 5Rights

សំំ ឡេ�ងរបស់់ កុុមារ៖ ដើ�ើម្បីី� ផ្តតល់់
ការយល់់ ដឹឹងពីី ទស្សសនៈៈរបស់់
កុុមារ ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ពីីកង្វវល់់ និិ ង
សំំ ណួួររបស់់ កុុមារ

ឪពុុកម្តាា យ អ្ននកថែ�ទាំំ
អ្ននកអប់់ រំំ

ដើ�ើម្បីី�ធានាថាគោ�លនយោ�បាយ
គាំំទ្រ�មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យជាមួួយ
ភារកិិច្ចចថែ�ទាំំ

ឧស្សាាហកម្មម

ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវ
គោ�លនយោ�បាយបង្កើ�ើ�ត
កាតព្វវកិិច្ចចសម្រា�ប់់ផលិិតផល
ទាំំងអស់់ និិ ងសេ�វាកម្មមដើ�ើម្បីី�ផ្តោ�ោត
លើ�ើកុុមារ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាព

សហគមន៍៍ ស្រា�វជ្រា�វ
និិ ងអង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល

ដើ�ើម្បីី�ធានាគោ�លនយោ�បាយ
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីភស្តុុ�តាងបច្ចុុ�ប្បបន្នន
និិ ងវិិជ្ជាាជីី វៈៈ
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តំំ ណាង
ភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធ

ប្រ�ភេ�ទ

អង្គគការ

តួួ នាទីី និិង
ទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ

ការអនុុវត្តតច្បាាប់់

ដើ�ើម្បីី�ធានាគោ�លនយោ�បាយ
អាចអនុុវត្តតបាន និិ ងអប់់ រំំ
សហគមន៍៍ អនុុវត្តតច្បាាប់់

សេ�វាកម្មមសង្គគម

ដើ�ើម្បីី�ធានាគោ�លនយោ�បាយ
ពិិចារណាលើ�ើកុុមារដែ�លងាយ
រងគ្រោះ��ះ

សេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាព

ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីដំំបូូន្មាាន
វេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�ត និិ ងជំំ នួួយដល់់
ជនរងគ្រោះ��ះតាមអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិក
និិ ង/ឬ គាំំទ្រ�សម្រា�ប់់អ្ននកដែ�ល
មានហានិិ ភ័័យ ឬ ដែ�លបាន
ប៉ះះ�ពាល់់

ក្រ�សួួងរដ្ឋាាភិិបាល
និិ ងនិិ យតករ

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកឯកទេ�ស
និិ យតករ និិ ងក្រ�សួួងដែ�ល
មិិ នមែ�នជាក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំទេ�

អ៊ីី�នធឺឺ ណេ�ត ចល័័ ត និិ ង
ប្រ�តិិបត្តិិ�ករបណ្តាា ញ WIFI

ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ង
ការចូូលប្រើ�ើ�ឌីី ជីីថលដែ�ល
មានតម្លៃ�ៃសមរម្យយសម្រា�ប់់
កុុមារ

សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ
អង្គគការ

ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវភាព
ពេ�ញលេ�ញ សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ
ត្រូ�ូវបានដាក់់ និិ ងបញ្ចូូ�លក្នុុ�ង
ឌីី ជីីថល គោ�លនយោ�បាយ

អ្ននកសិិ ក្សាា មេ�ធាវីី បុុគ្គគល អង្គគការ
ជាមួួយនឹឹ ងជំំ នាញពិិសេ�ស
សម្រា�ប់់ ឧទាហរណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់
algorithmic សវនកម្មម ការអនុុវត្តត
ការសម្រ�បសម្រួ�ួល ជាដើ�ើ ម

ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់អ្ននកឯកទេ�ស
ជំំ នួួយនៅ�លើ�ើមូូលដ្ឋាាន
'តាមតម្រូ�ូវការ' ដើ�ើម្បីី�ធានា
គោ�លនយោ�បាយ មានភាព
ទំំនើ�ើ ប ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ ជាក់់ស្តែ�ែងផងដែ�រ
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3. បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាតើ�ើចំំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយណាដែ�លដោះ�ះស្រា�យសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ
បញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនេះ�ះជួួយណែ�នាំំអ្ននកតាមរយៈៈការពិិនិិត្យយឡើ�ង
ើ វិិញនូូវគោ�លនយោ�បាយដែ�លមានស្រា�ប់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាតើ�ើ
គោ�លនយោ�បាយនីី មួួយៗមានទិិដ្ឋឋភាពសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�រឬទេ�។ វាជួួយអ្ននកឱ្យយសម្រេ��ចបាននូូវដំំ ណើ�ើ រការ H ('ធានា
ការរួ ួមបញ្ចូូ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ទូូទាំំងចំំណុុចគោ�លនយោ�បាយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល')។
សូូមជូូនដំំ ណឹឹងដល់់ ក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអំំពីីការរកឃើ�ើញនៃ�ការពិិនិិត្យយឡើ�ង
ើ វិិញនេះ�ះ។

ធាតុុ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបាន
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

សូូមគូូ សធីីកប្រ�សិិ នបើ�ើ
រួ ួមបញ្ចូូ�លរួ ួចហើ�ើយ

បើ�ើមិិនទាន់់ ទេ� កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ង
និិងភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីី និិងការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រដែ�លបានណែ�នាំំ
ហើ�ើយរាយការណ៍៍ទៅ�ក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

ផែ�នការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតជាតិិ

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការអនុុវត្តតគោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍប្រ�កបដោ�យ
ចីី រភាព និិ ងផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វ

កម្មមវិិធីីសិិក្សាា និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លចាំំបាច់់ ទាំង
ំ អស់់

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថលសម្រា�ប់់ កុុមារ

កម្មមវិិធីីសិិក្សាាជាតិិសម្រា�ប់់សាលារៀ�ៀន

កម្មមវិិធីីសិិក្សាាវិិជ្ជាាជីី វៈៈគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិ ងបុុគ្គគលិិកសង្គគមកិិច្ចច

កម្មមវិិធីីសិិក្សាាវិិជ្ជាាជីី វៈៈនគរបាល និិ ងអនុុវត្តតច្បាាប់់
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ធាតុុ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបាន
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

សូូមគូូ សធីីកប្រ�សិិ នបើ�ើ
រួ ួមបញ្ចូូ�លរួ ួចហើ�ើយ

បើ�ើមិិនទាន់់ ទេ� កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ង
និិងភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីី និិងការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រដែ�លបានណែ�នាំំ
ហើ�ើយរាយការណ៍៍ទៅ�ក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

សិិ ទ្ធិ�អ្នន
ិ កប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ ការការពារកុុមារ និិ ងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
ការពារ

យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ

សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស

សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ

សមភាព និិ ងការប្រ�ឆាំំងការរើើ�សអើ�ើង

ការការពារទិិន្ននន័័យ

ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ

ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី�សង
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន
1

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

ធាតុុ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបាន
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

សូូមគូូ សធីីកប្រ�សិិ នបើ�ើ
រួ ួមបញ្ចូូ�លរួ ួចហើ�ើយ

បើ�ើមិិនទាន់់ ទេ� កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ង
និិងភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីី និិងការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រដែ�លបានណែ�នាំំ
ហើ�ើយរាយការណ៍៍ទៅ�ក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

ស្តតង់់ដារផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម

ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ការអប់់ រំំ

សុុខភាព

កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

ផ្សេ�េងៗ
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន
1

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖
1. ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េសសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត (UKCIS) ជាគំំ រូ ូសម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ79
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសសម្រា�ប់់សុុវត្ថិិ�ភាពអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (UKCIS) គឺឺជាវេេទិិកាសហការមួួយដែ�លរដ្ឋាាភិិបាល សហគមន៍៍
បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងវិិស័័យទីីបីីទាំង
ំ អស់់ ធ្វើ�� ើការរួ ួមគ្នាា ។ UKCIS គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�នាយកដ្ឋាានឌីី ជីីថល វប្បបធម៌៌ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងកីីឡា
នាយកដ្ឋាានអប់់ រំំ និិ ងការិិយាល័័យផ្ទះះ�។ ពេ�លខ្លះះ� UKCIS គឺឺជាកន្លែ�ែងប្រ�ជុំំ�សម្រា�ប់់ អាជីី វកម្មម ការសិិ ក្សាា អ្ននកជំំ នាញសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
មន្ត្រី�ី� រាជការ និិ ងរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ។ វាក៏៏បានចាត់់ចែ�ងការស្រា�វជ្រា�វសំំ ខាន់់ ៗ ដែ�លបានផ្តតល់់មូូលដ្ឋាានភស្តុុ�តាងសម្រា�ប់់ គោ�លនយោ�បាយ។
ផ្ទុុ�យពីីការណែ�នាំំកញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍ UKCIS មិិ នត្រូ�វូ បានភ្ជាាប់់ ជាផ្លូូ�វការទៅ�នឹឹ ងផែ�នការសកម្មមភាពសម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមដឹឹកនាំំទេ�។

2. សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំ ំ ITU សម្រា�ប់់ ការបង្កើ�� ើតយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តសន្តិិ� សុុខតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តជាតិិ ដែ�លជាការចូូ លរួ ួមជាយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត
នៅ�ក្នុុ�ងសន្តិិ� សុុខតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត80
ិ ័ យសាធារណៈៈ និិ ងឯកជន អ្ននកសិិ ក្សាា និិ ងសង្គគមស៊ីី�វិិលចែ�ករំំលែ�ក
សម្រ�បសម្រួ�ួលដោ�យ ITU ដៃ�គូូចំំ នួួនដប់់ពីីរ មកពីីវិស័
បទពិិសោ�ធន៍៍ ចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង និិ ងជំំ នាញរបស់់ ពួួកគេ� ដោ�យផ្តតល់់នូូវគោ�លការណ៍៍រួ ួម និិ ងស្រ�បគ្នាានៃ�គោ�លការណ៍៍ស្តីី�ពីីការអភិិវឌ្ឍឍ
ការបង្កើ�ើ�ត និិ ងការអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតជាតិិ។ គោ�លបំំ ណងនៃ�សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ជំំ រុ ុញការគិិតជា
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិ ងជួួយអ្ននកដឹឹ កនាំំជាតិិ និិ ងអ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍ បង្កើ�ើ�ត និិ ងអនុុវត្តតយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសន្តិិ�សុុខតាម
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតជាតិិនៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។

3. សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំរបស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាអឺឺ រ៉ុុ�បសម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល81
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះមានគោ�លបំំ ណងគាំំទ្រ�ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាានៃ�រដ្ឋឋសមាជិិ កអឺឺរ៉ុុ�បក្នុុ�ងការអនុុវត្តតអនុុសាសន៍៍ CM/Rec (2018)7 និិ ង
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំក្នុុ�ងការគោ�រព ការពារ និិ ងបំំ ពេ�ញសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ ឯកសារនេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�ល
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដ៏៏ទូូលំំទូូលាយដំំ បូូងបង្អអស់់របស់់ ពិិភពលោ�កសម្រា�ប់់ រដ្ឋឋនានាទាក់់ទងនឹឹ ងសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។

4. ការការពារកុុ មារតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តនៅ�ប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា82
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យភាពជាដៃ�គូូរវាងមូូលនិិ ធិិ 5Rights Foundation, University of East London, University of Rwanda និិ ង
រដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា គោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតផ្តតល់់នូូវផែ�នការអនុុវត្តតកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់ជាគំំរូូដ៏៏ល្អសម្រា�ប់
អ
់
ប្រ�ជាជាតិិណាមួួយដែ�លពិិចារណាលើ�ើការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។

79. ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសសម្រា�ប់់សុុវត្ថិិ�ភាពអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត នាយកដ្ឋាានវប្បបធម៌៌ ឌីីជីីថល ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងកីីឡា នាយកដ្ឋាានអប់់ រំំ និិ ងការិិយាល័័យផ្ទះះ� ឆ្នាំំ� 2021។
80. សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតថ្នាាក់់ជាតិិ ដែ�លជាការចូូលរួ ួមជាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តនៅ�ក្នុុ�ងសន្តិិ�សុុខអ៊ីី�នធឺឺណិិត សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍
អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2018។
81. សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2020។
82. ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា មូូលនិិ ធិិ 5Rights ឆ្នាំំ� 2019។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“ខ្ញុំ��គិិ
ំ តថាទិិន្ននន័័ យមិិនដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព
នោះ�ះទេ� ទោះ�ះបីីជាការកំំ ណត់់សុុវត្ថិិ�ភាពត្រូ�ូវ
បាន រៀ�ៀបចំំ បែ�បណាក៏៏ ដោ�យ។”
- អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ , អាយុុ 16 ឆ្នាំំ�

“នៅ�ពេ�លអ្ននកនិិយាយអំំពីីអ្វី�ីមួួយនៅ�មុុខទូូរសព្ទទ
របស់់អ្ននក នៅ�ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ អ្ននកឃើ�ើញការផ្សាាយ
ពាណិិជ្ជជកម្មមនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម
សម្រា�ប់់ រឿ�ឿងដូូចគ្នាាដែ�រ។ ខ្ញុំំ��គិិតថាវាមកពីីពួួកគេ�
ចង់់ ឱ្យយអ្ននកភ្ជាាប់់ ទំំនាក់់ទំំនងគ្នាា កាន់់ តែ�ច្រើ��ើ ន
ពីីព្រោះ��ះការភ្ជាាប់់ ទំំនាក់់ទំំនងគ្នាា កាន់់ តែ�ច្រើ��ើ ន នោះ�ះ
ពួួកគេ�ទទួួលបានប្រា�ក់់កាន់់ តែ�ច្រើ��ើ ន។”
- ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស, អាយុុ 16 ឆ្នាំំ�
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2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

កុុ មារអាចប្រ�ឈមមុុ ខនឹឹងការលំំ បាកពិិសេ�សក្នុុ�ងការទទួួលបានដំំ ណោះ�ះស្រា�យ នៅ�ពេ�លដែ�លសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានបំំ ពាន
នៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលដោ�យសហគ្រា�សអាជីី វកម្មម ជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�ប្រ�តិិ បត្តិិ� ការសកលរបស់់ ពួួកគេ�។ រដ្ឋឋភាគីី
ិ នការគោ�រព ការពារ និិងបំំ ពេ�ញសិិទ្ធិិ�កុុមារក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�សកម្មមភាព និិងប្រ�តិិ បត្តិិ� ការក្រៅ��ទឹឹកដីីរបស់់
គួួ រតែ�ពិិចារណាអំំ ពីីវិធា
ធុុ រកិិច្ចច ដោ�យបង្ហាាញថាមានទំំនាក់់ទំំនងសមហេ�តុុ ផលរវាងរដ្ឋឋ និិងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�ធានាថាអាជីី វកម្មម
ផ្តតល់់ យន្តតការបណ្តឹឹ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ ដោ�យ យន្តតការបែ�បនេះ�ះមិិនគួួ ររារាំំ ងកុុមារពីីការទទួួលបាន
មធ្យោ�ោបាយដោះ�ះស្រា�យតាមរដ្ឋឋនោះ�ះទេ�។ ពួួ កគេ�ក៏៏ គួួរតែ�ធានាថា ភ្នាាក់់ ងារដែ�លមានអំំ ណាចត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងសិិទ្ធិិ�
កុុ មារ ដូូ ចជាផ្នែ�ែកដែ�លទាក់់ ទងនឹឹងសុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាព ការការពារទិិន្ននន័័ យ និិងសិិទ្ធិិ�អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ការអប់់ រំំ និិងការផ្សាាយ
ពាណិិជ្ជជកម្មម ព្រ�មទាំំងទីីផ្សាារ ស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េតពាក្យយបណ្តឹឹ�ង ក៏៏ ដូូចជាផ្តតល់់ ដំំណោះ�ះស្រា�យគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ការបំំ ពាន ឬការរំំលោ�ភ
សិិទ្ធិិ�កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 4883

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹ ង និិ ងសម្រួ�ួលឡើ�ើងវិិញនូូវរបបច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ក្នុុ�ងស្រុ� ុកដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ កុុមារ និិ ង
ពង្រឹ�ឹ ងសមត្ថថភាព ព្រ�មទាំំងសមត្ថថភាពរបស់់ ភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងស្ថាាប័័ ននិិយតកម្មមក្នុុ�ងវិិស័័យសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ រួ ួម
ទាំំងសមត្ថថភាពរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការសហការជាមួួយវិិស័័យផ្សេ�េងទៀ�ៀត ជាពិិសេ�ស វិិស័័យ ICT ។

អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។
2a. ពង្រឹ�ឹង និិងអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ដែ�លហាមឃាត់់ បទល្មើ�ើ� សទាក់់ទងនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ិ ី ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌជួួយសម្រួ�ួលដល់់ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិងការកាត់់ទោ�សលើ�ើបទល្មើ�ើ�សតាមអនឡាញ ដែ�លបំំ ពានសិិទ្ធិ�ិ
ច្បាាប់់ និិងនីីតិិវិធី
ិ
កុុមារក្នុុ�ងការការពារ ហើ�ើយគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹ ង និិងធ្វើ��វិើ សោ�ធន
កម្មមស្រ�បតាមស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ និិងការអនុុវត្តល្អ
ត បំ
អ ំ ផុុត។ នេះ�ះគួួរតែ�
� ត់់បន្ថថយសក្តាា នុុពលនៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ការបង្កើ�ើ�នការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម
រួ ួមបញ្ចូូ�លការណែ�នាំំអំំពីីការវាយតម្លៃ�ៃហានិិភ័័យជាកាតព្វវកិិច្ចច ដើ�ើម្បីីកា
ិ ី ដកចេ�ញ។
និិងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការកាត់់ទោ�សក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់។ វាក៏៏គួួររួ ួមបញ្ចូូ�លសក្តាា នុុពលសម្រា�ប់់ ការជូូនដំំណឹឹង និិងនីីតិិវិធី
ច្បាាប់់ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌទាក់់ទងនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើសិិទ្ធិ�រិ បស់់កុុមារទាំំងអស់់
រួ ួមទាំំងសិិទ្ធិ�ក្នុុ�
ិ ងការដឹឹ ងឮ់់ និិ ងការចូូលរួ ួមរបស់់ពួួកគេ�។84
2b. ណែ�នាំំបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័ យ និិងអាជ្ញាាធរត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឯករាជ្យយ ដោ�យធានាថា ទិិន្ននន័័យរបស់់កុុមារត្រូ�ូវបានការពារយ៉ាាង
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងប្រ�មូូលបានតែ�ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ជាមួួយនឹឹងកម្រិ�ិតសុុវត្ថិិ�ភាព និិងការថែ�ទាំំខ្ពស់
ព ់។
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ទូូទៅ�បែ�បនេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លស្ថាានភាពប្រ�ភេ�ទពិិសេ�សសម្រា�ប់់ទិិន្ននន័័យរបស់់កុុមារ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមានកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់នៃ�
ការការពារ និិងការការពារតាមលំំនាំដើំ �ើម ក៏៏ដូូចជាការការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យកុុមារដែ�លមិិ នសមរម្យយសម្រា�ប់់
ពាណិិជ្ជជកម្មម។ នៅ�ពេ�លដែ�លមានការយល់់ព្រ�មពីីកុុមារ ឬឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំជំំនួួសពួួកគេ� សម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូល និិងដំំណើ�ើ រការ
ទិិន្ននន័័យកុុមារតូូចៗតាមអនឡាញ នោះ�ះត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ការជូូនដំំណឹឹង និិងប្រ�កបដោ�យអត្ថថន័័យ។ ការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណង
ការពារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ការពិិចារណាជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពពិិសេ�សដែ�លនេះ�ះជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់កុុមារ។

83.
84.

សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីីជីីថល។ UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
ជាឧទាហរណ៍៍ ក្រ�បខណ្ឌឌច្បាាប់់ ដែ�លមិិ នបញ្ជាាក់់ឱ្យយច្បាាស់់ ថាតើ�ើរូូបភាពផ្លូូ�វភេ�ទដែ�លបង្កើ�ើ�តដោ�យខ្លួួ�នឯងដែ�លត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ ប្តូូ�រដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា រវាង
កុុមារនឹឹ ងត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជារូូបភាព-សម្ភាាររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារខុុសច្បាាប់់ ឬអត់់។ ទោះ�ះបីី ជាកុុមារមិិ នត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតក៏៏ដោ�យ ភាពមិិ ន
ប្រា�កដប្រ�ជាផ្នែ�ែកច្បាាប់់ នេះ�ះជាមួួយនឹឹ ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�នៃ�
ិ ការទុុកចិិ ត្តត ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិ ងស្វ័័�យភាព។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

2c. ពង្រឹ�ឹងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម ការចោ�ទប្រ�កាន់់ និិងការកាត់់ ទោ�សចំំពោះ�ះការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ
ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ 85
ភ្នាាក់់ងារយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�លមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះបទល្មើ�ើ�សដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គួួរតែ�
ត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា លនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដោ�យមានគោ�លបំំ ណងជំំ រុ ុញការទប់់ ស្កាាត់់កាន់់ តែ�
ខ្លាំំ�ង ការចោ�ទប្រ�កាន់់ ប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័ យ និិ ងការកាត់់ទោ�សសមស្រ�ប ព្រ�មទាំំងការយល់់ ដឹឹងកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�នអំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើ
ជនរងគ្រោះ��ះ។ សមត្ថថភាពនៃ�ក្រុ� ុមស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយ និិ ងពង្រឹ�ឹ ងដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក ទប់់ ស្កាាត់់
និិ ងឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងការគំំរាមកំំហែ�ងផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ជាពិិសេ�សអ្ននកដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ។ ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌគួួរតែ�អាចធានាបាននូូវលទ្ធធភាពទទួួលបានយុុត្តិិ�ធម៌៌ទាន់់ពេ�លវេេលា។
2d. ពិិនិិត្យយ និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌យុុវជន
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាច្បាាប់់ មានភាពច្បាាស់់ លាស់់ និិ ងសមាមាត្រ� ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�កុុមារដែ�លវិិវាទជាមួួយច្បាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទ
នៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លកុុមារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងទណ្ឌឌកម្មមព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ជាឧទាហរណ៍៍ ទាក់់ទងនឹឹ ងការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទផ្អែ�ែកលើ�ើរូូបភាព ប្រ�ព័័ន្ធធ
យុុត្តិិ�ធម៌៌ត្រូ�វតែ�ខិ
ូ
ិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីីការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ហើ�ើយផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិ ងតំំណាងផ្លូូ�វច្បាាប់់ ដល់់
កុុមារទាំំងនោះ�ះដែ�លមានវិិវាទឱ្យយទទួួលបានច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ�។
2e. កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងផ្តតល់់ សច្ចាាប័័នលើ�ើសន្ធិិ� សញ្ញាា និិងពិិធីីសារអន្តតរជាតិិទាក់់ ទងនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ការបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូឡូូស៊ីី�ប្រ�កបដោ�យនិិ រន្តតរភាពនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតម្រូ�ូវឱ្យយមានវិិធីីសាស្រ្ត�តដែ�លមានភាគីី
ពាក់់ព័័ន្ធធចម្រុះ�ះ� និិ ងការចូូលរួ ួមជាលក្ខខណៈៈសកល។ ប្រ�ទេ�សនីី មួួយៗគួួរតែ�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងផ្តតល់់សច្ចាាប័័នលើ�ើ ពិិធីីសារ និិ ង
ិ នការដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតវិធា
ិ នការរបស់់ ខ្លួួ�ន។
សន្ធិិ�សញ្ញាាទាំំងអន្តតរជាតិិ និិ ងថ្នាាក់់តំំបន់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ហើ�ើយចាត់់វិធា
2f. ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពភ្នាាក់់ងារអនុុ វត្តតច្បាាប់់
ចំំ ណុុចខ្វះះ�ខាតក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការនឹឹ ងត្រូ�ូវបានកំំណត់់ ហើ�ើយវិិធានការនានានឹឹ ងត្រូ�ូវដាក់់ឱ្យយប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ន
ការយល់់ ដឹឹង ការរាយការណ៍៍ និិ ងការចោ�ទប្រ�កាន់់ ឱ្យយទទួួលបានជោ�គជ័័ យ។ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លអន្តតរជាតិិ និិ ងការចែ�ករំំលែ�កជំំ នាញ
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានស្វែ�ែងរកតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន ហើ�ើយការសម្រ�បសម្រួ�ួល និិ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការចម្រុះ�ះ�វិិស័័យរវាងឧស្សាាហកម្មម និិ ង
ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តត។

85.

ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ (CSEA) គឺឺជាពេ�លដែ�លកុុមារត្រូ�ូវបានបង្ខំំ� ឬបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឱ្យយចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពផ្លូូ�វភេ�ទ។
វាអាចពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទំំនាក់់ទំំនងរាងកាយ ឬសកម្មមភាពមិិ នទាក់់ទងរាងកាយ ហើ�ើយអាចកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើអនឡាញ ឬក្រៅ��បណ្តាា ញ។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

2

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លនយោ�បាយ៖

ពង្រឹ�ឹង និិងអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ដែ�លហាមឃាត់់ បទល្មើ�ើ� សទាក់់ទងនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

A

ិ ី ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌជួួយសម្រួ�ួលដល់់ ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិ ងការកាត់់ទោ�សលើ�ើ បទល្មើ�ើ�សតាមអនឡាញ ដែ�លបំំ ពានសិិ ទ្ធិ�ិ
ច្បាាប់់ និិ ងនីី តិិវិធី
ិ
កុុមារក្នុុ�ងការការពារ ហើ�ើយគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹ ង និិ ងធ្វើ��វិើ សោ�ធន
កម្មមស្រ�បតាមស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ និិ ងការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត។ នេះ�ះ
គួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លការណែ�នាំំអំំពីីការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យជាកាតព្វវកិិច្ចច ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយសក្តាា នុុពលនៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ និិ ងការបង្កើ�ើ�នការ
ិ ី
ដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម ព្រ�មទាំំងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការកាត់់ទោ�សក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ ។ វាក៏៏គួួររួ ួមបញ្ចូូ�លសក្តាា នុុពលសម្រា�ប់់ ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងនីី តិិវិធី
ដកចេ�ញ។ ច្បាាប់់ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់
កុុមារទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំងសិិ ទ្ធិ�ក្នុុ�
ិ ងការដឹឹ ងឮ់់ និិ ង
ការចូូលរួ ួមរបស់់ ពួួកគេ�។86

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.

86.

កំំណត់់ច្បាាប់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ សម្រា�ប់់ ការណែ�នាំំ សូូមមើ�ើលបញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដែ�លបានផ្តតល់់ជាឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 1
(ទំំព័័រ 64) ។
ពិិនិិត្យយមើ�ើលតាមស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិនូូវចំំណុុចនីី មួួយៗ ពោ�លគឺឺយុុត្តិិ�ធម៌៌យុុវជន ។ល។
អនុុវត្តតការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យលើ�ើច្បាាប់់ ដែ�លមានស្រា�ប់់ ។
ការវិិភាគគម្លាាតគណៈៈកម្មាា ការពីីអ្ននកជំំ នាញ។
ស្នើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមច្បាាប់់ ដែ�លមានស្រា�ប់់ ។
ផែ�នការកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងតស៊ូូ�មតិិដើ�ើម្បីី�ធានាថាវិិសោ�ធនកម្មមត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត ហើ�ើយការអនុុវត្តតរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាន
ផ្តតល់់ធនធានសមស្រ�ប។

ជាឧទាហរណ៍៍ ក្រ�បខណ្ឌឌច្បាាប់់ ដែ�លមិិ នបញ្ជាាក់់ឱ្យយច្បាាស់់ ថាតើ�ើរូូបភាពផ្លូូ�វភេ�ទដែ�លបង្កើ�ើ�តដោ�យខ្លួួ�នឯងដែ�លត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ ប្តូូ�រដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា រវាង
កុុមារនឹឹ ងត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជារូូបភាព-សម្ភាាររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារខុុសច្បាាប់់ ឬអត់់។ ទោះ�ះបីី ជាកុុមារមិិ នត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតក៏៏ដោ�យ ភាពមិិ ន
ប្រា�កដប្រ�ជាផ្នែ�ែកច្បាាប់់ នេះ�ះជាមួួយនឹឹ ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�នៃ�
ិ ការទុុកចិិ ត្តត ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិ ងស្វ័័�យភាព។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុ ន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

2

ណែ�នាំំបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័ យ និិងអាជ្ញាាធរត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឯករាជ្យយ ដោ�យធានាថាទិិន្ននន័័ យរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានការពារ
យ៉ាាងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងប្រ�មូូលបានតែ�ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ជាមួួ យនឹឹងកម្រិ�ិតសុុវត្ថិិ�ភាព និិងការថែ�ទាំំខ្ពពស់់។

B

យុុត្តាាធិិការមួួយចំំ នួួនមានច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� ដែ�លអាចត្រូ�ូវការការពង្រឹ�ឹ ង ឬបង្កើ�ើ�តជាផ្លូូ�វការ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាកុុមារត្រូ�ូវបាន
ផ្តតល់់ការការពារសមស្រ�បតាមអាយុុ។ នៅ�កន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លគ្មាានការការពារទិិន្ននន័័យ ឬមានការការពារតិិចតួួច វាអាចជា
រឿ�ឿងចាំំបាច់់ ក្នុុ�ងការដាក់់ចេ�ញច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័យសម្រា�ប់់ តែ�កុុមារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ ក្នុុ�ងករណីីទាំំងពីីរនេះ�ះ ទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�វូ
បានចាត់់ទុុកថាជាប្រ�ភេ�ទទិិន្ននន័័យពិិសេ�ស ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមានកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់នៃ�ការការពារ និិ ងការការពារតាមលំំ នាំដើំ �ើ ម ក៏៏ដូូចជាការ
ការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យកុុមារដែ�លមិិ នសមស្រ�បក្នុុ�ងពាណិិជ្ជជកម្មម។ នៅ�ពេ�លដែ�លមានការយល់់ ព្រ�មពីីកុុមារ ឬ
ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំជំំនួួសពួួកគេ� សម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូល និិ ងដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យកុុមារតូូចៗតាមអនឡាញ ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ការជូូនដំំ ណឹឹង
និិ ងប្រ�កបដោ�យអត្ថថន័័ យ។ ការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងការពារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ការពិិចារណាជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ង
ស្ថាានភាពពិិសេ�ស ដែ�លនេះ�ះជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.

អនុុវត្តតការវិិភាគគម្លាាតនៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ ដែ�លមានស្រា�ប់់ លើ�ើ ការការពារទិិន្ននន័័យ។
ស្នើ�ើ�បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ថ្មីី� ឬវិិសោ�ធនកម្មមជាមួួយធនធាន និិ ងភស្តុុ�តាងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ពួួកគេ�។
បង្កើ�ើ�ត ឬផ្តតល់់ធនធានដល់់ អាជ្ញាាធរត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឯករាជ្យយដែ�លមានស្រា�ប់់ ដើ�ើម្បីី�តាមដាន និិ ង
ធានាការអនុុលោ�មតាម។
កែ�សម្រួ�ួលការការពារទិិន្ននន័័យសម្រា�ប់់ កុុមារជាមួួយនឹឹ ងការអនុុវត្តតអន្តតរជាតិិដែ�លមានស្រា�ប់់ ។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

2

ពង្រឹ�ឹងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម ការចោ�ទប្រ�កាន់់ និិងការកាត់់ ទោ�សចំំពោះ�ះការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ
ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ 87

C

ភ្នាាក់់ងារយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�លមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះបទល្មើ�ើ�សដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គួួរតែ�
ត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា លនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដោ�យមានគោ�លបំំ ណងជំំ រុ ុញការទប់់ ស្កាាត់់កាន់់ តែ�ខ្លាំំ�ង
ការចោ�ទប្រ�កាន់់ ប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័ យ និិ ងការកាត់់ទោ�សសមស្រ�ប ព្រ�មទាំំងការយល់់ ដឹឹងកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�នអំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់ ទៅ�លើ�ើ
ជនរងគ្រោះ��ះ។ សមត្ថថភាពនៃ�ក្រុ� ុមស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយ និិ ងពង្រឹ�ឹ ងដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក ទប់់ ស្កាាត់់
និិ ងឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ឬការបំំ ពានដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ប្រ�ព័័ន្ធធ
យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌគួួរតែ�អាចធានាបាននូូវលទ្ធធភាពទទួួលបានយុុត្តិិ�ធម៌៌ទាន់់ពេ�លវេេលា។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

87.

បញ្ចូូ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីសិិក្សាា (សូូមមើ�ើលចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីី
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លសម្រា�ប់់ ការណែ�នាំំ និិ ងធនធាន ទំំព័័រ 144)។
ពិិនិិត្យយមើ�ើលជំំ នាញ និិ ងចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ងទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ពិិនិិត្យយមើ�ើលធនធាន ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានយុុត្តិិ�ធម៌៌ដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។

ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ (CSEA) គឺឺជាពេ�លដែ�លកុុមារត្រូ�ូវបានបង្ខំំ� ឬបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឱ្យយចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពផ្លូូ�វភេ�ទ។
វាអាចពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទំំនាក់់ទំំនងរាងកាយ ឬសកម្មមភាពមិិ នទាក់់ទងរាងកាយ ហើ�ើយអាចកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើអនឡាញ ឬក្រៅ��បណ្តាា ញ។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

2

ពិិនិិត្យយ និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធយុ
ធ ុត្តិិ�ធម៌៌យុុវជន

D

ត្រូ�ូវប្រា�កដថាច្បាាប់់ មានភាពច្បាាស់់ លាស់់ និិ ងសមាមាត្រ� ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�កុុមារដែ�លមានវិិវាទឱ្យយទទួួលបានច្បាាប់់
នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លកុុមារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងទណ្ឌឌកម្មមព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌទាក់់ទងនឹឹ ង
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ជាឧទាហរណ៍៍ ទាក់់ទងនឹឹ ងការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ
ផ្អែ�ែកលើ�ើរូូបភាព ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ត្រូ�វតែ�ខិ
ូ
ិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារដែ�លកំំពុុងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ហើ�ើយផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
និិ ងតំំណាងផ្លូូ�វច្បាាប់់ ដល់់កុុមារទាំំងនោះ�ះដែ�លមានវិិវាទឱ្យយទទួួលបានច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ�។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

ធ្វើ�� ើការពិិនិិត្យយ និិ ងវិិភាគគម្លាាតនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌យុុវជន។
ស្នើ�ើ�វិិសោ�ធនកម្មមតាមការចាំំបាច់់ ។
អនុុវត្តតការកសាងសមត្ថថភាពរបស់់ អ្ននកជំំ នាញសំំ ខាន់់ ៗ និិ ងពិិចារណាលើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�របង្កាា រ និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់
ដឹឹ ង ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម។

កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងផ្តតល់់ សច្ចាាប័័នលើ�ើសន្ធិិ� សញ្ញាា ព្រ�មទាំំងពិិធីី សារអន្តតរជាតិិទាក់់ ទងនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

E

ការបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូឡូូស៊ីី�ប្រ�កបដោ�យនិិ រន្តតរភាពនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតម្រូ�ូវឱ្យយមានវិិធីីសាស្រ្ត�តដែ�លមានភាគីី
ពាក់់ព័័ន្ធធចម្រុះ�ះ� និិ ងការចូូលរួ ួមជាលក្ខខណៈៈសកល។ ប្រ�ទេ�សនីី មួួយៗគួួរតែ�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងផ្តតល់់សច្ចាាប័័នលើ�ើ ពិិធីីសារ និិ ង
ិ នការដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតវិធា
ិ នការរបស់់ ខ្លួួ�ន។
សន្ធិិ�សញ្ញាាទាំំងអន្តតរជាតិិ និិ ងថ្នាាក់់តំំបន់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ហើ�ើយចាត់់វិធា

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.
5.

ពិិនិិត្យយធនធាននៅ�ក្នុុ�ងឧបសម្ព័័�ន្ធធ D.
បញ្ជីី�រាយឧបករណ៍៍ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។
កំំណត់់ឧបសគ្គគនានាក្នុុ�ងការផ្តតល់់សច្ចាាប័័ន។
រៀ�ៀបចំំ សំំណើ�ើសុំំ�ហត្ថថលេ�ខា និិ ងផ្តតល់់សច្ចាាប័័ន។
ហត្ថថលេ�ខា និិ ងសច្ចាាប័័ ន
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែកមុ ន

ផ្នែកបន្ទា ប់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

2

ពង្រឹងសមត្ថភាពភ្នាក់ ងារអនុ វត្តច្បាប់

F

ចំំ ណុុចខ្វះះ�ខាតក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការគួួរត្រូ�ូវបានកំំណត់់ ហើ�ើយវិិធានការនានានឹឹ ងត្រូ�ូវដាក់់ឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ន
ការយល់់ ដឹឹង ការរាយការណ៍៍ និិ ងការចោ�ទប្រ�កាន់់ ឱ្យយទទួួលបានជោ�គជ័័ យ។ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លអន្តតរជាតិិ និិ ងការចែ�ករំំលែ�កជំំ នាញ
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានស្វែ�ែងរកតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន ហើ�ើយការសម្រ�បសម្រួ�ួល និិ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការចម្រុះ�ះ�វិិស័័យរវាងឧស្សាាហកម្មម និិ ង
ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ គួួរត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តត។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

កំំណត់់គម្លាាតជំំ នាញ
កំំណត់់ម៉ូូ�ឌុុលបណ្តុះះ��បណ្តាា ល (សូូមមើ�ើលចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការបណ្តុះះ��បណ្តាា លសម្រា�ប់់
ការណែ�នាំំ និិ ងធនធាន ទំំព័័រ 144)
កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណដៃ�គូូជាតិិ និិ ងអន្តតរជាតិិដែ�លអាចមានសម្រា�ប់់ ការចែ�ករំំលែ�កជំំ នាញ (សូូមមើ�ើលសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយ ស្តីី�ពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាសកលសម្រា�ប់់ ធនធាន ទំំព័័រ 161)។

រប�ៀបដែលវាស្របនឹងឯកសារមូ លដ្ឋា ន៖

“ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិគឺ ជាឧបករណ៍សំ ខាន់ សម្រាប់ ធានាថាសកម្មភាព និងប្រតិ បត្តិការរបស់ សហគ្រាសធុរកិច្ចមិនប៉ះពាល់
ជាអវិជ្ជមានដល់ ឬរំលោភល�ើសិទ្ធិរបស់ កុមារ។ រដ្ឋគួ រតែបង្កើតច្បាប់ ដែលផ្តល់ ឥទ្ធិពលដល់ សិទ្ធិរបស់ កុមារដោយភាគីទីបី និង
ផ្តល់ នូវបរិយាកាសច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាស់ លាស់ ព្រមទាំងអាចព្យាករណ៍បាន ដែលអាចឱ្យសហគ្រាសអាជីវកម្មគោរព
សិទ្ធិរបស់ កុមារ។
ិ ័ យធុុរកិិច្ចច
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 16 (2013) ស្តីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចរដ្ឋឋទាក់់ទងនឹឹ ងផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�វិស័
លើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ កថាខណ្ឌឌ 5388

ទោះ�ះបីីជាមានយន្តតការបណ្តឹឹ�ងតវ៉ាាផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងក៏៏ ដោ�យ រដ្ឋាាភិិបាលគួួ រតែ�បង្កើ�� ើតយន្តតការតាមដានសម្រា�ប់់ ការស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត និិងការ
ដោះ�ះស្រា�យការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�កុុមារ ក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងនូូ វគណនេ�យ្យយភាពរបស់់ ICT និិងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នពាក់់ ព័័ន្ធធ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក៏៏ ដូូចជាពង្រឹ�ឹងការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ របស់់ ភ្នាាក់់ងារនិិយតកម្មមសម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍស្តតង់់ ដារដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធសិិទ្ធិិ�កុុមារ និិង
ICTs ។ នេះ�ះមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ជាពិិសេ�ស ដោ�យសារដំំ ណោះ�ះស្រា�យផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមានសម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់
យ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងរពីីសកម្មមភាពសាជីី វកម្មម ដូូ ចជាដំំ ណើ�ើ រការនីីតិិវិិធីី រដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី និិងការដោះ�ះស្រា�យតាមប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លជារឿ�ឿយៗមានការពិិបាក និិងមានតម្លៃ�ៃថ្លៃ�ៃ។
ប្រ�ភព៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 202089

88.
89.

ិ ័ យអាជីី វកម្មមលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 16 (2013) អំំពីីកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ រដ្ឋឋទាក់់ទងនឹឹ ងផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�វិស័
ិ ុមារ UNCRC ឆ្នាំំ� 2013។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពនៃ�ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖
1. បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយច្បាាប់់ ៖ ឧទាហរណ៍៍មួួ យ
នេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណច្បាាប់់ និិ ងគោ�លនយោ�បាយពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងយុុត្តាាធិិការរបស់់ អ្ននកជាផ្នែ�ែក
មួួយនៃ�ការសម្រេ��ចបាននូូវ ដំំ ណើ�ើ រការ A ('ពង្រឹ�ឹ ង និិ ងអនុុវត្តតច្បាាប់់ ដែ�លហាមឃាត់់បទល្មើ�ើ�សទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ')។ ឧទាហរណ៍៍របស់់ ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស គឺឺជាការចង្អុុ�លបង្ហាាញ ហើ�ើយគួួរត្រូ�ូវបានជំំ នួួសដោ�យឧទាហរណ៍៍ថ្នាាក់់ជាតិិ ឬតំំបន់់ ដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធ។
ចំំ ណុុច
គោ�លនយោ�បាយ

ច្បាាប់់ /បទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ស្ថាា នភាព

តើ�ើវារួ ួមបញ្ចូូ�ល
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញទេ�?

និិយតករ/តុុ លាការ

សិិទ្ធិិ�អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីសិ
ិ កប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ឆ្នាំំ� 201590
ី ទ្ធិ
ិ �អ្នន

ច្បាាប់់

បាទ/ចាស

តុុលាការ

បាទ/ចាស

តុុលាការគ្រួ�ួសារ

បាទ/ចាស

តុុលាការ

បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ប្រ�ដាប់់ក្មេ�ង
េ លេ�ង (សុុវត្ថិិ�ភាព) ឆ្នាំំ�
201191

ឧបករណ៍៍ច្បាាប់់
ឧបករណ៍៍ច្បាាប់់

បទប្បបញ្ញញត្តិិ�សុុវត្ថិិ�ភាពផលិិតផលទូូទៅ� ឆ្នាំំ�
200592
ការការពារកុុ មារ

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីកា
ី រងារកុុមារ និិងសង្គគម ឆ្នាំំ� 201793
ច្បាាប់់កុមា
ុ រ ឆ្នាំំ� 2004
ី ល ឆ្នាំំ� 201795
ច្បាាប់់់�សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ឌីីជីថ
94

យុុត្តិិ�ធម៌៌
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ

បទល្មើ�ើ�សផ្សេ�េងៗតាមរយៈៈច្បាាប់់ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ

ច្បាាប់់
ច្បាាប់់
ច្បាាប់់
ច្បាាប់់



90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�អ្នន
ិ កប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ឆ្នាំំ� 2015 ជំំ ពូូកទីី 3 មាតិិកាឌីី ជីីថល ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�អ្នន
ិ កប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ (មាតិិកាឌីី ជីីថល) ការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អាជីី វកម្មម
នាយកដ្ឋាាននវានុុវត្តតធុុរកិិច្ចច និិ ងជំំ នាញឆ្នាំំ� 2015។
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ប្រ�ដាប់់ ក្មេ�ង
េ លេ�ង (សុុវត្ថិិ�ភាព) ឆ្នាំំ�2011 ការិិយាល័័យសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងស្តតង់់ដារផលិិ តផល ឆ្នាំំ� 2011។
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�សុុវត្ថិិ�ភាពផលិិ តផលទូូទៅ� ឆ្នាំំ� 2005, រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2017។
ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីការងារកុុមារ និិ ងសង្គគម ឆ្នាំំ� 2017 ជំំ ពូូកទីី 2 ការការពារកុុមារ ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2004។
ច្បាាប់់ កុុមារ ឆ្នាំំ� 2004, រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2004។
ច្បាាប់់ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឌីី ជីីថល ឆ្នាំំ� 2017 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2017។
ច្បាាប់់ សិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1998, រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 1998។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីីជីីថល គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ UNCRC ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

ចំំ ណុុច
គោ�លនយោ�បាយ

ច្បាាប់់ /បទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ស្ថាា នភាព

តើ�ើវារួ ួមបញ្ចូូ�ល
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញទេ�?

និិយតករ/តុុ លាការ

សិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស រួ ួម
ទាំំងសិិទ្ធិិ�កុុមារ

ច្បាាប់់សិទ្ធិ
ិ ម
�ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 199896

ច្បាាប់់

បាទ/ចាស

តុុលាការ

សេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីី
ី ល 98
សិិទ្ធិ�កុ
ិ មា
ុ រទាក់់ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីីជីថ

សន្ធិិ�សញ្ញាា

អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីសិ
ី ទ្ធិ
ិ �ិ
កុុមារ97

សន្ធិិ�សញ្ញាា

គណៈៈកម្មមការសមភាព និិង
សិិទ្ធិម
�ិ នុុស្សស (និិងគណៈៈកម្មមការ
ជាតិិ)

រាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈកម្មាាធិិការ
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីសិ
ី ទ្ធិ
ិ �ិ
កុុមារ
តុុលាការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

ការការពារ
ទិិន្ននន័័ យ

ការរចនាតាមអាយុុ
ក្រ�ម ឆ្នាំំ� 202099

ច្បាាប់់

ច្បាាប់់ការពារទិិន្ននន័យ
័ ឆ្នាំំ� 2018100

ច្បាាប់់

ពាណិិជ្ជជកម្មម
អន្តតរជាតិិ

ច្បាាប់់ពាណិិជ្ជជកម្មម ឆ្នាំំ� 2021101
(បន្ថែ�ែមឃ្លាាការពារកុុមារ)

ល្បែ�ែងស៊ីី� សង
ការផ្សសព្វវផ្សាាយ

បាទ/ចាស

ការិិយាល័័យ
ស្ននងការព័័ត៌មា
៌ ន

ច្បាាប់់

បាទ/ចាស

តុុលាការ

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីល្បែ�ែ
ី ងស៊ីី�សង ឆ្នាំំ� 2005102

ច្បាាប់់

បាទ/ចាស

គណៈៈកម្មមការល្បែ�ែងស៊ីី�សង

់ រការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម CAP
អាជ្ញាាធរស្តតង់ដា
ក្រ�ម ឆ្នាំំ� 2010103

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

បាទ/ចាស

អង្គគការសមាជិិកភាពជាមួួយ
សហបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ក្រោ��ម
ការឧបត្ថថម្ភភរបស់់ Ofcom

់ រការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម ក្រ�ម
អាជ្ញាាធរស្តតង់ដា
BCAP ឆ្នាំំ� 2010104

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត



99.
100.
101.
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104.
105.
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107.
108.
109.
110.
111.
112.

ក្រ�មស្តីី�ពីីការរចនាតាម ឆ្នាំំ� 2020 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2020។
ច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័យ ឆ្នាំំ� 2018 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2018។
ច្បាាប់់ ពាណិិជ្ជជកម្្ មឆ្នាំំ� 2021 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2021។
សូូមមើ�ើល ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីល្បែ�ែងស៊ីី�សង ឆ្នាំំ� 2005 វគ្គគទីី 1 ផ្នែ�ែកទីី 4 (ការលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី�សងពីីចម្ងាា យ) និិងវគ្គគទីី 4 (ការការពារកុុមារ និិងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ) ឆ្នាំំ� 2005 រដ្ឋាាភិិបាល
ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2005។
សូូមមើ�ើល អាជ្ញាាធរស្តតង់់ដារការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមមិិ នផ្សាាយ ក្រ�ម CAP ផ្នែ�ែកទីី 5 (កុុមារ) អាជ្ញាាធរស្តតង់់ដារការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម ឆ្នាំំ� 2010។
សូូមមើ�ើល អាជ្ញាាធរស្តតង់់ដារការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមផ្សាាយ ក្រ�ម BCAP ផ្នែ�ែកទីី 5 (កុុមារ) អាជ្ញាាធរស្តតង់់ដារការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម ឆ្នាំំ� 2010។
ច្បាាប់់ ក្លែ�ែងបន្លំំ� ឆ្លាំំ� 2006, រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2006។
ច្បាាប់់ ចោ�រកម្មម ឆ្នាំំ� 1968 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 1968។
ដំំ ណើ�ើ រការនៃ�ច្បាាប់់ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម ឆ្នាំំ� 2002 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2002។
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ស្តីី�ពីីការលាងលុុយកខ្វវក់់ ការផ្តតល់់ហិិរញ្ញញប្បបទានភេ�រវកម្មម និិ ងការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់ (ព័័ត៌៌មានអ្ននកបង់់ ប្រា�ក់់) ឆ្នាំំ� 2017 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2017។
ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមការលាងលុុយកខ្វវក់់ ឆ្នាំំ� 2018 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2018។
ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីការងារកុុមារ និិ ងសង្គគម ឆ្នាំំ� 2017 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2017 (ជាពិិសេ�ស ជំំ ពូូកទីី 4 ស្តីី�ពីីទំំនាក់់ទំំនង ផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការអប់់ រំំ PSHE)។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ UNCRC ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ឆ្នាំំ� 2021។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

ចំំ ណុុច
គោ�លនយោ�បាយ

ច្បាាប់់ /បទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ស្ថាា នភាព

តើ�ើវារួ ួមបញ្ចូូ�ល
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញទេ�?

និិយតករ/តុុ លាការ

ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ច្បាាប់់ក្លែ�ែងបន្លំំ� ឆ្លាំំ� 2006105

ច្បាាប់់

តុុលាការ

ដំំណើ�ើ រការនៃ�ច្បាាប់់ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម ឆ្នាំំ� 2002107

ច្បាាប់់

ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាន
ក្រ�មសីីលធម៌៌
ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត
ពីីក្រុ� ុមហ៊ុុ�នកាត
ឥណទានលើ�ើ
CSEA និិងរូូបភាព
អាសអាភាស

ច្បាាប់់ចោ�រកម្មម ឆ្នាំំ� 1968106

បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ស្តីី�ពីីការលាងលុុយកខ្វវក់់ ការ
ផ្តតល់ហិ
់ រិ ញ្ញញប្បបទានភេ�រវកម្មម និិងការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់
(ព័័ត៌មា
៌ នអ្ននកបង់់ប្រា�ក់)់ ឆ្នាំំ� 2017108

ច្បាាប់់
ច្បាាប់់
ច្បាាប់់

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីកា
ី រដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម និិងប្រ�ឆាំំងការ
លាងលុុយកខ្វវក់់ឆ្នាំំ� 2018109
ការអប់់ រំំ

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីកា
ី រងារកុុមារ និិងសង្គគម ឆ្នាំំ� 2017110
អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីសិ
ី ទ្ធិ
ិ �ិ
កុុមារ 111

សេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីី
ី ល 112
សិិទ្ធិ�កុ
ិ មា
ុ រទាក់់ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីីជីថ

សុុខភាព

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីកា
ុ ភាព និិងសង្គគម
ី រថែ�ទាំំសុខ
ឆ្នាំំ� 2012113

ច្បាាប់់

សន្ធិិ�សញ្ញាា

បាទ/ចាស

សន្ធិិ�សញ្ញាា

ច្បាាប់់

ទេ�

តុុលាការ
តុុលាការ

តុុលាការ និិងអាជ្ញាាធរសេ�វាកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

តុុលាការ និិងអាជ្ញាាធរសេ�វាកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

តុុលាកា, Ofsted

រាយការណ៍៍ទៅ�គណៈៈកម្មាាធិិការ
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីសិ
ី ទ្ធិ
ិ �ិ
កុុមារ

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ
តុុលាការ

តុុលាការគ្រួ�ួសារ
កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ�
ការអន្តតរជាតិិ

គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព 114

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
អន្តតរជាតិិ

ទេ�

តុុលាការ

សមភាព

ច្បាាប់់សមភាព ឆ្នាំំ� 2010115

ច្បាាប់់

ទេ�

តុុលាការ

គណកម្មាាធិិការសមភាព និិង
សិិទ្ធិម
�ិ នុុស្សស និិងគណកម្មមការ
ជាតិិក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សវិិមជ្ឈឈការ

113. ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីការថែ�ទាំំសុុខភាព និិ ងសង្គគម ឆ្នាំំ� 2012 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2012។
114. ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពិិភពលោ�ករបស់់ យើ�ើ ង៖ របៀ�ៀបវារៈៈឆ្នាំំ� 2030 សម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�កបដោ�យចីី រភាព អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2021។
115. ច្បាាប់់ សមភាព ឆ្នាំំ� 2010 រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2010។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

2. បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយផ្លូូ�វច្បាាប់់ ទទេ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
នេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណច្បាាប់់ និិ ងគោ�លនយោ�បាយពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងយុុត្តាាធិិការរបស់់ អ្ននក
ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការសម្រេ��ចបាននូូវដំំ ណើ�ើ រការ A ('ពង្រឹ�ឹ ង និិ ងអនុុវត្តតច្បាាប់់ ដែ�លហាមឃាត់់បទល្មើ�ើ�សទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ')។

ចំំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយ

ច្បាាប់់ /បទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ស្ថាា នភាព

តើ�ើវារួ ួមបញ្ចូូ�ល
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទេ�?

និិយតករ/តុុ លាការ

សិិទ្ធិិ�អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់

ការការពារកុុ មារ

យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មទណ្ឌ
ម
ឌ

សិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស រួ ួមទាំំងសិិទ្ធិិ�កុុមារ

ការការពារទិិន្ននន័័ យ

ផែ�នការអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត

ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិ�ិ

ចំំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយ

ច្បាាប់់ /បទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ស្ថាា នភាព

តើ�ើវារួ ួមបញ្ចូូ�ល
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទេ�?

និិយតករ/តុុ លាការ

ល្បែ�ែងស៊ីី� សង

ការផ្សសព្វវផ្សាាយ

ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ការអប់់ រំំ

សុុខភាព

កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការអន្តតរជាតិិ

សមភាព

ផ្សេ�េងៗ
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
2

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ឯកសារយោ�ង៖
1. ករណីីសិិក្សាាអំំ ពីី យន្តតការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអាល់់ បានីី

116

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាជាតិិសម្រា�ប់់សិិទ្ធិ�ិ និិ ងការការពារកុុមារត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ ជាគណៈៈកម្មាាធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិ ងអភិិបាលកិិច្ចចជាតិិ
ដែ�លមានការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងការការពារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយ និិ ងច្បាាប់់ សំំខាន់់ ៗ។

2. ច្បាាប់់ សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តហ្គាា ណា (ច្បាាប់់ 1038)117
ច្បាាប់់ សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតហ្គាាណា (ច្បាាប់់ 1038) មានបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារតាមអនឡាញដោ�យការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
ផ្លូូ�វភេ�ទតាមអនឡាញដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកុុមារ។ រូូបភាព និិ ងរូូបថតអាសអាភាសរបស់់ កុុមារ ការថែ�ទាំំកុុមារសម្រា�ប់់ ការបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ ការ
លួួចតាមដានតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងការគំំរាមកំំហែ�ងផ្លូូ�វភេ�ទត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់ដោ�យច្បាាប់់ ។ ច្បាាប់់ នេះ�ះកំំណត់់កាតព្វវកិិច្ចចមួួយចំំ នួួនលើ�ើអ្ននក
ផ្តតល់់សេ�វាទូូរគមនាគមន៍៍ ដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារក្នុុ�ងវិិស័័យឌីី ជីីថល។ វិិសោ�ធនកម្មមបន្ថែ�ែមត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ប់់ ច្បាាប់់ កុុមារ (ច្បាាប់់ 560) ។

116. កម្មមវិិធីីសម្រា�ប់់ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�អាល់់ បានីី ៖ ការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័ យ UNICEF ឆ្នាំំ� 2020។
117. ច្បាាប់់ សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតឆ្នាំំ� 2020 រដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សហ្គាាណា ក្រ�សួួងទំំនាក់់ទំំនង និិ ងឌីី ជីីថល (ច្បាាប់់ 1038) ឆ្នាំំ� 2020។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ិ ាឌីី ជីីថល ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ
“ខ្ញុំ��ំចង់់ ប្រើ��ើ បច្ចេ�េកវិទ្យា
ពិិភពលោ�កកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើង ដែ�លខ្ញុំំ��
មិិនបានធ្វើ�� ើនៅ�ពេ�លនេះ�ះទេ�។ ខ្ញុំំ��ក៏៏ ចូូ លចិិត្តតធ្វើ�ើ�
វាដែ�រព្រោះ��ះវានឹឹងក្លាាយជារឿ�ឿងដែ�លផ្តតល់់ ផល
ិ មាន និិង បម្រើ��ើផលប្រ�យោ�ជន៍៍ទូូទៅ�។”
វិជ្ជជ
- អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ , អាយុុ 16 ឆ្នាំំ�

“ខ្ញុំ��ប្រើ��ើ
ំ បណ្តាា ញអនឡាញដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាា
បញ្ហាាសំំ ខាន់់ ៗជាមួួយអ្ននកដទៃ�។”
- ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� អាយុុ 14 ឆ្នាំំ�
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

3

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� ន អត្តតសញ្ញាាណ និិងស្វ័័�យភាព

ិ នការផ្នែ�ែកច្បាាប់់ រដ្ឋឋបាល និិងវិិធានការផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ធានាថាភាពឯកជនរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានគោ�រព
រដ្ឋឋភាគីីគួួរតែ�ចាត់់វិធា
និិងការពារដោ�យស្ថាាប័័ នទាំំងអស់់ និិងក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ មជ្ឈឈដ្ឋាានដែ�លផ្ទុុ�កទិិន្ននន័័ យរបស់់ ពួួកគេ�។ ច្បាាប់់ គួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លការការពារដ៏៏
រឹឹងមាំ ំ តម្លាាភាព ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឯករាជ្យយ និិងការទទួួលបានដំំ ណោះ�ះស្រា�យ។ រដ្ភាា ពឯកជនតាមការរចនាឋភាគីីគួួរតែ�តម្រូ�ូវ
ឱ្យយមានការរួ ួមបញ្ចូូ�លនៃ�ភាពឯកជនតាមការរចនាទៅ�ក្នុុ�ងផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមឌីីជីីថលដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ។ ពួួកគេ�
គួួរតែ�ពិិនិិត្យយមើ�ើលឡើ�ើងវិិញជាទៀ�ៀងទាត់់នូូវច្បាាប់់ ការពារឯកជនភាព និិងទិិន្ននន័័ យ ហើ�ើយធានាថានីីតិិវិិធីី និិងការអនុុវត្តតការពារ
ការរំំលោ�ភដោ�យចេ�តនា ឬការបំំ ពានដោ�យចៃ�ដន្យយនៃ�ភាពឯកជនរបស់់ កុុមារ។ នៅ�ពេ�លដែ�លការអ៊ិិ�នគ្រី�ីបត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជា
មធ្យោ�ោបាយសមស្រ�ប រដ្ឋឋភាគីីគួួរតែ�ពិិចារណាវិិធានការសមស្រ�បដែ�លអនុុញ្ញាា តឱ្យយរកឃើ�ើញ និិងការរាយការណ៍៍អំំពីីការ
កេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ ឬរូ ូបភាព-សម្ភាា ររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារ។ វិិធានការបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�កំំណត់់
យ៉ាាងតឹឹងរ៉ឹឹ�ងតាមគោ�លការណ៍៍នៃ�ភាពស្រ�បច្បាាប់់ ភាពចាំំបាច់់ និិងសមាមាត្រ�។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 701118

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលស្គាាល់់ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងការគំំរាមកំំហែ�ងបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិ ងដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមានចំំ ពោះ�ះឯកជនភាព អត្តតសញ្ញាាណ
និិ ងទីីភ្នាាក់់ងាររបស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថលដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យ រួ ួមទាំំងទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ជីី វមាត្រ� និិ ង
ការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។

អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។
3a. បង្កើ�� ើត ឬធានាថាក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌការពារទិិន្ននន័័ យដែ�លមានស្រា�ប់់ មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងការផ្តតល់់ ការការពារជាក់់ លាក់់
សម្រា�ប់់ ទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ
សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញត្រូ�ូវបានភ្ជាាប់់ យ៉ាាងជិិ តស្និិ�ទ្ធធជាមួួយនឹឹ ងរបៀ�ៀបដែ�លទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានប្រ�មូូល
រក្សាាទុុក និិ ងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ។ ច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័យ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�អាចចូូលប្រើ��ើបាន មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព និិ ងមាន
សមត្ថថភាពវិិវត្តតន៍៍ក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងហានិិ ភ័័យដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាន។119 នេះ�ះមានន័័ យថា មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ង
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងធ្វើ�� ើឱ្យយប្រា�កដថា ពួួកវាដំំ ណើ�ើ រការនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិ ងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតឱ្យយបានសមស្រ�ប។
3b. បង្កើ�� ើតពិិធីីសារសម្រា�ប់់ និិងដែ�នកំំ ណត់់លើ�ើ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ការសម្រេ�េចចិិត្តតស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
អាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ
ស្តតង់់ដារ ច្បាាប់់ និិ ងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តតគួួរតែ�ធានាថា កុុមារទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័� យប្រ�វត្តិិ� និិ ងមិិ នត្រូ�វូ បានពិិន័័យ
តាមរយៈៈការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។120វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងការជៀ�ៀសវាងការរើើ�សអើ�ើងដែ�លអាចកើ�ើតមាន
តាមរយៈៈការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។ ពិិធីីសារ និិ ងការកំំណត់់ទាំង
ំ នេះ�ះអាចអនុុវត្តតក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
សុុខុុមាលភាពសង្គគម សុុខភាព និិ ងឱសថ ការអប់់ រំំ ព្រ�មទាំំងវិិស័័យឯកជនក្នុុ�ងចំំ ណោ�មអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត។ 

118. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) oតីីពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
119. បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
120. ការព្រ�មានពីីអ្ននកជំំ នាញសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិថា ពិិភពលោ�កធ្លាាក់់ចូូលក្នុុ�ងការឈឺឺ ចាប់់ដោ�យសារតែ�សុុខុុមាលភាពឌីី ជីីថល ការិិយាល័័យឧត្តតម
ស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2019។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
3

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

3c. ធានាបាននូូ វការការពារផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�របស់់ កុុមារ
រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងនិិ យតករគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តពិិធីីសារច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សមស្រ�បសម្រា�ប់់ និិ ងការកំំណត់់លើ�ើ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យ
ជីី វមាត្រ�របស់់ កុុមារ ដោ�យគិិតពីីគោ�លការណ៍៍សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការកំំណត់់គោ�លបំំ ណង និិ ងតម្រូ�ូវការនៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
3d. បង្កើ�� ើតការណែ�នាំំ ច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ច្បាាស់់ លាស់់ ស្តី� ពីី
ី ការអនុុ វត្តតដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ទីីភ្នាាក់់ងាររបស់់ កុុមារ បង្កើ�ើ�ត
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ ការពារការកំំណត់់គោ�លដៅ� និិ ងការតាមដានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នកុុមារសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងពាណិិជ្ជជកម្មមដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�។ បង្កើ�ើ�តកូូដលើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធណែ�នាំ ំ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការធ្វើ�� ើការសម្រេ�េចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លអាចជំំ រុ ុញអាកប្បបកិិរិយា
ិ ចំំ ណង់់ចំំណូូ លចិិ ត្តត និិ ងគំំនិិតរបស់់ កុុមារ ធ្វើ�� ើឱ្យយខូូចកេ�រ្តិ៍៍ �ឈ្មោះ�ះ� ឬដាក់់កម្រិ�ិ ត
ការពិិសោ�ធន៍៍។121
3e. បង្កើ�� ើតការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងការតាមដានប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
ការបង្កើ�ើ�តស្ថាាប័័ ន និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លអាចប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងធានានូូវតម្លាាភាព
និិ ងការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�សិិ ទ្ធិ�ិ និិ ងការការពាររបស់់ កុុមារដោ�យអាជីី វកម្មម រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងស្ថាាប័័ នផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
3f. បង្កើ�� ើតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌដើ�ើម្បីី�ធានាតម្លាាភាព
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ដោ�យស្ថាាប័័ នបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដែ�លមានធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិ ងមាន
សមត្ថថភាព និិ ងជំំ នាញចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�យល់់ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លកំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិ ងរបៀ�ៀបដែ�លវាប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ។ ស្ថាាប័័ ន
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក៏៏គួួរតែ�មានសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានអ្ននកស្រា�វជ្រា�វឯករាជ្យយ និិ ងអ្ននកជំំ នាញផងដែ�រ។

121. ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល ការទាមទារលើ�ើការបំំ ពានទិិន្ននន័័យ YouTube, McCann ជាមួួយនឹឹ ង Google ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

3

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លដៅ�៖

A

បង្កើ�� ើត ឬធានាថាក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌការពារទិិន្ននន័័ យដែ�លមានស្រា�ប់់ មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងការផ្តតល់់ ការការពារជាក់់ លាក់់ សម្រា�ប់់
ទិិន្ននន័័ យរបស់់ កុុមារ

សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញត្រូ�ូវបានភ្ជាាប់់ យ៉ាាងជិិ តស្និិ�ទ្ធធជាមួួយនឹឹ ងរបៀ�ៀបដែ�លទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានប្រ�មូូល
រក្សាាទុុក និិ ងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ។ ច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័យ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�អាចចូូលប្រើ��ើបាន មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព និិ ងមាន
សមត្ថថភាពវិិវត្តតន៍៍ក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងហានិិ ភ័័យដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាន។122 នេះ�ះមានន័័ យថា មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ង
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងធ្វើ�� ើឱ្យយប្រា�កដថា ពួួកវាដំំ ណើ�ើ រការនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ែងផងដែ�រ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1. សូូមមើ�ើលក្រ�មការរចនាសមស្រ�បតាមអាយុុរបស់់ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស 123 ដែ�លតំំណាងឱ្យយស្តតង់់ដារមាសនៃ�ការការពារ
ទិិន្ននន័័យសម្រា�ប់់ កុុមារ (សូូមមើ�ើល 'ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ឯកសារយោ�ង 2')។
2. សូូមពិិចារណាចំំ ពោះ�ះ GDPR124 ជាប្រ�ភពគំំរូូសម្រា�ប់់បង្កើ�ើ�តបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ទូូលំំ ទូូលាយ ឬបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ជាមួួយវិិធានការ
អនុុវត្តត ព្រ�មទាំំងនិិ យមន័័ យសំំ ខាន់់ ៗ។
3. ពិិចារណាពីីតម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ អ្ននកឯកទេ�ស ឬក្រ�មដាច់់ ដោ�យឡែ�ក ឧទាហរណ៍៍ ក្រ�មសម្រា�ប់់ គ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើ ការប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យក្នុុ�ងការអប់់ រំំ និិ ងការកំំណត់់សុុខភាព ឬទិិន្ននន័័យដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាល។
4. ត្រូ�ូវប្រា�កដថាគម្រោ��ងទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានគ្រ�បដណ្តតប់់ ដោ�យផែ�នការរបស់់ អ្ននក ដូូចដែ�លបានបង្កើ�ើ�តនៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណុុច
សកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�។ សូូមមើ�ើលឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 1 (ទំំព័័រ 80)។

122. បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
123. ក្រ�មនៃ�ការចនាតាមអាយុុ - សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបប្រ�តិិបត្តិិ� ការិិយាល័័យស្ននងការព័័ត៌៌មានចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2020។
124. បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
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3

B

បង្កើ�� ត
ើ ពិិធីីសារសម្រា�ប់់ និិងដែ�នកំំណត់់លើ�ើ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ការសម្រេ�េចចិិត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ដែ�លអាច
ប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ

ស្តតង់់ដារ ច្បាាប់់ និិ ងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តតគួួរតែ�ធានាថា កុុមារទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័� យប្រ�វត្តិិ� និិ ងមិិ នត្រូ�វូ បានពិិន័័យ
តាមរយៈៈការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។125 វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងការជៀ�ៀសវាងការរើើ�សអើ�ើងដែ�លអាចកើ�ើតមាន
តាមរយៈៈការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។ ពិិធីីសារ និិ ងការកំំណត់់ទាំង
ំ នេះ�ះអាចអនុុវត្តតក្នុុ�ង បរិិបទនៃ�យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
សុុខុុមាលភាពសង្គគម សុុខភាព និិ ងឱសថ ការអប់់ រំំ ព្រ�មទាំំងវិិស័័យឯកជនក្នុុ�ងចំំ ណោ�មអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយស្វែ�ែងរកបទប្បបញ្ញញត្តិិ�បច្ចុុ�ប្បបន្នន បទប្បបញ្ញញត្តិិ�និិ ងស្តតង់់ដារបច្ចេ�េកទេ�សអន្តតរជាតិិនៃ�ការរចនា AI សវនកម្មម និិ ងការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងយុុត្តាាធិិការផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬអង្គគការក្នុុ�ងតំំបន់់ ឬអន្តតរជាតិិ។ ឧទាហរណ៍៍ ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីបញ្ញាាសិិ ប្បបនិិមិិត្តតនៅ�ក្នុុ�ង
សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប 126 ហើ�ើយសម្រ�បវាទៅ�តាមប្រ�ទេ�សរបស់់ អ្ននក។

125. ការព្រ�មានពីីអ្ននកជំំ នាញសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិថា ពិិភពលោ�កធ្លាាក់់ចូូលក្នុុ�ងការឈឺឺ ចាប់់ដោ�យសារតែ�សុុខុុមាលភាពឌីី ជីីថល ការិិយាល័័យឧត្តតម
ស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2019។
126. សំំ ណើ�ើសម្រា�ប់់បទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិ ងក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាារបស់់ សភាអឺឺរ៉ុុ�ប ដែ�លដាក់់ចេ�ញនូូវវិិធានដែ�លមានភាពស៊ីី�សង្វាាក់់គ្នាាលើ�ើ បញ្ញាាសិិ ប្បបនិិមិិត្តត (ច្បាាប់់ បញ្ញាាសិិ ប្បបនិិម្មិិ� ត) និិ ង
វិិសោ�ធនកម្មមច្បាាប់់ នីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ�របស់់ សហភាពមួួយចំំ នួួន COM/2021/206 EUR-Lex ឆ្នាំំ� 2021។ គោ�លនយោ�បាយសកល AI អង្គគការសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ ឆ្នាំំ� 2021។
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3

C

ធានាបាននូូ វការការពារផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�របស់់ កុុមារ

រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងនិិ យតករគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តពិិធីីសារច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សមស្រ�បសម្រា�ប់់ និិ ងការកំំណត់់លើ�ើ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យ
ជីី វមាត្រ�របស់់ កុុមារ ដោ�យគិិតពីីគោ�លការណ៍៍សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការកំំណត់់គោ�លបំំ ណង និិ ងតម្រូ�ូវការនៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1. សូូមមើ�ើលថាតើ�ើទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�ត្រូ�ូវបានគ្រ�បដណ្ដដប់់ ដោ�យច្បាាប់់ ឬបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ជាតិិផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�រឬទេ� (ឧទាហរណ៍៍
ច្បាាប់់ ទិិន្ននន័័យ)។ វាអាចថាច្បាាប់់ មួួយចំំ នួួនដែ�លមិិ ននិិយាយអំំពីីទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�អាចត្រូ�ូវបានបកស្រា�យដើ�ើម្បីី�
រួ ួមបញ្ចូូ�លវា៖127
A.

ដោ�យវាធានាបាននូូវការការពារប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងសម្រា�ប់់ កុុមារ។

B.

នៅ�ពេ�លដែ�គ្មាានអ្វីី�មួួយត្រូ�ូវបានដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងបទប្បបញ្ញាាត្តិិ�សម្រា�ប់់ ទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង។ វា
គួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�ដែ�លការយល់់ ព្រ�មត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឱ្យយ (ឧទាហរណ៍៍ ការដោះ�ះសោ�ទូូរសព្ទទ) និិ ង
នៅ�ពេ�លដែ�លការយល់់ ព្រ�មមិិ នត្រូ�វូ បានផ្តតល់់ឱ្យយ ឬការប្រើ��ើប្រា�ស់់ របស់់ វាមិិ នជាក់់ស្តែ�ែង (ឧទាហរណ៍៍ ការចំំ ណាំ ំ
ភិិនភាគមុុខនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធចូូលសាលារៀ�ៀន ឬលេ�ខសម្គាាល់់ ស្នាា មម្រា�មដៃ� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានអាហារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ នៅ�
សាលា)។

127. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ ឈីី លីី៖ កុុមារបានស្នើ�ើ�សុំំ�ទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�របស់់ ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានរបបអាហារនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន។ ឯកជនភាពអន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2019។

72

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >
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3

D

បង្កើ�� ត
ើ ការណែ�នាំំ ច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ច្បាាស់់លាស់់ស្តី�ពីី
ី ការអនុុវត្តតដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ទីីភ្នាាក់់ងាររបស់់កុុមា

បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ ការពារការកំំណត់់គោ�លដៅ� និិ ងការតាមដានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នកុុមារសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងពាណិិជ្ជជកម្មមដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�។ បង្កើ�ើ�តកូូដលើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធណែ�នាំ ំ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការធ្វើ�� ើការសម្រេ�េចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លអាចជំំ រុ ុញអាកប្បបកិិរិយា
ិ ចំំ ណង់់ចំំណូូ លចិិ ត្តត និិ ងគំំនិិតរបស់់ កុុមារ ធ្វើ�� ើឱ្យយខូូចកេ�រ្តិ៍៍ �ឈ្មោះ�ះ� ឬដាក់់កម្រិ�ិ ត
ការពិិសោ�ធន៍៍។128

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ង ជួួយពិិនិិត្យយមើ�ើលការវិិវឌ្ឍឍថ្មីី�ៗនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ ទិិន្ននន័័យ និិ ងថាតើ�ើបទប្បបញ្ញញត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ង យុុត្តាាធិិការដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�ល
ធានានូូវការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�កបដោ�យសមធម៌៌ នៃ�ការបង្កើ�ើ�តប្រ�វត្តិិ�រូូបផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ឬកំំណត់់ការយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ហួួសហេ�តុុដែ�ល
កំំពុុងលេ�ចឡើ�ើង។ ឧទាហរណ៍៍ ក្រ�មនៃ�ការរចនាដែ�លស្រ�បតាមអាយុុ (ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស)129 បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យ
ទូូទៅ� (GDPR, EU)130 ឬច្បាាប់់ សេ�វាកម្មមឌីី ជីីថល (EU)131 និិ ងក្រ�មនៃ�ការមិិ នផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម និិ ងការធ្វើ��ទី
ើ ីផ្សាារដោ�យផ្ទាាល់់
និិ ងប្រូ�ូម៉ូូ�សិិន (CAP Code, UK)។132

128.
129.
130.
131.
132.

ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល ការទាមទារលើ�ើការបំំ ពានទិិន្ននន័័យ YouTube McCann ជាមួួយនឹឹ ង Google ឆ្នាំំ� 2021។
ក្រ�មនៃ�ការចនាតាមអាយុុ ការិិយាល័័យស្ននងការព័័ត៌៌មានចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2020។
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
ច្បាាប់់ សេ�វាកម្មមឌីី ជីីថល៖ ការធានាមជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងគណនេ�យ្យយភាពគណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2019។
ក្រ�មនៃ�ការមិិ នផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម និិ ងការធ្វើ��ទី
ើ ីផ្សាារដោ�យផ្ទាាល់់ និិ ងប្រូ�ូម៉ូូ�សិិន, CAP Code, ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

3

បង្កើ�� ត
ើ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងការតាមដានប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព

E

ការបង្កើ�ើ�តស្ថាាប័័ ន និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លអាចប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងធានានូូវតម្លាាភាព
និិ ងការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�សិិ ទ្ធិ�ិ និិ ងការការពាររបស់់ កុុមារដោ�យអាជីី វកម្មម រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងស្ថាាប័័ នផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

ត្រូ�ូវប្រា�កដថាមានស្ថាាប័័ ន ឬស្ថាាប័័ នផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាច ដែ�លអាចណែ�នាំំ និិ ងអនុុវត្តតនូូវការអនុុវត្តតដែ�លបានព្រ�មព្រៀ��ៀង
គ្នាា ។ ជាឧទាហរណ៍៍ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់ការបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចលើ�ើកុុមារ។133
បញ្ជាាក់់រឿ�ឿងនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្ចំំ�ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់
និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ជាមួួយនឹឹ ងស្ថាាប័័ នទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ (ទំំព័័រ 56) ។

133. ការងាររបស់់ យើ�ើ ង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់ការបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចលើ�ើកុុមារ (NCMEC)។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

3

F

បង្កើ�� ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដើ�ើម្បីី�ធានាតម្លាាភាព

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ដោ�យស្ថាាប័័ នបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដែ�លមានធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិ ងមានសមត្ថថភាព
និិ ងជំំ នាញចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�យល់់ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លកំំពុុងប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិ ងរបៀ�ៀបដែ�លវាប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ។ ស្ថាាប័័ នត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយក៏៏
គួួរតែ�មានសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានអ្ននកស្រា�វជ្រា�វឯករាជ្យយ និិ ងអ្ននកជំំ នាញផងដែ�រ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយដើ�ើម្បីី�ធានាថាស្ថាាប័័ ននិិយតកម្មមដែ�លបានជ្រើ��ើសរើើ�សគឺឺត្រូ�វកំ
ូ ំណត់់ដោ�យច្បាាប់់ ធនធាន និិ ងផ្តតល់់សិិទ្ធិ�ិ
អំំណាចក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរឿ�ឿងនេះ�ះ។. ឧទាហរណ៍៍ ការិិយាល័័យស្ននងការព័័ត៌៌មាន (ICO)។134 ICO គឺឺជាអាជ្ញាាធរឯករាជ្យយរបស់់
ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�រក្សាាស្តតង់់ដារព័័ត៌៌មាន និិ ងសិិ ទ្ធិ�ចំ
ិ ំ ពោះ�ះផលប្រ�យោ�ជន៍៍ សាធារណៈៈ។ ឬអាជ្ញាាធរ
ការពារទិិន្ននន័័យជាតិិ (ANPD) ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ�របស់់ ប្រ�ទេ�សប្រេ�េស៊ីី� ល។135

134. ការិិយាល័័យស្ននងការព័័ត៌៌មានចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស (ICO)។
135. អាជ្ញាាធរការពារទិិន្ននន័័យជាតិិ (ANPD) រដ្ឋាាភិិបាលសហព័័ន្ធធប្រេ��ស៊ីី� ល។
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ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖
ការអនុុ ម័័តការការពារដែ�លទាក់់ ទងនឹឹងអត្តតសញ្ញាាណឌីី ជីីថលគឺឺ មានសារៈៈសំំ ខាន់់ សម្រា�ប់់រដ្ឋាាភិិបាល និិង
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ នៅ�ពេ�លដែ�លពួួ កគេ�ខិិតខំំ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងពីី អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងសក្តាានុុ ពលពេ�ញលេ�ញរបស់់ វា ស្រ�បពេ�ល
ដែ�លកំំ ពុុងកសាងទំំនុុកចិិត្តតក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ របស់់ វា។ ឧទាហរណ៍៍ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងកិិច្ចចខិិ តខំំ ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដូូចជាការផ្ទុុ�ក
ទិិន្ននន័័ យវិិមជ្ឈឈការ ការកំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ ការទំំនាក់់ទំំនងដែ�លបានអ៊ិិ� នគ្រី�ីប និិងការពិិចារណាលើ�ើការ
បញ្ចូូ�លគោ�លការណ៍៍ "ឯកជនភាពតាមការរចនា"។
ប្រ�ភព៖ ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល ខែ�មិិ ថុុនា ឆ្នាំំ� 2020136

នៅ�ពេ�លដែ�លការយល់់ ព្រ�មត្រូ�ូវបានស្វែ�ែងរកដើ�ើម្បីី�ដំំណើ�ើ រការទិិន្ននន័័ យរបស់់ កុុមារ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានាថាការយល់់ ព្រ�មត្រូ�ូវ
បានជូូ នដំំ ណឹឹង និិងផ្តតល់់ ឱ្យយដោ�យសេ�រីីដោ�យកុុ មារ ឬអាស្រ័�័ យលើ�ើអាយុុ និិងសមត្ថថភាពវិិវត្តតរបស់់ កុុមារ ដោ�យឪពុុ កម្តាា យ ឬ
អ្ននកថែ�ទាំំ និិងទទួួលបានមុុ នពេ�លដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័ យទាំំងនោះ�ះ។ នៅ�ពេ�លដែ�លការយល់់ ព្រ�មផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� នរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបាន
ចាត់់ ទុុកថាមិិនគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ហើ�ើយការយល់់ ព្រ�មពីីមាតាបិិតាតម្រូ�ូវឱ្យយដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� នរបស់់ កុុមារ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�តម្រូ�ូវ
ឱ្យយស្ថាាប័័ នដែ�លដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័ យទាំំងនោះ�ះផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ ថាការយល់់ ព្រ�មត្រូ�ូវបានជូូ នដំំ ណឹឹង មានអត្ថថន័័ យ និិងផ្តតល់់ ឱ្យយដោ�យ
ឪពុុ កម្តាា យ ឬអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ កុុមារ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 71137

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានាថាកុុ មារ និិងឪពុុ កម្តាា យ ឬអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ ពួួកគេ�អាចចូូ លប្រើ�ើ� ទិិន្ននន័័យដែ�លបានរក្សាាទុុកបានយ៉ាាង
ងាយស្រួ�ួល កែ�តម្រូ�ូវទិិន្ននន័័ យដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬហួួសសម័័យ ហើ�ើយលុុបទិិន្ននន័័ យដែ�លត្រូ�ូវបានរក្សាាទុុកដោ�យខុុ សច្បាាប់់
ឬដោ�យមិិនចាំំបាច់់ដោ�យអាជ្ញាាធរសាធារណៈៈ បុុ គ្គគលឯកជន ឬស្ថាាប័័ នផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មដែ�នកំំ ណត់់ដែ�លសម
ហេ�តុុ ផល និិងស្រ�បច្បាាប់់ ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�ធានាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនូូ វសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារក្នុុ�ងការដកការយល់់ ព្រ�មរបស់់ ពួួកគេ� និិងជំំ ទាស់់
ចំំ ពោះ�ះដំំណើ�ើ រការទិិន្ននន័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� ន ដែ�លឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័ យមិិនបង្ហាាញពីីហេ�តុុ ផលស្រ�បច្បាាប់់ និិងលើ�ើសលុុបសម្រា�ប់់
ដំំ ណើ�ើ រការ។ ពួួ កគេ�ក៏៏ គួួរតែ�ផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មានដល់់ កុុមារ ឪពុុ កម្តាា យ និិងអ្ននកថែ�ទាំំអំំពីី បញ្ហាាបែ�បនេះ�ះ ជាភាសាដែ�លងាយស្រួ�ួល
សម្រា�ប់់ កុុមារ និិងទម្រ�ង់់ ដែ�លអាចចូូ លប្រើ��ើបាន។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 72138

136. ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ខែ�មិិ ថុុនា ឆ្នាំំ� 2020។
137. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
138. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

ដំំ ណើ�ើ រការ A (បង្កើ�ើ�ត ឬធានាថាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការពារទិិន្ននន័័យដែ�លមានស្រា�ប់់ មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពក្នុុ�ងការផ្តតល់់ការការពារជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់
ទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមា) ទាមទារឱ្យយប្រា�កដថាគ្រ�ប់់ ទិិដ្ឋឋភាពនៃ�ទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានការពារយ៉ាាងគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ នៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�។
ឧបករណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយឱ្យយគិិតអំំពីីភាពទូូលំំ ទូូលាយនៃ�បញ្ហាាដែ�លក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការពារ
ទិិន្ននន័័យចាំំបាច់់ ត្រូ�វដោះ�
ូ ះស្រា�យសម្រា�ប់់ កុុមារ។

ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖
1. បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូ វច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័ យដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយសម្រា�ប់់ កុុមារ
តើ�ើអ្ននកមានក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌការពារទិិន្ននន័័ យដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ ៖

ការប្រ�មូូល

ការផ្ទុុ�ក

ការប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់

ទិិន្ននន័័ យអប់់ រំំ

ទិិន្ននន័័ យសុុខភាព

ទិិន្ននន័័ យរដ្ឋាាភិិបាល និិងរដ្ឋឋបាល

ទិិន្ននន័័ យដែ�លប្រើ��ើសម្រា�ប់់ ធ្វើ�� ើការសម្រេ��ចចិិត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�

ទិិន្ននន័័ យដែ�លប្រើ��ើក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ AI ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ទិិន្ននន័័ យជីី វមាត្រ�
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3

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖

1. រូ ូបភាពដើ�ើម្បីី�ជួួយឱ្យយយល់់ អំំពីី ទំំហំំ និិងបរិិមាណទិិន្ននន័័ យរបស់់ កុុមារដែ�លប្រ�មូូលបាន។

ប្រ�ភព៖ រូូបភាពក្រា�ហ្វិិ�កស្ននងការកុុមារ 'អ្ននកណាដឹឹ ងអំំពីីខ្ញុំ��ំ'139
139. អ្ននកណាដឹឹ ងអំំពីីខ្ញុំ��ំ? ស្ននងការកុុមារឆ្នាំំ� 2018។
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< ផ្នែ�ែកមុុន
3

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

ប្រ�ភព៖ រូូបភាពក្រា�ហ្វិិ�កស្ននងការកុុមារ 'អ្ននកណាដឹឹ ងអំំពីីខ្ញុំ��ំ' 140

2. ករណីីសិិក្សាាក្រ�មនៃ�ការរចនាស្រ�បតាមអាយុុរបស់់ ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស 141
ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសបានអនុុវត្តច្បា
ត ាប់់ ដំំបូូងដែ�លកំំណត់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�លទិិន្ននន័័យរបស់់កុុមារអាចត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហៅ�ថា ក្រ�មនៃ�រចនាស្រ�បតាម
អាយុុ។
“ក្រ�មនេះ�ះនិិយាយអំំ ពីី របៀ�ៀបរចនាការការពារទិិន្ននន័័ យទៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាកម្មមអនឡាញ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាពួួ កគេ�មានភាពសមរម្យយសម្រា�ប់់
ការប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ និិងបំំ ពេ�ញតម្រូ�ូវការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ របស់់ កុុមារ។ វាឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីការព្រួ�ួយបារម្ភភកាន់់ តែ�ខ្លាំំ�ងឡើ�ើងអំំ ពីីតួួនាទីីរបស់់ កុុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងសង្គគម និិងជាពិិសេ�សពិិភពឌីី ជីីថលទំំនើ�ើ ប។ មានកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនៅ�កម្រិ�ិតអន្តតរជាតិិ និិងនៅ�ក្នុុ�ងចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសដែ�ល
ត្រូ�ូវធ្វើ�� ើច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�បង្កើ�� ើតកន្លែ�ែងសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញសម្រា�ប់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀន ស្វែ�ែងរក និិងលេ�ង។ ក្រ�មនេះ�ះ
សម្រេ��ចបានមិិនមែ�នដោ�យការស្វែ�ែងរកការការពារកុុ មារពីីពិិភពឌីី ជីីថលនោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាមរយៈៈការការពារពួួ កគេ�នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញុុ។”
ិ ី សាស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើហានិិ ភ័័យ។ ការផ្តោ�ោតសំំ ខាន់់ គឺឺលើ�ើ
ក្រ�មនេះ�ះកំំណត់់នូូវស្តង់
ត ់ ដារចំំ នួួន 15 នៃ�ការរចនាស្រ�បតាមអាយុុដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីវិធី
ការផ្តតល់់ការកំំណត់់លំំនាំដើំ �ើ មដែ�លធានាថាកុុមារអាចចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ សេ�វាកម្មមអនឡាញបានល្អអបំំផុុត ស្រ�បពេ�លដែ�លកាត់់បន្ថថយការ
ប្រ�មូូល និិ ងប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យតាមលំំ នាំដើំ �ើ ម។ គោ�លការណ៍៍គឺឺ៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតសម្រា�ប់់ កុុមារ
ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើ ការការពារទិិន្ននន័័យ
កម្មមវិិធីីស្រ�បតាមអាយុុ
តម្លាាភាព
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យដែ�លមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
គោ�លនយោ�បាយ និិ ងស្តតង់់ដារសហគមន៍៍
ការកំំណត់់លំំនាំដើំ �ើ ម
ការបង្រួ�ួមទិិន្ននន័័យ
ការចែ�ករំំលែ�កទិិន្ននន័័យ

140. អ្ននកណាដឹឹ ងអំំពីីខ្ញុំ��ំ? ស្ននងការកុុមារ ឆ្នាំំ� 2018។

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ទីីតាំង
ំ ភូូមិិ សាស្ដ្រ�រ
ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យឪពុុកម្តាា យ
ការបង្កើ�ើ�តប្រ�វត្តិិ�រូូប
បច្ចេ�េកទេ�សនៃ�ការយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់
ប្រ�ដាប់់ ក្មេ�ង
េ លេ�ង និិ ងឧបករណ៍៍ដែ�លបានភ្ជាាប់់
ឧបករណ៍៍អនឡាញ
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3
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ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

ក្រ�មនៃ�កូូដរចនាស្រ�បតាមអាយុុបានចូូលជាធរមាននៅ�ក្នុុ�ងចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 2 ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ� 2021។ វាមានមូូលដ្ឋាានរបស់់ វា
នៅ�ក្នុុ�ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទាំំងសហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប (GDPR) ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយវាអាចដូូចគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សទាំំងឡាយដែ�លមានរបប
អនុុលោ�មតាម GDPR ។ វាត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជារបបការពារទិិន្ននន័័យកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់បំំផុុតសម្រា�ប់់ កុុមារនៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក។ ចាប់់ តាំង
ំ ពីី
ការអនុុវត្តតរបស់់ ខ្លួួ�នមក សេ�វាកម្មមបានប្រ�កាសអំំពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រចំំ ពោះ�ះការចូូលរួ ួមរបស់់ ពួួកគេ�ជាមួួយកុុមារ រួ ួមមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
	នៅ�លើ�ើ Instagram មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យមិិនអាចផ្ញើ�ើ�សារដោ�យផ្ទាាល់់ ទៅ�អ្ននកដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម 18 ឆ្នាំំ�ដែ�លមិិ នបានចុុចតាមពួួកគេ�
ឡើ�ើយ។
ការស្វែ�ែងរកដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ Google នឹឹ ងត្រូ�ូវបានបើ�ើកតាមលំំ នាំដើំ �ើ មសម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម 18 ឆ្នាំំ�។
	នៅ�លើ�ើ YouTube ការចាក់់ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ត្រូ�ូវបានបិិទសម្រា�ប់់អាយុុក្រោ��ម 18 ឆ្នាំំ� ហើ�ើយការរំំលឹឹកពេ�លចូូលគេ�ងត្រូ�ូវបានបើ�ើកតាម
លំំនាំដើំ �ើម។
	កុុមារដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម 16 ឆ្នាំំ�មិិ នអាចធ្វើ�ើ�ការផ្សាាយផ្ទាាល់់ នៅ�លើ�ើ TikTok ហើ�ើយបិិ ទការជូូនដំំ ណឹឹងបន្ទាាប់់ ពីីម៉ោ�ោ ង 9 យប់់ ។
Google និិ ង Facebook នឹឹ ងបញ្ឈឈប់់ ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លមានលក្ខខណៈៈទាក់់ទាញចំំ ពោះ�ះកុុមារ។
វិិស័័យ ឬប្រ�ភេ�ទព័័ត៌៌មានជាក់់លាក់់អាចស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មបទប្បបញ្ញញត្តិិ�បន្ថែ�ែម ឧទាហរណ៍៍ ទិិន្ននន័័យសុុខភាព ទិិន្ននន័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិ ងទិិន្ននន័័យ
អប់់ រំ។
ំ ទាំំងនេះ�ះអាចជាផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវការក្រ�មបន្ថែ�ែម ឬកម្មមវិិធីីបន្ថែ�ែម ប៉ុុ�ន្តែ�ែទាំំងអស់់ នេះ�ះត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញតាមភាពឯកជនឱ្យយបាន
ខ្ពពស់់ និិ ងជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។

3. Manifesto របស់់ UNICEF សម្រា�ប់់ អភិិបាលកិិច្ចចកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងនៃ�ទិិន្ននន័័ យរបស់់ កុុមារ 142
ក្រុ� ុមការងាររបស់់ អង្គគការ UNICEF ស្តីី�ពីីអភិិបាលកិិច្ចចទិិន្ននន័័យ បានបង្កើ�ើ�តរបាយការណ៍៍មួួយ ដែ�លចងក្រ�ងជាឯកសារអំំពីីហេ�តុុផល និិ ង
គោ�លការណ៍៍នៃ�ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័យកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងចំំ ពោះ�ះទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ។ ចំំ ណុុចសកម្មមភាពទាំំងដប់់ នៃ� manifesto ផ្តោ�ោតលើ�ើ
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ ធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារផ្ទាាល់់ ដើ�ើម្បីី�យល់់ ពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លមានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ង
ការបំំ ពេ�ញចន្លោះ�ះ�ខ្វះះ�ខាតចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងរវាងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងស្ថាាប័័ ន និិ ងមនុុស្សសដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់ វា។

4. របខ័័ ណ្ឌឌភាពឯកជនរបស់់
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ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌឯកជនភាពរបស់់ OECD នាំំមកនូូវធាតុុសំំខាន់់ ៗនៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌឯកជនភាពរបស់់ OECD ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
ឯកជនភាពដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួលរបស់់ ពួួកគេ�៖
ិ ជាតិិ៖
គោ�លការណ៍៍មូូ លដ្ឋាាននៃ�កម្មមវិធីី
គោ�លការណ៍៍កំំ ណត់់ការប្រ�មូូល
វាគួួរតែ�មានដែ�នកំំណត់់ចំំពោះ�ះការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ហើ�ើយទិិន្ននន័័យបែ�បនេះ�ះគួួរតែ�ទទួួលបានដោ�យមធ្យោ�ោបាយស្រ�បច្បាាប់់
និិ ងយុុត្តិិ�ធម៌៌ ហើ�ើយប្រ�សិិ នបើ�ើសមស្រ�ប ជាមួួយនឹឹ ងចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង ឬការយល់់ ព្រ�មពីីម្ចាាស់់ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ។
គោ�លការណ៍៍គុុ ណភាពទិិន្ននន័័ យ
ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នគួួរតែ�ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគោ�លបំំណងដែ�លពួួកវាត្រូ�ូវប្រើ��ើ ហើ�ើយស្រ�បតាមការចាំំបាច់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងទាំំងនោះ�ះ គួួរតែ�
មានភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ពេ�ញលេ�ញ និិងរក្សាាបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព។

141. ក្រ�មនៃ�ការចនាតាមអាយុុ ការិិយាល័័យស្ននងការព័័ត៌៌មានចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ឆ្នាំំ� 2020។
142. ករណីីសម្រា�ប់់ អភិិបាលកិិច្ចចកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងនៃ�ទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ៖ សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាស រិិយាល័័យនៃ�ការយល់់ ដឹឹង និិ ងគោ�លនយោ�បាយសកលរបស់់
UNICEF ឆ្នាំំ� 2021។
143. អនុុសាសន៍៍ របស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាទាក់់ទងនឹឹ ងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំគ្រ�ប់់គ្រ�ងការការពារឯកជនភាព និិ ងលំំ ហូូរឆ្លលងដែ�ននៃ�ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
អង្គគការសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិ ងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ឆ្នាំំ� 2013។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
3

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

គោ�លការណ៍៍ជាក់់ លាក់់ នៃ�គោ�លបំំ ណង
គោ�លបំំ ណងដែ�លទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នត្រូ�វូ បានប្រ�មូូលគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់មិិនឱ្យយយឺឺ តជាងពេ�លប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ និិ ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់
ជាបន្តតបន្ទាាប់់ ដែ�លកំំណត់់ចំំពោះ�ះការបំំ ពេ�ញគោ�លបំំ ណងទាំំងនោះ�ះ ឬផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិ នស្រ�បគ្នាាជាមួួយនឹឹ ងគោ�លបំំ ណងទាំំងនោះ�ះ
និិ ងដូូចដែ�លបានបញ្ជាាក់់ក្នុុ�ងឱកាសនៃ�ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រនីី មួួយៗទៅ�លើ�ើគោ�លបំំ ណង។
ប្រើ��ើគោ�លការណ៍៍កំំ ណត់់
ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នមិិនគួួរត្រូ�ូវបានបង្ហាាញ បញ្ចេ�េញ ឬប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងផ្សេ�េងពីីអ្វីី�ដែ�លបានបញ្ជាាក់់ដោ�យអនុុលោ�មតាម
កថាខណ្ឌឌ 9 លើ�ើកលែ�ងតែ�៖ a) ដោ�យមានការយល់់ ព្រ�មពីីម្ចាាស់់ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ឬ b) ដោ�យសិិ ទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចនៃ�ច្បាាប់់ ។
គោ�លការណ៍៍ការពារសុុវត្ថិិ�ភាព
ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានការពារដោ�យការការពារសុុវត្ថិិ�ភាពសមហេ�តុុផលទៅ�លើ�ើហានិិ ភ័័យដូូចជាការបាត់់បង់់ ឬការចូូលប្រើ��ើ
ការបំំ ផ្លាាញ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ការកែ�ប្រែ�� ឬការបង្ហាាញទិិន្ននន័័យដោ�យគ្មាានការអនុុញ្ញាាត។
គោ�លការណ៍៍បើ�ើកចំំ ហ
គួួរតែ�មានគោ�លការណ៍៍ទូូទៅ�នៃ�ការបើ�ើកចំំ ហអំំពីីការអភិិវឌ្ឍឍ ការអនុុវត្តត និិ ងគោ�លនយោ�បាយទាក់់ទងនឹឹ ងទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន។
មធ្យោ�ោបាយគួួរតែ�អាចរកបានយ៉ាាងងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ ការបង្កើ�ើ�តអត្ថិិ�ភាព និិ ងលក្ខខណៈៈនៃ�ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ព្រ�មទាំំងគោ�លបំំ ណង
សំំ ខាន់់ នៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ របស់់ ពួួកគេ� ក៏៏ដូូចជាអត្តតសញ្ញាាណ និិ ងលំំ នៅ�ដ្ឋាានធម្មមតារបស់់ ឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័យ។
គោ�លការណ៍៍នៃ�ការចូូ លរួ ួមជាបុុ គ្គគល
បុុគ្គគលគួួរតែ�មានសិិ ទ្ធិ�៖ិ

a)	ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានពីីឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងទិិន្ននន័យ
័ ឬបើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ការបញ្ជាាក់់ថាតើ�ើឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងទិិន្ននន័យ
័
មានទិិន្ននន័យ
័ ទាក់់ទងនឹឹងពួួកគេ�ឬអត់់។
b)	ដើ�ើម្បីី�បានការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងជាមួួយពួួកគេ� ទិិន្ននន័យ
័ ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងពួួកគេ�
i.	ក្នុុ�ងពេ�លវេេលាសមស្រ�បមួួយ
ii.	ដោ�យគិិតថ្លៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើមាន តែ�មិិនត្រូ�វថ្លៃ�ៃពេ�
កនោះ�ះទេ�
ូ
iii.	ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈមួួយសមហេ�តុុផល និិង
iv.	នៅ�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ដែ�លអាចយល់់បានសម្រា�ប់់ពួក
ួ គេ�
c)	ដោ�យផ្តតល់់ហេ�តុុផលប្រ�សិិ នបើ�ើសំំណើ�ើត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្រោ��មកថាខណ្ឌឌ (a) ហើ�ើយ (b) ត្រូ�ូវបានបដិិ សេ�ធ ហើ�ើយ
ដើ�ើម្បីី�អាចជំំ ទាស់់នឹឹងការបដិិ សេ�ធបែ�បនេះ�ះបាន និិ ង
d)	ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឈមនឹឹ ងទិិន្ននន័័យដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងពួួកគេ� ហើ�ើយប្រ�សិិ នបើ�ើ បញ្ហាាប្រ�ឈមទទួួលបានជោ�គជ័័ យ។ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ
ទិិន្ននន័័យត្រូ�ូវបានលុុប កែ�តម្រូ�ូវ បញ្ចចប់់ ឬកែ�ប្រែ��។
គោ�លការណ៍៍នៃ�ការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ
ឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័យគួួរតែ�មានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការអនុុលោ�មតាមវិិធានការដែ�លផ្តតល់់ឥទ្ធិិ�ពលដល់់ គោ�លការណ៍៍ដែ�ល
បានចែ�ងខាងលើ�ើ។

81

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

3

គោ�លការណ៍៍ជាមូូ លដ្ឋាាននៃ�ការអនុុ វត្តតអន្តតរជាតិិ៖ លំំ ហូូរដោ�យសេ�រីី និិងការរឹឹតបន្តឹឹ�ងស្រ�បច្បាាប់់
•

 បករណ៍៍គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័យនៅ�តែ�មានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ឧ
ូ ំ ពោះ�ះទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ននៅ�ក្រោ��មការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ វាដោ�យមិិ នគិិតពីីទីី
តាំំងនៃ�ទិិន្ននន័័យ។

•

ប្រ�ទេ�សជាសមាជិិកគួួរតែ�បដិិសេ�ធពីីការដាក់់កម្រិ�ិ តលំំហូូរឆ្លលងដែ�ននៃ�ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរវាងទិិន្ននន័័យរបស់់ខ្លួួ�ន និិងប្រ�ទេ�ស
មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល (a) ប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតគោ�រពតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ នេះ�ះ ឬ (b) មានការការពារគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ រួ ួមទាំំង
� នាបាននូូវ
យន្តតការអនុុវត្តប្រ�
ត កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងវិិធានការសមស្រ�បដែ�លដាក់់ដោ�យឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័យ ដើ�ើម្បីីធា
កម្រិ�ិ តនៃ�ការការពារបន្តតស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ នេះ�ះ។

•

ការរឹឹតបន្តឹឹ�ងណាមួួយចំំ ពោះ�ះលំំ ហូូរទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នឆ្លលងដែ�នគួួរតែ�សមាមាត្រ�ទៅ�នឹឹ ងហានិិ ភ័័យដែ�លបានបង្ហាាញដោ�យគិិតគូូរពីី
ភាពសំំ ខាន់់
នៃ�ទិិន្ននន័័យ និិ ងគោ�លបំំ ណង ព្រ�មទាំំងបរិិបទនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការ។

5.

បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័ យទូូទៅ�របស់់ សហភាពអឺឺ រ៉ុុ�ប (អត្ថថបទ និិងឧបករណ៍៍) 144
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� (GDPR) គឺឺជាច្បាាប់់ ឯកជនភាព និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតដោ�យ
សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប។ វាទាមទារឱ្យយអាជីី វកម្មមដែ�លកំំពុុងប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ង និិ ងក្រៅ��ប្រ�ទេ�សអឺឺរ៉ុុ�ប
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពលរដ្ឋឋសហភាពអឺឺរ៉ុុ�បដោ�យស្រ�បច្បាាប់់ ។

6.

យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រឌីី ជីីថលអឺឺ រ៉ុុ�ប (រួ ួមទាំំងសំំណើ�ើស្តី� ពីី
ី បញ្ញាាសិិប្បបនិិម្មិិ� ត និិងទិិន្ននន័័ យ) 145
នេះ�ះគឺឺជាការណែ�នាំំដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លសហភាពអឺឺរ៉ុុ�បកំំណត់់អនាគតឌីី ជីីថលរបស់់ ពួួកគេ�។ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រឌីី ជីីថលអឺឺរ៉ុុ�បមាន
គោ�លបំំ ណងអភិិវឌ្ឍឍទីីផ្សាារតែ�មួួយសម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌស្មើ�ើ�គ្នាាដោ�យមិិ នបំំពានសិិ ទ្ធិ�ឯ
ិ កជន
ភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិ ងដើ�ើម្បីី�ជំំ រុ ុញសង្គគមឌីី ជីីថលឱ្យយកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិ ងទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។

7.

ិ សាស្រ្ត�តតម្រ�ង់់ ទិិសកុុមារចំំ ពោះ�ះដំំណើ�ើ រការទិិន្ននន័័ យ (មូូ លដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�) 146
ស្ននងការការពារទិិន្ននន័័ យអៀ�ៀរឡង់់ មូូ លដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�សម្រា�ប់់ វិធីី
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មមការការពារទិិន្ននន័័យអៀ�ៀរឡង់់ (DPC) មូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�មានគោ�លបំំ ណងធ្វើ�� ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវស្តតង់់ដារ
នៃ�ដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យ។ ដែ�លប្រើ��ើជាការណែ�នាំំសម្រា�ប់់ស្ថាាប័័ នដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ ជាមួួយនឹឹ ង
គោ�លការណ៍៍ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តនៅ�ក្រោ��ម GDPR ។

8.

អនុុ ស្សសរណៈៈរបស់់ UNICEF ស្តីី�ពីី បញ្ញាាសិិប្បបនិិម្មិិ� ត និិងសិិទ្ធិិ�កុុមារ 147
អនុុស្សសរណៈៈដែ�លផ្តតល់់ដោ�យអង្គគការ UNICEF រៀ�ៀបរាប់់ អំំពីីធាតុុសំំខាន់់ ៗអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�ល AI ជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារក្នុុ�ងវិិស័័យ
ផ្សេ�េងៗគ្នាា ដូូចជាវេ�ទិិកាមើ�ើលវីីដេ�អូូដ៏៏ ពេ�ញនិិ យម YouTube ប្រ�ដាប់់ ក្មេ�ង
េ លេ�ងឆ្លាាតវៃ� និិ ង AI ក្នុុ�ងការអប់់ រំ។
ំ វាក៏៏ដាក់់ចេ�ញនូូវ
អនុុសាសន៍៍ ដំំបូូងទៅ�កាន់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ សាជីី វកម្មម ឪពុុកម្តាា យ និិ ងអ្ននកអប់់ រំ។
ំ

9.

របាយការណ៍៍របស់់ ទីីភ្នាាក់់ងារសិិទ្ធិិ�ជាមូូ លដ្ឋាានរបស់់ សហភាពអឺឺ រ៉ុុ�ប - ក្រោ��មការឃ្លាំំ�មើ�ើល៖ ជីី វមាត្រ� ប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានវិិទ្យាារបស់់
សហភាពអឺឺ រ៉ុុ�ប និិងសិិទ្ធិិ�ជាមូូ លដ្ឋាាន 148
ប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានវិិទ្យាា (IT) ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យសហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ដើ�ើ រតួួនាទីីយ៉ាាងសំំ ខាន់់ ចំំពោះ�ះសន្តិិ�សុុខក្នុុ�ងតំំបន់់ ដូូចជាការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ការធ្វើ��ចំ
ើ ំ ណាកស្រុ� ុក និិ ងការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹ ងអំំពើ�ើភេ�រវកម្មម និិ ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធ
នេះ�ះលើ�ើសិិ ទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាានមិិ នទាន់់ត្រូ�វូ បានស្វែ�ែងយល់់ នៅ�ឡើ�ើយ។ ជាឧទាហរណ៍៍ ជាមួួយនឹឹ ងក្រ�បខណ្ឌឌដែ�លផ្តតល់់ដោ�យអនុុសញ្ញាា
ិ
OHCHR ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារក្នុុ�ងមាត្រា� 24 របាយការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងជំំ ពូូក 7 សង្កកត់់ធ្ងងន់់ថាប្រ�ព័័ន្ធធគួួរតែ�ដាក់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់
កុុមារជាដំំ បូូងនៅ�ពេ�លប្រ�មូូលអត្តតសញ្ញាាណជីី វមាត្រ�។

144.
145.
146.
147.
148.

បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
ការពង្រឹ�ឹ ងអនាគតឌីី ជីីថលរបស់់ អឺឺរ៉ុុ�ប សហភាពអឺឺរ៉ុុ�បឆ្នាំំ� 2020។
ិ ី សាស្រ្ត�តតម្រ�ង់់ ទិិសកុុមារចំំ ពោះ�ះការដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យ គណៈៈកម្មមការការពារទិិន្ននន័័យអៀ�ៀរឡង់់ ឆ្នាំំ� 2020។
មូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�សម្រា�ប់់ វិធី
បញ្ញាាសិិ ប្បបនិិមិិត្តត និិ ងសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2019 ។
ក្រោ��មការឃ្លាំំ�មើ�ើ ល៖ ជីី វមាត្រ� ប្រ�ព័័ន្ធធ IT របស់់ សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប និិ ងសិិ ទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាាន ទីីភ្នាាក់់ងារសហភាពអឺឺរ៉ុុ�បសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាានឆ្នាំំ� 2018។
ិ
ិ
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
3

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

10. ការណែ�នាំំរបស់់ អង្គគការ UNICEF ស្តីី�ពីី AI និិងកុុ មារ 149
ស្រ�បពេ�លដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធ AI ត្រូ�ូវបានប្រ�ទេ�សនានាដាក់់ឱ្យយប្រើ�ើ�យ៉ាាងទូូលំំទូូលាយ ក្តីី�បារម្ភភអំំពីីបច្ចេ�ក
េ វិិទ្យាាថ្មីី�នេះ�ះក៏៏បានជំំរុ ុញឱ្យយរដ្ឋាាភិិបាល
អាជីីវកម្មម និិងសង្គគមស៊ីី�វិិលបង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ដើ�ើម្បីី�ជំំរុ ុញពួួកគេ�គោ�រពតាមក្រ�មសីីលធម៌៌ ។ ទោះ�ះបីី ជា សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�
ក្នុុ�ងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ AI ទាំំងនេះ�ះ ជាពិិសេ�សសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារមិិ នទាន់់ត្រូ�វូ បានដោះ�ះស្រា�យគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ នៅ�ឡើ�ើយទេ�។ នៅ�ក្នុុ�ងការណែ�នាំំនេះ�ះ
UNICEF មានគោ�លបំំ ណងលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងផ្តតល់់ អនុុសាសន៍៍ដល់់ភាគីីផ្សេ�េងៗគ្នាា ដោ�យផ្តោ�ោតអ្ននកបង្កើ�ើ�ត
គោ�លនយោ�បាយ និិងអ្ននកដឹឹកនាំំអាជីីវកម្មម ទៅ�លើ�ើគោ�លនយោ�បាយ និិងការអនុុវត្តត AI ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងកុុមារ។
ជំំ នួួយការសំំ ឡេ�ងដែ�លដំំ ណើ�ើ រការដោ�យ AI និិង chatbots
ជំំ នួួយការសំំ ឡេ�ងនិិម្មិិ� ត និិង chatbots ប្រើ��ើប្រា�ស់់ NLP (Natural Language Processing) ការទទួួលស្គាាល់់ ការនិិយាយដោ�យ
ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� និិងការសិិក្សាាដោ�យម៉ាាស៊ីី� នដើ�ើម្បីី�ស្គាាល់់ពាក្យយបញ្ជាាដោ�យពាក្យយសំំ ដីី កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណគំំរូ ូទាញយកព័័ត៌៌មាន និិង
បង្កើ�� ើតការឆ្លើ��ើយតប។ ស្រ�បពេ�លដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធទាំងនេះ�ះមិិ
នសូូវត្រូ�ូវបានបង្កើ�� ើត ឬកែ�សម្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារ កុុមាររាប់់ លាននាក់់
ំ
កំំពុុងត្រូ�វូ បានទទួួលឥទ្ធិិ�ពលទាំំងផ្នែ�ែកអារម្មមណ៍៍ ឬអាកប្បបកិិរិិយា។ អ្ននកគាំំទ្រ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាទាំំងនេះ�ះបានលើ�ើកឡើ�ើងពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ដែ�លរួ ួមមានការគាំំទ្រ�ដល់់កុុមារពិិការភ្នែ�ែកឬការចល័័ តមានកម្រិ�ិត និិងវិិធីីថ្មីី�នៃ�ការរៀ�ៀន និិងជំំ រុ ុញការចង់់ដឹឹងចង់់ ឃើ�ើញ និិង
ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិ តរបស់់ កុុមារ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត chatbots មួួយចំំ នួួនមានគោ�លបំំ ណងធ្វើ�� ើឱ្យយការសិិក្សាាកាន់់ តែ�ងាយស្រួ�ួល និិង
មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពជាងមុុនសម្រា�ប់់ សិិស្សស។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ ដោ�យ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ chatbots អាចនាំំឱ្យយមានហានិិភ័័ យបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់ កុុមារ ជាពិិសេ�សចំំ ពោះ�ះសុុខភាព
ផ្លូូ�វចិិត្តត នៅ�ពេ�លដែ�ល bots មិិនទទួួលស្គាាល់់ ការអំំ ពាវនាវសុំំ�ជំំ នួួយ ឬផ្តតល់់ ដំំបូូន្មាា នមិិនគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ។ ជាឧទាហរណ៍៍ ការ
ិ
ធ្វើ�� ើតេ�ស្តត chatbots នៅ�ឆ្នាំំ� 2018 ទៅ�លើ�ើសុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តតពីីរដោ�យ BBC បានបង្ហាាញថាកម្មមវិធីីបា
នបរាជ័័ យក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ិ ទាំំងពីី រត្រូ�ូវបានចាត់់ ទុុកថាសមរម្យយសម្រា�ប់់
របាយការណ៍៍របស់់ កុុមារអំំ ពីី ការរំំលោ�ភផ្លូូ�វភេ�ទបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ បើ�ើទោះ�ះបីីជាកម្មមវិធីី
កុុ មារក៏៏ ដោ�យ។ យោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបរបស់់ UNICEF "នៅ�ពេ�លដែ�លមិិនបានរចនាដោ�យប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្នន chatbots អាចបង្កក
បញ្ហាាជាងបំំ បាត់់ទុុក្ខខព្រួ�យ
ួ " ដែ�លជា "គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ជាពិិសេ�សទៅ�លើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ វ័ ័យក្មេ�េងដែ�លប្រ�ហែ�លជាមិិនមានភាពធន់់
នឹឹងអារម្មមណ៍៍ដើ�ើម្បីី�ទប់់ទល់់នឹឹងបទពិិសោ�ធន៍៍ ឆ្លើ��ើយតបអវិិជ្ជជ មាន ឬការភាន់់ ច្រ�ឡំំរបស់់ chatbot"។ ម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត chatbots អាច
បង្កកការគំំ រាមកំំ ហែ�ងផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពជាច្រើ�ើ� ន រួ ួមទាំំងការធ្វើ�� ើត្រា�ប់់តាម (ក្លែ�ែងបន្លំំ�ជាអ្ននកដទៃ�) ការជ្រៀ��ៀតជ្រែ��កទិិន្ននន័័ យ ការលួួច
ទិិន្ននន័័ យ និិងភាពងាយរងគ្រោះ��ះចំំ ពោះ�ះការវាយប្រ�ហារតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត និិងអាចបង្ខំំ�ឱ្យយមានការលំំ អៀ�ៀង ដោ�យសារពួួ កគេ�តែ�ងតែ�
ជ្រើ��ើសរើ�ើសការឆ្លើ��ើយតបដែ�លបានកំំ ណត់់ទុុកជាមុុ នដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើពាក្យយគន្លឹះះ��ដែ�លត្រូ�ូវគ្នាាបំំ ផុុត ឬពាក្យយលំំ នាំស្រ�ដៀ
ំ �ៀងគ្នាា ។
កង្វវល់់ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទាក់់ ទងនឹឹង chatbot និិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាជំំ នួួយផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� នទាក់់ ទងនឹឹងឯកជនភាព និិងកម្មមសិិទ្ធិិ�ទិិន្ននន័័យ។
ជាឧទាហរណ៍៍ ដោ�យសារជំំ នួួយការសំំ ឡេ�ងជាធម្មមតាពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើការរក្សាាទុុកការថតសំំ ឡេ�ង ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់
ការរៀ�ៀនសូូត្រ�ជាបន្តតរបស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធ អ្ននកតស៊ូូ�មតិិសិិទ្ធិិ�កុុមារបានចោ�ទជាសំំ ណួួរជុំំ�វិិញការខ្វះះ�ខាតភាពច្បាាស់់ លាស់់ នៅ�ក្នុុ�ង
គោ�លការណ៍៍រក្សាាទិិន្ននន័័ យរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន និិងការយល់់ ព្រ�មពីីកុុ មារ រួ ួមទាំំងឪពុុ កម្តាា យ។
ការចំំ ណាំភិិ
ំ នភាគមុុ ខសម្រា�ប់់ការកំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណជីី វមាត្រ�
ការចំ ណា
ំ ភិ នភាគមុ ខប្រើ បច្ចេកទេសម�ើលឃ�ើញតាមកុំ ព្យូទ័រ និងក្បួនសិក្សាតាមម៉ាស៊ីនដ�ើ ម្បីកំ ណត់ ដំ ណ�ើ រការ និងវិភាគ
លក្ខណៈមុ ខមាត់ របស់ មនុ ស្សដែលមានគោលបំ ណងជាច្រើន ដូ ចជាការផ្ទៀងផ្ទា ត់ អត្តសញ្ញាណបុ គ្គលទៅនឹងកំ ណត់ ត្រា
ដែលមានស្រាប់ ។ សម្រាប់ គោលបំ ណងកំណត់ អត្តសញ្ញាណ វាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ក្នុងការគ្រប់ គ្រងព្រំដែន ការវិភាគ និង
ការការពារឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការឃ្លាំ ម�ើលសាលារ�ៀនសម្រាប់ ហេតុ ផលដែលទាមទារឱ្យមានសន្តិសុខប្រស�ើ រឡ�ើង។ ការចំ ណា
ំ
ភិ នភាគមុ ខកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ កាន់ តែខ្លាំ ងឡ�ើងជាមធ្យោបាយនៃ "អត្តសញ្ញាណ" ឌីជីថលសម្រាប់ ទាំងអត្តសញ្ញាណ
ស្របច្បាប់ និងមុ ខងារ។ ទោះបី ជាមិ នមែនជាការជំ នួសអត្តសញ្ញាណបណ្ណស្របច្បាប់ ដែលធ្វើឱ្យមនុ ស្សអាចម�ើលឃ�ើញ
ដោយរដ្ឋមួ យ និងជាសិទ្ធិដែលទទួលស្គា ល់ នោះ បច្ចេកវិទ្យានេះអាចនឹងផ្ទៀងផ្ទា ត់ បានយ៉ាងឆាប់ រហ័ស ឬយ៉ាងងាយស្រួល
ចំ ពោះកំណត់ ត្រាអត្តសញ្ញាណដែលមានស្រាប់ ។

149. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីី AI សម្រា�ប់់ កុុមារ មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
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< ផ្នែ�ែកមុុន
3

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព

ហានិ ភ័យ និងដែនកំ ណត់ សិទ្ធិមនុ ស្ស និងសិទ្ធិកុ មារដែលពាក់ ព័ន្ធគឺ ពិតអស្ចា រ្យណាស់ ។ អ្នកតស៊ូមតិ អំពីឯកជនភាពបាន
ព្រមានចំ ពោះការប្រើប្រាស់ ភាពពិ តរបស់ ខ្លួ ននៅក្នុងកិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងឃ្លាំ ម�ើលទ្រង់ ទ្រាយធំ របស់ រដ្ឋា ភិបាលជាឧបករណ៍
ស�៊ើបអង្កេតក្នុងការអនុ វត្តច្បាប់ ជាពិសេសវាអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ក្នុងទម្រង់ តាមដាន និងបង្ក្រា បសហគមន៍ ដែល
ងាយរងគ្រោះ។ ក្នុងករណីខ្លះ ប្រព័ ន្ធទាំងនេះក៏ ល�ើកឡ�ើងពី បញ្ហានៃការយល់ ព្រមដ៏ មានអត្ថន័យផងដែរ ដោយសារមនុ ស្ស
ប្រហែលជាមិ នដឹងថាអ្នកណាកំ ពុងប្រមូ លទិន្នន័យជីវមាត្រ ឬសូម្បីតែថាវាកំ ពុងត្រូវបានប្រមូ ល រប�ៀបដែលវាត្រូវបាន
រក្សាទុក ឬរប�ៀបដែលវាអាចត្រូវបានអនុ វត្តនោះឡ�ើយ។ ល�ើសពីនេះ ភាពមិ នត្រឹមត្រូវក្នុងការចំ ណា
ំ ភិ នភាគមុ ខនៅតែ
បន្តក�ើតមាន រ ួមទាំងការផ្គូផ្គងដែលមិ នសូវគួ រឱ្យទុកចិ ត្តសម្រាប់ មុខរបស់ កុមារ និងក្រុមផ្សេងទ�ៀតដោយផ្អែកល�ើយេនឌ័ រ
និងជាតិ សាសន៍ ដូ ចជាស្ត្រីដែលមិ នមានពណ៌សម្បុរសជាដ�ើ ម។ ជាលទ្ធផល នេះអាចពង្រឹងភាពលំ អ�ៀងក្នុងសង្គមដែល
មានស្រាប់ និងនាំឱ្យមានការរ�ើសអ�ើង ឬការធ្វើឱ្យសហគមន៍ ជនជាតិ ភាគតិ ចមិ នសូវមានភាពសំ ខាន់ បន្ថែមទ�ៀត។
ប្រភព៖ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី AI សម្រាប់ កុមារ មូលនិ ធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ 2020150

1.

ក្រ�មកុុ មារ៖ ធនធានបន្ថែ�ែម 151
គេ�ហទំំព័័រនេះ�ះផ្ទុុ�កនូូវធនធានបន្ថែ�ែមរបស់់ ការិិយាល័័យស្ននងការព័័ត៌៌មានរបស់់ ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសអំំពីីក្រ�មនៃ�ការរចនាស្រ�បតាមអាយុុ
រួ ួមទាំំងសំំ ណួួរចម្លើ�ើ�យ និិ ងគំំរូូវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើ ការការពារទិិន្ននន័័យ។

2.

ការបង្ហាាញឱ្យយកាន់់ តែ�ងាយយល់់ នៃ�ក្រ�មស្តីី�ពីី ការរចនាតាមអាយុុរបស់់ មូូលនិិធិិ 5Rights 152
នេះ�ះគឺឺជាកូូនសៀ�ៀវភៅ�សម្រា�ប់់ កុុមារអំំពីីការអភិិវឌ្ឍឍនៃ�ក្រ�មរចនាស្រ�បតាមអាយុុរបស់់ ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស។

150. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីី AI សម្រា�ប់់ កុុមារ មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020
151. ក្រ�មកុុមារ៖ ធនធានបន្ថែ�ែម ICO 2021 ។
152. ការបង្ហាាញឱ្យយកាន់់ តែ�ងាយយល់់ នៃ�ក្រ�មស្តីី�ពីីការរចនាតាមអាយុុ មូូលនិិ ធិិ 5Rights ឆ្នាំំ� 2020។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“ពេ�លបង្ហាាញខ្លួួ�នឯងតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត អ្ននកត្រូ�ូវ
ចាំំថាមិិនត្រូ�ូវផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� នណាមួួ យ
ឡើ�ើយ...”
- កាណាដា អាយុុ 10 ឆ្នាំំ�

“ខ្ញុំ��គិិ
ំ តថាអ្ននកមិិនគួួ រមានការរឹឹតបន្តឹឹ�ងអំំ ពីី
របៀ�ៀបដែ�លអ្ននកអាចបង្ហាាញពីីខ្លួួ�នអ្ននកនោះ�ះ
ទេ� ព្រោះ��ះអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្នាាគួួរតែ�អាចនិិយាយអំំ ពីី
អារម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ�ចំំ ពោះ�ះអ្វី�ី មួួយ។”
- កាណាដា អាយុុ 12 ឆ្នាំំ�
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< ផ្នែ�ែកមុុន

4

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ��ើយតប និិងគាំំទ្រ�

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ផ្តតល់់ ឱ្យយកុុ មារនូូ វព័័ ត៌៌មានដែ�លរសើ�ើប និិងសមស្រ�បតាមអាយុុរបស់់ កុុមារជាភាសាដែ�លងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារ
អំំ ពីីសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ� និិងលើ�ើយន្តតការរាយការណ៍៍ និិងពាក្យយបណ្តឹឹ�ង សេ�វាកម្មម និិងដំំ ណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានសម្រា�ប់់ ពួួកគេ�
ក្នុុ�ងករណីីដែ�លសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលត្រូ�ូវបានរំំលោ�ភ ឬបំំ ពាន។ ព័័ ត៌៌មានបែ�បនេះ�ះក៏៏ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់
ជូូ នដល់់ ឪពុុ កម្តាា យ អ្ននកថែ�ទាំំ និិងអ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួ យ និិងសម្រា�ប់់ កុុមារផងដែ�រ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 49153

សមត្ថថភាព 4 គំំ រូ ូឆ្លើ��ើយតបថ្នាាក់់ ជាតិិ - ការអនុុ វត្តតល្អអនៃ�ការអនុុ វត្តតច្បាាប់់
សម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�សដែ�លមិិនទាន់់ មានសមត្ថថភាពអនុុ វត្តតច្បាាប់់ CSEA ជាក់់ លាក់់ នោះ�ះទេ�
ទីីភ្នាាក់់ ងារអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ជាតិិគួួ រតែ�កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងប្តេ�េជ្ញាាក្នុុ�ងការកសាងសមត្ថថភាពនេះ�ះ។
សម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�សដែ�លមានសមត្ថថភាពអនុុ វត្តតច្បាាប់់ CSEA ដែ�លបានខិិតខំំ ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរួ ួចហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�ត្រូ�ូវបង្កើ�� ើតវិិធីី សាស្រ្ត�ត
ពហុុភាគីី ការដាក់់ បញ្ចូូ�លអ្ននកជំំ នាញដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើការពារកុុ មារដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើការជាមួួ យអ្ននកស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត គឺឺ ជាជំំ ហានដំំ បូូងដ៏៏សំំខាន់់
មួួ យ។ ការដឹឹកនាំំអនុុ វត្តតគោ�លការណ៍៍ការពារកុុ មារសម្រា�ប់់ ការអនុុ វត្តតច្បាាប់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានអនុុ វត្តតតាមគ្រ�ប់់ ពេ�លវេ�លានៅ�ពេ�ល
រៀ�ៀបចំំ ផែ�នការ និិងធ្វើ�ើ�ការស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត CSEA ដែ�លនេះ�ះនឹឹងធានាបាននូូ វតម្រូ�ូវការ និិងសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារគឺឺ តែ�ងតែ�ជារឿ�ឿងសំំ ខាន់់
បំំ ផុុត។ វិិធីី សាស្រ្ត�តដែ�លមានភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធច្រើ��ើ ននឹឹងផ្តតល់់ នូូវកម្រិ�ិតនៃ�ការការពារ និិងការគាំំទ្រ�កាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងសម្រា�ប់់
ជនរងគ្រោះ��ះ និិងជួួ យសម្រេ��ចបានភស្តុុ�តាងដ៏៏ ល្អបំ
អ ំ ផុុតពីីជនរងគ្រោះ��ះ ដោ�យបង្កើ�� ើនលទ្ធធភាពនៃ�ការកាត់់ ទោ�សដោ�យជោ�គជ័័ យ។
ការចែ�ករំំលែ�កការអនុុ វត្តតល្អអបំំផុុតនៅ�ទូូទាំងតំ
ំ ំ បន់់ ក៏៏ជារឿ�ឿងមួួ យដែ�លមានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផងដែ�រ។
ប្រ�ភព៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិរបស់់ អង្គគការ WeProtect Global Alliance 154

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខណ្ឌឌភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធច្រើ�ើ�នដែ�លសម្រ�បសម្រួ�ួលដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យហានិិ ភ័័យសម្រា�ប់់ កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជាពិិសេ�ស
ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ រួ ួមមានយន្តតការអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ការបង្កាា រទប់់ ស្កាាត់់ ការដោះ�ះស្រា�យ
និិ ងការទទួួលបានដំំ បូូន្មាានអ្ននកជំំ នាញលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។

153. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
154. ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ (CSEA) គឺឺជាពេ�លដែ�លកុុមារត្រូ�ូវបានបង្ខំំ� ឬបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឱ្យយចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពផ្លូូ�វភេ�ទ។ វាអាចពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ទំំនាក់់ទំំនងរាងកាយ ឬសកម្មមភាពមិិ នទាក់់ទងរាងកាយ ហើ�ើយអាចកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើអនឡាញ ឬក្រៅ��បណ្តាា ញ។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
4

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ� យតប និិ ងគាំំទ្រ�

អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។

4a. សេ�ចក្តីីជូ
ូ ដំំណឹឹង និិងការដកហូូត
� ន

ស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាលនឹឹ ងធ្វើ�� ើការជាមួួយអ្ននកជំំ នាញ សហគមន៍៍ អនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងឧស្សាាហកម្មមដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ត និិ ងតាមដានពិិធីីសារ
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពសម្រា�ប់់ ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងការដកហូូតសម្ភាារខុុសច្បាាប់់ និិ ងបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មរបស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
វានឹឹ ងទាមទារឱ្យយមានការអភិិវឌ្ឍឍពិិធីីសារដើ�ើម្បីី�ធានា និិ ងច្បាាប់់ អនុុញ្ញាាត ឱ្យយអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតក្នុុ�ងស្រុ� ុក (ISP) រឹឹតបន្តឹឹ�ងការចូូល
ប្រើ��ើម៉ាាស៊ីី�នដែ�លមិិ នបានលុុបខ្លឹឹ�មសារដែ�លបានជូូនដំំ ណឹឹង ឬបំំ ពានច្បាាប់់ ជានិិរន្តតរ៍៍ ឬតម្រូ�ូវការបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតស្តីី�ពីីសុុសុុវត្ថិិ�
ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

4b. បង្កើ��ត
CSEA
ើ ដំំណើ�ើ រការសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យជនល្មើ�ើ�សទាក់ទងនឹឹង
់

ដំំ ណើ�ើ រការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជនល្មើ�ើ�សពហុុភាគីីប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យឈរលើ�ើស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិនៃ�
ការអនុុវត្តតល្អ។
អ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងអ្ននកជំំ នាញផ្នែ�ែកយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌផ្សេ�េងទៀ�ៀត នឹឹ ងត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ដើ�ើម្បីី�ទទួួលស្គាាល់់
និិ ងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតអាកប្បបកិិរិយាល្មើ�ើ�ស
។ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យជនល្មើ�ើ�សគឺឺជាធាតុុផ្សំំ�ដ៏៏សំំខាន់់ នៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ិ
ដោ�យសារបុុគ្គគល ឬក្រុ� ុមជនល្មើ�ើ�សអាចឈានដល់់ ចំំនួួនដ៏៏ច្រើ�ើ�ននៃ�ជនរងគ្រោះ��ះកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

ិ ាល័័យ និិង
4c. ផ្តតល់់ធនធានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ�ផ្លូូ�វចិិត្តត-សង្គគមសម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះកុុមារថា្ននក់់បឋម និិងថ្នាាក់់អនុុវិទ្យា
គ្រួ�សា
ួ ររបស់់ពួកគេ
ួ �។

ិ ា និិ ងផ្នែ�ែកការងារសង្គគម ដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារងាយរងគ្រោះ��ះ ត្រូ�ូវតែ�
គ្រូ�ូបណ្តុះះ��បណ្តាា លតាមស្ថាាប័័ នផ្នែ�ែកសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត ចិិ ត្តតវិទ្យា
ទាមទារឱ្យយមានការយល់់ ដឹឹងជាមូូលដ្ឋាានអំំពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។155 សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងការការពារកុុមារដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយ ដូូចជាការការពារនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន ឬអំំពើ�ើ
ហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ (VAC)។

4d. បង្កើ��ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការពារ និិងស្វែ�ែងរកជនរងគ្រោះ��ះ

គោ�លបំំ ណងសំំ ខាន់់ ក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់គ្រោះ��ះថ្នាាក់់តាមប្រ�ព័័ន្ធធគឺឺដើ�ើម្បីី�ពិិចារណាពីីតម្រូ�ូវការរបស់់ កុុមារដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ និិ ងវិិធីីល្អអ
បំំ ផុុតដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ពួួកគេ�។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលច្រ�កចេ�ញចូូលតែ�មួួយដើ�ើ រតួួជាស្ថាាប័័ នឆ័័ត្រ�ដំំបូូងសម្រា�ប់់ ជនរងគ្រោះ��ះនៃ�ការរំំលោ�ភបំំ ពាន៖
ទាំំងនេះ�ះផ្តតល់់នូូវការចូូលទៅ�កាន់់ សេ�វាកម្មមសំំ ខាន់់ ៗជាច្រើ��ើន ចាប់់ ពីីផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្រ្ត�តរហូូតដល់់ ជំំនួួយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំង
ំ កណ្តាា ល
ិ ី ការពារ និិ ងការការពារកុុមារ ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ និិ ងបង្កើ�ើ�ន
មួួយ។ ពួួកគេ�ផ្តតល់់ជូូននូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌមួួយសម្រា�ប់់ នីីតិិវិធី
របាយការណ៍៍យ៉ាាងឆាប់់ រហ័័សនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអនឡាញទៅ�កាន់់ អាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ។156

4e. ធានាថាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
ធ នធ្វើ��ប
ើ ទឧក្រិ�ិដ្ឋឋចំំពោះ�ះកុមា
ុ រ
័ មិិ

វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តក្រ�បខណ្ឌឌសមស្រ�បសម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងកុុមារដែ�លអាចយល់់ ឃើ�ើញថាខ្លួួ�នឯងមានវិិវាទ
ជាមួួយនឹឹ ងច្បាាប់់ ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឧទាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងករណីីមានការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអនឡាញ
ការផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មានព្យាាបាទ ឬការលួួចចូូលគណនីី ។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន កុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្វែ�ែរចេ�ញពីីប្រ�ព័័ន្ធធ
យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ហើ�ើយគួួរតែ�មានឱកាសសម្រា�ប់់ ការប្រឹ�ឹ ក្សាា ឬការស្ដាា រឡើ�ើងវិិញនូូវយុុត្តិិ�ធម៌៌។ គួួរតែ�មានការយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់
ជាពិិសេ�សដើ�ើម្បីី�ធានាថាស្ថាានភាពរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានយល់់ យ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ។ ជាឧទាហរណ៍៍ អាកប្បបកិិរិយា
ិ របស់់ កុុមារអាចជា
ផលិិ តផលនៃ�ការគំំរាមកំំហែ�ង ការឱ្យយក្មេ�ង
េ តុុបតែ�ងខ្លួួ�ន ឬទម្រ�ង់់ នៃ�ការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

155. ឯកសារពិិនិិត្យយផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាងស្តីី�ពីីអ្វីី�ដែ�លដំំ ណើ�ើ រការដើ�ើម្បីី�ទប់់ ស្កាាត់់អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើស្ត្រី�ី� និិ ងក្មេ�ង
េ ស្រី�ី 3៖ យន្តតការឆ្លើ�ើ�យតបដើ�ើម្បីី�ការពារអំំពើ�ើហិិង្សាា,
អ្វីី�ដែ�លដំំ ណើ�ើ រការ ឆ្នាំំ� 2015 ទំំព័័រ 28។
156. ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect Global Alliance ឆ្នាំំ� 2016។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ��ើយតប និិ ងគាំំទ្រ�

4

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លដៅ�៖

A

សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំ ណឹឹង និិងការដកហូូត

ស្ថាាប័័នរដ្ឋាាភិិបាលគួួរធ្វើ��កា
ើ រជាមួួយអ្ននកជំំនាញ សហគមន៍៍អនុុវត្តច្បា
ត ាប់់ និិងឧស្សាាហកម្មមដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ត និិងតាមដានពិិធីីសារប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិទ្ធធភាពសម្រា�ប់់ការជូូនដំំណឹឹង និិងការដកហូូតសម្ភាារខុុសច្បាាប់់ និិងបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ក្នុុ�ងចំំណោ�មរបស់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត វានឹឹងទាមទារ
ឱ្យយមានការអភិិវឌ្ឍឍពិិធីីសារដើ�ើម្បីី�ធានា និិងច្បាាប់់អនុុញ្ញាាត ឱ្យយអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាអ៊ីី�នធឺឺណិិតក្នុុ�ងស្រុ� ុក (ISP) រឹឹតបន្តឹឹ�ងការចូូលប្រើ�ើ�ម៉ាាស៊ីី�នដែ�ល
មិិនបានលុុបខ្លឹឹ�មសារដែ�លបានជូូនដំំណឹឹង ឬបំំពានច្បាាប់់ជានិិរន្តតរ៍៍ ឬតម្រូ�ូវការបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតស្តីី�ពីីសុសុ
ុ វត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

បង្កើ�ើ�ត និិ ងអនុុវត្តតផែ�នការដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យគម្លាាតនៅ�ក្នុុ�ងការផ្តតល់់។ សូូមមើ�ើលឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 1
(ទំំព័័រ 97)។
ពិិចារណាលើ�ើឯកសារមូូលដ្ឋាានដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ និិ ងធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀត ជាពិិសេ�ស MNR 157
សម្រា�ប់់ ការណែ�នាំំ (សូូមមើ�ើលធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ឯកសារយោ�ង 1)។

157. ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំំ� 2015។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ��ើយតប និិ ងគាំំទ្រ�

4

B

បង្កើ�� ត
ើ ដំំ ណើ�ើ រការសម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិភ័័យជនល្មើ�ើ� សទាក់់ទងនឹឹង CSEA

ដំំណើ�ើ រការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជនល្មើ�ើ�សពហុុភាគីីប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យឈរលើ�ើស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិនៃ�ការអនុុវត្តត
ល្អអ។ ការអនុុវត្តច្បា
ត ាប់់ និិងអ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌផ្សេ�េងទៀ�ៀត នឹឹងត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ដើ�ើម្បីី�ទទួួលស្គាាល់់ និិងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
អាកប្បបកិិរិយាល្មើ�ើ�ស
។ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យជនល្មើ�ើ�សគឺឺជាធាតុុផ្សំំ�ដ៏៏សំំខាន់់នៃ�សុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដោ�យសារបុុគ្គគល
ិ
ឬក្រុ� ុមជនល្មើ�ើ�សអាចឈានដល់់ចំំនួួនដ៏៏ច្រើ�ើ�ននៃ�
ជនរងគ្រោះ��ះកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

158.
159.
160.
161.
162.
163.

ប្រ�មូូលផ្តុំំ��អ្ននកជំំ នាញដែ�លមានស្រា�ប់់ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តមូូលដ្ឋាានចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងដ៏៏ សម្បូូរបែ�ប.
ឧទាហរណ៍៍ ទីីភ្នាាក់់ងារឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
�
កម្មមជាតិិ158 និិ ង Europol ។159
បើ�ើចាំំបាច់់ សូូមទាក់់ទងអ្ននកជំំ នាញអន្តតរជាតិិ ឬតំំបន់់ សម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ� ដូូចជាមជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារ
បាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចជាដើ�ើ ម 160 មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត 161 អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល 162 និិ ង ECPAT ។163

អំំពីីយើ�ើ ង ទីីភ្នាាក់់ងារឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមជាតិិ។
អំំពីីអាំង
ំ ទែ�ប៉ូូ�ល អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
ការងាររបស់់ យើ�ើ ង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច។
អំំពីីយើ�ើ ង មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (IWF) ។
យើ�ើងជានរណា អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយសព្ទទសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ��ើយតប និិ ងគាំំទ្រ�

4

C

ិ ាល័័ យ និិង
ផ្តតល់់ ធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ�ផ្លូូ�វចិិត្តត-សង្គគមសម្រា�ប់់ ជនរងគ្រោះ��ះកុុមារថា្ននក់់បឋម និិងថ្នាាក់់អនុុវិទ្យា
គ្រួ�សា
ួ ររបស់់ពួួកគេ�។

ិ ា និិងផ្នែ�ែកការងារសង្គគម ដែ�លធ្វើ��កា
គ្រូ�ូបណ្តុះះ��បណ្តាា លតាមស្ថាាប័័នផ្នែ�ែកសុុខភាពផ្លូូវចិិ
ើ រជាមួួយកុុមារងាយរងគ្រោះ��ះ ត្រូ�ូវតែ�
� ត្តត ចិិត្តវិត ទ្យា
ទាមទារឱ្យយមានការយល់់ដឹឹងជាមូូលដ្ឋាានអំំពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។164 សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�
ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូលទៅ�ក្នុុ�
ងប្រ�ព័័ន្ធធសុវត្ថិិ�
ុ ភាព និិងការការពារកុុមារកាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាយ។
�

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖

1. បង្កើ�ើ�តការកសាងសមត្ថថភាពរយៈៈពេ�លវែ�ងមួួយចំំ នួួននៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ នៃ�ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភ
បំំ ពានលើ�ើកុុមារ ដែ�លជាផ្នែ�ែកនៃ�ផែ�នការបន្តតរបស់់ អ្ននក។ សូូមមើ�ើលឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 1 នៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណុុច
សកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការបណ្តុះះ��បណ្តាា លសម្រា�ប់់ ការគាំំទ្រ�ក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ
តម្រូ�ូវការបណ្តុះះ��បណ្តាា លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាព (ទំំព័័រ 119)។
2. បើ�ើចាំំបាច់់ សូូមទាក់់ទងអ្ននកជំំនាញអន្តតរជាតិិ ឬតំំបន់់សម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ� ដូូចជាមជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារ
 អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល 167 និិង ECPAT ។168
បាត់់ខ្លួួ�ន និិងកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចជាដើ�ើម 165 មូូលនិិធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត 166

164. ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារ (CSA) គឺឺជាពេ�លដែ�លកុុមារត្រូ�ូវបានបង្ខំំ� ឬបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឱ្យយចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពផ្លូូ�វភេ�ទ។ វាអាចពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទំំនាក់់ទំំនងរាងកាយ
ឬសកម្មមភាពមិិ នទាក់់ទងរាងកាយ ហើ�ើយអាចកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើអនឡាញ ឬក្រៅ��បណ្តាា ញ។
165. ការងាររបស់់ យើ�ើ ង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច។
166. អំំពីីយើ�ើ ង មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (IWF) ។
167. យើ�ើងជានរណា អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
168. វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយសព្ទទសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ� យតប និិ ងគាំំទ្រ�

4

D

បង្កើ�� ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការពារ និិងស្វែ�ែងរកជនរងគ្រោះ��ះ

គោ�លបំំណងសំំខាន់់ក្នុុ�ងការទប់់ស្កាាត់់គ្រោះ��ះថ្នាាក់់តាមប្រ�ព័័ន្ធធគឺឺដើ�ើម្បីី�ពិិចារណាពីីតម្រូ�ូវការរបស់់កុុមារដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ និិងវិិធីីល្អបំ
អ ំផុុត
ិ ីការពារ និិង
ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ពួួកគេ�។ សមត្ថថភាពរបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល One Stop នឹឹងត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹង ដើ�ើម្បីី�ធានាថាពួួកគេ�អនុុវត្តតា
ត មនីីតិិវិធី
ការពារកុុមារ ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ និិងបង្កើ�ើ�នរបាយការណ៍៍យ៉ាាងឆាប់់រហ័័សនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអនឡាញទៅ�កាន់់អាជ្ញាាធរ
ពាក់់ព័័ន្ធធ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

169.
170.
171.
172.
173.
174.

សិិ ក្សាាមជ្ឈឈមណ្ឌឌល One Stop ដែ�លមានស្រា�ប់់ (ដូូចជា MNR 169 ផ្តតល់់ជូូននៅ�ក្នុុ�ងធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់
ជាឯកសារយោ�ង 1)។ ឧទាហរណ៍៍ ប៉ូូ�លីីសស្កុុ�តឡេ�ន។170
បើ�ើចាំំបាច់់ ស្វែ�ែងរកអ្ននកជំំ នាញអន្តតរជាតិិ ឬតំំបន់់ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលផ្តុំំ��បណ្តាា ញជំំ នាញចាំំបាច់់ ដូូចជាមជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិ
សម្រា�ប់់ កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្្ 171 មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត 172 អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។173 និិ ង ECPAT។174

ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect ឆ្នាំំ� 2015។
សុុវត្ថិិ�ភាពអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ប៉ូូ�លីីសស្កុុ�តឡេ�ន។
ការងាររបស់់ យើ�ើ ង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់ការបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចលើ�ើកុុមារ (NCMEC)។
អំំពីីយើ�ើ ង មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (IWF) ។
យើ�ើងជានរណា អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយសព្ទទសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ��ើយតប និិ ងគាំំទ្រ�

4

E

ធានាថាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លពាក់់ព័័ន្ធមិិ
ធ នធ្វើ�� ប
ើ ទឧក្រិ�ិដ្ឋឋចំំពោះ�ះកុុមារ

វាមានសារៈៈសំំខាន់់ណាស់់ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តក្រ�បខណ្ឌឌសមស្រ�បសម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកុុមារដែ�លអាចយល់់ឃើ�ើញថាខ្លួួ�នឯងមានវិិវាទ
ជាមួួយនឹឹងច្បាាប់់ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឧទាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងករណីីមានការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអនឡាញ ការ
ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌មា
ុ
៌ នព្យាាបាទ ឬការលួួចចូូលគណនីី។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន កុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្វែ�ែរចេ�ញពីីប្រ�ព័័ន្ធធយុត្តិិ�ធម៌
៌
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ហើ�យ
ត ក
ុ ដាក់់ជាពិិសេ�សដើ�ើម្បីី�
ើ គួួរតែ�មានឱកាសសម្រា�ប់់ការប្រឹ�ឹក្សាា ឬការស្ដាា រឡើ�ើងវិិញនូូវយុុត្តិិ�ធម៌៌។ គួួរតែ�មានការយកចិិត្តទុ
ធានាថាស្ថាានភាពរបស់់កុុមារត្រូ�ូវបានយល់់យ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ។ អាកប្បបកិិរិយា
ិ របស់់កុុមារអាចជាផលិិតផលនៃ�ការគំំរាមកំំហែ�ង ការឱ្យយ
ក្មេ�ង
េ តុុបតែ�ងខ្លួួ�ន ឬទម្រ�ង់់នៃ�ការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

ចូូលរួ ួមជាមួួយក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌របស់់ អ្ននកក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ ច្បាាប់់ ដែ�លមានស្រា�ប់់ ។
ិ
ពិិគ្រោះ��ះជាមួួយភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗ រួ ួមទាំំងកុុមារ យុុវជន និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��វិើ សោ�ធន
កម្មម ឬធ្វើ�� ើ
បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពច្បាាប់់ និិ ងការណែ�នាំំអំំពីីបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ ។
ស្វែ�ែងរកអ្ននកជំំ នាញសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាការស្តាា រនីី តិិសម្បបទា និិ ងការការពារអនីី តិិជន ជាជាងការផ្តតន្ទាាទោ�ស
(លើ�ើកលែ�ងតែ�ករណីីធ្ងងន់់ធ្ងងរបំំ ផុុត) អាចសម្រេ��ចបាន។

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖
សម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�សនានាដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននមិិនមានសមត្ថថភាពអនុុ វត្តតច្បាាប់់ CSEA ជាក់់ លាក់់ ទេ� ទីីភ្នាាក់់ ងារអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ជាតិិគួួ រតែ�
កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងប្តេ�េជ្ញាាក្នុុ�ងការកសាងសមត្ថថភាពនេះ�ះ៖ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងការកំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណមន្ត្រី�ី�ដែ�លខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដែ�លនឹឹងបន្តតនៅ�ក្នុុ�ងមុុ ខតំំណែ�ងរយៈៈពេ�លអប្បបបរមា (យើ�ើងណែ�នាំំឱ្យយធ្វើ�� ើការជាអប្បបរមាពីីរឆ្នាំំ�) ការបែ�ងចែ�កទីីកន្លែ�ែង
សមស្រ�បមួួ យ ដើ�ើម្បីី�ផ្ទុុ�កធនធានបែ�បនេះ�ះ ការទិិញឧបករណ៍៍សំំ ខាន់់ ៗ ការផ្តតល់់ វគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល និិងបច្ចេ�េកទេ�សឯកទេ�ស
CSEA ជំំ នួួយសុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត និិងសុុខុុមាលភាពសម្រា�ប់់ មន្ត្រី�ី� និិងការអភិិវឌ្ឍឍ និិងផ្តតល់់ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់
ដឹឹងរបស់់ CSEA សម្រា�ប់់ ការអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាននៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�ស។ សម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�សដែ�លមានសមត្ថថភាពអនុុ វត្តតច្បាាប់់
CSEA ដែ�លបានខិិតខំំ ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរួ ួចហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�ត្រូ�ូវបង្កើ�� ើតវិិធីី សាស្រ្ត�តពហុុភាគីី ការដាក់់ បញ្ចូូ�លអ្ននកជំំ នាញដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើ
ការពារកុុ មារដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើការជាមួួ យអ្ននកស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត គឺឺ ជាជំំ ហានដំំ បូូងដ៏៏សំំខាន់់ មួួយ។ ការដឹឹកនាំំអនុុ វត្តតគោ�លការណ៍៍ការពារ
កុុ មារសម្រា�ប់់ ការអនុុ វត្តតច្បាាប់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានអនុុ វត្តតតាមគ្រ�ប់់ ពេ�លវេ�លានៅ�ពេ�លរៀ�ៀបចំំ ផែ�នការ និិងធ្វើ�ើ�ការស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត CSEA
ដែ�លនេះ�ះនឹឹងធានាបាននូូ វតម្រូ�ូវការ និិងសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារគឺឺ តែ�ងតែ�ជារឿ�ឿងសំំ ខាន់់ បំំផុុត។ វិិធីី សាស្រ្ត�តដែ�លមានភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធច្រើ��ើ ន
នឹឹងផ្តតល់់ នូូវកម្រិ�ិតនៃ�ការការពារ និិងការគាំំទ្រ�កាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងសម្រា�ប់់ ជនរងគ្រោះ��ះ និិងជួួ យសម្រេ�េចបានភស្តុុ�តាងដ៏៏ ល្អបំ
អ ំ ផុុត
ពីីជនរងគ្រោះ��ះ ដោ�យបង្កើ�� ើនលទ្ធធភាពនៃ�ការកាត់់ ទោ�សដោ�យជោ�គជ័័ យ។ ការចែ�ករំំលែ�កការអនុុ វត្តតល្អអបំំផុុតនៅ�ទូូទាំងតំ
ំ ំ បន់់ ក៏៏ជា
រឿ�ឿងមួួ យដែ�លមានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផងដែ�រ។
ប្រ�ភព៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិរបស់់ អង្គគការ WeProtect Global Alliance 175

175. ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect Global Alliance ឆ្នាំំ� 2016។

92

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
4

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ� យតប និិ ងគាំំទ្រ�

ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖
1. បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយដើ�ើម្បីី�បង្កើ�� ើតការជូូ នដំំ ណឹឹងគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិងនីីតិិវិិធីីដកចេ�ញ
ដំំ ណើ�ើ រការ A ('ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងការដកចេ�ញ') ចាប់់ ផ្តើ�ើ� មដោ�យការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណដែ�លមានចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងការដកចេ�ញ។ បញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយក្នុុ�ងការកំំណត់់ជំំហាន និិ ង
តម្រូ�ូវការចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាមាតិិកាដែ�លខុុសច្បាាប់់ និិ ងបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់អាចត្រូ�ូវបានដកចេ�ញភ្លាាមៗនៅ�ពេ�លដែ�លវាត្រូ�ូវបានកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណ។
និិយមន័័ យ
ផ្លូូ�វច្បាាប់់
នៃ�មាតិិកា
ខុុ សច្បាាប់់ ត្រូ�វូ
បានបញ្ជាាក់់

លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ
ច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�លុុប
មាតិិកាខុុ សច្បាាប់់
ដែ�លបានបញ្ជាាក់់

តម្រូ�ូវឱ្យយ
មានដំំ ណើ�ើ រការ
ទាន់់ ពេ�លវេេលា
ដើ�ើម្បីី�លុុបមាតិិកា
ខុុ សច្បាាប់់ ('ការ
ជូូ នដំំ ណឹឹងអំំពីី ការ
ដកចេ�ញ')

និិយមន័័ យ
ផ្លូូ�វច្បាាប់់ នៃ�មាតិិកា
បង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជា
មាតិិកាខុុ សច្បាាប់់
ត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់

លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ
ច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�លុុប
មាតិិកាបង្កក
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ដែ�ល
បានបញ្ជាាក់់

តម្រូ�ូវឱ្យយ
មានដំំ ណើ�ើ រ
ការទាន់់ ពេ�ល
វេ�លាដើ�ើម្បីី�លុុប
មាតិិកាដែ�លបង្កក
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់
('ការជូូ នដំំ ណឹឹង
អំំ ពីី ការចេ�ញ')

ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់
សេ�វាអ៊ិិ�នធឺឺ
ណិិត

វេ�ទិិកាប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ
សង្គគម

វេ�ទិិកាស្ទ្រី�ី�ម

Cloud និិ ង
សេ�វាកម្មមបង្ហោះ�ះ�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ផ្សេ�េងៗ
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< ផ្នែ�ែកមុុន
4
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ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ� យតប និិ ងគាំំទ្រ�

ធនធានផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ ជាឯកសារយោង៖
1. គំំ រូ ូការងារនៃ�គំំ រូ ូឆ្លើ��ើយតបថ្នាាក់់ ជាតិិ (MNR) របស់់ អង្គគការ WeProtect Global Alliance176

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

Cross sector,
multidisciplinary
collaboration

Willingness to
prosecute,
functioning
justice system
and rule of law

Supportive
reporting
environment

Capabilities
Policy and
Governance

Criminal
Justice

Victim

Aware and
supportive
public and
professionals,
working with
and for children

1

Leadership:
An accountable National Governance and Oversight
Committee

2

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

3

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

4

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

5

Judiciary and Prosecutors:
Trained; victim-focused

6

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

7

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

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
Compensation, remedies and complaints arrangements:

10 Accessible procedures
Child Helpline:

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 coordinate 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.

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.

CSEA
prevented

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.

11 Victim reporting and support; referrals to services for
ongoing assistance

Societal

CSEA Hotline:

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

Sufficient
financial and
human
resources

National legal
and policy
frameworks in
accordance
with the
UNCRC and
other
international
and regional
standards

Outcomes

13

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

14

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

15 Medical, psychological, self-help, awareness.
Industry

Notice and Takedown Procedures:

16 Local removal and blocking of online CSEA content
CSEA Reporting: Statutory protections that would allow
industry to fully and effectively report CSEA, including the

17 transmission of content, to law enforcement or another
designated agency
Innovative Solution Development:

18 Industry engagement to help address local CSEA issues
Corporate Social Responsibility:

19 Effective child-focused programme
Data and
evidence on
CSEA

Media and
Communications

Ethical and informed media reporting:

20 Enable awareness and accurate understanding of problem
21 Universal terminology:

Guidelines and application

Awareness
raised among
Potential future offenders are deterred.
the public,
CSEA offending and reoffending is
professionals
reduced.
and policy
makers

Ref. 12187_12563

176. គំំរូូការងារនៃ�សមត្ថថភាព និិ ងការអនុុវត្តតរបស់់ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect ឆ្នាំំ� 2018។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
4

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ� យតប និិ ងគាំំទ្រ�

2. សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ អំំពីីច្បាាប់់ ស្តី� ពីី
ី សុុវត្ថិិ�ភាពអនឡាញរបស់់ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី 177
ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពអនឡាញរបស់់ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីរួ ួមមាន៖
•

ការធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពលើ�ើបញ្ញាាត្តិិ�អូូស្ត្រា�ាលីី មុុនៗ ដែ�លដំំ ណើ�ើ រការល្អអ (ជាពិិសេ�ស ការពង្រឹ�ឹ ង
ច្បាាប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពអនឡាញ ឆ្នាំំ� 2015 និិ ងគ្រោ��ងការណ៍៍ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្អែ�ែកលើ�ើរូូបភាពរបស់់ វា) ។

•

បណ្តុំំ��នៃ�ការរំំពឹឹងទុុកសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអនឡាញជាមូូលដ្ឋាានស្នូូលសម្រា�ប់់
សេ�វាកម្មមប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម សេ�វាកម្មមអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិក
�
ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ និិ ងសេ�វាកម្មមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដែ�លបានកំំណត់់ ដោ�យបញ្ជាាក់់យ៉ាាងច្បាាស់់ ពីីការរំំពឹឹងទុុករបស់់ សហគមន៍៍ និិ ងគូូសបញ្ជាាក់់
អំំពីីតម្រូ�ូវការរាយការណ៍៍ដែ�លចាំំបាច់់ ។

•

គ្រោ��ងការណ៍៍គំំរាមកំំហែ�ងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដែ�លប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងសម្រា�ប់់ កុុមារអូូស្ត្រា�ាលីី ក្នុុ�ងការទាញយកសេ�វាកម្មមអនឡាញជាច្រើ�ើ�ន
មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�ជាវេេទិិកាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�។

•

គ្រោ��ងការណ៍៍រំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតថ្មីី�សម្រា�ប់់ មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យអូូស្ត្រា�ាលីី ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ ការដកចេ�ញនូូវ
ការរំំលោ�ភបំំ ពាន និិ ងការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�លធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

•

គ្រោ��ងការណ៍៍មាតិិកាតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទំំនើ�ើ បដើ�ើម្បីី�ជំំ នួួសគ្រោ��ងការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងតារាង 5 និិ ង 7 នៃ�ច្បាាប់់ សេ�វាកម្មមផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឆ្នាំំ� 1992 (BSA)។ សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ នឹឹងបង្កើ�ើ�តថ្នាាក់់ថ្មីី�នៃ�មាតិិកាអនឡាញដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ហើ�ើយនឹឹ ងពង្រឹ�ឹ ងក្រ�មឧស្សាាហកម្មម
ដែ�លហួួសសម័័យឡើ�ើងវិិញ ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យមាតិិការបែ�បនេះ�ះ។

•

ការរៀ�ៀបចំំ ទប់់ ស្កាាត់់សម្ភាារដែ�លគួួរឱ្យយស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម/ហឹឹង្សាាថ្មីី� ដែ�លអាចឱ្យយស្ននងការសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ក ឆ្លើ�ើ�យតបយ៉ាាង
ិ
ឆាប់់ រហ័័សចំំពោះ�ះព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍វិិបត្តិិ�តាមអនឡាញ ដូូចជាការវាយប្រ�ហារភេ�រវករ Christchurch ដោ�យស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វា
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរារាំំ ងការចូូលប្រើ��ើគេ�ហទំំព័័រដែ�លបង្ហោះ�ះ�មាតិិកាបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

•

លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវឱ្យយដកចេ�ញជាបន្តតបន្ទាាប់់ សម្រា�ប់់ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្អែ�ែកលើ�ើរូូបភាព ការរំំលោ�ភបំំ ពានតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ការ
គំំរាមកំំហែ�ងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងមាតិិកាលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ តម្រូ�ូវឱ្យយក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតលុុបសម្ភាារ
ទាំំងនោះ�ះចេ�ញក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 24 ម៉ោ�ោ ងបន្ទាាប់់ ពីីទទួួលបានការជូូនដំំ ណឹឹងពីីស្ននងការសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ក។
ិ

3. ឧបករណ៍៍ពីី EndOCSEA@Europe178
EndOCSEA ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធានាថាសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានការពារតាមរយៈៈកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការពហុុជាតិិ អន្តតរកម្មមសិិ ក្សាា
និិ ងអន្តតរវិិស័័យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព និិ ងវិិធានការភាពងាយស្រួ�ួលដល់់ កុុមារ ដើ�ើម្បីី�ការពារ និិ ងប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច
និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ ដែ�លសម្រ�បសម្រួ�ួលដោ�យ ICTs (OCSEA) នៅ�ប្រ�ទេ�សតំំបន់់ អឺឺរ៉ុុ�បភាគច្រើ�ើ�ន។
គម្រោ��ងនេះ�ះមានធាតុុផ្សំំ�ពង្រឹ�ឹងគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកចំំ នួួនបីី ដែ�លធាតុុនីីមួួយៗមានគោ�លបំំ ណង៖
•

ការបង្កើ�ើ�តបរិិយាកាសសម្រា�ប់់ អន្តតរវិិស័័យ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការពហុុជំំនាញនៅ�ថ្នាាក់់ជាតិិ និិ ងតំំបន់់ ដោ�យការពង្រឹ�ឹ ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធ
អភិិបាលកិិច្ចចជាតិិ និិ ងធ្វើ�� ើការវិិភាគស្ថាានភាពនៃ�ហានិិ ភ័័យ និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ OCSEA នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទជាតិិ និិ ងតំំបន់់ អឺឺរ៉ុុ�ប។

•

ិ ី ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល និិ ងការពង្រឹ�ឹ ងសមត្ថថភាពមន្ត្រី�ី� អនុុវត្តតច្បាាប់់ តុុលាការ និិ ង
គាំំទ្រ�ដល់់កំំណែ�ទម្រ�ង់់ នីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ� និិ ងនីី តិិវិធី
ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា ព្រ�មទាំំងជំំ រុ ុញកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរភ្នាាក់់ងារពហុុជំំនាញសម្រា�ប់់
ការគាំំទ្រ�ពីីពេ�លចាប់់ ផ្តើ�ើ� មរហូូតដល់់ ចប់់ដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ និិ ង

•

ដោះ�ះស្រា�យសមត្ថថភាពសង្គគមដោ�យសង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹង ការអប់់ រំរំ បស់់ ក្រុ� ុមគោ�លដៅ�សំំ ខាន់់ ៗ និិ ងការ
ពង្រឹ�ឹ ងសិិ ទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចដល់់កុុមារ។

177. ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ លើ�ើសេ�ចក្តីី�ព្រា�ងសម្រា�ប់់ ច្បាាប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញថ្មីី� នាយកដ្ឋាានហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
ដឹឹ កជញ្ជូូ�ន អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិ ងទំំនាក់់ទំំនងក្នុុ�ងតំំបន់់ ឆ្នាំំ� 2020។
178. បញ្ចចប់់ ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2020។
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4.

អនុុ សញ្ញាាក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាអឺឺ រ៉ុុ�បស្តីី�ពីី ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត (អនុុ សញ្ញាាទីីក្រុ� ុងប៊ូូ�ដាប៉េ�េស)179
នេះ�ះគឺឺជាសន្ធិ�សញ្ញា
ា របស់់ សហភាពអឺឺរ៉ុុ�បស្តីី�ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងបណ្តាា ញកុំំ�ព្យូូទ័័
ិ
� រផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដោះ�ះស្រា�យជាពិិសេ�សជាមួួយនឹឹ ងការរំំលោ�ភលើ�ើសិិ ទ្ធិ�អ្នន
ិ កនិិ ពន្ធធ ការក្លែ�ែងបន្លំំ�ទាក់់ទងនឹឹ ងកុំំ�ព្យូូទ័័
� រ សម្ភាាររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ
ិ ី ដូូចជាការស្វែ�ែងរក
និិ ងការបំំ ពានលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពបណ្តាា ញ។ វាក៏៏មានស៊េ�េរីីនៃ�អំំណាច និិ ងនីី តិិវិធី
បណ្តាា ញកុំំ�ព្យូូទ័័
� រ និិ ងការស្ទាាក់់ចាប់់។

5.

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំអំ
ំ ំ ពីីខ្សែ�ែទូូរសព្ទទបន្ទាាន់់ របស់់ INHOPE180
បេ�សកកម្មមរបស់់ INHOPE គឺឺដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�បណ្តាា ញទូូរសព្ទទទាន់់ ហេ�តុុការណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹ ងសម្ភាារបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ
(CSAM)។ INHOPE ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យបណ្តាា ញទូូរសព្ទទទាន់់ ហេ�តុុការណ៍៍ជាច្រើ�ើ�ននៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សជាសមាជិិ កសហភាពអឺឺរ៉ុុ�បទាំំងអស់់ ដូូចជា រុ ុស្ស៊ីី�� អាហ្រ្វិ�ិ�កខាងត្បូូង
� អាមេ�រិិកខាងជើ�ើងនិិ ងខាងត្បូូង
� អាស៊ីី� អូូស្ត្រា�ាលីី
និិ ងនូូវែ�លសេ�ឡង់់ ។ INHOPE គាំំទ្រ�បណ្តាា ញទូូរសព្ទទទាន់់ ហេ�តុុការណ៍៍ និិ ងអង្គគការដៃ�គូូរបស់់ ពួួកគេ�តាមរយៈៈការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត ការធានាគុុណភាព និិ ងសុុខុុមាលភាពបុុគ្គគលិិក។

6.

ធនធាន UNICEF និិង GSMA អំំ ពីី ការជូូ នដំំ ណឹឹង និិងដកចេ�ញ181
ិ ី នៃ�ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងការដកចេ�ញ
នេះ�ះជាការណែ�នាំំសម្រា�ប់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត អំំពីីគោ�លការណ៍៍ និិ ងនីី តិិវិធី
ដើ�ើម្បីី�ទប់់ ស្កាាត់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ សេ�វាកម្មមរបស់់ ពួួកគេ�ខុុសសម្រា�ប់់ការចែ�ករំំលែ�កសម្ភាាររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារ។

7.

R;pple ការការពារការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត182
ការការពារការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត R;pple គឺឺជាឧបករណ៍៍តាមដានតាមអនឡាញដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញទំំព័័រដែ�ល
មើ�ើលឃើ�ើញនៅ�លើ�ើឧបករណ៍៍របស់់ អ្ននកប្រើ��ើភ្លាាមៗនៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានសម្គាាល់់ ថាកំំពុុងស្វែ�ែងរកពាក្យយគន្លឹះះ�� ឬឃ្លាាដែ�លបង្កក
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដូូចដែ�លបានបញ្ជាាក់់ក្នុុ�ងការកំំណត់់រចនាសម្ព័័�ន្ធធឧបករណ៍៍តាមដាន R;pple ។ ពាក្យយគន្លឹះះ�� និិ ងឃ្លាារួ ួមមានពាក្យយ ឬវាក្យយសព្ទទ
ណាមួួយដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�កំំណត់់ថាជាការភ្ជាាប់់ ទៅ�នឹឹ ងមាតិិកាអនឡាញដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការខូូចខាតកើ�ើតឡើ�ើង។

8.

ិ សាស្រ្ត�តរបស់់ អាល់់ បានីីចំំពោះ�ះការគាំំទ្រ�អ្ននករស់់ រានមានជីីវិិត183
ករណីីសិិក្សាាអំំ ពីីវិធីី
គោ�លគំំនិិតនៃ�ការគាំំទ្រ�ពីីដើ�ើ មរហូូតដល់់ ចប់់�ត្រូ�
់ វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងយ៉ាាងល្អអនៅ�ក្នុុ�ងករណីីសិិ ក្សាានេះ�ះ។ មានដំំ ណើ�ើ រការភ្លាាមៗនៃ�ការ
ប្រឹ�ឹ ក្សាាផ្លូូ�វចិិ ត្តត-សង្គគម ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដើ�ើម្បីី�ជួួយកុុមារដែ�លរាយការណ៍៍អំំពីីអំំពើ�ើហឹឹង្សាាតាមអនឡាញទៅ�កាន់់ ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទបន្ទាាន់់
ិ ី សម្រា�ប់់បញ្ជូូ�នទៅ�អាជ្ញាាធរសមស្រ�ប ដូូចជានៅ�ឆ្នាំំ� 2019 ដោ�យលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តត
កុុមារជាតិិអាល់់ បានីី ALO 116 111 ហើ�ើយមាននីី តិិវិធី
ដល់់ កុុមារទាំំងអស់់ ឱ្យយរាយការណ៍៍អំំពីីករណីីទាំំងនេះ�ះ។ ការវិិនិិយោ�គយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយក្នុុ�ងការកសាងសមត្ថថភាពនៃ�កម្លាំំ�ងពលកម្មម
សុុខុុមាលភាពសង្គគមបានឃើ�ើញថាកម្មមវិិធីីសិិក្សាាត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលសម្រា�ប់់ ការងារសង្គគម ដែ�លមាន ជាមួួយនឹឹ ងការរាយការណ៍៍
អំំពីីអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារតាមអនឡាញ និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីដ៏៏លេ�ចធោ្ល�លរបស់់ សាលារដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ
អាល់់ បានីី សម្រា�ប់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លដែ�លកំំពុុងបម្រើ��ើសេ�វាកម្មម។

9.

ផែ�នការសកម្មមភាពជាតិិរបស់់កម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ និិងឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ
2021-2025184
ផែ�នការនេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ� ុមការងារបច្ចេ�ក
េ ទេ�សស្តីី�ពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដែ�លរួ ួមមាន
ក្រ�សួង
ួ រដ្ឋាាភិិបាលចំំនួួន 11 អង្គគការ UNICEF និិងអង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាលនានា។ ដោ�យទទួួលស្គាាល់់ទំំនាក់់ទំំនងរវាងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច
និិងការរំំលោ�ភផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមអនឡាញ និិងក្រៅ��បណ្តាា ញ ផែ�នការសកម្មមភាពនេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌទូូលំំទូូលាយនៃ�ផែ�នការ
សកម្មមភាពដើ�ើម្បីី�បង្កាា រ និិងឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ 2017-2021 ក៏៏ដូូចជាជុំំ�បន្ទាាប់់ ដែ�លចាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៅ�ឆ្នាំំ� 2022។

179. អនុុសញ្ញាាទីីក្រុ� ុងប៊ូូ�ដាប៉េ�េស ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2021។
180. រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់ យើ�ើ ង INHOPE ឆ្នាំំ� 2021។
181. គោ�លការណ៍៍ និិ ងការអនុុវត្តតរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដើ�ើម្បីី�លុុបសម្ភាារបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ និិ ង GSMA ឆ្នាំំ� 2016។
182. ការការពារការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត R;pple R; pple, ឆ្នាំំ� 2021។
183. កម្មមវិិធីីសម្រា�ប់់ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�អាល់់ បានីី ៖ ការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័ យ មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
184. ការដាក់់ឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជាផ្លូូ�វការនៃ�ផែ�នការសកម្មមភាពជាតិិដើ�ើម្បីី�ទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងឆ្លើ�ើ�យតបចំំ ពោះ�ះការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�កម្ពុុ�ជា
2021-2025។
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< ផ្នែ�ែកមុុន
4

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ� យតប និិ ងគាំំទ្រ�

10. មូូលនិិធិិឃ្លាំំ�មើ�ើលអ៊ីី�នធឺឺ ណិិ ត (IWF)185
IWF search for, stop, remove and prevent child sexual abuse imagery online. ពួួកគេ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យដែ�លអាចទុុកចិិត្តត
បានតែ�មួួយគត់់របស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ស្រា�វជ្រា�វនិិន្នាា ការថ្មីី� យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងវិិធីីសាស្រ្ត�តដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដោ�យជនល្មើ�ើ�សតាមអន
ឡាញ។ ពួួកគេ�បញ្ជូូនអ្ននកជំំ
នាញនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍសេ�វាកម្មមទំំនើ�ើប ដើ�ើម្បីី�ជួួយសហគមន៍៍បច្ចេ�ក
េ វិិទ្យាាទប់់ ស្កាាត់់ បង្អាាក់់ និិងលុុបរូូបភាព
�
ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។
11. អង្គគភាពឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំងនឹឹងកុ
ុមាររបស់់ អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល 186
ំ
អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល ធ្វើ�� កា
ើ រដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំងនឹឹងកុុមារទាំំងនោះ�ះដែ�លមានលក្ខខណៈៈរអន្តតរជាតិិ។ ដើ�ើម្បីី�ជួួយតាមដានកុុមារ
ដែ�លបាត់់ខ្លួួ�ន ពួួកគេ�ចេ�ញសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងពណ៌៌លឿ�ឿង ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកជំំនាញការជួួញដូូរមនុុស្សសរបស់់ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ
ប្រ�ទេ�សជាសមាជិិក ដើ�ើម្បីី�ជួួយសង្គ្រោះ��ះ�កុុមាររងគ្រោះ��ះដោ�យការជួួញដូូរ និិងពលកម្មមដោ�យបង្ខំំ�។ អង្គគភាពនេះ�ះក៏៏រារាំំ ងការចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
សម្ភាាររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារផងដែ�រ។

185. អំំពីីយើ�ើ ង មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
186. យើ�ើងជានរណា អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“បាទ/ចាស ឪពុុ កម្តាា យរបស់់ ខ្ញុំ��គាំ
ំ ទ្រ�
ំ ខ្ញុំំ�� ដើ�ើម្បីី�
ឱ្យយផ្លូូ�វចិិត្តតខ្ញុំំ��បានស្ងងប់់ និិងបញ្ចេ�េញមតិិ...
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�យការគោ�រពគ្នាា ។
- លីីបង់់ អាយុុ 16 ឆ្នាំំ�

“អាចបង្ហាាញពីីខ្លួួ�នអ្ននក [តាមអនឡាញ]
គឺឺ ជាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏ សំំខាន់់ នៃ�ការមាន
អត្តតសញ្ញាាណ។”
- នូូ វែ�លសេ�ឡង់់ អាយុុ 17 ឆ្នាំំ�
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< ផ្នែ�ែកមុុន

5

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួល
វូ របស់់ក្រុ�មហ៊ុ
ួ ខុសត្រូ�
ុ
ុ ន
ុ�

វិិស័័យធុុ រកិិច្ចច រួ ួមទាំំងអង្គគការមិិនស្វែ�ែងរកប្រា�ក់់ ចំំណេ�ញ ប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិិ�កុុមារដោ�យផ្ទាាល់់ និិងដោ�យប្រ�យោ�លក្នុុ�ងការផ្តតល់់
សេ�វាកម្មម និិងផលិិតផលទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ អាជីី វកម្មមគួួរតែ�គោ�រពសិិទ្ធិិ�កុុមារ និិងទប់់ ស្កាាត់់ ព្រ�មទាំំងដោះ�ះស្រា�យ
ការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ រដ្ឋឋភាគីីមានកាតព្វវកិិច្ចចដើ�ើម្បីី�ធានាថាអាជីី វកម្មមបំំពេ�ញនូូ វទំំនួួល
ខុុ សត្រូ�វូ ទាំំងនោះ�ះ។
ិ នការ រួ ួមទាំំងតាមរយៈៈការអភិិវឌ្ឍឍ ការតាមដាន ការអនុុ វត្តត និិងការវាយតម្លៃ�ៃនៃ�ច្បាាប់់ បទប្បបញ្ញញត្តិិ�និិង
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ចាត់់ វិធា
គោ�លនយោ�បាយ ដើ�ើម្បីី�ធានាការអនុុ លោ�មតាមចំំ ពោះ�ះអាជីី វកម្មមជាមួួ យនឹឹងកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ការពារបណ្តាា ញ ឬ
ិ �លបង្កក ឬរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ការបំំ ពាន ឬ ការរំំលោ�ភលើ�ើសិិទ្ធិិ�កុុមារ រួ ួម
សេ�វាកម្មមអនឡាញរបស់់ ពួួកគេ�ពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងវិធីីដែ
ទាំំងសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ចំំ ពោះ�ះឯកជនភាព និិងការការពារ ព្រ�មទាំំងផ្តតល់់ឱ្យយកុុ មារ ឪពុុ កម្តាា យ និិងអ្ននកថែ�ទាំំជាមួួ យនឹឹងដំំ ណោះ�ះ
ស្រា�យភ្លាាមៗ និិងមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព។ ពួួ កគេ�ក៏៏ គួួរតែ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយអាជីី វកម្មមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសាធារណៈៈ និិងដំំ បូូន្មាា នដែ�លអាច
ចូូ លដំំ ណើ�ើ រការបាន និិងទាន់់ ពេ�លវេេលា ដើ�ើម្បីី�គាំទ្រ�ដល់
ម ពឌីី ជីីថលដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងមានប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់
ំ
់ សកម្មភា
កុុ មារ។
រដ្ឋឋភាគីីមានកាតព្វវកិិច្ចចការពារកុុ មារពីីការរំំលោ�ភបំំ ពានសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ដោ�យសហគ្រា�សធុុ រកិិច្ចច រួ ួមទាំំងសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការ
ការពារពីីគ្រ�ប់់ ទម្រ�ង់់នៃ�អំំ ពើ�ើហិិង្សាានៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ ទោះ�ះបីីជាអាជីី វកម្មមអាចមិិនត្រូ�ូវបានចូូ លរួ ួមដោ�យផ្ទាាល់់ ក្នុុ�ង
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើ បង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ក៏៏ដោ�យ ពួួ កគេ�អាចបង្កក ឬរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�កុុមារក្នុុ�ងសេ�រីីភាពពីីអំំ ពើ�ើហិិង្សាា រួ ួម
ទាំំងតាមរយៈៈការរចនា និិងប្រ�តិិ បត្តិិ� ការនៃ�សេ�វាកម្មមឌីីជីីថល។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ដាក់់ ឱ្យយដំំ ណើ�ើ រការ ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងអនុុ វត្តតច្បាាប់់
និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លមានគោ�លបំំ ណងការពារការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការការពារពីីអំំ ពើ�ើហិិង្សាា ក៏៏ ដូូចជាសកម្មមភាពដែ�ល
មានបំំ ណងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត វិិនិិច្ឆ័� យ
័ និិងដោះ�ះស្រា�យការរំំលោ�ភបំំ ពាន នៅ�ពេ�លវាកើ�ើតឡើ�ើងទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�តម្រូ�ូវឱ្យយវិិស័័យអាជីី វកម្មមឱ្យយធ្វើ�� ើការពិិនិិត្យយពិិច័័ យល្អិិ� តល្អអន់់ចំំពោះ�ះសិិទ្ធិិ�កុុមារ ជាពិិសេ�សអនុុ វត្តតការវាយតម្លៃ�ៃផល
ប៉ះះ�ពាល់់ សិិទ្ធិិ�កុុមារ និិងបង្ហាាញវាដល់់ សាធារណៈៈជន ដោ�យមានការពិិចារណាជាពិិសេ�សចំំ ពោះ�ះផលប៉ះះ�ពាល់់ ខុុសៗគ្នាា និិង
ិ នការសមស្រ�ប ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់
(ពេ�លខ្លះះ�) ផលប៉ះះ�ពាល់់ ធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលមកលើ�ើកុុ មារ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�ចាត់់ វិធា
តាមដាន ស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត និិងដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើ ការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�កុុមារដោ�យអាជីី វកម្មមនានា។
បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើការបង្កើ�� ើតច្បាាប់់ និិងគោ�លនយោ�បាយ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�តម្រូ�ូវឱ្យយអាជីី វកម្មមទាំង
ំ អស់់ ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិិ�កុុមារ
ទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ឱ្យយអនុុ វត្តតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌច្បាាប់់ ក្រ�មឧស្សាាហកម្មមនិិងលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�សេ�វាកម្មមដែ�លប្រ�កាន់់ ខ្ជាាប់់
នូូ វស្តតង់់ ដារខ្ពពស់់បំំផុុតនៃ�ក្រ�មសីីលធម៌៌ ឯកជនភាពនិិងសុុវត្ថិិ�ភាពទាក់់ ទងនឹឹងការរចនា វិិស្វវកម្មម ការអភិិវឌ្ឍឍ ប្រ�តិិ បត្តិិ� ការ
ការចែ�កចាយ និិងការធ្វើ�� ើទីីផ្សាារនៃ�ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមរបស់់ ពួួកគេ�។ នោះ�ះរួ ួមមានអាជីីវកម្មមដែ�លកំំ ណត់់គោ�លដៅ�លើ�ើកុុ មារ
មានកុុ មារជាអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ចុុងក្រោ��យ ឬមានប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�តម្រូ�ូវឱ្យយអាជីី វកម្មមបែ�បនេះ�ះរក្សាាបាននូូ វស្ដដង់់ដារ
ិ នការដើ�ើម្បីី�ច្នៃ�ៃបង្កើ�� ើតថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�ជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍
តម្លាាភាព និិងគណនេ�យ្យយភាព ឱ្យយបានខ្ពពស់់ ហើ�ើយលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយពួួ កគេ�ចាត់់ វិធា
ល្អអបំំផុុតសម្រា�ប់់ កុុមារ។ ពួួ កគេ�ក៏៏ គួួរតែ�តម្រូ�ូវឱ្យយមានការផ្តតល់់ នូូវការពន្យយល់់ ដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុដល់់កុុមារ ឬដល់់ ឪពុុ ក
ម្តាា យ និិងអ្ននកថែ�ទាំំសម្រា�ប់់កុុមារតូូ ចៗអំំ ពីី លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�សេ�វាកម្មមរបស់់ ពួួកគេ�ផងដែ�រ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 35-39187

187. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

5

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការរចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ ស្តតង់់ដារអប្បបបរមា កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងឧស្សាាហកម្មម ការអនុុម័័តការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត និិ ង
ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីវប្បបធម៌៌ ព្រ�មទាំំងការផ្តតល់់ប្រ�ភពសុុវត្ថិិ�ភាពដល់់ កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតាមរយៈៈបទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិ ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�ល
ទាក់់ទងនឹឹ ងការចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ។

អត្ថបទគោលនយោបាយគំ រ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។

5a. អនុុវត្តតសុុវត្ថិិភា
� ព សិិទ្ធិិ� និិងសីីលធម៌៌តាមការរចនា

ស្តតង់់ដារ និិ ងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននករចនាផលិិ តផល ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផលិិ ត និិ ងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់
សេ�វាកម្មម រក្សាាសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ និិ ងដើ�ើម្បីី�រួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ ផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ លក្ខខខណ្ឌឌគួួរតែ�
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មរបស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ស្តតង់់ដារនិិ ងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តតនឹឹងមានគោ�លបំំ ណង
ការពារមិិ នឱ្យយកុុមារទទួួលបានខ្លឹឹ�មសារ ឬទំំនាក់់ទំំនងដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ឬមិិ នសមរម្យយ; ដើ�ើម្បីី�ការពារភាពឯកជនតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡា
ញរបស់់ កុុមារនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ ឬកម្រិ�ិ តឧបករណ៍៍ និិ ងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃ�អ្វីី�
គ្រ�ប់់ យ៉ាាង (Internet of Things) - ប្រ�ដាប់់ ប្រ�ដាក្មេ�ង
េ លេ�ង និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លភ្ជាាប់់ ជាមួួយមុុខងារស្ទ្រី�ី�ម - ដើ�ើម្បីី�ធានាថាក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន
ឯកជនបានពិិចារណាតាមរយៈៈការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ ដំំ ណើ�ើ រការហានិិ ភ័័យ និិ ងការកាត់់បន្ថថយដែ�លនាំំទៅ�ដល់់ ការ
ផ្តតល់់សេ�វាសមស្រ�បតាមអាយុុរបស់់ កុុមារ។

់ដារអប្បបបរមា188
5b. ការណែ�នាំំអំពីីស្តតង់
ំ

ឧស្សាាហកម្មមមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វក្នុុ�
ូ ងការធានាថាកុុមារទទួួលបានការការពារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នេះ�ះមានន័័ យថាការបង្កើ�ើ�ត
លំំ ហប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងអាចចូូលប្រើ�ើ�បានសម្រា�ប់់ កុុមារ មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�ការពារការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ ខ្លឹឹ�មសារដែ�ល
ិ ី និិ ងការពិិចារណាពិិសេ�សដែ�លពួួកគេ�បានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�
បង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�។ អាជីី វកម្មមនឹឹ ងត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្យយបង្ហាាញពីីនីីតិិវិធី
ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ និិ ងការគោ�រពសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ដោ�យប្រើ��ើក្រ�បខ័័ណ្ឌឌហានិិ ភ័័យ 4C189 - នៅ�ពេ�លពួួកគេ�អភិិវឌ្ឍឍ និិ ងបង្កើ�ើ�តសេ�វាកម្មម
អនឡាញរបស់់ ពួួកគេ�។190 ក្រ�មមួួយគួួរត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រ�សួួង ឬទីីភ្នាាក់់ងារនាំំមុុខ ដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិ ការ
ដឹឹ កនាំំ។ ស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះនឹឹ ងមានកាតព្វវកិិច្ចច និិ ងអាចអនុុវត្តតបាន។

5c. ការអនុុវត្តតការចាត់់ថ្នាាក់អា
់ យុុ

ការអនុុវត្តតការចាត់់ថ្នាាក់់អាយុុស្រ�បនៃ�ខ្លឹឹ�មសារពាណិិជ្ជជកម្មម ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�វាសាធារណៈៈ និិ ងហ្គេ�ម
េ និិ ងសកម្មមភាពតាម
ិ ី សាស្រ្ត�តប្រ�កបដោ�យតម្លាាភាព និិ ងប្រ�សិិ ទ្ធធភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងខ្លឹឹ�មសារ និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ។
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ផ្តតល់់នូូវវិធី
នេះ�ះអាចនឹឹ ងតម្រូ�ូវឱ្យយមានសម្រា�ប់់ ទំំនិិញ និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ និិ ងសម្រា�ប់់ ខ្លឹឹ�មសារដែ�លសមរម្យយសម្រា�ប់់ ចន្លោះ�ះ�អាយុុផ្សេ�េង
ៗគ្នាា ។ ការធានាអាយុុ ឬការបង្កើ�ើ�តលំំ ហសម្រា�ប់់តែ�មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យនឹឹងត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លមានការហាមឃាត់់ ឬ
សកម្មមភាពដែ�លមិិ នសមរម្យយសម្រា�ប់់ កុុមារ។ នេះ�ះអាចរួ ួមបញ្ចូូ�លការផ្តតល់់ជាតម្រ�ងខ្លឹឹ�មសារ ដើ�ើម្បីី�ទប់់ ស្កាាត់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លមិិ នចង់់បាន។
191

5d. សូូមណែ�នាំំប្រ�ព័ន្ធ
បសម្រួ�ួល និិងរាយការណ៍៍
ធ
័ សម្រ�

យន្តតការដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណការរំំខាន ឬខ្លឹឹ�មសារមិិ នសមស្រ�បនឹឹ ងត្រូ�ូវបានទាមទារពីីក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វា ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�កបដោ�យតម្លាាភាព និិ ងរឹឹងមាំំត្រូ�វតែ�
ូ មានស្រា�ប់់ សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមអនឡាញទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំងការផ្តតល់់យន្តតការ
ដកចេ�ញផងដែ�រ។ ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទបន្ទាាន់់ សាធារណៈៈឥតគិិតថ្លៃ�ៃនឹឹ ងមានសម្រា�ប់់ ការរាយការណ៍៍ និិ ងការទទួួលបានជំំ នួួយ និិ ងដំំ បូូន្មាានពីី
អ្ននកឯកទេ�ស។ យន្តតការរាយការណ៍៍គួួរតែ�ងាយស្រួ�ួលទទួួលបានសម្រា�ប់់ កុុមារ។ ប្រ�ព័័ន្ធធដាក់់ទង់់ សម្គាាល់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជា
ឧបករណ៍៍បន្ថែ�ែម។

188.
189.
190.
191.

ជាឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ, GOV.UK ឆ្នាំំ� 2020។
សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកនៅ�លើ�ើ កាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ , មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2013។
តើ�ើពួួកគេ�ដឹឹ ងថាជាកុុមារដោ�យរបៀ�ៀបណា? 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។
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កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

5

5e. ធានាការការពារកុុមារពីីសម្ពាាធពាណិិជ្ជជកម្មម

កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីីសម្ពាាធពាណិិជ្ជជកម្មមនឹឹ ងមានរួ ួមបញ្ចូូ�ល៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការរចនាដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ
ការបិិ ទការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមគោ�លដៅ�និិ ងការចែ�ករំំលែ�ករបស់់ ភាគីីទីីបីី និិ ងការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបរិិបទដែ�លកុុមារ
ធំំ ដឹឹងក្ដីី�ឡើ�ើង។ ផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លលើ�ើកកំំពស់់សិិទ្ធិ�ិ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតអាចនឹឹ ងត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់
ិ នការប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងអ្ននកបង្កើ�ើ�តផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លបំំ ពានលើ�ើតម្លៃ�ៃទាំំងនេះ�ះ។
ហើ�ើយអាចចាត់់វិធា

5f. ត្រូ�ូវប្រា�កដថាគោ�លការណ៍៍រចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្យយប្រើ��ើ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យសុុវត្ថិិភា
� ពលើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺណិិ តចំំពោះ�ះកុមា
ុ រ

ជាឧទាហរណ៍៍ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងសក្តាា នុុពលសម្រា�ប់់ ការណែ�នាំំមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លមិិនធ្លាាប់់ ស្គាាល់់ ដល់់កុុមារ ឬការផ្សាាយ
ពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់គោ�លដៅ�សម្រា�ប់់ ការលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី�សង ឬការណែ�នាំំអំំពីីខ្លឹឹ�មសារដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ សុុវត្ថិិ�ភាព
លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតចំំ ពោះ�ះកុុមារត្រូ�ូវតែ�មានបង្កកប់់ នៅ�ដំំ ណាក់់កាលរចនា ដើ�ើម្បីី�បង្កាា របញ្ហាាមិិ នឱ្យយកើ�ើតឡើ�ើងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។
ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លដៅ�៖

A

អនុុវត្តតសុុវត្ថិិ�ភាព សិិទ្ធិិ� និិងសីីលធម៌៌ តាមការរចនា

ស្តតង់់ដារ និិងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តនឹ
ត ឹងត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននករចនាផលិិតផល ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផលិិត និិងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាកម្មម
រក្សាាសិិទ្ធិរ�ិ បស់់កុុមារ និិងដើ�ើម្បីី�រួ ួមចំំណែ�កដល់់ផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខ និិងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ លក្ខខខណ្ឌឌគួួរតែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីី
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំផុុតរបស់់កុុមារ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�មរបស់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ស្តតង់់ដារនិិងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តនឹ
ត ឹងមានគោ�លបំំណងការពារមិិនឱ្យយ
កុុមារទទួួលបានខ្លឹឹ�មសារ ឬទំំនាក់់ទំន
ំ ងដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ឬមិិនសមរម្យយ; ដើ�ើម្បីី�ការពារភាពឯកជនតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់កុុមារនៅ�
លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ ឬកម្រិ�ិតឧបករណ៍៍ និិងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាាង (Internet of
Things) - ប្រ�ដាប់់ប្រ�ដាក្មេ�ង
េ លេ�ង និិងសេ�វាកម្មមដែ�លភ្ជាាប់់ជាមួួយមុុខងារស្ទ្រី�ី�ម - ដើ�ើម្បីី�ធានាថាក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកជនបានពិិចារណាតាមរយៈៈ
ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កុុមារ ដំំណើ�ើ រការហានិិភ័័យ និិងការកាត់់បន្ថថយដែ�លនាំំទៅ�ដល់់ការផ្តតល់់សេ�វាសមស្រ�បតាមអាយុុរបស់់
កុុមារ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.
5.

កំំណត់់ពីីឱកាសនៃ�បទប្បបញ្ញញត្តិិ� ឬផ្លូូ�វច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ដាក់់ចេ�ញនូូវក្រ�មសីី លធម៌៌ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា។
កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណអាជ្ញាាធរគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ឬស្ថាាប័័ នដែ�លមានធនធាន និិ ងជំំ នាញ ដើ�ើម្បីី�ជំំ រុ ុញការអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់
និិ ងការអនុុវត្តតក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ ។
បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសុុវត្ថិិ�ភាព/សិិ ទ្ធិ�តា
ិ មការរចនា - មានឧទាហរណ៍៍ជាច្រើ��ើនអំំពីីបញ្ហាានេះ�ះ ពោ�លគឺឺ សុុវត្ថិិ�ភាពតាម
ការរចនា។192 ពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវសាងសង់់ ឬខ្ចីី�។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ ដឹឹងពីីដំំណើ�ើ រការ (ទាំំងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងអភិិបាលកិិច្ចច) ដែ�លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ។
អនុុវត្តតការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញជាទៀ�ៀងទាត់់អំំពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើង និិ ងប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ ដើ�ើម្បីី�ធានា
ថាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌទាំំងនេះ�ះមានដំំ ណើ�ើ រស្រ�បគ្នាាជាមួួយនឹឹ ងការច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ ត និិ ងការអនុុវត្តតអាជីី វកម្មម។

192. សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា, eSafety Commissioner ឆ្នាំំ� 2018 ។

101

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

< ផ្នែ�ែកមុុន

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

5

B

ការណែ�នាំំអំំពីីស្តតង់់ដារអប្បបបរមា193

ឧស្សាាហកម្មមមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វក្នុុ�
ូ ងការធានាថាកុុមារទទួួលបានការការពារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នេះ�ះមានន័័យថាការបង្កើ�ើ�តលំំហ
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងអាចចូូលប្រើ��ើបានសម្រា�ប់់កុុមារ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ការពារការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លបង្កក
ិ ី និិងការពិិចារណាពិិសេ�សដែ�លពួួកគេ�បានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�ធានា
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�។ អាជីីវកម្មមនឹឹងត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្យយបង្ហាាញពីីនីីតិិវិធី
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ និិងការគោ�រពសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ដោ�យប្រើ�ើ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌហានិិភ័័យ 4C194 - នៅ�ពេ�លពួួកគេ�អភិិវឌ្ឍឍ និិងបង្កើ�ើ�តសេ�វាកម្មមអនឡា
ញរបស់់ពួួកគេ�។195 ក្រ�មមួួយគួួរត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រ�សួង
ួ ឬទីីភ្នាាក់់ងារនាំំមុុខ ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិការដឹឹកនាំំ។
ស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះនឹឹងមានកាតព្វវកិិច្ចច និិងអាចអនុុវត្តបា
ត ន។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1. 	ណែ�នាំំអំំពីីស្តង់
ត ់ ដារអប្បបបរមានៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ ដោ�យក្រ�បខ័័ណ្ឌឌខាងលើ�ើ។ កំំណត់់ម៉ូូ�ដែ�លដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធ196 ពីីប្រ�ទេ�ស ឬតំំបន់់ ផ្សេ�េងៗ។
2.	ពិិនិិត្យយមើ�ើលស្តតង់់ដារអប្បបបរមាដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម៖ ការធានាអាយុុ ការសម្រ�បសម្រួ�ួល
លក្ខខខណ្ឌឌឬវិិធានសហគមន៍៍ ការសម្រេ�េចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� និិ ងការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម។ សូូមមើ�ើលឧបករណ៍៍
ជំំ នួួយ 1 (ទំំព័័រ 109)។

193.
194.
195.
196.

ជាឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ GOV.UK ឆ្នាំំ� 2020។
សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកស្តីី�ពីីហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ , មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2013។
ជាឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ, GOV.UK ឆ្នាំំ� 2020។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

5

C

ការអនុុវត្តតការចាត់់ថ្នាាក់់អាយុុ

ការអនុុវត្តកា
ត រចាត់់ថ្នាាក់់អាយុុស្រ�បនៃ�ខ្លឹឹ�មសារពាណិិជ្ជជកម្មម ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�វាសាធារណៈៈ និិងហ្គេ�ម
េ និិងសកម្មមភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺណិិត
ិ ីសាស្រ្ត�តប្រ�កបដោ�យតម្លាាភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងខ្លឹឹ�មសារ និិងសេ�វាកម្មមដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កុុមារ។ នេះ�ះអាចត្រូ�ូវ
ផ្តតល់់នូូវវិធី
បានទាមទារសម្រា�ប់់ទំនិ
ំ ិញ និិងសេ�វាកម្មមដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធសម្រា�ប់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លសមរម្យយសម្រា�ប់់ចន្លោះ�ះ�អាយុុផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ ការធានាអាយុុ ឬ
ការបង្កើ�ើ�តលំំហសម្រា�ប់់តែ�មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យនឹឹងត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លមានការហាមឃាត់់ ឬសកម្មមភាពដែ�លមិិនសមរម្យយ
� ប់់ ស្កាាត់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លមិិ នចង់់បាន។197
សម្រា�ប់់ កុុមារ។ នេះ�ះអាចរួ ួមបញ្ចូូ�លការផ្តតល់់ជាតម្រ�ងខ្លឹឹ�មសារ ដើ�ើម្បីីទ

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.

2.
3.

D

ស្វែ�ែងរកសេ�វាកម្មមវាយតម្លៃ�ៃអាយុុសមស្រ�ប។ ប្រ�ទេ�សជាច្រើ��ើនមានការវាយតម្លៃ�ៃអាយុុរួ ួចហើ�ើយលើ�ើភាពយន្តត
ពាណិិជ្ជជកម្មម198 និិ ង/ឬប្រ�ដាប់់ ប្រ�ដាក្មេ�ង
េ លេ�ង ហើ�ើយវាអាចប្រើ��ើលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ដូូចគ្នាា ទាំំងនោះ�ះនៅ�ពេ�លអនុុវត្តត
ពួួកវាទៅ�ឯកសារ និិ ងសកម្មមភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ពង្រី�ី កលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ខ្លឹឹ�មសារមានការវាយតម្លៃ�ៃអាយុុ និិ ងសកម្មមភាពទៅ�កាន់់ លំំហឌីី ជីីថល រួ ួមទាំំងកម្មមវិិធីី
ផងដែ�រ។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាស្ថាាប័័ នសមស្រ�បមួួយមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើវិិវាទ និិ ងការខកខានក្នុុ�ងការអនុុវត្តត។

សូូមណែ�នាំំប្រ�ព័័ន្ធសម្រ�
បសម្រួ�ួល និិងរាយការណ៍៍
ធ

យន្តតការដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណការរំំខាន ឬខ្លឹឹ�មសារមិិនសមស្រ�បនឹឹងត្រូ�ូវបានទាមទារពីីក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វា ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ
ប្រ�កបដោ�យតម្លាាភាព និិងរឹឹងមាំំត្រូ�វតែ�
ូ មានស្រា�ប់់សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមអនឡាញទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំងការផ្តតល់់យន្តតការដកចេ�ញផងដែ�រ។ ខ្សែ�ែ
ទូូរសព្ទទបន្ទាាន់់សាធារណៈៈឥតគិិតថ្លៃ�ៃនឹឹងមានសម្រា�ប់់ការរាយការណ៍៍ និិងការទទួួលបានជំំនួួយ និិងដំំបូូន្មាានពីីអ្ននកឯកទេ�ស។ យន្តតការ
រាយការណ៍៍គួួរតែ�ងាយស្រួ�ួលទទួួលបានសម្រា�ប់់កុុមារ។ ប្រ�ព័័ន្ធធដាក់់ទង់់សម្គាាល់់គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុក
ុ ថាជាឧបករណ៍៍បន្ថែ�ែម។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

បង្កើ�ើ�តស្តតង់់ដារអប្បបបរមា ដូូចដែ�លបានកំំណត់់ក្នុុ�ងដំំ ណើ�ើ រការ A។
ពិិចារណាថាភ្នាាក់់ងារម្នាាក់់ណានឹឹងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះខ្សែ�ែទូូរសព្ទទបន្ទាាន់់ សាធារណៈៈ។
ពិិគ្រោះ��ះជាមួួយអ្ននកជំំ នាញដើ�ើម្បីី�ធានាថាយន្តតការនានានឹឹ ងអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ បានសម្រា�ប់់ កុុមារ។

197. ប៉ុុ�ន្តែ�ែធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េចទើ�ើបគេ�ដឹឹ ងថាជាកុុមារទៅ�? 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។
198. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាចំំ ណាត់់ថ្នាាក់់ភាពយន្តតអង់់ គ្លេ�េស។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

5

ធានាការការពារកុុមារពីីសម្ពាាធពាណិិជ្ជជកម្មម

E

កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីីសម្ពាាធពាណិិជ្ជជកម្មមនឹឹងមានរួ ួមបញ្ចូូល៖
ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការរចនាដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ
�
ការបិិទការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមគោ�លដៅ�និិងការចែ�ករំំលែ�ករបស់់ភាគីីទីបី
ី ី និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹងអំំពីីបរិិបទដែ�លកុុមារធំំដឹឹងក្ដីី�
ឡើ�ង
ើ ។ ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមដែ�លលើ�ើកកំំពស់់សិិទ្ធិ�ិ និិងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់កុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺណិិតអាចនឹឹងត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់ ហើ�ើយអាច
ិ នការប្រ�ឆាំំងនឹឹងអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមដែ�លបំំពានលើ�ើតម្លៃ�ៃទាំំងនេះ�ះ។
ចាត់់វិធា

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.

2.

F

កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លមានស្រា�ប់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការចូូលរួ ួមពាណិិជ្ជជកម្មមជាមួួយកុុមារ៖ ការ
ការពារកុុមារ ច្បាាប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិ ងសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាំំងអស់់ មានការដាក់់កម្រិ�ិ តលើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកអាចភ្ជាាប់់ ទំំនាក់់ទំំនង
លក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មមជាមួួយកុុមារ - ចំំ ពោះ�ះវិិស័័យពិិសេ�សដូូចជាសុុខភាព ឬការអប់់ រំជាដើ
ំ �ើ ម។
កែ�លម្អអការណែ�នាំំឱ្យយមានភាពស៊ីី�សង្វាាក់់គ្នាា ដើ�ើម្បីី�ធានាថាវាគ្រ�ប់់ ដណ្ដដប់់ច្បាាស់់ លាស់់ ចំំពោះ�ះផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មម
ឌីី ជីីថល។

ត្រូ�ូវប្រា�កដថាគោ�លការណ៍៍រចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្យយប្រើ��ើ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិ តចំំពោះ�ះកុុមារ

ជាឧទាហរណ៍៍ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូលទាំំ
ងសក្តាា នុុពលសម្រា�ប់់ការណែ�នាំំមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លមិិនធ្លាាប់់ស្គាាល់់ដល់់កុុមារ ឬការផ្សាាយ
�
ពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់គោ�លដៅ�សម្រា�ប់់ការលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី�សង ឬការណែ�នាំំអំំពីីខ្លឹឹ�មសារដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ សុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺណិិតចំំពោះ�ះកុុមារត្រូ�ូវតែ�មានបង្កកប់់នៅ�ដំំណាក់់កាលរចនា ដើ�ើម្បីី�បង្កាា របញ្ហាាមិិនឱ្យយកើ�ើតឡើ�ើងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
គិិតពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមស្តតង់់ដាររចនា199 នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ជាក់់លាក់់ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារដោ�យអចេ�តនា ដូូចជាការលេ�ងល្បែ�ែង
ស៊ីី�សងរបស់់ មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ សេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រូូបភាពអាសអាភាស ឬកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លកុុមារមិិ នត្រូ�វូ បានគេ�រំំពឹឹង
ថានឹឹ ងចូូលមើ�ើលតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។

199. ប៉ុុ�ន្តែ�ែធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េចទើ�ើបគេ�ដឹឹ ងថាជាកុុមារទៅ�? 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
5

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖
មុុ ខងារច្បាាប់់ និិងគោ�លនយោ�បាយទូូទៅ�របស់់ រដ្ឋឋ
ក្នុុ�ងការបំំ ពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចការពារ រដ្ឋឋគួួ រតែ�៖
(ក) អនុុ វត្តតច្បាាប់់ ដែ�លមានគោ�លបំំ ណង ឬមានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព តម្រូ�ូវឱ្យយសហគ្រា�សអាជីី វកម្មមគោ�រពសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស និិងជាទៀ�ៀងទាត់់
ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃភាពគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ នៃ�ច្បាាប់់ ទាំងនោះ�ះ
និិងដោះ�ះស្រា�យរាល់់ ចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ង
ំ
(ខ) ធានាថាច្បាាប់់ និិងគោ�លនយោ�បាយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើការបង្កើ�� ើត និិងដំំ ណើ�ើ រការបន្តតនៃ�សហគ្រា�សពាណិិជ្ជជកម្មម
ដូូ ចជាច្បាាប់់ សាជីី វកម្មម មិិនត្រូ�ូវដាក់់ កំំហិិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែអនុុ ញ្ញាា តឱ្យយអាជីី វកម្មមគោ�រពសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស
(គ) ផ្តតល់់ ការណែ�នាំំប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពដល់់ សហគ្រា�សអាជីី វកម្មមអំំពីី របៀ�ៀបគោ�រពសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិ បត្តិិ� ការ
ទាំំងអស់់ របស់់ ពួួកគេ�
(ឃ) លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ហើ�ើយបើ�ើសមស្រ�ប ត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឱ្យយសហគ្រា�សអាជីី វកម្មមប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ ទងពីី របៀ�ៀបដែ�លពួួ កគេ�ដោះ�ះស្រា�យ
ចំំ ពោះ�ះផលប៉ះះ�ពាល់់ ផ្នែ�ែកសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសរបស់់ ពួួកគេ�។
ប្រ�ភព៖ គោ� 2011 ផ្នែ�ែក 3200

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយផលប្រ�យោ�ជន៍៍ល្អបំ
អ ំ ផុុតសម្រា�ប់់ កុុមារក្លាាយជាការពិិចារណាចម្បបងនៅ�ពេ�លធ្វើ�� ើនិិ យតកម្មមការផ្សាាយ
ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងការធ្វើ�� ើទីីផ្សាារដែ�លទាក់់ ទង និិងអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ បានសម្រា�ប់់ កុុមារ។ ការឧបត្ថថម្ភភ ការដាក់់ ផលិិ តផល និិងទម្រ�ង់់
បែ�បបទផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាំំងអស់់ នៃ�ខ្លឹឹ�មសារដែ�លជំំ រុ ុញដោ�យពាណិិជ្ជជកម្មម គួួ រតែ�ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កយ៉ាាងច្បាាស់់ ពីីខ្លឹឹ� មសារផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ទាំំងអស់់ ហើ�ើយមិិនគួួ រធ្វើ�� ើឱ្យយមានផ្ននត់់ គំំនិិ តពូូ ជសាសន៍៍ ឬភេ�ទនោះ�ះទេ�។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយលេ�ខ 25 (2021), កថាខណ្ឌឌ 41201

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ហាមឃាត់់ តាមច្បាាប់់ ចំំពោះ�ះការបង្កើ�� ើតប្រ�វត្តិិ� រូ ូប ឬការកំំ ណត់់គោ�លដៅ�លើ�ើកុុ មារគ្រ�ប់់ វ័ ័យសម្រា�ប់់គោ�លបំំ ណង
ពាណិិជ្ជជកម្មម ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើកំំ ណត់់ត្រា�ឌីី ជីីថលចំំ ពោះ�ះបុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈជាក់់ ស្តែ�ែងឬបុុ គ្គគលិិ លលក្ខខណៈៈសន្និិ� ដ្ឋាានរបស់់ ពួួកគេ�
រួ ួមទាំំងទិិន្ននន័័យក្រុ� ុមឬសមូូ ហភាព ការកំំ ណត់់គោ�លដៅ�ដោ�យការផ្សាារភ្ជាាប់់ ឬការបង្កើ�� ើតប្រ�វត្តិិ� រូ ូបញាតិិពន្ធធ។ ការអនុុ វត្តត
ដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើការធ្វើ�� ើទីីផ្សាារពាក់់ ព័័ន្ធធចិិត្តតសាស្រ្ត�ត ការវិិភាគអារម្មមណ៍៍ ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមជ្រួ�ត
ួ ជ្រា�ប ព្រ�មទាំំងការផ្សាាយ
ិ និិងសេ�វាកម្មមក៏៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវ
ពាណិិជ្ជជកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានបែ�បនិិម្មិិ�ត និិងបែ�បបច្ចេ�េកវិិទ្យាា VR ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយផលិិតផល កម្មមវិធីី
បានហាមឃាត់់ មិិ នឱ្យយមានការចូូ លរួ ួមដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លជាមួួ យកុុ មារ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធីី ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 42202

ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖

1.

ជំំ ហានសម្រា�ប់់ ការរចនាផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមឌីីជីីថលដោ�យគិិតពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារ

5Rights Foundation និិងសមាគមស្តតង់់ដារវិិស្វវករអគ្គិិ�សនីី និិងអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិក (IEEE-SA) បានបង្កើ�ើ�តស្ដដង់់ដារមួួយដែ�លណែ�នាំំពីីជំំហាន
ជាក់់ស្តែ�ែងដែ�លក្រុ� ុមហ៊ុុ�នអាចអនុុវត្តតា
ត មដើ�ើម្បីី�រចនាផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមឌីីជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ។ ស្តតង់់ដារនេះ�ះណែ�នាំំជា
ដំំណើ�ើ រការជាបន្តតបន្ទាាប់់ដែ�លក្រុ� ុមហ៊ុុ�នអាចអនុុវត្តតា
ត ម ដើ�ើម្បីី�ផ្ដោ�ោតលើ�ើតម្រូ�ូវការរបស់់មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ជាចំំណុុចស្នូូលនៃ�ការរចនា។
�

200. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីអាជីី វកម្មម និិ ងសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2011។
201. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
202. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖
1.

ឧទាហរណ៍៍អំំ ពីីគំំនិិ តរបស់់ យុុវជនអំំ ពីី ការចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ

យុុវជនដែ�ល 5Rights និិ យាយជាមួួយចង់់ ឃើ�ើញចំំ ណុុចដូូចខាងក្រោ��មពីីក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន៖
  ច្បាាប់់ សហគមមានសង្គគតិិភាព
នៅ�ទូូទាំំងវេេទិិកា
ពេ�លវេេលាច្បាាស់់ លាស់់ សម្រា�ប់់ការរាយការណ៍៍
សមត្ថថភាពក្នុុ�ងការប្រា�ប់់ ជនរងគ្រោះ��ះ តើ�ើមានអ្វីី�
កើ�ើតឡើ�ើងចំំ ពោះ�ះការសម្លុុ�តធ្វើ�� ើបាបរបស់់ ពួួកគេ�។
ការដាក់់ស្លាាកខ្លឹឹ�មសារកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រ

ការហាមឃាត់់លើ�ើ ការបង្កករឱ្យយការរំំលោ�ភបំំ ពានរីីកដុះះ�ដាល
ការលេ�ចឡើ�ើងដែ�លចង្អុុ�លទៅ�អាកប្បបកិិរិយាល្អ
អ និិ ង
ិ
លើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតឱ្យយប្រើ�ើ�ការកំំណត់់ឯកជនភាពខ្ពពស់់។
ចំំ ណុុចបញ្ចចប់់ ច្បាាស់់ លាស់់ ចំំពោះ�ះដំំ ណើ�ើ រការបណ្តឹឹ� ងតវ៉ាា
គោ�លការណ៍៍ដែ�លសរសេ�រជាភាសាសាមញ្ញញៗ

វិិធីីងាយៗដើ�ើម្បីី�ដក
ខ្លឹឹ�មសារចេ�ញ
2.

ការណែ�នាំំពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារ និិងគោ�លការណ៍៍ធុុ រកិិច្ចចរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ អំំ ពីី ការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ ក្នុុ�ងវិិស័័យឯកជន203
វិិស័័យឯកជនក៏៏មានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�រ ហើ�ើយនេះ�ះគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយច្បាាស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
គោ�លនយោ�បាយពាក់់ព័័ន្ធធ។ ចំំណុុចមួួយចំំនួួន ដូូចជាការសម្លុុ�តធ្វើ�� បា
ើ បតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត, CSEA, ការគៃ�បន្លំំ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាដើ�ើម មាន
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌជាក់់លាក់់ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏មានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌត្រួ�ួតគ្នាាសម្រា�ប់់ ការចែ�ករំំលែ�ក
ការទទួួលខុុសត្រូ�វផ
ូ ងដែ�រ។
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងគោ�លការណ៍៍អាជីី វកម្មម ស្នើ�ើ�ឱ្យយអាជីី វកម្មមទាំំងអស់់ ៖
 បំំ ពេ�ញទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការគោ�រពសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងប្តេ�េជ្ញាាគាំំទ្រ� សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសរបស់់ កុុមារ។
 ចូូលរួ ួមចំំ ណែ�កក្នុុ�ងការលុុបបំំ បាត់់ពលកម្មមកុុមារ រួ ួមទាំំងសកម្មមភាពអាជីី វកម្មមទាំំងអស់់ និិ ងទំំនាក់់ទំំនងអាជីី វកម្មម។
 ផ្តតល់់ការងារសមរម្យយសម្រា�ប់់ កម្មមករវ័ ័យក្មេ�ង
េ ឪពុុកម្តាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំ។
 ធានានូូវការការពារ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ សកម្មមភាពអាជីី វកម្មម និិ ងកន្លែ�ែងនានា។
 ត្រូ�ូវប្រា�កដថាផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងស្វែ�ែងរកការគាំំទ្រ�សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារតាមរយៈៈពួួកគេ�។
 ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទីីផ្សាារ និិ ងការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លគោ�រព និិ ងគាំំទ្រ�សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ។
 គោ�រព និិ ងគាំំទ្រ�សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងបរិិស្ថាាន ព្រ�មទាំំងការទទួួលបាន និិ ងប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដីីធ្លីី� ។
 គោ�រព និិ ងគាំំទ្រ�សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ សន្តិិ�សុុខ។
 ជួួយការពារកុុមារដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ ដោ�យគ្រោះ��ះអាសន្នននានា។
 ពង្រឹ�ឹ ងកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ សហគមន៍៍ និិ ងរដ្ឋាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ការពារ និិ ងបំំ ពេ�ញសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ។

203. កាតព្វវកិិច្ចច និិ ងសកម្មមភាពលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងអាជីី វកម្មម, គណៈៈកម្មាាធិិ ការអន្តតរជាតិិនៃ�អ្ននកច្បាាប់់ និិ ងមូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2015។
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ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

3.

សូូមមើ�ើលសេ�ចក្ដីី� អធិិប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 16 (2013) អំំ ពីី កាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ រដ្ឋឋទាក់់ ទងនឹឹងផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�វិិស័័យអាជីី វកម្មមលើ�ើសិិទ្ធិិ�
កុុ មារ 204
នេះ�ះគឺឺជាការណែ�នាំំរបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារអំំពីីកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លរដ្ឋឋមានទាក់់ទងនឹឹ ងផលប៉ះះ�ពាល់់
នៃ�សកម្មមភាពអាជីី វកម្មម និិ ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ។

4.

សិិទ្ធិិ�កុុមារ និិងអាជីី វកម្មមដែ�លបានពន្យយល់់ 205
នេះ�ះគឺឺជាកំំណែ�ដែ�លងាយស្រួ�ួលអានរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិ ការសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 16 (2013) ស្តីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចរដ្ឋឋ
ិ ័យអាជីីវកម្មមលើ�ើសិិទ្ធិ�កុ
ទាក់់ទងនឹឹងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�វិស័
ិ ុមារ។

5.

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តី� ពីីសិិទ្ធិិ
ី
�កុុមារ និិងអាជីី វកម្មម206
ដោ�យបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ UNICEF, UN Global Compact និិ ង Save the Children, នេះ�ះគឺឺជាសំំណុំំ�នៃ�គោ�លការណ៍៍
គ្រ�ប់់ ជ្រុ� ុងជ្រោ��យ ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំក្រុ� ុមហ៊ុុ�នអំំពីីសកម្មមភាពពេ�ញលេ�ញដែ�លពួួកគេ�អាចធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ ទីីផ្សាារ និិ ង
សហគមន៍៍ ឱ្យយធ្វើ�� ើការគោ�រព និិ ងគាំំទ្រ�ដល់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ។

6.

កាតព្វវកិិច្ចច និិងសកម្មមភាពលើ�ើសិិទ្ធិិ�កុុមារ និិងអាជីី វកម្មម207
នេះ�ះជាការណែ�នាំំជាក់់ស្តែ�ែងសម្រា�ប់់ រដ្ឋឋនានាអំំពីីរបៀ�ៀបអនុុវត្តតគណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ សេ�ចក្តីី�
អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 16 (2013)។

7.

ស្តតង់់ ដារ IEEE 2089-2021 សម្រា�ប់់ ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌសេ�វាកម្មមឌីីជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ208
5Rights Foundation និិ ងសមាគមស្តតង់់ដារវិិស្វវករអគ្គិិ�សនីី និិ ងអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិក
(IEEE-SA) បានបង្កើ�ើ�តស្ដដង់់ ដារមួួយដែ�លណែ�នាំំពីីជំំហានជាក់់ស្តែ�ែងដែ�លក្រុ� ុមហ៊ុុ�នអាចអនុុវត្តតតាមដើ�ើម្បីី�រចនាផលិិ តផល និិ ង
សេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ។

8.

សៀ�ៀវភៅ�មគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍ UNICEF សម្រា�ប់់ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ - ការផ្តតល់់ សិិទ្ធិិ�
អំំ ណាចដល់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបច្ចេ�េកវិិជ្ជាាដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់មជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ កុុមារ209
នេះ�ះជាគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ UNICEF លើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�
ដល់់អាជីីវកម្មមក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងបំំ ពេ�ញការវាយតម្លៃ�ៃអំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់ពួួកគេ�ទាក់់ទងនឹឹងកុុមារ។ វាពិិពណ៌៌នាអំំពីីគោ�លបំំ ណង
សាវតារ និិងមុុខងាររបស់់ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ហើ�ើយផ្តតល់់នូូវសេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំ ំ និិងមតិិយោ�បល់់
លម្អិិ�តអំំពីីរបៀ�ៀបប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍នេះ�ះ។

9.

សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ - ការណែ�នាំំជាក់់ ស្តែ�ែងសម្រា�ប់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្ដដល់់សេ�វាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម និិងអន្តតរកម្មម210
នេះ�ះគឺឺជាការណែ�នាំំរបស់់ រដ្ឋាាភិិបាលចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសសម្រា�ប់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើឱ្យយវេេទិិការបស់់
ពួួកគេ�កាន់់ តែ�មានសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�លើ�ើក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�សម្ព័័�ន្ធធ ICT សម្រា�ប់់ កុុមារនៅ�លើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ដែ�លជាគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មឧស្សាាហកម្មមអឺឺរ៉ុុ�ប។

ិ ័ យអាជីី វកម្មមលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
204. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 16 (2013) ស្តីី�ពីីកាតព្វវកិិច្ចចរដ្ឋឋទាក់់ទងនឹឹ ងផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�វិស័
ិ ុមារ,
អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ឆ្នាំំ� 2013។
205. សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងអាជីី វកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានពន្យយល់់ , មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ និិ ងកម្មមវិិធីីសង្គ្រោះ��ះ�កុុមារ ឆ្នាំំ� 2015។
206. សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងគោ�លការណ៍៍អាជីី វកម្មម, United Nations Children's Fund, United Nations Global Compact and Save the កុុមារ ឆ្នាំំ� 2013។
207. កាតព្វវកិិច្ចច និិ ងសកម្មមភាពលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងអាជីី វកម្មម, គណៈៈកម្មាាធិិ ការអន្តតរជាតិិនៃ�អ្ននកច្បាាប់់ និិ ងមូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2015។
208. ស្តតង់់ដារ IEEE 2089-21 សម្រា�ប់់ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ, IEEE SA ឆ្នាំំ� 2021។
209. ការណែ�នាំំអំំពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ, មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2016។
210. សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ៖ ការណែ�នាំំជាក់់ស្តែ�ែងសម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម និិ ងអន្តតរកម្មម,
នាយកដ្ឋាានឌីី ជីីថល វប្បបធម៍៍ ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងកីីឡា ឆ្នាំំ� 2016។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
5

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន

10. របាយការណ៍៍របស់់ 5Rights Foundation - ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើពួួ កគេ�ដឹឹងថាជាកុុ មារដោ�យរបៀ�ៀបណា211
នេះ�ះគឺឺជារបាយការណ៍៍របស់់ 5Rights Foundation ដែ�លនិិ យាយអំំពីីការជជែ�កដេ�ញដោ�លលើ�ើការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់អាយុុ ការប៉ាាន់់ ប្រ�មាណ
និិ ងការធានា។
11. ក្រ�មរបស់់ ប្រ�ទេ�សអ៊ីី� តាលីីស្តីី�ពីី ការសម្លុុ�តធ្វើ�� ើបាបតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត212
នេះ�ះគឺឺជាក្រ�មផ្លូូ�វការរបស់់ រដ្ឋាាភិិបាលអ៊ីី�តាលីី ស្តីី�ពីីការសម្លុុ�តធ្វើ�� ើបាបតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (ជាភាសាអ៊ីី�តាលីី )។
12. សម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ឆាំងនឹឹងរូ
ូបអាសអាភាសកុុ មារ213
ំ
ិ ី សាស្រ្ត�តដែ�លត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យសម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មួួយចំំ នួួនប្រ�ឆាំង
របាយការណ៍៍នេះ�ះពណ៌៌នាអំំពីីវិធី
ំ នឹឹ ងសមាជិិ ករូូប
អាសអាភាសកុុមារនៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី និិ ងដំំ ណើ�ើ រការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់របស់់ ពួួកគេ� ហើ�ើយបន្ទាាប់់ មកដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក CSAM និិ ងការពារការបង្កើ�ើ�ត
ឬថែ�ទាំំគណនីីពាណិិជ្ជជករដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការចែ�កចាយ និិ ងការលក់់ CSAM លក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មម។
13. ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទលើ�ើកុុ មារតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តឆ្នាំំ� 2015214
របាយការណ៍៍នេះ�ះពីីសម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺជាការធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព
ចំំ ពោះ�ះការវាយតម្លៃ�ៃជាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តលើ�ើរូូបភាពរួ ួមភេ�ទរបស់់ កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញលក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មម ដែ�លបានបោះ�ះពុុម្ពព
ផ្សាាយក្នុុ�ងខែ�តុុលា ឆ្នាំំ� 2013 នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនៃ�សម្ព័័�ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អឺឺរ៉ុុ�ប។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើ ការបង្ហាាញពីីព័័ត៌៌មាន និិ ងតួួលេ�ខឆ្នាំំ� 2013
របាយការណ៍៍នេះ�ះក៏៏ពិិនិិត្យយមើ�ើលកត្តាាសំំ ខាន់់ ៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះផងដែ�រ។
14. សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសជាសកលស្តីី�ពីី សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ215
នេះ�ះគឺឺជាសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសរបស់់ គណៈៈកម្មាា ការអ៊ិិ�នធឺឺ ណិិតដែ�លមានគោ�លបំំ ណងសម្រ�បសម្រួ�ួលភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ លើ�ើ
បេ�សកកម្មមរួ ួមនៃ�ការដណ្តើ�ើ� មយកជើ�ើងឯកលើ�ើបុុព្វវហេ�តុុការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
15. UNICEF នៃ�ការអនុុ វត្តតសន្យាាបីីវគ្គគរបស់់ អាល់់ បានីី 216
នេះ�ះជាករណីីសិិ ក្សាាពីីប្រ�ទេ�សអាល់់ បានីី ។ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងទំំនាក់់ទំំនងកំំពូូលចំំ នួួនប្រាំ� ំ បានចូូលរួ ួមក្នុុ�ងដំំ ណើ�ើ រការចូូលរួ ួម
ិ ា បនបត្រ�អេ�ឡិិចត្រូ�និ
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំឧស្សាាហកម្មម ដែ�លត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្សាាយដោ�យអាជ្ញាាធរជាតិិសម្រា�ប់់វិញ្ញា
ូ ិ ក និិ ង
សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
16. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ OECD សម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់ សេ�វាឌីី ជីីថល217
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ នេះ�ះមានគោ�លបំំ ណងបំំ ពេ�ញបន្ថែ�ែមនូូវអនុុសាសន៍៍ របស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាស្តីី�ពីីកុុមារនៅ�ក្នុុ�ងបរិិស្ថាានឌីី ជីីថល
[FOOTNOTE 2] និិ ងគាំំទ្រ�ដល់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាកម្មមឌីី ជីីថល នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់
កុុមារដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ក្នុុ�ងការកំំណត់់ពីីរបៀ�ៀបការពារ និិ ងគោ�រព សិិ ទ្ធិ�ិ សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ង
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់ កុុមារ។

211. តើ�ើពួួកគេ�ដឹឹ ងថាជាកុុមារដោ�យរបៀ�ៀបណា? 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។
212. បទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ ការការពារអនីី តិិជនសម្រា�ប់់ការបង្កាា រនិិ ងភាពផ្ទុុ�យគ្នាានៃ�បាតុុភូូតនៃ�ការសម្លុុ�តធ្វើ�� ើបាបតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត Gazzetta Ufficiale ឆ្នាំំ� 2017 ។
213. ការទិិញយករបស់់ អ្ននកជំំ នួួញតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងការតាមដានការអនុុវត្តតល្អប្រ�សើ�ើ
រ ដើ�ើម្បីី�ជួួយកាត់់បន្ថថយការរីីកសាយនៃ�រូូបភាពអាសអាភាសកុុមារលក្ខខណៈៈ
អ
ពាណិិជ្ជជកម្មម, មជ្ឈឈមណ្ឌឌលអន្តតរជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងទទួួលរងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច ឆ្នាំំ� 2016។
214. ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញEuropol ឆ្នាំំ� 2015។
215. សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសជាសកលស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គណៈៈកម្មាា ការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតឆ្នាំំ� 2019។
216. កម្មមវិិធីីសម្រា�ប់់ការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតនៅ�អាល់់ បានីី មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
217. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ OECD សម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាឌីី ជីីថល, OECD, 2021 ។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“យើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�� ើកំំណែ�ទម្រ�ង់់បណ្ដាា ញសង្គគម
ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្រា�ប់់កុុមារដែ�លរស់់ នៅ�មាន
ពិិការភាព។ យើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�� ើឱ្យយ...ការប្រើ��ើប្រា�ស់់
អ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តជាភាសាសញ្ញាា មានភាពសាមញ្ញញ
ដូូ ច្នេះ�ះ�យើ�ើងជាមនុុ ស្សសថ្លលង់់ អាចប្រើ��ើវេ�ទិិកា
ឌីី ជីីថលបាន»។
- តង់់ ហ្សាានីី, 15

"ខ្ញុំ��សូ
ំ ូមជូូនពរឱ្យយកុុមារ [នៅ�តំំបន់់ជនបទ]
អាចទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�អ៊ីី�នធឺឺ ណិិ ត
ដូូចអ្ននកដទៃ�ដែ�រ"។
- ម៉ាាឡេ�ស៊ីី� , 13

109

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

6

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល

អ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការសម្រា�ប់់ និិងជាមួួ យកុុ មារ និិងវិិស័័យអាជីី វកម្មម រួ ួមទាំំងឧស្សាាហកម្មមបច្ចេ�េកវិិទ្យាា គួួ រតែ�ទទួួលបានការ
បណ្តុះះ� �បណ្តាា លដែ�លរួ ួមបញ្ចូូ�លពីីរបៀ�ៀបដែ�លបរិិយាកាសឌីី ជីីថលប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារក្នុុ�ងបរិិបទជាច្រើ��ើន វិិធីីដែ�ល
កុុ មារអនុុ វត្តតសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងបរិិយាកាសឌីី ជីីថល និិងរបៀ�ៀបដែ�លពួួ កគេ�ចូូ លប្រើ��ើ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា។ ពួួ កគេ�ក៏៏ គួួរតែ�
ទទួួលបានការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លស្តីី�ពីី ការអនុុ វត្តតស្តតង់់ ដារសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសអន្តតរជាតិិចំំ ពោះ�ះមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលផងដែ�រ។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានា
ថា ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លមុុ នសេ�វាកម្មម និិងក្នុុ�ងសេ�វាកម្មមទាក់់ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ ជូូនសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំនាញដែ�ល
ធ្វើ�� ើការនៅ�គ្រ�ប់់ កម្រិ�ិ តនៃ�ការអប់់ រំំ ដើ�ើម្បីី�គាំទ្រ�ដល់
ំ
់ ការអភិិវឌ្ឍឍចំំ ណេះ�ះដឹឹង ជំំ នាញ និិងការអនុុ វត្តតរបស់់ ពួួកគេ�។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021), កថាខណ្ឌឌ 33218

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាថាអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ ដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសេ�វាកម្មមទាក់់ទងនឹឹ ងកុុមារ រួ ួមទាំំងរដ្ឋាាភិិបាល ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ យុុត្តិិ�ធម៌៌ សុុខភាព
និិ ងសុុខុុមាលភាព អ្ននកនយោ�បាយ និិ ងមន្ត្រី�ី� រាជការ ព្រ�មទាំំងបច្ចេ�េកវិិទ្យាារចនាទាំំងនោះ�ះ មានការយល់់ ដឹឹងល្អអអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។
អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។

6a. ផ្តតល់់ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល ការអភិិវឌ្ឍឍជំំនាញ និិងការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកពាក់់ព័ន្ធ
ធ ង
ែ សុុវត្ថិិភា
័ ទាំ
ំ អស់់នៃ�ផ្នែ�ក
� ពកុុមារតាម
ប្រ�ព័ន្ធ
ធ នឡាញ
័ អ
ចាប់់ ពីីអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបដំំ បូូងរហូូតដល់់ ចៅ�ក្រ�ម តួួអង្គគទាំំងអស់់ នៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់អនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងអ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតដូូចជា ផ្នែ�ែកអប់់ រំឬ
ំ សុុខភាព ត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ពួួកគេ�គួួរតែ�ទទួួល
បានការបណ្តុះះ��បណ្តាា លយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ រួ ួមទាំំងអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាក់់ទងនឹឹ ងតួួនាទីីជាក់់លាក់់
របស់់ ពួួកគេ� របៀ�ៀបយល់់ អំំពីីឥរិិយាបថបំំ ពាន និិ ងរបៀ�ៀបផ្តតល់់លទ្ធធភាពទទួួលបានការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះ។

6b. ផ្តតល់់ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លឯកទេ�សសម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ�ផ្លូូ�វចិិត្តត-សង្គគម និិងការកំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណសញ្ញាាស្ដីី�ពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិភា
� ព
កុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
ធ នឡាញពេ�ញលេ�ញ។
័ អ
ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព អ្ននកអនុុវត្តតដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�វូ ទទួួលបានការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា លស្តីី�ពីីការការពារនិិ ងគោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារ និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្តីី�ពីីការប្រឹ�ឹ ក្សាាជាមួួយកុុមារនិិ ងគ្រួ�ួសារ។
ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លមានស្រា�ប់់ សម្រា�ប់់ការ
ការពារកុុមារ។ អ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារក្នុុ�ងវិិស័័យអប់់ រំំ សុុខភាព សហគមន៍៍ និិ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាន
បណ្តុះះ��បណ្តាា លឱ្យយស្គាាល់់ ពីីសញ្ញាា និិ ងរោ�គសញ្ញាាស្ដីី�ពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

6c. បង្កើ��ត
ើ គ្រោ��ងការណ៍៍នៃ�ការអប់់រំកម្រិ�ិ
ំ តឧត្តតមសិិក្សាា។

ិ និ ង
វគ្គស្តីពីសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគួរតែបង្កើតជាផ្នែកចាំបាច់ នៃការបង្រៀន ការងារសង្គម ការងារសុខភាព ចិ ត្តវទ្យា
កម្មវិធីសិក្សាសញ្ញា បត្រដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ និ ងឯកជន ឬស្ថា ប័ នអប់ រ។
ំ មានតម្រូវការសម្រាប់
ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំអំពីប្រសិទភា
្ធ ពនៃការបង្រៀននេះ ដោយម�ើលឃ�ើញពីភាពជ�ឿនល�ឿននៃការបណ្ដុះបណ្ដា លស្ដីពីសុវត្ថិភាព
កុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និ ងបញ្ហាដែលកំពុងក�ើតមាន។ កម្មវិធីសិក្សាគួរគ្របដណ្ត ប់ គ្រប់ ល�ើ ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ ស្ដីពីសុវត្ថិភាព
កុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ។ 

ិ ា ជីីវៈៈ។
6d. ជំំរុ ុញការអភិិវឌ្ឍឍវិជ្ជា

កម្មមវិិធីីអប់់ រំប
ំ ន្តតស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងការការពារកុុមារសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការក្នុុ�ងវិិស័័យពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹ ងត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ពិិនិិត្យយមើ�ើលនិិ ងធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាទៀ�ៀងទាត់់ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាល្បឿ�ឿ�នឱ្យយទាន់់ ជាមួួយនឹឹ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លកំំពុុង
រីីកចម្រើ��ើន និិ ងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យឧបសគ្គគ និិ ងកង្វវល់់ ថ្មីី� ៗនៅ�ពេ�លវាក្លាាយជាបញ្ហាាជាក់់ស្តែ�ែង។

218. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការបណ្តុះ�ះ �បណ្តា
ា ល

6

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លដៅ�៖

A

ផ្តតល់់ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល ការអភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញ និិងការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធទាំ
ធ ង
ែ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ំ អស់់នៃ�ផ្នែ�ក
ប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ

ចាប់់ ពីីអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបដំំ បូូងរហូូតដល់់ ចៅ�ក្រ�ម តួួអង្គគទាំំងអស់់ នៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់អនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងអ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតដូូចជា ផ្នែ�ែកអប់់ រំឬ
ំ សុុខភាព ត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ពួួកគេ�គួួរតែ�ទទួួល
បានការបណ្តុះះ��បណ្តាា លយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ រួ ួមទាំំងអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាក់់ទងនឹឹ ងតួួនាទីីជាក់់លាក់់
របស់់ ពួួកគេ� របៀ�ៀបយល់់ អំំពីីឥរិិយាបថបំំ ពាន និិ ងរបៀ�ៀបផ្តតល់់លទ្ធធភាពទទួួលបានការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

4.
5.
6.

កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណវិិជ្ជាាជីី វៈៈ និិ ងទំំនាក់់ទំំនងចាំំបាច់់ ទាំង
ំ អស់់ ដែ�លអាចនឹឹ ងត្រូ�ូវការការបណ្តុះះ��បណ្តាា លអំំពីី
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឧបករណ៍៍ជំំ នួួយ 1 ខាងក្រោ��មអាចជួួយក្នុុ�ងរឿ�ឿងនេះ�ះ (សូូមមើ�ើលទំំព័័រ 119)។
ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្មមវិិធីីបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លដែ�លមានស្រា�ប់់ ហើ�ើយពិិចារណាថាចំំ ណុុចណា និិ ងកម្រិ�ិ តណាដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយ
មានការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញលម្អិិ�ត (សូូមមើ�ើលធនធានខាងក្រោ��ម)។
គណៈៈកម្មាា ការ ឬការបណ្តុះះ��បណ្តាា លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�លមានស្រា�ប់់ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងវិិស័័យ
នេះ�ះ។ ឯកសារទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹ ងត្រូ�ូវបានចែ�ករំំលែ�កនៅ�លើ�ើវិិន័័យទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
ប្រ�កបដោ�យគុុណភាពខ្ពពស់់។
ិ ័ យទាំំងឡាយគឺឺជាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�ការបញ្ចចប់់ ដោ�យជោ�គជ័័ យ។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថា គុុណវុ ុឌ្ឍិិ�ក្នុុ�ងវិស័
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាឯកសារបណ្តុះះ��បណ្តាា លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាទៀ�ៀងទាត់់ និិ ងគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើគ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាព
ទាំំងអស់់ នៃ�សកម្មមភាពអនឡាញរបស់់ កុុមារ៖ ខ្លឹឹ�មសារ ទំំនាក់់ទំំនង ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត និិ ងហានិិ ភ័័យពាណិិជ្ជជកម្មម។
ពិិចារណាអំំពីីរបៀ�ៀបរួ ួមបញ្ចូូ�លសំំ ឡេ�ង និិ ងមតិិរបស់់ កុុមារ និិ ងយុុវជនក្នុុ�ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល។219

219. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ ម៉ូូ�ដែ�ល Lundy នៃ�ការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារ, គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2007។
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6

B

ផ្តតល់់ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លឯកទេ�សសម្រា�ប់់ ការគាំំទ្រ�ផ្លូូ�វចិិត្តត-សង្គគម និិងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណសញ្ញាាស្ដីី�ពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញពេ�ញលេ�ញ។

ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព អ្ននកអនុុវត្តតដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�វូ ទទួួលបានការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា លស្តីី�ពីីការការពារនិិ ងគោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារ និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្តីី�ពីីការប្រឹ�ឹ ក្សាាជាមួួយកុុមារនិិ ងគ្រួ�ួសារ។
ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លមានស្រា�ប់់ សម្រា�ប់់ការ
ការពារកុុមារ។ អ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារក្នុុ�ងវិិស័័យអប់់ រំំ សុុខភាព សហគមន៍៍ និិ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាន
បណ្តុះះ��បណ្តាា លឱ្យយស្គាាល់់ ពីីសញ្ញាា និិ ងរោ�គសញ្ញាាស្ដីី�ពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដោ�យស្វែ�ែងយល់់ អំំពីីអាកប្បបកិិរិយា
ិ
បំំ ពាន និិ ងរបៀ�ៀបផ្តតល់់លទ្ធធភាពទទួួលបានការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.

កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវការការបណ្តុះះ��បណ្តាា លសម្រា�ប់់ ការគាំំទ្រ�ផ្លូូ�វចិិ ត្តត-សង្គគម និិ ង CSEA។
កំំណត់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លដែ�លបានសាកល្បបងយ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ ទាំំងកម្រិ�ិ តអន្តតរជាតិិ ឬក្នុុ�ងតំំបន់់ (សូូមមើ�ើល
ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ឯកសារយោ�ង 1-4 ខាងក្រោ��ម)។
ធានាថាធនធានថវិិកា និិ ងពេ�លវេេលាគឺឺជាអាទិិភាពសម្រា�ប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល CSEA។
កំំណត់់ពីីពេ�លវេេលា និិ ងរបៀ�ៀបដែ�លការបណ្តុះះ��បណ្តាា លនឹឹ ងត្រូ�ូវបានចែ�កចាយ ពិិនិិត្យយ និិ ងកែ�លម្អអ។
ពិិចារណាអំំពីីរបៀ�ៀបរួ ួមបញ្ចូូ�លសំំ ឡេ�ង និិ ងមតិិរបស់់ កុុមារ និិ ងយុុវជនក្នុុ�ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល។220
បង្កើ�ើ�ត KPI សម្រា�ប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លកម្លាំំ�ងពលកម្មម ដែ�លត្រូ�ូវតែ�វាយតម្លៃ�ៃ និិ ងរាយការណ៍៍ជាប្រ�ចាំំ។

220. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ ម៉ូូ�ដែ�ល Lundy នៃ�ការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារ, គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2007។
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6

បង្កើ�� ត
តឧត្តតមសិិក្សាា។
ើ គ្រោ��ងការណ៍៍នៃ�ការអប់់ រំកម្រិ�ិ
ំ

C

ិ ា។ និិ ង
វគ្គគស្ដីី�ពីីសុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តជាផ្នែ�ែកចាំំបាច់់នៃ�ការបង្រៀ��ៀន ការងារសង្គគម ការងារសុុខភាព ចិិត្តវិត ទ្យា
កម្មមវិិធីីសិិក្សាាសញ្ញាាបត្រ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងសាកលវិិទ្យាាល័័ យរដ្ឋឋ និិ ងឯកជន ឬស្ថាាប័័ នអប់់ រំ។
ំ មានតម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជាប្រ�ចាំំអំំពីីប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការបង្រៀ��ៀននេះ�ះ ដោ�យមើ�ើលឃើ�ើញពីីភាពជឿ�ឿនលឿ�ឿននៃ�ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិងបញ្ហាាដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាន។ កម្មមវិិធីីសិិក្សាាគួួរគ្រ�បដណ្តតប់់ គ្រ�ប់់លើ�ើទិដ្ឋឋ
ុ ភាពកុុមារ
ិ ភាពទាំំងអស់់ស្ដីី�ពីីសុវត្ថិិ�
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ងគោ�លការណ៍៍នេះ�ះ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

ប្រ�សិិ នទេ� ជាឧទាហរណ៍៍ វានឹឹ ងជួួយរកមើ�ើលធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ឯកសារយោ�ង 1 (ខាងក្រោ��ម)។

ិ ា ជីីវៈៈ។
ជំំ រុ ុញការអភិិវឌ្ឍឍវិជ្ជា

D

កម្មមវិិធីីអប់់ រំប
ំ ន្តតស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងការការពារកុុមារសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការក្នុុ�ងវិិស័័យពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹ ងត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ពិិនិិត្យយមើ�ើលនិិ ងធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាទៀ�ៀងទាត់់ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាល្បឿ�ឿ�នឱ្យយទាន់់ ជាមួួយនឹឹ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លកំំពុុង
រីីកចម្រើ��ើន និិ ងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យឧបសគ្គគ និិ ងកង្វវល់់ ថ្មីី� ៗនៅ�ពេ�លវាក្លាាយជាបញ្ហាាជាក់់ស្តែ�ែង។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.

ិ នៃ�ជីី វិត
ិ ការងាររបស់់ អ្ននកជំំ នាញ ហើ�ើយ
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាការបណ្តុះះ��បណ្តាា លមានផ្ដដល់់ ជូូនពេ�ញមួួយវដ្តតជីីវិត
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល និិ ងក្នុុ�ងតួួនាទីីរបស់់ អ្ននកជំំ នាញ។
កំំណត់់ឱកាសសម្រា�ប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លបន្ថែ�ែម។
បង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីសិិក្សាាសម្រា�ប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លដែ�លគាំំទ្រ�ការរៀ�ៀនសូូត្រ�កាន់់ តែ�លម្អិិ�ត ឬ 'ការរៀ�ៀនសូូត្រ�បន្ថែ�ែម (topup)' (សូូមមើ�ើលធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀត សម្រា�ប់់ ឯកសារយោ�ង 1-4 ខាងក្រោ��ម)។
ពិិចារណាអំំពីីរបៀ�ៀបរួ ួមបញ្ចូូ�លសំំ ឡេ�ង និិ ងមតិិរបស់់ យុុវជនក្នុុ�ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល។221

221. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ ម៉ូូ�ដែ�ល Lundy នៃ�ការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារ, គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2007។
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របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖
ិ �លក្នុុ�ងនោះ�ះការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលអាចនឹឹងសម្រួ�ួល ឬរារាំំ ងដល់់ការស៊ើ�ើ� បអង្កេ�េត និិង
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�កំំ ណត់់ពីីវិធីីដែ
ិ នការបង្កាា រ ការអនុុ វត្តត និិងដំំ ណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំង
ការកាត់់ ទោ�សឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំងនឹឹងកុ
ុ មារ និិងចាត់់ វិធា
ំ
កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការជាមួួ យដៃ�គូូ អន្តតរជាតិិផងដែ�រ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�ផ្តតល់់ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លឯកទេ�សសម្រា�ប់់ មន្ត្រី�ី�អនុុ វត្តតច្បាាប់់
ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា និិងចៅ�ក្រ�មទាក់់ ទងនឹឹងការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�កុុមារ ជាពិិសេ�សពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល រួ ួមទាំំងតាមរយៈៈ
កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការអន្តតរជាតិិផងដែ�រ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021), កថាខណ្ឌឌ 47222

222. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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6

ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖

1.

បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយវិិជ្ជាាជីីវៈៈដែ�លអាចទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីី ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លជាក់់ លាក់់ និិងប្រ�ធានបទដែ�លត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យ

វាត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការកំំណត់់ថាតើ�ើការបណ្តុះះ��បណ្តាា លដែ�លមានស្រា�ប់់ គឺឺសមរម្យយ និិ ងពាក់់ព័័ន្ធធឬអត់់សម្រា�ប់់
អ្ននកជំំ នាញក្នុុ�ងយុុត្តាាធិិការរបស់់ អ្ននក និិ ងដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាកន្លែ�ែងណាដែ�លមានចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ង។ នេះ�ះគឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការសម្រេ��ចបាននូូវ
ដំំ ណើ�ើ រការ A ('ផ្តតល់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ការអភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញ និិ ងការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ ចំំពោះ�ះផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ')។
វិិជ្ជាាជីីវៈៈ

ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល
សម្រា�ប់់ បញ្ហាា
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ទាំំងអស់់ និិង 4C
នៃ�ហានិិភ័័ យ

វគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល
ស្តីី�ពីីគោ�លការណ៍៍
ការពារ និិង
សុុវត្ថិិ�ភាព

ការទទួួលស្គាាល់់
បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ

ការយល់់ ដឹឹងអំំពីី អាកប្បប
កិិរិិយារបស់់ ជនល្មើ�ើ� ស
និិងការស្តាា រនីីតិិសម្បបទា

ការផ្តតល់់ ប្រឹ�ឹក្សាា

ការគាំំទ្រ�
ជនរងគ្រោះ��ះ

ចៅ�ក្រ�ម
[កំំណត់់ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា លដែ�ល
មានស្រា�ប់់ ឬកំំណត់់
ចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ង]

ការអនុុ វត្តតច្បាាប់់

បុុ គ្គគលិិកសង្គគម

បុុ គ្គគលិិក
សុុខាភិិបាល
គ្រូ� ូ

កម្មមករនៅ�ក្នុុ�ង
មជ្ឈឈដ្ឋាាន
សហគមន៍៍
អ្ននកចិិត្តតសាស្រ្ត�ត

ផ្សេ�េងៗ
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6

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖
មានឧទាហរណ៍៍ជាច្រើ�ើ�នអំំពីីម៉ូូ�ឌុុលបណ្តុះះ��បណ្តាា លដែ�លមាននៅ�លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតសម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមអ្ននកជំំ នាញផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ ការណែ�នាំំ វគ្គគ
បណ្ដុះះ��បណ្ដាា លថ្នាាក់់ឧត្តតមសិិ ក្សាានិិ ងវគ្គគបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លជាបន្តតបន្ទាាប់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនដល់់អ្ននកជំំ នាញជាច្រើ�ើ�ន រួ ួមទាំំងគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន/
អ្ននកអប់់ រំំ អ្ននកអនុុវត្តតច្បាាប់់ បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកយុុត្តិិ�ធម៌៌ បុុគ្គគលិិកសង្គគមនិិ ងយុុវជន អ្ននកជំំ នាញថែ�ទាំំសុុខភាព សមាជិិ កសភា មន្ត្រី�ី� រាជការ
អ្ននកធ្វើ�� ើការខាងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា (រួ ួមទាំំងអ្ននកសរសេ�រកម្មមវិិធីីកុំំ�ព្យូូទ័័
ូ ំ ពោះ�ះអភិិបាលកិិច្ចច) និិ ងនិិ យតករក្នុុ�ង
� រ អ្ននករចនា UX និិ ង អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
វិិស័័យពាក់់ព័័ន្ធធ។
1.

ធនធានសម្រា�ប់់ គ្រូ�ប
ូ ង្រៀ��ៀន បុុ គ្គគលិិកសង្គគម និិងយុុវជន
សូូមមើ�ើល NSPCC អំំពីីការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។ អ្ននកដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារ និិ ងយុុវជនត្រូ�វដឹ
ូ ឹ ងពីី
អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ប្រ�សិិ នបើ�ើកុុមារមករកពួួកគេ�សួួរនាំំអំំពីីអ្វីី�មួួយដែ�លពួួកគេ�បានឃើ�ើញនៅ�លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។ វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា លនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកជំំ នាញឱ្យយមានអារម្មមណ៍៍ថាមានទំំនុុកចិិ ត្តតក្នុុ�ងការរក្សាាកុុមារឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងមុុននៅ�លើ�ើ
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។223

2.

ធនធានសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំនាញថែ�ទាំំសុុខភាព
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ eIntegrity សម្រា�ប់់ អ្ននកជំំ នាញថែ�ទាំំសុុខភាព (ការការពារកុុមារ និិ ង
យុុវជន) និិ យាយអំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹ ង និិ ងសមត្ថថភាពដែ�លអ្ននកជំំ នាញផ្នែ�ែកថែ�ទាំំសុុខភាពនិិ ងសង្គគមត្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�ការពារសុុខុុមាលភាព
របស់់ កុុមារ។ វាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យសមាគមនៃ�ស្ថាាប័័ នជំំនាញដែ�លដឹឹ កនាំំដោ�យមហាវិិទ្យាាល័័ យវិិទ្យាាពេ�ទ្យយកុុមារ និិ ងសុុខភាព
កុុមារ (Royal College of Paediatrics and Child Health)។224
វគ្គគសិិ ក្សាាស្តីី�ពីីការការពារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតនេះ�ះត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ ប្លលង់់ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសសម្រា�ប់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លនៅ�ក្នុុ�ង
តំំបន់់ នេះ�ះ ដែ�លជាឯកសារអន្តតរមហាវិិទ្យាាល័័ យស្ដីី�ពីីការការពារកុុមារ និិ ងយុុវជន៖ តួួនាទីី និិ ងសមត្ថថភាពសម្រា�ប់់ បុុគ្គគលិិកថែ�ទាំំ
សុុខភាព (ឆ្នាំំ� 2019)។225 ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ប្រ�ធានបទនេះ�ះគឺឺពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ងអ្ននកជំំ នាញថែ�ទាំំសុុខភាព និិ ងសង្គគមទូូទាំំង
ពិិភពលោ�ក។226

3.

223.
224.
225.
226.
227.

ធនធានសម្រា�ប់់ ការអនុុ វត្តតច្បាាប់់ 227
ICMEC ផ្តតល់់ឱកាសបណ្តុះះ��បណ្តាា ល និិ ងវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា លផ្សេ�េងៗគ្នាាជាច្រើ�ើ�នដូូចជា៖
•

សារៈៈសំំ ខាន់់ នៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាសម្រ�បសម្រួ�ួលបញ្ហាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងកុុមារ

•

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិតកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់

•

បច្ចេ�េកវិិទ្យាាទំំនើ�ើ ប

•

មូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�នៃ�ការឆ្លើ�ើ�យតបចំំ ពោះ�ះបញ្ហាាកុុមារដែ�លបាត់់ខ្លួួ�ន។

សេ�ចក្ដីី�ផ្ដើ�ើ�មអំំពីីការការពារ និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លការការពារកុុមារ, អង្គគការសមាគមជាតិិសម្រា�ប់់ការទប់់ ស្កាាត់់អំំពើ�ើឃោ�រឃៅ�ចំំ ពោះ�ះកុុមារ។
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំ នាញថែ�ទាំំសុុខភាព eIntegrity។
ការការពារកុុមារ និិ ងយុុវជន - តួួនាទីី និិ ងសមត្ថថភាព, មហាវិិទ្យាាល័័ យវិិទ្យាាពេ�ទ្យយកុុមារ និិ ងសុុខភាពកុុមារឆ្នាំំ� 2019។
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំ នាញថែ�ទាំំសុុខភាព, eIntegrity។
ការកសាងសមត្ថថភាពសកលដើ�ើម្បីី�រក្សាាកុុមារឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាពពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់, មជ្ឈឈមណ្ឌឌលអន្តតរជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងកុុមារដែ�លទទួួលរងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច
(Centre for Missing & Exploited Children) ឆ្នាំំ� 2015 និិ ងធនធាន ICMEC, មជ្ឈឈមណ្ឌឌលអន្តតរជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងកុុមារដែ�លទទួួលរងការ
កេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច។
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< ផ្នែ�ែកមុុន
6

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការបណ្តុះ�ះ �បណ្តា
ា ល

4.

អំំ ពើ�ើហឹឹង្សាាផ្អែ�ែកលើ�ើយេ�នឌ័័ រនៅ�ណាមីីប៊ីី� ៖ ការវាយតម្លៃ�ៃការរុ ុករក និិងការរៀ�ៀបចំំ ប្លលង់់នៃ�សេ�វាកម្មមឆ្លើ��ើយតប GBV នៅ� Windhoek
ឆ្នាំំ� 2016228
អង្គគភាពការពារអំំពើ�ើហឹឹង្សាាផ្អែ�ែកលើ�ើយេ�នឌ័័ រ (GBV) របស់់ ប្រ�ទេ�សណាមីីប៊ី�ី (GBVPU) និិ ងកម្មមវិិធីីបណ្តុះះ��បណ្តាា លសាក្សីី�សម្រា�ប់់ កុុមារ
ផ្តតល់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លដល់់ អ្ននកស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា ចៅ�ក្រ�ម និិ ងបុុគ្គគលិិកសង្គគម(កម្លាំំ�ងការងារការពារកុុមារ) ដើ�ើម្បីី�ធានា
បាននូូវការគាំំទ្រ�ពីីដើ�ើ មដល់់ ចប់់ឱ្យយបានកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើងសម្រា�ប់់ ជនរងគ្រោះ��ះ។ GBVPU គឺឺមានលទ្ធធភាពទទួួលបានសម្រា�ប់់ ជន
ិ ី ប្រ�តិិបត្តិិ�ការស្តតង់់ដារសម្រា�ប់់
ពិិការ ដោ�យមានបន្ទទប់់ សម្ភាាសជាវីីដេ�អូូដែ�លងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារ និិ ងត្រូ�ូវបានណែ�នាំំដោ�យនីី តិិវិធី
GBV/VAC។

5.

ិ ័ យយុុត្តិិ�ធម៌៌229
ធនធានសម្រា�ប់់ វិស័
គម្រោ��ង EndOCSEA របស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�បផ្តតល់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លសម្រា�ប់់ ចៅ�ក្រ�ម និិ ងព្រះ�ះរាជអាជ្ញាាអំំពីី CSEA។

6.

ធនធានទូូទៅ�
គណៈៈកម្មមការគ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារ Queensland បានបង្កើ�ើ�តម៉ូូ�ឌុុលស្ដីី�ពីីការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។230

ិ និិ ង
228. អំំពើ�ើហឹឹង្សាាផ្អែ�ែកលើ�ើយេ�នឌ័័ រនៅ�ណាមីី ប៊ី�ី ៖ ការវាយតម្លៃ�ៃការរុ ុករក និិ ងការរៀ�ៀបចំំ ប្លឹឹ� ងសេ�វាកម្មមឆ្លើ�ើ�យតប GBV នៅ� Windhoek, ជនរងគ្រោះ��ះ 2 អ្ននករស់់ រានមានជីី វិត
UNAIDS, 2016 ។
229. បញ្ចចប់់ ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2021។
230. ម៉ូូ�ឌុុលស្ដីី�ពីីការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត, គណៈៈកម្មមការគ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារ Queensland, ឆ្នាំំ� 2022។
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ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“នៅ�លើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត មនុុ ស្សសម្នាាចែ�ករំំលែ�ក
ព័័ ត៌៌មានរបស់់ ពួួកគេ�... វាអាចមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ប្រ�សិិ នបើ�ើមនុុ ស្សសមានចេ�តនាមិិនល្អអអាច
ចូូ លមើ�ើលនិិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ វាបាន»។
- ប្រេ��ស៊ីី� ល, 13

“តើ�ើអ្ននកដទៃ�ប្រើ��ើទិិន្ននន័័ យរបស់់ ខ្ញុំ��ដើំ �ើម្បីី�លុុយ
ឬ?”
- ក្រូ�ូអាត 12
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

7

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការអប់់រំំ

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ផ្តតល់់ និិងគាំំទ្រ�ដល់់ការបង្កើ�� ើតខ្លឹឹ�មសារឌីី ជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ និិងខ្លឹឹ�មសារផ្តតល់់ សិិទ្ធិិ�អំំណាចដល់់ កុុមារ
ស្រ�បតាមការវិិវត្តតនៃ�សមត្ថថភាពរបស់់ កុុមារ និិងធានាថាកុុ មារអាចទទួួលបានព័័ ត៌៌មានចម្រុះ�ះ�ជាច្រើ��ើន រួ ួមទាំំងព័័ត៌៌មានដែ�ល
ិ និិងនយោ�បាយ ព្រ�មទាំំងសិិទ្ធិិ�កុុមារ។
ធ្វើ�� ើឡើ�ើងដោ�យស្ថាាប័័ នសាធារណៈៈ អំំ ពីី វប្បបធម៌៌ កីីឡា និិង សិិល្បៈៈ� សុុខភាព កិិច្ចចការស៊ីី� វិល
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់ ការផលិិត និិងការផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារទាំំងនោះ�ះដោ�យប្រើ��ើទម្រ�ង់់ ជាច្រើ��ើន ព្រ�មទាំំងពីី ប្រ�ភព
ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិជាច្រើ��ើន រួ ួមទាំំងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ ត៌៌មាន ស្ថាាប័័ នផ្សសព្វវផ្សាាយ សារមន្ទីី�រ បណ្ណាាល័័ យ ព្រ�មទាំំងស្ថាាប័័នអប់់ រំំ
វិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិងវប្បបធម៌៌ ផងដែ�រ។ ជាពិិសេ�សពួួ កគេ�គួួ រតែ�ខិិតខំំ ពង្រឹ�ឹងការផ្តតល់់ខ្លឹឹ� មសារចម្រុះ�ះ� ដែ�លអាចចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ បាន
និិងមានប្រ�យោ�ជន៍៍សម្រា�ប់់កុុមារដែ�លមានពិិការភាព និិងកុុ មារដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុមជនជាតិិភាគតិិចផ្នែ�ែកជាតិិពន្ធធ ភាសា
ជនជាតិិដើ�ើ មភាគតិិច និិងក្រុ� ុមជនជាតិិភាគតិិចដទៃ�ទៀ�ៀត។ លទ្ធធភាពទទួួលបានព័័ ត៌៌មានពាក់់ ព័័ន្ធធ ជាភាសាដែ�លកុុ មារយល់់
អាចមានឥទ្ធិិ�ពលវិិជ្ជជមានយ៉ាាងសំំ ខាន់់ ទៅ�លើ�ើសមភាព។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធីី ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 51 និិ ង 52231

គោ�លបំំ ណង៖
ិ មាននៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលដើ�ើម្បីី�ជាប្រ�ភពនៃ�ការកម្សាាន្តត ព័័ត៌៌មាន និិ ងការសិិ ក្សាាសម្រា�ប់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ង
ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជាវិជ្ជជ
បរិិយាកាសមានសុុវត្ថិិ�ភាពមួួយ។
អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។

7a. តែ�ងតាំំងអ្ននកដឹឹកនាំផ្នែំ �ក
ែ ការពារកុុមារ

ិ ី ការពារ
សាលានីី មួួយៗត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងអ្ននកដឹឹ កនាំំផ្នែ�ែកការពារកុុមារ។232 អ្ននកដឹឹ កនាំំម្នាាក់់ៗទទួួលបានការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្តីី�ពីីនីីតិិវិធី
កុុមារ និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លជាក់់លាក់់អំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ អ្ននកដឹឹ កនាំំនឹឹងទទួួលខុុសត្រូ�វក្នុុ�
ូ ងការធានាថា
ិ ី ការពារ និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធរាយការណ៍៍អនាមិិ ក) ត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ (រួ ួមទាំំងនីី តិិវិធី
អនុុម័័ត និិ ងអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន។ អ្ននកដឹឹ កនាំំផ្នែ�ែកការពារកុុមារនឹឹ ងក្លាាយជាចំំ ណុុចទំំនាក់់ទំំនងសម្រា�ប់់ កង្វវល់់ នានាទាក់់ទងនឹឹ ង
ការការពារកុុមារ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារ ហើ�ើយនឹឹ ងបញ្ជូូ�នគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លបានរាយការណ៍៍ទៅ�អាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ។
អ្ននកដឹឹ កនាំំគួួរតែ�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ ផែ�នការអន្តតរាគម ដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីីផលប៉ះះ�ពាល់់ ពេ�ញលេ�ញ។

7b. លើ�ើកកម្ពពស់កា
ធ ីជីីថលដែ�លអាចចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន
់ រអប់់រំតា
ំ មប្រ�ព័ន្ធ
័ ឌី

ផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារ រួ ួមទាំំងកម្មមវិិធីីជួួយគ្នាា លក្ខខណៈៈដៃ�គូូ ដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើង និិ ងបង្ហាាញដើ�ើម្បីី�ជួួយកុុមារអភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញឌីី ជីីថល
និិ ងផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចដល់់កុុមារក្នុុ�ងការកសាងសហគមន៍៍ ប្រ�កបដោ�យការគោ�រព ដែ�លគាំំទ្រ�ដល់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ។ ការអប់់ រំតា
ំ មប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលគួួរតែ�មានលក្ខខណៈៈរួ ួម ហើ�ើយគួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹ ងផ្នែ�ែកទិិន្ននន័័យនិិ ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
រួ ួមជាមួួយនឹឹ ងបញ្ហាាទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារ - ជាពិិសេ�សបញ្ហាាផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការយល់់ ព្រ�ម។ ការអប់់ រំក៏
ំ ៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពង្រី�ី កដល់់ ឪពុុក
ម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�តួួនាទីីរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ 

231. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលគណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ UNCRC ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ិ
កុុមារ ឆ្នាំំ� 2021។
232. នេះ�ះអាចជានរណាម្នាាក់់មកពីីគណៈៈកម្មាាធិិ ការសុុវត្ថិិ�ភាពសាលារៀ�ៀន អ្ននកអប់់ រំំ ឬវាអាចជានរណាម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិ ឬគណៈៈកម្មាាធិិ ការការពារកុុមាររបស់់ សហគមន៍៍
ដែ�លមានតំំណាងសាលារៀ�ៀន។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
7

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការអប់់ រំំ

7c. ផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារអប់់រំំ

នៅ�ពេ�លដែ�លការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលកាន់់ តែ�រីក
ី រាលដាល សិិ ស្សស និិ ងគ្រូ�ូនឹឹងត្រូ�ូវបានបង្រៀ��ៀនជំំ នាញចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ការ
ប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទងជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថល ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពេ�ញលេ�ញពីីខ្លឹឹ�មសារកម្មមវិិធីីសិិក្សាា ទាំំងជាភាសាក្នុុ�ង
ស្រុ� ុក និិ ងអន្តតរជាតិិបានយ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ។

7d. លើ�ើកកម្ពពស់កា
យ
់ រយល់់ដឹឹងអំពីីទិិន្ននន័
ំ
័

កម្មមវិិធីីស្ដីី�ពីីការយល់់ ដឹឹងអំំពីីទិិន្ននន័័យនឹឹ ងត្រូ�ូវបានណែ�នាំំនៅ�លើ�ើកម្មមវិិធីីសិិក្សាារបស់់ សាលាទាំំងមូូល។ កម្មមវិិធីីនេះ�ះនឹឹ ងអប់់ រំំ
ិ ី ដែ�លទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�អាចនឹឹ ងត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហើ�ើយនឹឹ ងផ្តតល់់នូូវការយល់់ ដឹឹងជាមូូលដ្ឋាានអំំពីីសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
កុុមារអំំពីីវិធី
ទិិន្ននន័័យ។ វានឹឹ ង៖ សង្កកត់់ធ្ងងន់់ និិ ងលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតដល់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលជាវិិជ្ជជមាន ស្វ័័�យភាព និិ ងបែ�បច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ តពីី
កុុមារ, កំំណត់់យ៉ាាងច្បាាស់់ នូូវហានិិ ភ័័យ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងលទ្ធធផលក្នុុ�ងសង្គគមដោ�យសារការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងមាន
គោ�លបំំ ណងធានាថាវិិធានការការពារ និិ ងបង្កាា រត្រូ�ូវបានផ្សសព្វវផ្សាាយ យល់់ និិ ងអនុុវត្តតបានយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ។ ការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ី
អក្ខខរកម្មមទិិន្ននន័័យគួួរតែ�មានភាពច្បាាស់់ លាស់់ ចំំពោះ�ះអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើសុ
ូ
ុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

7e. ការលើ�ើកកម្ពពស់កា
់ រគិិតបែ�បស៊ីី�ជម្រៅ��

ការអប់់ រំសម្រា�ប់
ំ
់ កុុមារ និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំអំំពីីការគិិតបែ�បស៊ីី�ជម្រៅ�� និិ ងការយល់់ ដឹឹងអំំពីីហានិិ ភ័័យនៃ�ព័័ត៌៌មានមិិ នពិិត
តាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ីអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លនូូវការអប់់ រំទូូលំ
ំ ំ ទូូលាយ ដើ�ើម្បីី�
លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ជាពិិសេ�សសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ និិ ងវិិធីីដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ការលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងអហ្វវ
ឡាញ។233

ិ ពីី
7f. ណែ�នាំំអំពីីនីីតិិវិ
ធីីស្ដីី
ធ នឡាញជាផ្លូូ�វការនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន
ំ
� សុុវត្ថិិភា
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ

ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�បង្កើ�ើ�តជាផ្នែ�ែកចាំំបាច់់ នៃ�សញ្ញាាបត្រ�បង្រៀ��ៀន ទាំំងកម្រិ�ិ ត
បឋមសិិ ក្សាា និិ ងមធ្យយមសិិ ក្សាា ក៏៏ដូូចជាការផ្តោ�ោតលើ�ើការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លអំំពីីសេ�វាកម្មមជាបន្តតបន្ទាាប់់ ។ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនទាំំងអស់់ ត្រូ�វតែ�
ូ
បញ្ចចប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លជាកាតព្វវកិិច្ចចស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ យល់់ ដឹឹងពីីគោ�លការណ៍៍សាលាទាក់់ទង
នឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងផ្តតល់់មេ�រៀ�ៀនស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារដល់់ សិិស្សស។ សាលារៀ�ៀន
ទាំំងអស់់ ត្រូ�វតែ�តែ�
ងតាំំងផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�លនាំំទៅ�រកស្តតង់់ដារសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ូ
និិ ងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសាលារៀ�ៀនស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

233. សូូមមើ�ើលមាត្រា� 29 នៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងផ្នែ�ែកពាក់់ព័័ន្ធធនៃ�សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�។

120

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការអប់់ រំំ

7

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លដៅ�៖

តែ�ងតាំំងអ្ននកដឹឹកនាំផ្នែំ �ក
ែ ការពារកុុមារ

A

ិ ី ការពារ
សាលានីី មួួយៗត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងអ្ននកដឹឹ កនាំំផ្នែ�ែកការពារកុុមារ។234 អ្ននកដឹឹ កនាំំម្នាាក់់ៗទទួួលបានការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្តីី�ពីីនីីតិិវិធី
កុុមារ និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លជាក់់លាក់់អំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។ អ្ននកដឹឹ កនាំំនឹឹងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការអនុុម័័ត និិ ង
ិ ី ការពារ និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធរាយការណ៍៍អនាមិិ ក) នៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន។ ពួួកគេ�នឹឹ ង
ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារ (រួ ួមទាំំងនីី តិិវិធី
ក្លាាយជាចំំ ណុុចទំំនាក់់ទំំនងសម្រា�ប់់ កង្វវល់់ នានាទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារកុុមារ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារ ហើ�ើយនឹឹ ង
បញ្ជូូ�នគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លបានរាយការណ៍៍ទៅ�អាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ។ អ្ននកដឹឹ កនាំំគួួរតែ�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ ផែ�នការអន្តតរាគម ដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារ
ពីីផលប៉ះះ�ពាល់់ ពេ�ញលេ�ញ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.

2.

កំំណត់់គោ�លការណ៍៍ និិ ងច្បាាប់់ ការពារកុុមារដែ�លមានស្រា�ប់់ របស់់ សាលា និិ ងធានាថាវារួ ួមបញ្ចូូ�លម៉ូូ�ឌុុលស្តីី�ពីី
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារ។ កន្លែ�ែងណាដែ�លមិិ នមាន សូូមស្វែ�ែងរកការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត។ សូូមមើ�ើលធនធាន
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត 1-6 សម្រា�ប់់ ឧទាហរណ៍៍។
ក្នុុ�ងករណីីទាំំងពីីរនេះ�ះ ត្រូ�ូវប្រា�កដថាការរៀ�ៀបចំំ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�សិិ ក្សាានីី មួួយៗរួ ួមមានការការពារ និិ ងវិិធានការការពារកុុមារ
ដែ�លទាន់់ សម័័យ ដោ�យនិិ យាយទៅ�កាន់់ គ្រូ�ប
ូ ង្រៀ��ៀនទាំំងអស់់ ទាក់់ទងនឹឹ ងទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់
កុុមារ។ សូូមមើ�ើលធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀត 2 សម្រា�ប់់ វគ្គគសិិក្សាាអនឡាញដែ�លមានសម្រា�ប់់ បុុគ្គគលិិកជួួរមុុខ។

234. នេះ�ះអាចជានរណាម្នាាក់់មកពីីគណៈៈកម្មាាធិិ ការសុុវត្ថិិ�ភាពសាលារៀ�ៀន អ្ននកអប់់ រំំ ឬវាអាចជានរណាម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិ ឬគណៈៈកម្មាាធិិ ការការពារកុុមាររបស់់ សហគមន៍៍
ដែ�លមានតំំណាងសាលារៀ�ៀន។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការអប់់ រំំ

7

លើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់ រំំតាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលដែ�លអាចចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ បាន

B

ផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារ រួ ួមទាំំងកម្មមវិិធីីជួួយគ្នាា លក្ខខណៈៈដៃ�គូូ ដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើង និិ ងបង្ហាាញដើ�ើម្បីី�ជួួយកុុមារអភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញ
ឌីី ជីីថល និិ ងផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចដល់់កុុមារក្នុុ�ងការកសាងសហគមន៍៍ ប្រ�កបដោ�យការគោ�រព ដែ�លគាំំទ្រ�ដល់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ការអប់់ រំតា
ំ មប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលគួួរតែ�មានលក្ខខណៈៈរួ ួម ហើ�ើយគួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើចំំណេះ�ះដឹឹ ងផ្នែ�ែកទិិន្ននន័័យនិិ ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ រួ ួមជាមួួយនឹឹ ងបញ្ហាាទាក់់ទងនឹឹ ងផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការយល់់ ព្រ�ម។ ការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ីការការពារកុុមារក៏៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពង្រី�ី កដល់់
ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�តួួនាទីីរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.

2.
3.
4.

5.

ធានាថាអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថលគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើ បទពិិសោ�ធន៍៍តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាំំងអស់់ មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�លើ�ើបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាព
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ដោ�យសារកុុមារជាច្រើ��ើនដែ�លមិិ នចូូលចិិ ត្តតសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ក មានការបើ�ើកចំំ ហរចំំ ពោះ�ះ
ិ
ការយល់់ ដឹឹងទូូលំំ ទូូលាយអំំពីីឱកាស និិ ងហានិិ ភ័័យ។ សូូមក្រ�ឡេ�កមើ�ើលម៉ូូ�ដែ�ល DQ (សូូមមើ�ើលធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀត
3) នៃ�ផ្នែ�ែកដែ�លគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកឡើ�ើង (សូូមមើ�ើលធនធានខាងក្រោ��ម) និិ ងធានាថារាល់់ ផ្នែ�ែកដែ�លពិិភាក្សាាអំំពីី
ហានិិ ភ័័យមានលើ�ើកឡើ�ើងលើ�ើ 4Cs ទាំំងអស់់ (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែក ការកំំណត់់ហានិិ ភ័័យ និិ ងការកាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់)។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាការអប់់ រំអំ
ំ ំពីីផ្លូូ�វភេ�ទ ពោ�លគឺឺផ្លូូ�វភេ�ទនិិ ងការយល់់ ព្រ�មត្រូ�ូវបានបង្រៀ��ៀននៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�ពិិភពឌីី ជីីថល
ដើ�ើម្បីី�ធានាថាកុុមារមានអន្តតរាគមន៍៍ ជាអតិិបរិិមាចំំ ពោះ�ះបញ្ហាាពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លអាចកើ�ើតមានលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
កំំណត់់ពីីកម្មមវិិធីីអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថលជាភាសាសមរម្យយ ឬដែ�លមានការបកប្រែ��តាមតម្រូ�ូវការ។235
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថលសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំត្រូ�វូ បានតម្រឹ�ឹ មយ៉ាាងស្រុ� ុងជាមួួយនឹឹ ងអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល
សម្រា�ប់់ កុុមារ។ ធនធានសម្រា�ប់់ មាតាបិិ តាគួួរតែ�មានលក្ខខណៈៈវិិជ្ជជមាន និិ ងពេ�ញលេ�ញ ព្រ�មទាំំងមិិ នបង្កកឱ្យយមានការ
ភ័័យស្លលន់់ ស្លោ�ោហួួសហេ�តុុអំំពីីពិិភពឌីី ជីីថល ឬលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតឱ្យយមានវិិធានការណ៍៍ធ្ងងន់់ធ្ងងរប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងកុុមារ។236
ពិិនិិត្យយមើ�ើលក្រុ� ុមហ៊ុុ�នបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លផ្តតល់់កម្មមវិិធីីអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថលឥតគិិតថ្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ ទាំង
ំ កុុមារ និិ ងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ។
កម្មមវិិធីីទាំង
ំ នេះ�ះច្រើ�ើ�នតែ�ត្រូ�ូវបានអភិិវឌ្ឍឍយ៉ាាងល្អអ និិ ងមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពខ្លាំំ�ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នបានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ
ហានិិ ភ័័យផ្នែ�ែកពាណិិជ្ជជកម្មម និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាខ្លួួ�នវាផ្ទាាល់់ នោះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងស្រុ� ុកគឺឺ
ត្រូ�ូវប្រើ��ើ កម្មមវិិធីីទាំង
ំ នេះ�ះ សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលថាពួួកវាគ្រ�បដណ្តតប់់ គ្រ�ប់់ទិិដ្ឋឋភាពនៃ�ហានិិ ភ័័យ រួ ួមទាំំងដំំ ណោះ�ះស្រា�យដែ�ល
បង្កើ�ើ�តដោ�យកម្មមវិិធីីខ្លួួ�នវាផ្ទាាល់់ ផងដែ�រ។

235. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ អក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល, សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ។
236. សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងឌីី ជីីថល៖ ធនធានសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្តាា យ, មូូលនិិ ធិិអប់់ រំំ George Lucas ឆ្នាំំ� 2012។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការអប់់ រំំ

7

C

ផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារអប់់ រំំ

នៅ�ពេ�លដែ�លការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលកាន់់ តែ�រីក
ី រាលដាល សិិ ស្សស និិ ងគ្រូ�ូនឹឹងត្រូ�ូវបានបង្រៀ��ៀនជំំ នាញ ចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ការ
ប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទងជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថល ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពេ�ញលេ�ញពីីខ្លឹឹ�មសារកម្មមវិិធីីសិិក្សាា ទាំំងជាភាសា ក្នុុ�ង
ស្រុ� ុក និិ ងអន្តតរជាតិិបានយ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

4.

5.

កំំណត់់អំំពីីខ្លឹឹ�មសារអប់់ រំល្អ
ំ ដែអ �លទាក់់ទងនឹឹ ងកម្មមវិិធីីសិិក្សាា ឬសកម្មមភាពក្រៅ��កម្មមវិិធីីសិិក្សាារបស់់ សាលា។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ គឺឺសមរម្យយសម្រា�ប់់ ឯកជនភាព និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ សិិស្សស។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាសិិ ស្សសទាំំងអស់់ ដោ�យមិិ នគិិតពីីភេ�ទ ពិិការភាព និិ ងស្ថាានភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសង្គគម អាចចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់
ធនធានបាន៖ នេះ�ះអាចតម្រូ�ូវឱ្យយមានការពិិចារណាលើ�ើការតភ្ជាាប់់ លទ្ធធភាពទទួួលបាន (រួ ួមទាំំងទិិន្ននន័័យ) និិ ងការចូូល
ប្រើ��ើឧបករណ៍៍សមរម្យយ។
ពិិនិិត្យយមើ�ើលធនធានពីីស្ថាាប័័ នល្បីី�ឈ្មោះ�ះ� - ឧទាហរណ៍៍ សាកលវិិទ្យាាល័័ យ សាលារៀ�ៀន អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល - ដែ�ល
ិ ា និិ ងធនធានជាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទ។ សម្រា�ប់់ មុុខវិជ្ជា
ិ ា មួួយចំំ នួួន វាអាចជាការប្រ�សើ�ើរក្នុុ�ង
ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនក្នុុ�ងមុុខវិជ្ជា
ការពិិចារណាលើ�ើតម្លៃ�ៃនៃ�ការបកប្រែ�ែ ឬការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឯកសារដែ�លមានស្រា�ប់់ ជាជាងបង្កើ�ើ�តឯកសារថ្មីី�សន្លាាង។
ក្នុុ�ងករណីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត ការដាក់់កំំហិិត ឬកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណឯកសារជាភាសាក្នុុ�ងស្រុ� ុក ដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើវប្បបធម៌៌
ឬប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តក្នុុ�ងតំំបន់់ ប្រ�ហែ�លជាការវិិនិិយោ�គដ៏៏សំំខាន់់ មួួយ។
ិ ា
ពិិចារណាថាលទ្ធធភាពអាចរកបានយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយនៃ�ឯកសារអនឡាញគួួរតែ�អនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការពង្រី�ី កលើ�ើមុុខវិជ្ជា
លើ�ើសពីីការបង្រៀ��ៀនជំំ នាញដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងស្រុ� ុក - ទោះ�ះបីី ជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ វានៅ�តែ�ជាករណីីដែ�លគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
ក្នុុ�ងថ្នាាក់់រៀ�ៀនដែ�លបានទទួួលការបណ្តុះះ��បណ្តាា លផ្តតល់់នូូវបទពិិសោ�ធន៍៍ខុុសគ្នាាប្រ�កបដោ�យគុុណភាពចំំ ពោះ�ះការរៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
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7

D

លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីទិិន្ននន័័យ

កម្មមវិិធីីស្ដីី�ពីីការយល់់ ដឹឹងអំំពីីទិិន្ននន័័យនឹឹ ងត្រូ�ូវបានណែ�នាំំនៅ�លើ�ើកម្មមវិិធីីសិិក្សាារបស់់ សាលាទាំំងមូូល។ កម្មមវិិធីីនេះ�ះនឹឹ ងអប់់ រំកុ
ំ ុមារអំំពីី
វិិធីីដែ�លទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�អាចនឹឹ ងត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហើ�ើយនឹឹ ងផ្តតល់់នូូវការយល់់ ដឹឹងជាមូូលដ្ឋាានអំំពីីសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទិិន្ននន័័យ។ វានឹឹ ង៖
សង្កកត់់ធ្ងងន់់ និិ ងលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតដល់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលជាវិិជ្ជជមាន ស្វ័័�យភាព និិ ងបែ�បច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ តពីីកុុមារ, កំំណត់់យ៉ាាង
ច្បាាស់់ នូូវហានិិ ភ័័យ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងលទ្ធធផលក្នុុ�ងសង្គគមដោ�យសារការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងមានគោ�លបំំ ណងធានាថា
វិិធានការការពារ និិ ងបង្កាា រត្រូ�ូវបានផ្សសព្វវផ្សាាយ យល់់ និិ ងអនុុវត្តតបានយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ។ ការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ីអក្ខខរកម្មមទិិន្ននន័័យគួួរតែ�មាន
ភាពច្បាាស់់ លាស់់ ចំំពោះ�ះអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើ
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ូ

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយពិិចារណាអំំពីីធនធាន និិ ងសកម្មមភាពដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណុុច A-C ខាងលើ�ើ។

E

ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការគិិតបែ�បស៊ីី�ជម្រៅ��

ការអប់់ រំសម្រា�ប់
ំ
់ កុុមារ និិងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំអំំពីីការគិិតបែ�បស៊ីី�ជម្រៅ�� និិងការយល់់ដឹឹងអំំពីីហានិិភ័័យនៃ�ព័័ត៌៌មានមិិ នពិិតតាម
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ីអក្ខខរកម្មមឌីីជីីថល។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លនូូវការអប់់ រំទូូលំ
ំ ំទូូលាយ ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់
ការយល់់ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ជាពិិសេ�សសិិទ្ធិ�រិ បស់់កុុមារ និិងវិិធីីដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ការលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិងអហ្វវឡាញ។237

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយពិិចារណាអំំពីីធនធាន និិ ងសកម្មមភាពដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណុុច A-C ខាងលើ�ើ។

237. សូូមមើ�ើលមាត្រា� 29 នៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងផ្នែ�ែកពាក់់ព័័ន្ធធនៃ�សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�។
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F

ិ
ណែ�នាំំអំំពីីនីីតិិវិធីីស្ដីី
ធ នឡាញជាផ្លូូ�វការនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន
�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ

ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�បង្កើ�ើ�តជាផ្នែ�ែកចាំំបាច់់ នៃ�សញ្ញាាបត្រ�បង្រៀ��ៀន ទាំំងកម្រិ�ិ ត
បឋមសិិ ក្សាា និិ ងមធ្យយមសិិ ក្សាា ក៏៏ដូូចជាការផ្តោ�ោតលើ�ើការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លអំំពីីសេ�វាកម្មមជាបន្តតបន្ទាាប់់ ។ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនទាំំងអស់់ ត្រូ�វតែ�
ូ
បញ្ចចប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លជាកាតព្វវកិិច្ចចស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ យល់់ ដឹឹងពីីគោ�លការណ៍៍សាលាទាក់់ទងនឹឹ ង
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងផ្តតល់់មេ�រៀ�ៀនស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារដល់់ សិិស្សស។ សាលារៀ�ៀនទាំំងអស់់
ត្រូ�ូវតែ�តែ�ងតាំំងកុុមារឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត នាំំទៅ�រកស្តតង់់ដារសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមអ៊ិិ�នធរណេ�ត និិ ងទទួួលខុុសត្រូ�វក្នុុ�
ូ ង
ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសាលាលើ�ើ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយពិិចារណាអំំពីីធនធាន និិ ងសកម្មមភាពដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណុុច A-C ខាងលើ�ើ។

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖
អប់់ រំំកុុមារអំំ ពីី អក្ខខរកម្មមឌីីជីីថលជាផ្នែ�ែកនៃ�យុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត ដើ�ើម្បីី�ធានាថាពួួ កគេ�អាចទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីី បច្ចេ�េកវិិទ្យាាដោ�យ
មិិនមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ។ ប្រ�ការនេះ�ះនឹឹងអនុុ ញ្ញាា តឱ្យយកុុ មារអភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញការគិិតបែ�បស៊ីី� ជម្រៅ�� ដែ�លនឹឹងជួួ យពួួ កគេ�ឱ្យយស្គាាល់់ និិង
យល់់ ពីី ផ្នែ�ែកល្អអ និិងអាក្រ�ក់់ នៃ�អាកប្បបកិិរិិយារបស់់ ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ ទោះ�ះបីីជាការបង្ហាាញដល់់ កុុមារអំំ ពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងតាមអនឡាញមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ក៏៏ដោ�យ ក៏៏ វានឹឹងមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពលុះះ�ត្រា�តែ�វាត្រូ�ូវបានរួ ួមបញ្ចូូ�លជាផ្នែ�ែកនៃ�
ិ អក្ខខរកម្មមឌីីជីីថលដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយ ដែ�លគួួ រតែ�មានលក្ខខណៈៈសមស្រ�បតាមអាយុុ និិងផ្តោ�ោតលើ�ើជំំ នាញ និិងសមត្ថថភាព។ ការ
កម្មមវិធីី
រួ ួមបញ្ចូូ�លគោ�លគំំ និិ តសិិក្សាាពីីសង្គគម និិងអារម្មមណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងការអប់់ រំំសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអនឡាញមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ព្រោះ��ះគោ�លគំំ និិ ត
ទាំំងនេះ�ះនឹឹងគាំទ្រ�
ំ ការយល់់ ដឹឹង និិងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងអារម្មមណ៍៍របស់់ សិិស្សស ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានទំំនាក់់ទំំនងប្រ�កបដោ�យលក្ខខណៈៈល្អអ និិង
ប្រ�កបដោ�យការគោ�រព ទាំំងតាមអនឡាញ និិងក្រៅ��បណ្តាា ញ។
ប្រ�ភព៖ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU សម្រា�ប់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឆ្នាំំ� 2020238

ធានាឱ្យយមានការអប់់ រំំប្រ�កបដោ�យគុុ ណភាពនិិងសមភាព និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ឱកាសសិិក្សាាពេ�ញមួួ យជីីវិិតសម្រា�ប់់ ទាំង
ំ អស់់ គ្នាា ។
ប្រ�ភព៖ គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យចីី រភាព 4239

238. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
ិ សម្រា�ប់់
239. គោ�លដៅ�ទីី 4៖ ធានាឱ្យយមានការអប់់ រំប្រ�
ំ កបដោ�យគុុណភាពដែ�លមានលក្ខខណៈៈរួ ួមបញ្ចូូ�ល និិ ងសមធម៌៌ និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់ឱកាសសិិ ក្សាាពេ�ញមួួយជីី វិត
ទាំំងអស់់ គ្នាា ។ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2017។
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ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖

1.

បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូ វនីីតិិវិិធីី សុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញផ្លូូ�វការរបស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន

ិ ី ស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ សាលា។ វានឹឹ ងតាមដានការវិិវត្តត
នេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�កំំណត់់គម្លាាតនៅ�ក្នុុ�ងនីី តិិវិធី
ិ ី ស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជាផ្លូូ�វការដល់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន')។
ធៀ�ៀបនឹឹ ងដំំ ណើ�ើ រការ F ('ណែ�នាំំនីីតិិវិធី
សំំ ណួួរ

ការឆ្លើ��ើយតប

គឺឺជាផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
នៃ�វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា លគ្រូ�ូ?

តើ�ើសាលាបឋមសិិ ក្សាា និិ ងមធ្យយមសិិ ក្សាា
មានអ្ននកដឹឹ កនាំំផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមអនឡាញដែ�រឬទេ�?

តើ�ើសាលាបឋមសិិ ក្សាា និិ ងមធ្យយមសិិ ក្សាា
មានគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមអនឡាញដែ�រឬទេ�?

តើ�ើសាលាបឋមសិិ ក្សាាទាំំងអស់់ មានផ្តតល់់
វគ្គគសិិ ក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអនឡាញដល់់ សិិស្សសដែ�រឬទេ�?
a. តែ�ងតាំំងអ្ននកដឹឹ កនាំំផ្នែ�ែកការពារកុុមារ
b. លើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់ រំតា
ំ មប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលដែ�លអាចចូូល
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ បាន
c. ផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារអប់់ រំំ
d. លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីទិិន្ននន័័យ
e. ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការគិិតបែ�បស៊ីី�ជម្រៅ��
ិ ី ស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
f. ណែ�នាំំអំំពីីនីីតិិវិធី
ឡាញជាផ្លូូ�វការនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន
តើ�ើសាលាមធ្យយមសិិ ក្សាាទាំំងអស់់
ផ្តតល់់វគ្គគសិិក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអនឡាញដល់់ សិិស្សសដែ�រឬទេ�?
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ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖

1.

កញ្ចចប់់ត្រៀ��ៀមលក្ខខណៈៈឌីី ជីីថលរបស់់ កុុមារ DQ៖ ការរៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកនៅ�ផ្ទះះ�រយៈៈពេ�ល 8 ថ្ងៃ�ៃសម្រា�ប់់ កុុមារ (អាយុុ
8-12 ឆ្នាំំ�) និិងឪពុុ កម្តាា យ240
នេះ�ះគឺឺជាកម្មមវិិធីីសិិក្សាាតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ករយៈៈពេ�ល 8 ថ្ងៃ�ៃ ដែ�លរយៈៈពេ�ល 8 ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ កុុមាររៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីជំំនាញភាពជាពលរដ្ឋឋ
ិ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថល (Digital Citizenship) ចំំ នួួន 8 ដោ�យមានការគាំំទ្រ�តិិចតួួចបំំផុុតពីីឪពុុកម្តាា យ ឬគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន។ នៅ�ពេ�លដែ�ល
កុុមារបញ្ចចប់់ ជំំនាញភាពជាពលរដ្ឋឋតាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលនីី មួួយៗ ឪពុុកម្តាា យទទួួលបានបណ្ណណពិិន្ទុុ� DQ តាមរយៈៈអ៊ីី�មែ�ល ដោ�យរៀ�ៀបរាប់់
លម្អិិ�តអំំពីីវឌ្ឍឍនភាពរបស់់ កូូនពួួកគេ� និិ ងការប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិ ភ័័យតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។ ឪពុុកម្តាា យក៏៏ទទួួលបានច្បាាប់់ ចម្លលងឌីី ជីីថល
នៃ�សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំ DQ សម្រា�ប់់ ឪពុុកម្តាា យ (DQ Parenting Handbook) ផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ជួួយពួួកគេ�កែ�លម្អអ DQ របស់់ គ្រួ�សា
ួ រពួួកគេ�
ទាំំងមូូល។

2.

សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមអនឡាញនៅ�អាហ្វ្រិ��ក
ិ ខាងត្បូូ�ង241
គេ�ហទំំព័័រនេះ�ះផ្តតល់់ការណែ�នាំំស្ដីី�ពីីអន្តតរកម្មមសម្រា�ប់់ អ្ននកអប់់ រំំ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអនឡាញរបស់់ កុុមារ។ អ្ននកថែ�ទាំំ
និិ ងអ្ននកអប់់ រំត្រូ�
ំ វូ បានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតឱ្យយចែ�ករំំលែ�កយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត ឬគោ�លនយោ�បាយសាលារបស់់ ពួួកគេ�នៅ�លើ�ើវេេទិិកា។

3.

សមាគមជាតិិនៃ�អ្ននកចិិត្តតសាស្រ្ត�តរបស់់ សាលា - ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ សាលារៀ�ៀនដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងជោ�គជ័័ យ242
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនេះ�ះផ្តតល់់ជាអនុុសាសន៍៍ អំំពីីរបៀ�ៀបពង្រឹ�ឹ ងសន្តិិ�សុុខផ្លូូ�វកាយ និិ ងផ្លូូ�វចិិ ត្តតរបស់់ កុុមារ និិ ងយុុវជន តាមរយៈៈយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសម្រា�ប់់
សាលារៀ�ៀនដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងការគាំំទ្រ�។

4.

ក្រុ� ុមការងារអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីី ការការពារកុុ មារ - ស្តតង់់ ដារការពារកុុ មារអន្តតរជាតិិ និិងការរំំពឹឹងទុុក243
របាយការណ៍៍នេះ�ះរៀ�ៀបចំំ ដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិ ការវាយតម្លៃ�ៃសាលារៀ�ៀន ផ្តតល់់នូូវលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការវាយតម្លៃ�ៃការការពារកុុមារ
សម្រា�ប់់ ភ្នាាក់់ងារទទួួលស្គាាល់់ គុុណភាពអប់់ រំំ និិ ងអធិិ ការកិិច្ចច។

5.

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាសាលាអន្តតរជាតិិ 244
គេ�ហទំំព័័រនេះ�ះផ្តតល់់នូូវការណែ�នាំំ និិ ងឧបករណ៍៍មានប្រ�យោ�ជន៍៍ សម្រា�ប់់អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកអប់់ រំទាក់
ំ
់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ និិ ង
យុុវជន។ វាផ្តតល់់ជាឧទាហរណ៍៍អំំពីីសិិក្ខាា សាលាស្តីី�ពីីការការពារកុុមារ សិិក្ខាា សាលាស្ដីី�ពីីសុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត និិ ងសុុខុុមាលភាព និិ ង
ស្តតង់់ដារជ្រើ�ើ�សរើើ�សបុុគ្គគលិិកដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងមុុន។ល។

6.

NSPCC ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លស្ដីី� ពីី សុុវត្ថិិ�ភាពតាមអនឡាញជាភាសាអង់់ គ្លេ�េស245
វគ្គគសិិ ក្សាាតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតនេះ�ះផ្តតល់់នូូវការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដដពីីសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ អ្ននកថែ�ទាំំអំំពីីរបៀ�ៀប និិ ងអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន
ទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអនឡាញរបស់់ កុុមារ។ វារួ ួមបញ្ចូូ�លបញ្ហាាសំំ ខាន់់ ៗដូូចជា កំំណែ�ទម្រ�ង់់ ទៅ�រកភាពជ្រុ� ុលនិិ យម និិ ងភាព
ជ្រុ� ុលនិិ យម, ការសម្លុុ�តធ្វើ�� ើបាប និិ ងការបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ 

ចលនាភាពជាពលរដ្ឋឋតាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលសកលសម្រា�ប់់ កុុមារដែ�លមានអាយុុ 8-12 ឆ្នាំំ� វិិទ្យាាស្ថាាន DQ។
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ វិិបផតថលអប់់ រំំ Thutong។
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ សាលារៀ�ៀនប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងជោ�គជ័័ យ សមាគមជាតិិនៃ�អ្ននកចិិ ត្តតសាស្រ្ត�តរបស់់ សាលាឆ្នាំំ� 2013។
ស្តតង់់ដារដែ�លបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារវាយតម្លៃ�ៃសាលារៀ�ៀន មជ្ឈឈមណ្ឌឌលអន្តតរជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារដែ�លបាន
បាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងកុុមារទទួួលរងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចឆ្នាំំ� 2021។
244. ធនធាន ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាសាលាអន្តតរជាតិិ។
240.
241.
242.
243.

245. សេ�ចក្ដីី�ផ្ដើ�ើ�មអំំពីីការការពារ និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លការការពារកុុមារ អង្គគការសមាគមជាតិិសម្រា�ប់់ការទប់់ ស្កាាត់់អំំពើ�ើឃោ�រឃៅ�ចំំ ពោះ�ះកុុមារ។
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ការអប់់ រំំ
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ិ
ិ
A. កម្មមវិធីីសិិក្សា
ាគំំរូ ូ - កម្មមវិធីីសិិក្សា
ាសម្រា�ប់់យុវុ ជន និិងសុុវត្ថិិភា
ចត្រូ�ូនិិកពីីការិិយាល័័យ ស្ននងការសុុវត្ថថ
ធ
� ពតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អេ�ឡិិ
ភាពតាមប្រ�ព័ន្ធ
ចត្រូ�ូនិិករបស់់ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី246
ធ
័ អេ�ឡិិ
គេ�ហទំំព័រ័ នេះ�ះផ្តតល់ធន
់ ធានដូូចជាវីីដេ�អូូខ្លីី�ៗ និិងខ្លឹឹ�មសារអប់់រំដើំ �ើម្បីី�ជួួយ យុុវជនក្នុុ�ងការរៀ�ៀនសូូត្រ�ពីីអាកប្បបកិិរិ ិយាវិ ិជ្ជជមាន
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
B. មេ�រៀ�ៀនឥតគិិតថ្លៃ�ៃស្ដីី�ពីីការអប់់រំចំ
ធ សព្វវផ្សាាយ ដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងប្រ�ព័ន្ធ
ធ ីជីីថលទៅ�
ំ ំណេះ�ះទូទៅូ �របស់់ប្រ�ព័ន្ធ
័ ផ្ស
័ ឌី
កុុមារគ្រ�ប់់វ័ ័យ247
គេ�ហទំំព័រ័ នេះ�ះផ្តតល់មេ�រៀ�
់ ៀនដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�ជួួយកុុមារ និិងយុុវជនទទួួលបានជំំនាញស្ដីី�ពីីភាពជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ី ល។ ជាឧទាហរណ៍៍ មេ�រៀ�ៀនរួ ួមមានការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដូូចជាការសម្លុុ�តធ្វើ��បា
ឌីីជីថ
ើ បតាមអ៊ីី�នធឺឺណិិត និិងឯកជនភាព
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
C. សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍អន្តតរជាតិិ៖ សៀ�ៀវភៅ�សកម្មមភាពសុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញ248
� ពតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ
សៀ�ៀវភៅ�សកម្មមភាពសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនេះ�ះផ្តតល់នូូវ
់ ការណែ�នាំំអំពី
ំ អ
ី នុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិទ្ធិ
ិ �ិ កុុមារ និិងលំំហាត់់
មួួយចំំនួនអំ
ួ ពី
ើ ន្តតរកម្មមដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពជាមួួយមនុុស្សសនៅ�លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិត។
ំ រី បៀ�ៀបធ្វើ��អ
D. សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍អន្តតរជាតិិ៖ ការណែ�នាំំរបស់់គ្រូ�249
ូ
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះមានការណែ�នាំំ និិងធនធានសម្រា�ប់់ការបំំពេ�ញលំំហាត់់សុវត្ថិិ�
ុ ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាំំងនេះ�ះ
នៅ�ក្នុុ�ងបរិិយាកាសថ្នាាក់់រៀ�ៀនជាមួួយកុុមារដែ�លមានអាយុុ 9-12 ឆ្នាំំ�។ គោ�លបំំណងនៃ�សកម្មមភាពគឺឺដើ�ើម្បីី�បំំផុសគំ
ុ និ
ំ ត
ិ
សិិស្សស និិងគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនឱ្យយមានការសន្ទទនាអំំពីប
ី ញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិងរបៀ�ៀបដោះ�ះស្រា�យពួួកបញ្ហាា
ទាំំងនេះ�ះ។
E. ITU Digiworld៖ ជាឧទាហរណ៍៍អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU ស្តីីពីី
� ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ ធ
អនឡាញអាចចែ�កចាយបានក្នុុ�ងការអនុុវត្តត250
ឯកសារនេះ�ះបង្ហាាញពីីរបៀ�ៀបដែ�លគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU អាចប្រើ��ើបាន ដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
F. កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍បង្រៀ��ៀនអន្តតរជាតិិ Childnet251
ហ៊ាានក្រោ��កឡើ�ើង ហ៊ាាននិិយាយ! កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍បង្រៀ��ៀនគឺឺជាធនធានផ្អែ�ែកលើ�ើភាពជាក់់ស្តែ�ែង អន្តតរកម្មម និិងផ្អែ�ែកលើ�ើ
សេ�ណារីីយ៉ូូ� ដែ�លដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានៃ�ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូវភេ�ទតាមប្រ�ព័័
ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ងចំំណោ�មក្មេ�ង
េ ដែ�លមានអាយុុ
�
13-17 ឆ្នាំំ�។ កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍នេះ�ះមានផែ�នការមេ�រៀ�ៀនចំំនួន
ួ 4 ដែ�លមានខ្សែ�ែភាពយន្តតអមជាមួួយ សាច់់រឿ�ឿងជាសំំឡេ�ង
សិិក្ខាា សាលា និិងបទបង្ហាាញអំំពីសន្និិ�
ី បាត។
G. ការណែ�នាំំរបស់់ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស - ការបង្រៀ��ៀនស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន252
� ពតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ
នេះ�ះគឺឺជាគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដែ�លគាំំទ្រ�ដល់សា
ួ គេ�ពីីរបៀ�ៀបរក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�លើ�ើ
់ លារៀ�ៀនក្នុុ�ងការបង្រៀ��ៀនសិិស្សសរបស់់ពួក
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ លើ�ើមុុខវិ ិជ្ជាាថ្មីី� និិងមានស្រា�ប់់របស់់សាលា។
H. ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប EndOCSEA Kiko ព្រ�មទាំំងសៀ�ៀវភៅ� និិងវីីដេ�អូូ Manymes253
នេះ�ះគឺឺជាសៀ�ៀវភៅ�រឿ�ឿង និិងវីីដេ�អូូដែ�លដាក់់ឱ្យយដំំណើ�ើ រការដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ដែ�លផ្តតល់ជា
់ ការណែ�នាំំដល់ទាំ
់ ង
ំ អ្ននកថែ�ទាំំ
និិងកុុមារតូូចៗអំំពីរី បៀ�ៀបប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អ៊ីី�នធឺណិ
ឺ ិ តដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព។

Young and eSafe ការិិយាល័័យ eSafety Commissioner។
អ្វីី�គ្រ�ប់់ យ៉ាាងដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�បង្រៀ��ៀនពីីភាពជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថល, ការអប់់ រំចំ
ំ ំ ណេះ�ះដឹឹ ងទូូទៅ�។
សៀ�ៀវភៅ�សកម្មមភាពសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ - ធ្វើ�� ើការជាមួួយ Sango, សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ។
សៀ�ៀវភៅ�សកម្មមភាពសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ - មគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍គ្រូ�ប
ូ ង្រៀ��ៀន, សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ។
Digiworld - ឧទាហរណ៍៍អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU ស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាចចែ�កចាយបានក្នុុ�ងការអនុុវត្តតផ្ទាាល់់, សហភាព
ទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
251. ឧបករណ៍៍បង្រៀ��ៀន, Childnet។
252. ការបង្រៀ��ៀនស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន, នាយកដ្ឋាានអប់់ រំំ ឆ្នាំំ� 2019។
253. EndOCSEA@Europe Activities - ដំំ ណើ�ើ រផ្សសងព្រេ��ងដ៏៏ រំភើ�ើ
ំ បរបស់់ Kiko បន្តតក្នុុ�ងយុុគសម័័យឌីី ជីីថល ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2020។
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8.

ស្រី�ីលង្កាា ៖ យុុទ្ធនា
ធ ការ WebFighter254
គេ�ហទំំព័័រនេះ�ះផ្តតល់់នូូវការណែ�នាំំ និិ ងឧបករណ៍៍មានប្រ�យោ�ជន៍៍ សម្រា�ប់់អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកអប់់ រំទាក់
ំ
់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ និិ ង
យុុវជន។ វាផ្តតល់់ជាឧទាហរណ៍៍អំំពីីសិិក្ខាា សាលាស្តីី�ពីីការការពារកុុមារ សិិ ក្ខាា សាលាស្ដីី�ពីីសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត និិ ងសុុខុុមាលភាព និិ ង
ស្តតង់់ដារជ្រើ�ើ�សរើើ�សបុុគ្គគលិិកដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងមុុន។ល។

9.

ិ Swipe Safe255
កម្មមវិធីី
កម្មមវិិធីី Swipe Safe ជួួយយុុវជនឱ្យយប្រើ��ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ដោ�យអប់់ រំពួ
ំ ួកគេ�អំំពីីហានិិភ័័យដែ�លអាចកើ�ើតមាន ដូូចជា
� រពារខ្លួួ�ន។
ការបោ�កប្រា�ស់់តាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ការសម្លុុ�តធ្វើ�� បា
ើ បឬការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ និិងផ្តតល់់ឱ្យយពួួកគេ�នូូវយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដើ�ើម្បីីកា
កម្មមវិិធីីសិិក្សាាត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលដោ�យអង្គគការមិិ នមែ�នរដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម ឡាវ និិងមីី យ៉ាាន់់ម៉ាា។ Swipe Safe ប្រ�មូូល
ផ្តុំំ��ឪពុុកម្តាា យ យុុវជន សាលារៀ�ៀន និិងផ្នែ�ែកឯកជន ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាាងសកម្មមក្នុុ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ កម្មមវិិធីីនេះ�ះ
ផ្តតល់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លសម្រា�ប់់ ម្ចាាស់់/អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហាងកាហ្វេ�េអ៊ីី�នធឺឺ ណេ�តដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងដោះ�ះស្រា�យហានិិភ័័យ និិង
ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍មិិ នល្អដែអ �លអាចកើ�ើតមានចំំពោះ�ះកុុមារ ចាប់់ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរហូូតដល់់អហ្វវឡាញ និិងពីីអហ្វវឡាញទៅ�អនឡាញវិិញ។ វា
ក៏៏ជួួយដល់់សាលារៀ�ៀនក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយ និិងការណែ�នាំំអំំពីីសុវត្ថិិ�
ុ ភាពលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញផងដែ�រ។

10. កញ្ចចប់់អក្ខខរកម្មមឌីីជីីថល (DLP)256
កញ្ចចប់់ អក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថលជនជាតិិហ្គាាណាដែ�លផលិិ តដោ�យអង្គគការ UNICEF ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ ឱ្យយកុុមារនូូវជំំ នាញ
អក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល និិ ងធានាថាពួួកគេ�មានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងមានភាពធន់់ នៅ�ក្នុុ�ងលំំ ហអ៊ីី�នធឺឺណិិត។ វាក៏៏មានសមាសធាតុុដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើ
ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ ដោ�យផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចដល់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�សិិស្សសឱ្យយរក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ង
គ្រា�ដែ�លមាន COVID-19 នេះ�ះ ដែ�លការរៀ�ៀនពីីចម្ងាា យបានក្លាាយជាបទដ្ឋាានមួួយ។

254. វិិទ្យាាស្ថាាន Goethe-Institut
255. ChildFund Swipe Safe, ChildFund Alliance ឆ្នាំំ� 2019។
256. កញ្ចចប់់ អក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល (DLP), UNICEF ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកចែ�ករំំលែ�កទិិន្ននន័័យឯកជន
របស់់ អ្ននកតាមអនឡាញ មនុុ ស្សសអាចចូូ លប្រើ��ើ
វា ហើ�ើយវាអាចក្លាាយជាការគំំ រាមកំំ ហែ�ង។
- ប្រ�ទេ�សកាណាដា, 14

“តើ�ើយើ�ើងមានសុុវត្ថិិ�ភាពទេ�? តើ�ើយើ�ើង
អាចបាត់់ ខ្លួួ� នពីីអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តបានដែ�រឬទេ�?
ហេ�តុុ អ្វី�ី បានជាពួួ កគេ�រក្សាាទុុកទិិន្ននន័័យ
របស់់ យើ�ើង?”
- ក្រូ�ូអាស៊ីី� , 13
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

8

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ដឹឹងរបស់សា
់ ធារណជន និិងទំនាក់
ំ ទំ
់ ន
ំ ងសាធារណៈៈ

រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ ត៌៌មាន និិងធ្វើ�ើ�យុុទ្ធនា
ធ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ដោ�យ
ផ្តោ�ោតជាពិិសេ�សលើ�ើសកម្មមភាពដែ�លមានឥទ្ធិិ�ពលដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លមកលើ�ើកុុ មារ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�សម្រ�បសម្រួ�ួល
ិ អប់់ រំំសម្រា�ប់់កុុមារ ឪពុុ កម្តាា យនិិងអ្ននកថែ�ទាំំ សាធារណៈៈជនទូូទៅ�និិងអ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�� ើន
កម្មមវិធីី
ចំំ ណេះ�ះដឹឹងរបស់់ ពួួកគេ�អំំ ពីីសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារទាក់់ ទងនឹឹងឱកាស និិងហានិិភ័័ យដែ�លទាក់់ ទងនឹឹងផលិិ តផល និិងសេ�វាកម្មម
ិ
ឌីី ជីីថល។ កម្មមវិធីីបែ�
បនេះ�ះគួួ រតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លព័័ ត៌៌មានអំំ ពីី របៀ�ៀបដែ�លកុុ មារអាចទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីផលិិ តផល និិង
សេ�វាកម្មមឌីីជីីថល ព្រ�មទាំំងអភិិវឌ្ឍឍចំំ ណេះ�ះដឹឹង និិងជំំ នាញឌីី ជីីថលរបស់់ ពួួកគេ�, របៀ�ៀបការពារឯកជនភាពរបស់់ កុុមារ និិង
ការពារការធ្វើ�� ើឱ្យយរងគ្រោះ��ះ និិងរបៀ�ៀបទទួួលស្គាាល់់ កុុមារដែ�លជាជនរងគ្រោះ��ះនៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតលើ�ើ ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬអ
ិ
ហ្វវឡាញ និិងឆ្លើ�ើ�យតបឱ្យយបានសមរម្យយ។ កម្មមវិធីីបែ�
បនេះ�ះគួួ រតែ�ទទួួលបានព័័ ត៌៌មានពីីការស្រា�វជ្រា�វ និិងការប្រឹ�ឹក្សាាជាមួួ យកុុ មារ
ឪពុុ កម្តាា យ និិងអ្ននកថែ�ទាំំ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021), កថាខណ្ឌឌ 32257

គោ�លបំំ ណង៖
ិ ័ យរបស់់ សហគមន៍៍ ដើ�ើម្បីី�ការពារ
ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាំំងអស់់ នៅ�លើ�ើគ្រ�ប់់ វិស័
ហានិិ ភ័័យដែ�លអាចកើ�ើតមាន និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ អ៊ីី�នធឺឺណិិតជាវិិជ្ជជមាន។ ព័័ត៌៌មាននេះ�ះនឹឹ ងត្រូ�ូវបានផ្សសព្វវផ្សាាយយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ
ជាមួួយនឹឹ ងកម្មមវិិធីីជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់ទស្សសនិិ កជនផ្សេ�េងៗគ្នាា ។
អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖

ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។

ិ ពីី
8a. បង្កើ��ត
ើ កម្មមវិធីីស្ដីី
� ការយល់់ដឹឹងជាសាធារណៈៈ

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�របង្កើ�ើ�នការយល់់ដឹឹងនឹឹងជួួយមនុុស្សសឱ្យយយល់់ និិងតម្រែ�ែតម្រ�ង់់បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ខណៈៈពេ�លដែ�ល
នៅ�តែ�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីលំំហប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឯកសារដែ�លត្រូ�ូវផលិិតឡើ�ើងគួួរតែ�បញ្ជាាក់់យ៉ាាងច្បាាស់់អំំពីីគោ�លការណ៍៍
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិងសកម្មមភាពដែ�លអាចអនុុវត្តបា
ត ន ដើ�ើម្បីី�យល់់ពីីហានិិភ័័យ កាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ រាយការណ៍៍ពីី
បទល្មើ�ើ�ស និិងស្វែ�ែងរកការដោះ�ះស្រា�យឡើ�ើងវិិញ។ ព័័ត៌មា
សារ
៌ ននេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌសាមញ្ញញនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រផ្លូូវការ។
�
និិងឯកសារដែ�លបានកំំណត់់គោ�លដៅ�គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដោ�យមានការប្រឹ�ឹក្សាាជាមួួយកុុមារ យុុវជន និិងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ។
វាគួួរតែ�ពិិចារណាអំំពីីតម្រូ�ូវការជាក់់លាក់់របស់់ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិងកុុមារ ដោ�យយកចិិត្តទុ
ត ក
ុ ដាក់់ជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះកុុមារដែ�លក្មេ�ង
េ
ជាងគេ� និិងងាយរងគ្រោះ��ះបំំផុុត - រួ ួមទាំំងអ្ននកមានពិិការភាពក្នុុ�ងការសិិក្សាា ឬអ្ននកដែ�លមិិនទទួួលបានការណែ�នាំំពីីមាតាបិិតា។ ការអប់់រំំ
លក្ខខណៈៈដៃ�គូូគឺឺជាយុទ្ធធ
ុ សាស្ត្រ�រដ៏៏មានតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់កុុមារគ្រ�ប់់វ័ ័យ ដើ�ើម្បីី�ស្គាាល់់ពីីសិិទ្ធិ�ិ និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ពួួកគេ�តាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ។ កម្មមវិិធីីនៃ�ការផ្ញើ�ើ�សារជាសាធារណៈៈនេះ�ះអាចជួួយកុុមារ និិងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យឱ្យយយល់់ពីីបញ្ហាា និិងធ្វើ��កា
ើ រជ្រើ�ើ�សរើើ�សប្រ�កបដោ�យ
ប្រា�ជ្ញាា ញាណអំំពីីអន្តតរកម្មមលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាការជំំនួួសការអប់់រំផ្លូូ
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈៈ
ំ វការ
�
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា ឬការចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�វនោះ�
ូ ះទេ�។ ព័័ត៌មា
៌ នបែ�បនេះ�ះគួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់បានពេ�ញលេ�ញលើ�ើបញ្ហាាស្ដីី�ពីី
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដូូចដែ�លបានកំំណត់់
នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ។

257. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

8

ប្រ�ធានបទប្រ�ទាក់់ក្រ�ឡាទាំំងប្រាំ�ំ
1.
2.
3.
4.
5.

កំំណត់់ហានិិភ័័យ និិងកាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ លទ្ធធភាពចូូល
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងការរួ ួមបញ្ចូូ�ល
ការកសាងខ្សែ�ែសង្វាាក់់នៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិងការ
សហការ
ការរួ ួមបញ្ចូូ�លការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ
ធានាប្រ�សិិទ្ធធភាព

ចំ ណុចសកម្មភាពគោលនយោបាយទាំងដប់
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិងស្វ័័�យភាព
ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ�យតប និិងគាំំទ្រ�
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
ការអប់់ រំំ
ការយល់់ដឹឹងរបស់់សាធារណជន និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ
ការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាសកល

8b. ផ្តតល់់ព័ត៌
័ មា
៌ ន និិងសម្ភាា រសិិក្សាាដែ�លអាចចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន។

ការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹ ងចាប់់ ផ្តើ�ើ� មតាំំងពីីកុុមារភាពដំំ បូូង ហើ�ើយអភិិវឌ្ឍឍទៅ�តាមតម្រូ�ូវការផ្លាាស់់ ប្តូូ�ររបស់់
កុុមារនៅ�ពេ�លពួួកគេ�ធំំ ឡើ�ើង៖ សម្ភាារឯកសារជាក់់លាក់់នឹឹងត្រូ�ូវបានផលិិ តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំ និិ ងគាំំទ្រ�ដល់់កុុមារគ្រ�ប់់ វ័ ័យ គ្រួ�ួសារ
ិ មាននៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថល ផ្លូូ�វភេ�ទ
និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ ពួួកគេ�។ ឯកសារលក្ខខណៈៈព័័ត៌៌មាននឹឹ ងលើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជាវិជ្ជជ
និិ ងការយល់់ ព្រ�ម ហើ�ើយនឹឹ ងពិិចារណាពីីតម្រូ�ូវការរបស់់ កុុមារទាំំងអស់់ ដោ�យមិិ នគិិតពីីភេ�ទ អាយុុ ប្រា�ក់់ចំំណូូ ល ឬសាវតារ។
ព័័ត៌៌មានដែ�លផ្តតល់់ដោ�យភាគីីទីីបីីនឹឹងឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីសិិទ្ធិ�ិ និិ ងគោ�លការណ៍៍របស់់ កុុមារ និិ ងមានគោ�លបំំ ណងជួួយកុុមារគ្រ�ប់់ វ័ ័យឱ្យយ
ដឹឹ ងពីីហានិិ ភ័័យ និិ ងសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ�តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឯកសារនេះ�ះគួួរតែ�បញ្ជាាក់់ឱ្យយច្បាាស់់ ថាកុុមារ និិ ងអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ មិិន
ទទួួលខុុសត្រូ�វនៅ
ូ �ពេ�លមានរឿ�ឿងអាក្រ�ក់់កើ�ើតឡើ�ើងចំំ ពោះ�ះពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ក្រុ� ុមសហគមន៍៍ ក្លឹឹ�បយុុវជន គ្រួ�ួសារ ស្ថាាប័័ នសាសនា និិ ង
វេ�ទិិកាឌីី ជីីថលទាំំងអស់់ នឹឹងជាឧបករណ៍៍មួួយក្នុុ�ងការជំំ រុ ុញដល់់ ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិ ទ្ធធភាព និិ ងការអប់់ រំក្រៅ�
ំ �ផ្លូូ�វការនៅ�កម្រិ�ិ តសហគមន៍៍ ។

8c. លើ�ើកកម្ពពស់កា
ធ នឡាញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័ន្ធ
ធ សព្វវផ្សាាយ
់ រយល់់ដឹឹងអំពីី
ំ សុុវត្ថិិភា
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ
័ ផ្ស

ព័័ត៌៌មានដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអំំពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ក្នុុ�ងវិិធីីមួួយដែ�ល
ងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាន។ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងកម្សាាន្តតគួួរតែ�យល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើ
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ កុុមារ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតឱ្យយគាំំទ្រ�យុុទ្ធធនាការផ្សសព្វវផ្សាាយការយល់់ ដឹឹងជាសាធារណៈៈនៅ�ពេ�លដែ�ល
សមស្រ�ប ប្រ�កបដោ�យតុុល្យយភាព ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈផ្តតល់់ជាព័័ត៌៌មាន។ បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ពេ�ញលេ�ញ (មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�ជាចំំ ណងជើ�ើងគួួរឱ្យយចាប់់ អារម្មមណ៍៍បំំ ផុុតដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងរឿ�ឿងនេះ�ះទេ�) គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តត។

8d. ចូូលរួ ួមជាមួួយឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិងកុុមារក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាអំំពីីសុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញ
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ

ិ នការលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡា
ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងគ្រួ�ួសារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចឱ្យយយល់់ និិ ងចាត់់វិធា
ញនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់ ពួួកគេ�។ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយគ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារគឺឺត្រូ�វូ ការជាចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ពីីបញ្ហាា ដំំ ណោះ�ះស្រា�យ
និិ ងវិិធីីលើ�ើ កកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតាមរបៀ�ៀបដ៏៏ មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

8

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លនយោ�បាយ៖

A

ិ
បង្កើ�� ត
ើ កម្មមវិធីីស្ដីី
�ពីីការយល់់ ដឹឹងជាសាធារណៈៈ

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�របង្កើ�ើ�នការយល់់ ដឹឹងនឹឹ ងជួួយមនុុស្សសឱ្យយយល់់ និិ ងតម្រែ�ែតម្រ�ង់់ បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ខណៈៈពេ�ល
ដែ�លនៅ�តែ�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីលំំហប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឯកសារដែ�លត្រូ�ូវផលិិតឡើ�ើងគួួរតែ�បញ្ជាាក់់យ៉ាាងច្បាាស់់ អំំពីី
គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងសកម្មមភាពដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន ដើ�ើម្បីី�យល់់ ពីីហានិិ ភ័័យ កាត់់បន្ថថយ
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ រាយការណ៍៍ពីីបទល្មើ�ើ�ស និិ ងស្វែ�ែងរកការដោះ�ះស្រា�យឡើ�ើងវិិញ។ ព័័ត៌៌មាននេះ�ះនឹឹ ងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌសាមញ្ញញ
នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រផ្លូូ�វការ។
សារ និិ ងឯកសារគោ�លដៅ�គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ ឡើ�ើងដោ�យមានការប្រឹ�ឹ ក្សាាជាមួួយកុុមារ យុុវជន និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ ហើ�ើយនឹឹ ង
ពិិចារណាលើ�ើតម្រូ�ូវការជាក់់លាក់់របស់់ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងកុុមារ ដោ�យមានការយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះកុុមារ
ដែ�លក្មេ�ង
េ ជាងគេ� និិ ងងាយរងគ្រោះ��ះបំំ ផុុត - រួ ួមទាំំងអ្ននកដែ�លមានពិិការភាពក្នុុ�ងការសិិ ក្សាា ឬ អ្ននកដែ�លមិិ នមានការណែ�នាំំពីីឪពុុក
ម្តាា យ។ ការអប់់ រំល
ំ ក្ខខណៈៈដៃ�គូូគឺឺជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដ៏៏ មានតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ កុុមារគ្រ�ប់់ វ័ ័យ ដើ�ើម្បីី�ស្គាាល់់ ពីីសិិទ្ធិ�ិ និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ពួួកគេ�
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ កម្មមវិិធីីនៃ�ការផ្ញើ�ើ�សារជាសាធារណៈៈនេះ�ះអាចជួួយកុុមារ និិ ងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យឱ្យយយល់់ពីីបញ្ហាា និិ ងធ្វើ�� ើការ
ជ្រើ��ើសរើើ�សប្រ�កបដោ�យប្រា�ជ្ញាា ញាណអំំពីីអន្តតរកម្មមលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នមែ�នជាការជំំ នួួសការអប់់ រំផ្លូូ
ំ �វការ ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីី វៈៈ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា ឬការចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�វនោះ�
ូ ះទេ�។ ព័័ត៌៌មានបែ�បនេះ�ះគួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់
បានពេ�ញលេ�ញលើ�ើបញ្ហាាស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដូូចដែ�លបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ។
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បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
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4.

5.
6.

កំំណត់់ទស្សសនិិ កជនសំំ ខាន់់ ៗ ហើ�ើយពិិគ្រោះ��ះជាមួួយពួួកគេ�អំំពីីការយល់់ ឃើ�ើញ និិ ងសំំ ណួួររបស់់ ពួួកគេ�។
កំំណត់់ពីីសារៈៈសំំ ខាន់់ ៗដែ�លអ្ននកចង់់ ចែ�កចាយដល់់ ទស្សសនិិ កជននីី មួួយៗ។ សូូមមើ�ើលឧបករណ៍៍ជំំ នួួយ 1។
ពិិចារណាពីីរបៀ�ៀបដែ�លសារអាចលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតដល់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ជាជាង
គ្រា�ន់់ តែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការតក់់ស្លុុ�ត ឬបង្កើ�ើ�តការថប់់ បារម្ភភ។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាការផ្ញើ�ើ�សារមិិ នមែ�នជាការរើើ�សអើ�ើង ជាឧទាហរណ៍៍ ដោ�យធ្វើ�� ើឱ្យយវាមើ�ើលទៅ�ហាក់់ដូូចជាថាក្មេ�ង
េ ស្រី�ី មិិនគួួរ
ស្ថិិ�តនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬថាមិិ ត្តតភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជាមួួយមនុុស្សសដែ�លមានសាវតារខុុសៗគ្នាា គឺឺមានភាព
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជាដើ�ើ ម។
ធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារ និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ ដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍ និិ ង/ឬសាកល្បបងការផ្ញើ�ើ�សាររបស់់ អ្ននក។
ពិិចារណាពីីឧទាហរណ៍៍អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លទស្សសនិិ កជនផ្សេ�េងគ្នាាត្រូ�ូវការការផ្ញើ�ើ�សារខុុសៗគ្នាា ។258

258. ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល គោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ រ៉៉វាន់់ ដា, 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2019។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

8

B

ផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មាន និិងសម្ភាា រសិិក្សាាដែ�លអាចចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់បាន។

ការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ុ ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹងចាប់់ ផ្តើ�ើ�មតាំំងពីីកុុមារភាពដំំបូូង ហើ�ើយអភិិវឌ្ឍឍទៅ�តាមតម្រូ�ូវការផ្លាាស់់ប្តូូ�ររបស់់
ំ
ីសុវត្ថិិ�
កុុមារនៅ�ពេ�លពួួកគេ�ធំំ ឡើ�ើង៖ សម្ភាារឯកសារជាក់់លាក់់នឹឹងត្រូ�ូវបានផលិិតឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំ និិងគាំំទ្រ�ដល់់កុុមារគ្រ�ប់់ វ័ ័យ គ្រួ�ួសារ
ិ មាននៃ�បច្ចេ�ក
និិងអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ពួួកគេ�។ ឯកសារលក្ខខណៈៈព័័ត៌៌មាននឹឹងលើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជាវិជ្ជជ
េ វិិទ្យាាឌីីជីីថល ផ្លូូ�វភេ�ទនិិង
ការយល់់ព្រ�ម ហើ�ើយនឹឹងពិិចារណាពីីតម្រូ�ូវការរបស់់កុុមារទាំំងអស់់ ដោ�យមិិនគិិតពីីភេ�ទ អាយុុ ប្រា�ក់់ចំំណូូ ល ឬសាវតារ។ ព័័ត៌មា
៌ ន
ដែ�លផ្តតល់់ដោ�យភាគីីទីបី
ី ីនឹឹងឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីសិិទ្ធិ�ិ និិងគោ�លការណ៍៍របស់់កុុមារ និិងមានគោ�លបំំណងជួួយកុុមារគ្រ�ប់់វ័ ័យឱ្យយដឹឹងពីីសិិទ្ធិរ�ិ បស់់
ពួួកគេ�តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឯកសារនេះ�ះគួួរតែ�បញ្ជាាក់់ឱ្យយច្បាាស់់ថាកុុមារ និិងអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់មិិនទទួួលខុុសត្រូ�វនៅ
ូ �ពេ�លមានរឿ�ឿងអាក្រ�ក់់
កើ�ើតឡើ�ង
ើ ចំំពោះ�ះពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ក្រុ� ុមសហគមន៍៍ ក្លឹឹ�បយុុវជន គ្រួ�ួសារ ស្ថាាប័័នសាសនា និិងវេេទិិកាឌីីជីីថលទាំំងអស់់នឹឹងជាឧបករណ៍៍មួួយ
ក្នុុ�ងការជំំរុ ុញដល់់ការយល់់ដឹឹងអំំពីីសុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងការអប់់ រំក្រៅ�
ំ �ផ្លូូ�វការនៅ�កម្រិ�ិ ត
សហគមន៍៍។
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បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
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4.

5.

កំំណត់់ទស្សសនិិ កជនសំំ ខាន់់ ៗ។
កំំណត់់សារសំំ ខាន់់ ៗដែ�លអ្ននកចង់់ ចែ�កចាយដល់់ ទស្សសនិិ កជននីី មួួយៗ។
ពិិចារណាពីីរបៀ�ៀបដែ�លសារអាចលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតដល់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ជាជាង
គ្រា�ន់់ តែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការតក់់ស្លុុ�ត ឬបង្កើ�ើ�តការថប់់ បារម្ភភ។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាការផ្ញើ�ើ�សារមិិ នមែ�នជាការរើើ�សអើ�ើង ជាឧទាហរណ៍៍ ដោ�យធ្វើ�� ើឱ្យយវាមើ�ើលទៅ�ហាក់់ដូូចជាថាក្មេ�ង
េ ស្រី�ី មិិនគួួរ
ស្ថិិ�តនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬថាមិិ ត្តតភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជាមួួយមនុុស្សសដែ�លមានសាវតារខុុសៗគ្នាា គឺឺមានភាព
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជាដើ�ើ ម។
សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ស្ដីី�ពីីទស្សសនិិ កជន និិ ងការផ្ញើ�ើ�សារផ្សេ�េងៗគ្នាា ។

134

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

8

លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយ

C

ព័័ត៌មា
កា
ួ ដែ�លងាយស្រួ�ួល
៌ នដើ�ើម្បីី�គាំទ្រ�ដល់
ំ
់ រផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ប្រ�ព័ន្ធធផ្ស
័ សព្វវផ្សាាយអំំពីប
ី ញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ក្នុុ�ងវិិធីីមួយ
ឹ អំំពីសុ
សម្រា�ប់់កុមា
ុ រគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាន។ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងកម្សាាន្តតគួរួ តែ�យល់់ដឹង
ុ ភាពលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់
ី វត្ថិិ�
ឹ ជាសាធារណៈៈនៅ�ពេ�លដែ�លសមស្រ�ប ប្រ�កបដោ�យតុុល្យយភាព
កុុមារ ហើ�យ
ត យគាំំទ្រ�យុទ្ធធ
ុ នាការផ្សសព្វវផ្សាាយការយល់់ដឹង
ើ ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តឱ្យ
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈផ្តតល់ជាព័
់ ត៌
័ មា
៌ ន។ បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញពេ�ញលេ�ញ (មិិនត្រឹ�ម
ឹ តែ�ជាចំំណងជើ�ើងគួួរឱ្យយ
ចាប់់អារម្មមណ៍៍បំំផុត
ុ ដែ�លទាក់់ទងនឹឹងរឿ�ឿងនេះ�ះទេ�) គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិត្ត។
ត

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

4.

ត្រូ�ូវប្រា�កដថាក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំ និិ ងគណៈៈកម្មាាធិិ ការដឹឹ កនាំំបង្កើ�ើ�តសារសំំ ខាន់់ ៗ និិ ង KPI ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើកញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍
ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
បង្កើ�ើ�តការយល់់ ដឹឹង និិ ងការស្វែ�ែងយល់់ អំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងអភិិវឌ្ឍឍការយល់់ ដឹឹង និិ ងចំំ ណុុចរសើ�ើបចំំ ពោះ�ះភាសា។
កន្លែ�ែងណាដែ�លមានធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សូូមធ្វើ�� ើការបណ្តុះះ��បណ្តាា លប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាសារទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានចែ�ករំំលែ�កជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទូូទៅ� និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯកទេ�ស ដើ�ើម្បីី�
លើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតឱ្យយមានការទិិញពីីសាធារណៈៈជន និិ ងធានាបាននូូវតម្លាាភាពនៃ�ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វ រួ ួមទាំំងភាពជោ�គជ័័ យ
របស់់ វា និិ ងការពន្យាារពេ�ល ឬភាពស្មុុ�គស្មាា ញណាមួួយ។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗ និិ ងអ្ននកដឹឹ កនាំំនយោ�បាយមានវត្តតមាន ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងចូូលរួ ួមជាមួួយ
វិិសាលភាពពេ�ញលេ�ញនៃ�ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។259

259. គោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ រ៉៉វាន់់ ដា, 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2019។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

8

ចូ លរ ួមជាមួ យឪពុ កម្តា យ/អ្នកថែទាំ និងកុ មារក្នុងការពិ ភាក្សាអំ ពីសុវត្ថិភាពកុ មារតាមប្រព័ ន្ធអនឡាញ

D

ិ នការល�ើសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡា
ឪពុកម្តា យ/អ្នកថែទាំ និ ងគ្រួសារគួរតែត្រូវបានផ្តល់ សិទ្ធិអំណាចឱ្យយល់ និ ងចាត់វធា
ញនៅក្នុងផ្ទះរបស់ ពួកគេ។ ការពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយគ្រួសារ និ ងកុមារគឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីកំណត់ពីបញ្ហា និ ងវិធីល�ើ កកម្ពស់
ការយល់ ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរប�ៀបដ៏ មានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៅក្នុងសហគមន៍ ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.

កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណនាយកដ្ឋាានរដ្ឋាាភិិបាល អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងអ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយ ឬនិិ យាយ
ដោ�យផ្ទាាល់់ ជាមួួយកុុមារ គ្រួ�ួសារ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំ។
ិ លភាពពេ�ញលេ�ញ និិ ងលទ្ធធភាពដែ�លវាមាន។
ផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយពួួកគេ�ចូូលរួ ួមជាមួួយផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វ និិ ងយល់់ ពីីវិសា
ថតយកសំំ ឡេ�ងរបស់់ កុុមារ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំនៅ�ក្នុុ�ងព័័ត៌៌មាន ឬឯកសារគោ�លនយោ�បាយ។
ផ្តតល់់សារសំំ ខាន់់ ៗដែ�លតម្រ�ង់់ ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកគ្រួ�ួសារ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំដែ�លនិិ យាយចំំ ពោះ�ះការថប់់ បារម្ភភរបស់់ ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ិ ័ យឌីី ជីីថល ថតយកសំំ ឡេ�ង
ថែ�មទាំំងពង្រី�ី កចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងរបស់់ ពួួកគេ�ដល់់ ការយល់់ ដឹឹងកាន់់ តែ�ទូូលំំទូូលាយអំំពីីវិស័
របស់់ កុុមារដែ�លនិិ យាយដោ�យផ្ទាាល់់ ទៅ�កាន់់ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ។260

260. សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ យើ�ើ ងនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល, 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
8

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖
ជួួ រនៃ�គោ�លដៅ�សម្រា�ប់់ ការវាយប្រ�ហារតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តកំំ ពុុងកើ�ើ នឡើ�ើងយ៉ាាងឆាប់់ រហ័័ ស។ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ អ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តថ្មីី�ជា
ធម្មមតាមានការយល់់ ដឹឹងទាបអំំ ពីី អនាម័័ យឌីីជីីថល។ ជាងពាក់់ កណ្តាា លរួ ួចទៅ�ហើ�ើយនៃ�ការវាយប្រ�ហារគឺឺ សំំដៅ�ទៅ�លើ�ើ 'វត្ថុុ�'
នៅ�លើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តនៃ�វត្ថុុ�គ្រ�ប់់ យ៉ាាង ដែ�លភ្ជាាប់់ អ្វី�ី គ្រ�ប់់ យ៉ាាងពីីទូូ រទស្សសន៍៍ ឆ្លាាតវៃៃទៅ�ម៉ូូ�នីីទ័័ ររបស់់ ទារក រហូូ តទៅ�ដល់់ ទែ�ម៉ូូ�ស្តាា ត។
បណ្តាា ញ 5G ល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿននឹឹងរួ ួមបញ្ចូូ�លអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតជាមួួ យនឹឹងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ រូ ូបវន្តត ដែ�លទំំ នងជាបង្កើ�� ើ ត
ភាពងាយរងគ្រោះ��ះថ្មីី� ៗ។
ប្រ�ភព៖ The Age of Digital Interdependence: Report of High-level Panel របស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថលឆ្នាំំ� 2019261

ិ
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានាថា អក្ខខរកម្មមឌីីជីីថលត្រូ�ូវបានបង្រៀ��ៀននៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កម្មមវិធីីសិិក្សា
ាមូូ លដ្ឋាាន ចាប់់ ពីី
កម្រិ�ិតមត្តេ�េយ្យយសិិក្សាា និិងពេ�ញមួួ យឆ្នាំំ�សិិក្សាា ហើ�ើយគរុ ុកោ�សល្យយបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើលទ្ធធផលរបស់់
ិ
ពួួ កគេ�។ កម្មមវិធីីសិិក្សា
ាគួួ ររួ ួមបញ្ចូូ�លចំំ ណេះ�ះដឹឹង និិងជំំ នាញដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់ គ្រ�ងឧបករណ៍៍ និិងធនធានឌីី ជីីថលជាច្រើ��ើនដោ�យ
សុុវត្ថិិ�ភាព រួ ួមទាំំងអ្ននកដែ�លទាក់់ ទងនឹឹងខ្លឹឹ� មសារ ការបង្កើ�� ើត កិិច្ចចសហការ ការចូូ លរួ ួម សង្គគមភាវូូបនីីយកម្មម និិងការចូូ លរួ ួម
ិ
របស់់ ពលរដ្ឋឋ។ កម្មមវិធីីសិិក្សា
ាក៏៏ គួួររួ ួមបញ្ចូូ�លផងដែ�រនូូ វការយល់់ ដឹឹងសំំខាន់់ ៗ ការណែ�នាំំអំំពីី របៀ�ៀបស្វែ�ែងរកប្រ�ភពព័័ ត៌៌មាន
ដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបាន និិងដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ព័័ត៌៌មានមិិនពិិត និិងទម្រ�ង់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ខ្លឹឹ�មសារលម្អៀ�ៀ�ងឬមិិនពិិត រួ ួមទាំំងបញ្ហាា
សុុខភាពផ្លូូ�វភេ�ទនិិងសុុខភាពបន្តតពូូ ជ សិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស រួ ួមទាំំងសិិទ្ធិិ�របស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ព្រ�មទាំំងទម្រ�ង់់នៃ�ជំំ នួួយ
និិងដំំ ណោះ�ះស្រា�យដែ�លមានផងដែ�រ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងក្នុុ�ងចំំណោ�មកុុ មារអំំ ពីីផលវិិបាកមិិ នល្អអដែ�ល
អាចកើ�ើតមានចំំ ពោះ�ះបណ្ដោ�ោ យឱ្យយផុុ ងខ្លួួ� ននឹឹងហានិិភ័័ យទាក់់ ទងនឹឹងខ្លឹឹ� មសារ ទំំនាក់់ទំំនង ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត និិងកិិច្ចចសន្យាា រួ ួមទាំំង
ការឈ្លាានពានតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត ការជួួ ញដូូ រ ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ និិងការរំំលោ�ភបំំ ពាន និិងទម្រ�ង់់ នៃ�អំំ ពើ�ើហឹឹង្សាាផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក៏៏ ដូូចជាយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តដោះ�ះស្រា�យដើ�ើម្បីី�កាត់់ បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ និិងយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រនានាដើ�ើម្បីី�ការពារទិិន្ននន័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� នរបស់់ ពួួកគេ� និិង
របស់់ អ្ននកដទៃ� ព្រ�មទាំំងបង្កើ�� ើតជំំ នាញសង្គគម និិងអារម្មមណ៍៍ រួ ួមទាំំងភាពធន់់ របស់់ កុុមារផងដែ�រ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021), កថាខណ្ឌឌ 104262

261. The Age of Digital Interdependence, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាជាន់់ ខ្ពពស់់របស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថលឆ្នាំំ� 2019។
262. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖

1.

ិ
បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយដើ�ើម្បីី�ធានាថាកម្មមវិធីីស្ដីី
� ពីី ការយល់់ ដឹឹងមានភាពគ្រ�ប់់ ជ្រុ� ុងជ្រោ��យ

ដំំ ណើ�ើ រការ A ('បង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីស្ដីី�ពីីការយល់់ ដឹឹងជាសាធារណៈៈ') ទាមទារឱ្យយមានការអភិិវឌ្ឍឍកម្មមវិិធីីស្ដីី�ពីីការយល់់ ដឹឹងទូូទៅ� ដែ�លអាចកំំណត់់
គោ�លដៅ�ទស្សសនិិ កជនជាក់់លាក់់មួួយចំំ នួួន។ ឧបករណ៍៍នេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកឱ្យយប្រា�កដថាលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវ
បានបំំ ពេ�ញ។

ក្រុ� ុម/ទស្សសនិិកជន

សារសំំ ខាន់់ ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ដល់់ ពួួកគេ�

ក្មេ�ង
េ អាយុុក្រោ��ម 12 ឆ្នាំំ�។

កុុមារអាយុុ 12-18

កុុមារងាយរងគ្រោះ��ះ៖
- ស្ថិិ�តក្នុុ�ងការថែ�ទាំំ
- មានតម្រូ�ូវការបន្ថែ�ែម
- មានឧបសគ្គគផ្នែ�ែកភាសា
- ចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការកំំណត់់យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
- អ្ននកដែ�លនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ព័័ន្ធធអប់់ រំទូូទៅ
ំ �
គ្រួ�ួសារដែ�លមានបញ្ហាាលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការទទួួលបាន

គ្រួ�ួសារនៅ�ជនបទ និិ ងដាច់់ ស្រ�យាល
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8

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖
ការការពារកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�រវ៉ាាន់់ដា - ទំំនាក់់ទំំនងស្ដីី� ពីី ការការពារកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ263
ដោ�យធ្វើ�� ើការក្នុុ�ងនាមរដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សរ៉៉វាន់់ ដា 5Rights Foundation បានរៀ�ៀបចំំ ឯកសារទំំនាក់់ទំំនងមួួយចំំ នួួនដែ�លជាផ្នែ�ែកនៃ�
ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

1.

Build up the campaign in layers

Child Online Protection: Rwanda

Communication challenges
•

Multiple audiences with different perspectives

•

Multiple messages for multiple audiences

•

Wide range of message types;
rational & emotional

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.

detailed & broad brush

Create a timeline over which to deliver communications.

positive & negative

Create a distinctive verbal and visual vocabulary.

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

263. ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា មូូលនិិ ធិិ 5Rights ឆ្នាំំ� 2019។

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
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< ផ្នែ�ែកមុុន
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The right message will
contain both silver lining
and cloud

Messaging by segment
(illustrative)

General Public

CAREGIVERS

EN

UPSIDE

IN
D

US
TR
Y

R
LD
HI

C

GEN
. PU
BLIC

DOWNSIDE

GEN
. PU
BLIC

ENT

Smart
Rwanda

ENT
NM
VER
GO

Instructional & factual
Warning of dangers

Making the most
of the good

M
ERN
GOV

• Let’s be smart Rwanda

Persuasive & emotional
Displaying ideal behaviours

Knowing how to
avoid the bad
IN
D

DR
IL

CAREGIVERS

Children

CAREGIVERS

EN

CH

IN
D

GEN
. PU
BLIC

Knowing how to
avoid the bad
IN
D

US
TR
Y

DR
IL

BLIC
GEN
. PU

D
IL

CAREGIVERS

CH

US
TR
Y

• Know what your child is
doing online

ENT

US
TR
Y

• Smart users take a
break to make the
most of life

Smart
Rwanda

Knowing how to
avoid the bad

ENT

N
RE

IN
D

Making the most
of the good

NM
VER
GO

ENT

Knowing how to
avoid the bad
IN
D

CAREGIVERS

EN

R
LD
HI

M
ERN
GOV

ENT

NM
VER
GO

Smart
Rwanda

• Behave in the way you
want young people to
follow

• If it’s not OK offline, it’s not
OK online (Conduct)

CH

C
M
ERN
GOV

Making the most
of the good

• Only tick trusted sites
(contract)

• Ask someone to help you
set safety settings
• Report abuse by calling
XXX

BLIC

C
GEN
. PU
BLIC

Caregivers

IN
D

GEN
. PU
BLIC

CAREGIVERS

EN

R
LD
HI

• Not everyone or everything
you encounter online is
true (Contact)

EN

US
TR
Y

CAREGIVERS

Audience
segments

GEN
. PU
BLIC

Smart
Rwanda

ENT

Knowing how to
avoid the bad

ENT

Be inventive
Be educated
Be creative
Be skilled
Take a break

NM
VER
GO

Creative
idea

2.
Create the idea that can sit at the heart of the
campaign – an idea that can carry both positive
messages and warnings

•
•
•
•
•

Making the most
of the good

M
ERN
GOV

Making the most
of the good

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

• If you see or experience
something upsetting, you
can call 099977 (Content)

US
TR
Y

R
LD
HI

C

The task

• Be smart – be careful

EN

US
TR
Y

GEN
. PU

8

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

IN
D

EN

US
TR
Y

DR
IL

CAREGIVERS

CH
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

Industry

CAREGIVERS

EN

• Pornography is illegal in
Rwanda

Smart
Rwanda

ENT
NM
VER
GO

• Protect children from
intrusive data gathering &
commercialisation

Making the most
of the good

GEN
. PU
BLIC

• Observe child sexual
abuse protocols

C

T
MEN
ERN
GOV

• Make your digital services
safe by design

IN
D

US
TR
Y

R
LD
HI

GEN
. PU
BLIC

8

Knowing how to
avoid the bad
IN
D

EN

US
TR
Y

DR
IL

CAREGIVERS

Government

CAREGIVERS

EN

IN
D

The brand should feel native to
the Global, borderless internet

GEN
. PU
BLIC

ENT

• Put the needs of children
first

M
ERN
GOV

Making the most
of the good

GEN
. PU
BLIC

ENT
NM
VER
GO

Smart
Rwanda

Knowing how to
avoid the bad
IN
D

CAREGIVERS

• Children are Rwanda’s
greatest asset – always
put their needs first

Not parochially Rwandan

• Smart states protect
their children online
• Invest in training,
education and codes of
conduct – and make
sure everyone knows
about the plan

EN

US
TR
Y

Not an attempt by traditionalists
to ration or neuter it

• Adopt the Rwandan
COP policy

CH

C

• Demand the best from
stakeholders

• Rwanda expects
industry to adopt
international models of
best practice in ALL
areas of children’s
online protection

US
TR
Y

R
LD
HI

• Resource and prioritise
Child online protection

• Rwanda’s kids deserve
the best – make local
content that observe
values and history

Staying safe should be seen as
an intrinsic part of this brave
new digital world

DR
IL
CH
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Get Smart

Bringing the message to life
in all the right places

1
2
3

Use the Internet. Don’t let it use you.

Mass communication

UMUGANDA

Segmented
Targeted
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L
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M

I

P

Umuganda
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D

A

S

EN
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IL
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D

R

W

CAREGIVERS

T

E

B
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TRAINING

N
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S
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3

E

C

R
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H
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2

T

A

E
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.

GRASS ROUTE
LEADER FORUMS &
COMMUNITY MEETINGS
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R

1

D
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ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >
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8

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.

យុុទ្ធនា
ធ ការ 5Rights Foundation Twisted Toys264
យុុទ្ធធនាការនេះ�ះ ដែ�លចាប់់ ផ្តើ�ើ� មដោ�យ 5Rights Foundation បានបង្កើ�ើ�នការយល់់ ដឹឹងអំំពីីប្រ�ភេ�ទនៃ�ការឃ្លាំំ�មើ�ើ ល និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�ល
កុុមារអាចប្រ�ឈមមុុខនៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងរុ ុករកនៅ�លើ�ើពិិភពឌីី ជីីថល។

3.

សប្តាាហ៍៍អក្ខខរកម្មមព័័ត៌៌មាន និិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសកលរបស់់ UNESCO265
សប្តាាហ៍៍អក្ខខរកម្មមព័័ត៌៌មាន និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសកល គឺឺជាព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលវឌ្ឍឍនភាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
និិ ងអក្ខខរកម្មមព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ សាធារណជន។

4.

ឧបករណ៍៍សកលរបស់់ ស្ននងការ eSafety អូូ ស្ត្រា�ាលីីសម្រា�ប់់មាតាបិិតា266
ឯកសារនេះ�ះរៀ�ៀបចំំ ឡើ�ើងដោ�យការិិយាល័័យស្ននងការ eSafety របស់់ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ផ្តតល់់ការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងឪពុុក
ម្តាា យ ដើ�ើម្បីី�ជួួយការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

5.

សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំស្តី� ពីី
ី ភាពជាមាតាបិិតាក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលរបស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាអឺឺ រ៉ុុ�ប267
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះរៀ�ៀបចំំ ឡើ�ើងដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ផ្តតល់់ការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងមាតាបិិ តា ដើ�ើម្បីី�ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ និិ ងជាពិិសេ�ស ដើ�ើម្បីី�ការពារពួួកគេ�ពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពាន។

6.

គោ�លដៅ�នៃ�ទិិវាអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តដែ�លកាន់់ តែ�មានសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ទ្វីី�បអាហ្វ្រិ��ក
ិ ឆ្នាំំ� 2021 ជាមួួ យ Sango the Mascot268
ិ ័ យនៃ�ការបង្កើ�ើ�តពិិភពលោ�កមួួយដែ�លកុុមារអាចភ្ជាាប់់ ទំំនាក់់ទំំនងគ្នាា បាន និិ ងអាចទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ យ៉ាាង
ដោ�យមានចក្ខុុ�វិស័
ពេ�ញលេ�ញពីីឱកាសនៃ�មជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញដែ�លគួួរឱ្យយទុុកចិិ ត្តត និិ ងមានសុុវត្ថិិ�ភាព, ITU បានគូូសបញ្ជាាក់់អំំពីីគោ�លដៅ�ដូូចខាងក្រោ��ម
សម្រា�ប់់ អាហ្វ្រិ�ិ�ក៖

264.
265.
266.
267.
268.

•

ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់ រំនៅំ �ទូូទាំំងទ្វីី�បអាហ្រ្វិ�ិ�ក និិ ងការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសារៈៈសំំ ខាន់់ នៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

•

ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាល ឧស្សាាហកម្មម អ្ននកអប់់ រំំ កុុមារ និិ ងឪពុុកម្តាា យ ដើ�ើម្បីី�ធានាថាកុុមារអាហ្រ្វិ�ិ�ក
មានសន្តតសុុខ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ពេ�លស្ថិិ�តនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

•

ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំ យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់អំំណាច និិ ងគាំំទ្រ�ដល់់ការកសាងភាពធន់់ របស់់ កុុមារអាហ្វ្រិ�ិ�ក។

•

ដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍ ចែ�ករំំលែ�ក ឬធ្វើ�� ើឱ្យយធនធានដែ�លមានស្រ�បតាមបរិិបទ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការសិិ ក្សាា និិ ងការអប់់ រំរំ បស់់ កុុមារ។

ប្រ�ដាប់់ ប្រ�ដាក្មេ�ង
េ លេ�ង 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។
សប្តាាហ៍៍អក្ខខរកម្មមព័័ត៌៌មាន និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសកល, អង្គគការអប់់ រំំ វិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិ ងវប្បបធម៌៌ របស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2021។
ដំំ បូូន្មាានស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញសកលសម្រា�ប់់ មាតាបិិ តា និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំ, ស្ននងការសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ក ឆ្នាំំ� 2020។
ិ
ការធ្វើ��ជា
ើ ឪពុុកម្តាា យក្នុុ�ងយុុគសម័័យឌីី ជីីថល, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2017។
ការដាក់់ទីីតាំង
ើ �គូូសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ, សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ (International Telecommunication Union,
ំ និិ ងការធ្វើ��ជាដៃ
ITU) ការិិយាល័័យប្រ�ចាំំតំំបន់់ សម្រា�ប់់អាហ្វ្រិ�ិ�ក ឆ្នាំំ� 2021។
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< ផ្នែ�ែកមុុន
ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

8

7.

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ករណីីសិិក្សាា៖ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia269
ក្រ�សួួងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មាន និិ ងគមនាគមន៍៍ របស់់ ប្រ�ទេ�សកូូឡុំំ�ប៊ី�ី លើ�ើកកម្ពពស់់ការអភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញឌីី ជីីថល ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឈមមុុខនឹឹង
ហានិិ ភ័័យដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ អ៊ីី�នធឺឺណិិត និិ ង ICT ដោ�យទំំនុុកចិិ ត្តត។
ទស្សសនិិ កជនគោ�លដៅ�៖
•

6 ទៅ� 18 ឆ្នាំំ�។

•

អាយុុសិិក្សាា 11 ដល់់ 28 ឆ្នាំំ�។

•

មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លមានអាយុុលើ�ើសពីី 28 ឆ្នាំំ�

វាមានគេ�ហទំំព័័រដែ�លផ្តតល់់តំំណភ្ជាាប់់ ទៅ�កាន់់ សំំណួួរដែ�លសួួរញឹឹកញាប់់ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល និិ ងធនធានអប់់ រំំ រួ ួមទាំំងព័័ត៌៌មានដែ�ល
អាចចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ បាននៅ�លើ�ើពិិភពឌីី ជីីថល។
8.

វគ្គគសិិក្សាាតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក៖ សកម្មមភាពដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ និិងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុ មារ270
សកម្មមភាពដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គឺឺជាវគ្គគសិិក្សាាតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ ក ដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នការយល់់ ដឹឹង និិ ងចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងអំំពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពាន
លើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ រួ ួមទាំំងការរំំលោ�ភបំំ ពានដែ�លមានការសម្រ�បសម្រួ�ួលពីីបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិ ង
សកម្មមភាពផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាងសម្រា�ប់់ ការបង្កាា រ និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតប។ វគ្គគសិិ ក្សាានេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើគោ�លនយោ�បាយ ការតស៊ូូ�មតិិ និិ ង
ទិិដ្ឋឋភាពកម្មមវិិធីីយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ។ វគ្គគពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញ និិ ងវគ្គគសិិ ក្សាាតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ កត្រូ�ូវបានផលិិ តឡើ�ើងដោ�យមានការ
ិ
គាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពីីមូូលនិិ ធិិបញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាា។

9.

WeProtect Global Alliance របៀ�ៀបនិិយាយអំំ ពីី ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុ មារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល271
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសង្ខេ�េបនេះ�ះបង្ហាាញពីីបញ្ហាាប្រ�ឈមសម្រា�ប់់ ការទំំនាក់់ទំំនងអំំពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ និិ ងផ្តតល់់នូូវអនុុសាសន៍៍ បឋមសម្រា�ប់់ អ្ននកទំំនាក់់ទំំនង។

269. En TIC confío+, ក្រ�សួួងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មាន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងនៃ�ប្រ�ទេ�សកូូឡុំំ�ប៊ីី� ឆ្នាំំ� 2021។
270. សកម្មមភាពដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ UNICEFវ ឆ្នាំំ� 2022។
271. របៀ�ៀបនិិ យាយអំំពីីការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល WeProtect Global Alliance ឆ្នាំំ� 2021។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“ឥឡូូវនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងសម័័ យកាលឌីី ជីីថល
មនុុ ស្សស...កំំ ពុុងបាត់់បង់់ ឯកជនភាពរបស់់
ពួួ កគេ�»។
- នេ�ប៉ាាល់់ , 13

ិ ប្រ�មូូល... ទិិន្ននន័័ យរបស់់ អ្ននក។
“កម្មមវិធីី
ពួួ កគេ�លក់់ វា។ អ្ននកដឹឹងថាព័័ ត៌៌មានអ្ននកត្រូ�ូវ
បានលាតត្រ�ដាង ដោ�យសារតែ�
អ្ននក ទទួួលបានការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម។”
- ន័័ រវែ�ស, 17
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< ផ្នែ�ែកមុុន

9

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ

ទិិន្ននន័័ យ និិងការស្រា�វជ្រា�វដែ�លបានធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាទៀ�ៀងទាត់់ មានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ ក្នុុ�ងការយល់់ ដឹឹងពីីផលប៉ះះ�ពាល់់ នៃ�
មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលសម្រា�ប់់ ជីីវិិតរបស់់ កុុមារ ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ របស់់ វាទៅ�លើ�ើសិិទ្ធិិ�របស់់ ពួួកគេ� និិងវាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
នៃ�អន្តតរាគមន៍៍ របស់់ រដ្ឋឋ។ រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�ធានាឱ្យយមានការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័ យដ៏៏ រឹងមាំ
ឹ
ំ និិងគ្រ�ប់់ ជ្រុ� ុងជ្រោ��យដែ�លមានធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់
ហើ�ើយទិិន្ននន័័ យនោះ�ះត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កតាមអាយុុ ភេ�ទ ពិិការភាព ទីីតាំំងភូូមិិ សាស្រ្ត�ត ជនជាតិិ និិងដើ�ើ មជាតិិសាសន៍៍ ព្រ�មទាំំង
សាវតារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសង្គគម។ ទិិន្ននន័័ យ និិងការស្រា�វជ្រា�វបែ�បនេះ�ះ រួ ួមទាំំងការស្រា�វជ្រា�វដែ�លធ្វើ�� ើឡើ�ើងជាមួួ យ និិងដោ�យកុុ មារ គួួ រតែ�
ផ្ដដល់់ជាព័័ ត៌៌មានទៅ�ច្បាាប់់ គោ�លនយោ�បាយ និិងការអនុុ វត្តត ហើ�ើយគួួ រតែ�មាននៅ�ក្នុុ�ងដែ�នសាធារណៈៈ។ ការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័ យ និិង
ការស្រា�វជ្រា�វទាក់់ ទងនឹឹងជីីវិិតបែ�បឌីី ជីីថលរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�គោ�រពឯកជនភាពរបស់់ ពួួកគេ� និិងបំំ ពេ�ញតាមស្តតង់់ ដារសីីលធម៌៌
ខ្ពពស់់បំំផុុត។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021), កថាខណ្ឌឌ 30272

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។

អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ត និិ ងផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិឱ្យយមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព និិ ងអាចចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ បានជាសាធារណៈៈនូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្សុុ�វត្ថិិ�
ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញថ្នាាក់់ជាតិិ និិ ងក្នុុ�ងតំំបន់់ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍ និិ ងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

9a. បង្កើ��ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌស្រា�វជ្រា�វសុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញ
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ

បណ្តាាប្រ�ទេ�សនានាគួួ រតែ�បង្កើ�ើ�តមូូលនិិ ធិិស្រា�វជ្រា�វកណ្តាា លមួួ យ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីស្រា�វជ្រា�វដែ�លមានពាក្យយនៅ�លើ�ើ
ឯកសារយោ�ង និិ ងគោ�លបំំ ណងដែ�លបានកំំ ណត់់អតន្ថ័័�យយ៉ាាងច្បាាស់់ ដែ�លនៅ�តែ�មានបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកការស្រា�វជ្រា�វជា
បន្តតលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ� ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញចំំ ពោះ�ះបញ្ហាាពាក់់ ព័័ន្ធធជាច្រើ�ើ�ន។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ប្រ�ទេ�សនានាគួួ រតែ�
ឈានដល់់ និិ ងសហការគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកលើ�ើការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិ វឌ្ឍឍសុុវត្ថិិ� ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ។ ការវិិភាគ
គម្លាាតគួួ រតែ�ជួួ យធានាថាធនធានត្រូ�ូវបានផ្តតល់់អាទិិ ភាពក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�លត្រូ�ូវការចាំំបាច់់ បំំផុុត និិ ងជៀ�ៀសវាងការចម្លលងស្ទួួ�នដែ�លមិិ ន
ចាំំបាច់់ ។ ការស្រា�វជ្រា�វគួួ រតែ�មានផ្ដដល់់ ជូូនសម្រា�ប់់ដៃ�គូូក្នុុ�ងតំំ បន់់ ឬអន្តតរជាតិិ ជាពិិ សេ�សអ្នន កដែ�លមានធនធានតិិ ចបំំផុុត។

9b. ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតបន្តត

ភស្តុុ�តាងពីីការស្រា�វជ្រា�វនឹឹ ងផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានដល់់ ការអភិិវឌ្ឍឍផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លរួ ួមបញ្ចូូ�លសុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា បើ�ើក
ការវាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តតសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងផ្តតល់់នូូវការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបទពិិសោ�ធន៍៍ និិ ងដំំ ណោះ�ះស្រា�យតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទជាតិិ។

9c. បង្កើ��ត
ើ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលឧត្តតមភាពក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍលើ�ើសុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញ
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ

ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឧត្តតមភាពនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាប័័ នដែ�លមានស្រា�ប់់ (សាកលវិិទ្យាាល័័ យ ទីីតាំង
ំ មណ្ឌឌលសុុខភាព
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ ត) ដែ�លអាចចែ�ករំំលែ�ក និិ ងសហការលើ�ើការបង្កើ�ើ�តឧបករណ៍៍ សេ�វាកម្មម និិ ងជំំ នាញទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ តាមរយៈៈការចូូលរួ ួមថ្នាាក់់ជាតិិ ថ្នាាក់់តំំបន់់ និិ ងអន្តតរជាតិិ។ 

272. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
9

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

9d. បង្កើ��ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីីលធម៌៌ដ៏៏រឹងមាំ
ធ នឡាញ273
ឹ សម្រា�ប់
ំ
់ការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិភា
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ
ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកស្រា�វជ្រា�វដែ�លធ្វើ�� ើការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
រួ ួមទាំំងការពិិចារណាប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារជាផ្នែ�ែកនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការស្រា�វជ្រា�វ។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លការណែ�នាំំ
ច្បាាស់់ លាស់់ អំំពីីការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ និិ ងការថ្លែ�ែងបញ្ជាាក់់ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ និិ ងសិិ ទ្ធិ�ពី
ិ ីការដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ។
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់ កុុមារគួួរតែ�ជាការពិិចារណាចម្បបងនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីី លធម៌៌ សម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ ស្តីី�ពីី
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ រួ ួមទាំំងក្នុុ�ងស្ថាានភាពនៃ�ការចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ សាធារណៈៈ។

9e. បង្កើ��ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ការប្រ�មូល
ូ ព័័ត៌មា
៌ ន

និិ យតករដែ�លធ្វើ�� ើការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានដែ�លនឹឹ ង
អនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងៗគ្នាា និិ ងផល
ប៉ះះ�ពាល់់ ដែ�លវាមានលើ�ើកុុមារក្រុ� ុមផ្សេ�េងៗ។ ការតាមដាន និិ ងវាយតម្លៃ�ៃសកម្មមភាពសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ជាផ្នែ�ែក
នៃ�ដំំ ណើ�ើ រការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ។

9f. បើ�ើកសិិទ្ធិិ�ឱ្យយចូូលប្រើ��ើទិិន្ននន័័យរបស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុន
� ឯកជនជាប្រ�យោ�ជន៍សា
៍ ធារណៈៈ

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ហើ�ើយក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវតែ�ចែ�ករំំលែ�កទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�
ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការស្រា�វជ្រា�វសម្រា�ប់់ ជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។

9g. ត្រូ�ូវប្រា�កដថាទិិន្ននន័័យ និិងស្ថិិតិិ
� មានភាពពាក់់ព័ន្ធ
័ ទៅធ �នឹឹងបរិិបទ

ម៉ូូ�ដែ�លស្ថិិ�តិិគួួរតែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីទិិដ្ឋឋភាពក្នុុ�ងស្រុ� ុក ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់កម្រិ�ិ តនៃ�ការយល់់ ដឹឹង និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងបញ្ហាាជាតិិ។ ពួួកគេ�
គួួរតែ�អនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផលប៉ះះ�ពាល់់ ឆ្លលងព្រំ�ំដែ�ន។

273. កុុមារ និិ ងវដ្តតទិិន្ននន័័យ៖ សិិ ទ្ធិ�ិ និិ ងសីី លធម៌៌ នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពទិិន្ននន័័យធំំ , មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2017។
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

9

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លនយោ�បាយ៖

បង្កើ�� ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌស្រា�វជ្រា�វសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ

A

បណ្តាាប្រ�ទេ�សនានាគួួ រតែ�បង្កើ�ើ�តមូូលនិិ ធិិស្រា�វជ្រា�វកណ្តាា លមួួ យ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីស្រា�វជ្រា�វដែ�លមានពាក្យយនៅ�លើ�ើ
ឯកសារយោ�ង និិ ងគោ�លបំំ ណងដែ�លបានកំំ ណត់់អតន្ថ័័�យយ៉ាាងច្បាាស់់ ដែ�លនៅ�តែ�មានបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកការស្រា�វជ្រា�វជា
បន្តតលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ� ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញចំំ ពោះ�ះបញ្ហាាពាក់់ ព័័ន្ធធជាច្រើ�ើ�ន។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ប្រ�ទេ�សនានាគួួ រតែ�
ឈានដល់់ និិ ងសហការគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកលើ�ើការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិ វឌ្ឍឍសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ។ ការវិិភាគគម្លាាត
គួួ រតែ�ជួួយធានាថាធនធានត្រូ�ូវបានផ្តតល់់អាទិិភាពក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�លត្រូ�ូវការចាំំបាច់់ បំំផុុត និិ ងជៀ�ៀសវាងការចម្លលងស្ទួួ�នដែ�លមិិ នចាំំបាច់់ ។
ការស្រា�វជ្រា�វគួួ រតែ�មានផ្ដដល់់ ជូូនសម្រា�ប់់ដៃ�គូូក្នុុ�ងតំំ បន់់ ឬអន្តតរជាតិិ ជាពិិ សេ�សអ្ននកដែ�លមានធនធានតិិ ចបំំផុុត។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.
5.

កំំណត់់ពីីមូូលនិិ ធិិស្រា�វជ្រា�វដែ�លមានស្រា�ប់់ និិ ង/ឬស្ថាាប័័ នដែ�លអាចផ្តតល់់ជាទីីកន្លែ�ែង ឬផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិដល់់
ការស្រា�វជ្រា�វលើ�ើបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ិ ័ យនៅ�ក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមាន។
កំំណត់់វិស័
បង្កើ�ើ�តលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ តឹឹងរ៉ឹឹ�ងដើ�ើម្បីី�ធានាថា ការស្រា�វជ្រា�វរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ អក្ខខរកម្មម សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងសុុខុុមាលភាពរបស់់
កុុមារ។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអ្ននកដែ�លកំំពុុងធ្វើ�� ើការស្រា�វជ្រា�វដឹឹ ងពីីគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកនៃ�ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វគោ�លនយោ�បាយ ហើ�ើយមិិ នផ្តោ�ោតតែ�
លើ�ើផ្នែ�ែកតែ�មួួយ។
ធ្វើ�� ើឱ្យយការផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិទាំង
ំ អស់់ លើ�ើ ការស្រា�វជ្រា�វអាស្រ័�័ យលើ�ើការចែ�ករំំលែ�កទូូលំំ ទូូលាយនៃ�លទ្ធធផល រួ ួមទាំំងការរក្សាា
ការរកឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វនៅ�ក្នុុ�ងឃ្លាំំ�ងកណ្តាា ល និិ ងធ្វើ�� ើឱ្យយមូូលនិិ ធិិមានផ្ដដល់់ ជូូនសម្រា�ប់់ការផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ង
ការទទួួលប្រើ��ើប្រា�ស់់ នយោ�បាយ។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

9

ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតបន្តត

B

ភស្តុុ�តាងពីីការស្រា�វជ្រា�វនឹឹ ងផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានដល់់ ការអភិិវឌ្ឍឍផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លរួ ួមបញ្ចូូ�លសុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា បើ�ើក
ការវាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តតសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងផ្តតល់់នូូវការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបទពិិសោ�ធន៍៍តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់
កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទជាតិិ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.

2.
3.

ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រផែ�នទីី - ជាសកល - ចំំ ពោះ�ះផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មម ហើ�ើយចែ�ករំំលែ�កយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ ដើ�ើម្បីី�ធានា
ថាភាពជឿ�ឿនលឿ�ឿនដែ�លធ្វើ��ឡើើ �ើងចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ពិិភពលោ�ក គឺឺមានផ្ដដល់់ ជូូនដល់់ផ្នែ�ែក
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ពិិភពលោ�ក។
ផែ�នទីីកន្លែ�ែងដែ�លបង្កើ�ើ�តឱ្យយមានភាពជឿ�ឿនលឿ�ឿន ហើ�ើយមានការចូូលរួ ួមពីីអង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាលអន្តតរជាតិិ ឬក្រុ� ុម
អ្ននកជំំ នាញក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�ការផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ ពួួកគេ�។
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ការរៀ�ៀបចំំ ជាមួួយអង្គគការអន្តតររដ្ឋាាភិិបាល ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកជន និិ ងអង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយ
ការអនុុវត្តតល្អអ - ឧទាហរណ៍៍ ការបរិិច្ចាាគហាដវែ�រកុំំ�ព្យូូទ័័
� រគួួរតែ�មានលក្ខខខណ្ឌឌលើ�ើការរួ ួមបញ្ចូូ�លមុុខងារសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ង
ឯកជនភាពតាមលំំ នាំដើំ �ើ ម។

បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌ លឧត្តមភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិ វឌ្ឍល�ើសុវត្ថិភាពកុ មារតាមប្រព័ ន្ធអនឡាញ274

C

ប្រទេសនានាគួរតែបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌ លសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលអាចចែករំលែក និ ងសហការល�ើការបង្កើត
ឧបករណ៍ សេវាកម្ម និ ងជំ នាញទាក់ទងនឹ ងសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ តាមរយៈការចូលរ ួមថ្នា ក់ជាតិ តំបន់ និ ង
អន្តរជាតិ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�តាមផ្ទះះ�នៅ�ក្នុុ�ងនាយកដ្ឋាានរដ្ឋាាភិិបាល ឬស្ថាាប័័ នសិិក្សាាដែ�ល
មានស្រា�ប់់ ។
ពិិចារណារៀ�ៀបចំំ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ទូូទាំំងតំំបន់់ ដែ�លមានលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវផ្នែ�ែក
វប្បបធម៌៌ និិ ងអង្គគការស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�កការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត។

274. បញ្ហាាប្រ�ឈមសកល និិ ងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2011។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

9

បង្កើ�� ត
សម្រា�ប់
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីីលធម៌៌ ដ៏៏រឹងមាំ
ធ នឡាញ275
ឹ
ំ
់ ការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ

D

ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកស្រា�វជ្រា�វដែ�លធ្វើ�� ើការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
រួ ួមទាំំងការពិិចារណាប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារជាផ្នែ�ែកនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការស្រា�វជ្រា�វ។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លការណែ�នាំំ
ច្បាាស់់ លាស់់ អំំពីីការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ និិ ងការថ្លែ�ែងបញ្ជាាក់់ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ និិ ងសិិ ទ្ធិ�ពី
ិ ីការដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ។
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់ កុុមារគួួរតែ�ជាការពិិចារណាចម្បបងនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីី លធម៌៌ សម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍស្តីី�ពីី
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ រួ ួមទាំំងក្នុុ�ងស្ថាានភាពនៃ�ការចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ សាធារណៈៈ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

E

បង្កើ�ើ�តស្តតង់់ដារអប្បបបរមានៃ�ការស្រា�វជ្រា�វប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�វូ (សូូមមើ�ើលធនធានខាងក្រោ��ម ឧ.
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ ECPAT)។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាស្តតង់់ដារត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងការផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិ និិ ង/ឬការទទួួលយកលទ្ធធផលស្រា�វជ្រា�វ។ សូូម
មើ�ើលឧបករណ៍៍គាំំទ្រ� 1 (ទំំព័័រ 156)។
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញសម្រា�ប់់ អ្ននកស្រា�វជ្រា�វគឺឺជាកាតព្វវកិិច្ចច (សូូម
មើ�ើលផ្នែ�ែកសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ទំំព័័រ 144)។

បង្កើ�� ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន

និិ យតករដែ�លធ្វើ�� ើការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានដែ�លនឹឹ ង
អនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងៗគ្នាា និិ ងផល
ប៉ះះ�ពាល់់ ដែ�លវាមានលើ�ើកុុមារក្រុ� ុមផ្សេ�េងៗ។ ការតាមដាន និិ ងវាយតម្លៃ�ៃសកម្មមភាពសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ជាផ្នែ�ែក
នៃ�ដំំ ណើ�ើ រការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

� ល់់ពីីធាតុុចូូល វិិធីីសាស្ត្រ�រ និិងលទ្ធធផល។ រាល់់
បើ�ើទេ� វានឹឹងជួួយធានាថានិិយតករតម្រូ�ូវឱ្យយមានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន ដើ�ើម្បីីយ
តម្រូ�ូវការផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ឬបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ទាំង
ំ ឡាយគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លការរាយការណ៍៍ តម្លាាភាព និិងអំំណាចក្នុុ�ងការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន។
ឧទាហរណ៍៍គឺឺ GDPR276 និិងសេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ របស់់ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស ច្បាាប់់ ស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។277

275. កុុមារ និិ ងវដ្តតទិិន្ននន័័យ៖ សិិ ទ្ធិ�ិ និិ ងសីី លធម៌៌ នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពទិិន្ននន័័យធំំ , មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2017។
276. បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
277. សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ, នាយកដ្ឋាានឌីី ជីីថល វប្បបធម៌៌ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

9

បើ�ើកសិិទ្ធិិ�ឱ្យយចូូលប្រើ��ើទិិន្ននន័័យរបស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុន
� ឯកជនជាប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ

F

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ហើ�ើយក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវតែ�ចែ�ករំំលែ�កទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�
ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការស្រា�វជ្រា�វសម្រា�ប់់ ជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

G

ធ្វើ�� ើការផ្សសព្វវផ្សាាយទៅ�កាន់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដោ�យស្នើ�ើ�សុំំ�សិិ ទ្ធិ�ចូូ
ិ ល
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ សំំណុំំ�ទិិន្ននន័័យតាមការសមស្រ�ប។
ចូូលរួ ួមនៅ�ក្នុុ�ងការសន្ទទនាថ្នាាក់់តំំបន់់ ថ្នាាក់់ជាតិិ ឬជាសកល ដោ�យធ្វើ�� ើការស្នើ�ើ�សុំំ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ។

ត្រូ�ូវប្រា�កដថាទិិន្ននន័័យ និិងស្ថិិ�តិិមានភាពពាក់់ព័័ន្ធទៅធ �នឹឹងបរិិបទ

និិ យតករដែ�លធ្វើ�� ើការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានដែ�លនឹឹ ង
អនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងៗគ្នាា និិ ង
ផលប៉ះះ�ពាល់់ ដែ�លវាមានចំំ ពោះ�ះក្រុ� ុមផ្សេ�េងៗរបស់់ កុុមារ។ ការតាមដាន និិ ងវាយតម្លៃ�ៃសកម្មមភាពសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
គួួរតែ�ជាបង្កើ�ើ�តជាផ្នែ�ែកនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

ទាញយកប្រ�ភព និិ ងស្វែ�ែងរកស្ថិិ�តិិដែ�លមកពីីទីីភ្នាាក់់ងារដែ�លបានចងក្រ�ងឯកសារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិ ងល្បីី�ឈ្មោះ�ះ�។
ចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធពីីភ្នាាក់់ងារទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ និិ ងធ្វើ�� ើការបញ្ជាាក់់ស្ថិិ�តិិរបស់់ អ្ននក។
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ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖
ការឆ្លើ��ើយតបជាតិិចំំ ពោះ�ះម៉ូូ�ដែ�លសមត្ថថភាពទីី 2 - ការស្រា�វជ្រា�វ ការវិិភាគ និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ការអនុុ វត្តតល្អអ៖
នៅ�កម្រិ�ិតអប្បបបរមា ការវិិភាគមួួ យគួួ រតែ�៖ វាយតម្លៃ�ៃការគំំ រាមកំំ ហែ�ងរបស់់ CSEA នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន, របៀ�ៀបដែ�លវាត្រូ�ូវបាន
បង្ហាាញ ហើ�ើយអ្ននកណាដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័ យជាងគេ�, វាយតម្លៃ�ៃភាពងាយរងគ្រោះ��ះរបស់់ ប្រ�ទេ�សចំំពោះ�ះការគំំ រាមកំំ ហែ�ង
នេះ�ះ, វាយតម្លៃ�ៃការឆ្លើ��ើយតបរបស់់ ស្ថាាប័័នបច្ចុុ�ប្បបន្នន, ពិិនិិត្យយ និិងវាយតម្លៃ�ៃការអនុុ វត្តតច្បាាប់់ និិងគោ�លនយោ�បាយដែ�លអាច
អនុុ វត្តតបាន ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃការអនុុ លោ�មតាមស្តតង់់ ដារអន្តតរជាតិិ និិងការអនុុ វត្តតល្អអ, ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញនូូ វការឆ្លើ��ើយតបរបស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធ
អេ�កូូ ឡូូស៊ីី� ICT - រួ ួមទាំំងយន្តតការរាយការណ៍៍ព័័ ត៌៌មានទាន់់ ហេ�តុុ ការណ៍៍ និិងការចូូ លរួ ួមក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម ព្រ�មទាំំងគូូសប្លលង់់
ផែ�នទីីសកម្មមភាពរបស់់ អ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លចូូ លរួ ួមក្នុុ�ងបញ្ហាានេះ�ះ។
ដើ�ើម្បីី�ជូូនដំំ ណឹឹងអំំពីី ការវិិភាគ សិិទ្ធិិ�ចូូលប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ ចាំបាច់
ំ
់ ត្រូ�វូ ផ្តតល់់ ទៅ�ដល់់ ទិិន្ននន័័យ និិងព័័ ត៌៌មានពាក់់ ព័័ន្ធធជាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទរបស់់
CSEA ពីីស្ថាាប័័ នតំំ ណាងនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាប័័ នជាតិិ និិងអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធដទៃ�ទៀ�ៀត។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ទិិន្ននន័័ យបឋមចាំំបាច់់ត្រូ�វូ ប្រ�មូូលពីីប្រ�ភព
ជាច្រើ��ើនដូូ ចជា កុុ មារ ឪពុុ កម្តាា យ អ្ននកអប់់ រំំ អ្ននកអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នសេ�វា។
ប្រ�ភព៖ WeProtect Global Alliance Model National Response (MNR) ទំំព័័រ 5-6278

278. គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ, WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំំ� 2016 ។
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ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖

1.

បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយការពិិចារណាអំំ ពីីក្រ�មសីីលធម៌៌ ស្រា�វជ្រា�វ

ដំំ ណើ�ើ រការ D ('បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីី លធម៌៌ ដ៏៏រឹង
ឹ មាំំសម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ')
បង្ហាាញពីីតម្រូ�ូវការក្នុុ�ងការគិិតជារួ ួមអំំពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ នៃ�ការស្រា�វជ្រា�វនៅ�ក្នុុ�ងវិិធីីសាស្រ្ត�ត ការផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិ និិ ងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ។ បញ្ជីី�
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនេះ�ះត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយធានាថាក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីី លធម៌៌ ស្រា�វជ្រា�វរបស់់ អ្ននកនឹឹ ងដោះ�ះស្រា�យផ្នែ�ែកទាំំងនេះ�ះ។

តើ�ើការជ្រើ��ើសរើើ�សការស្រា�វជ្រា�វសម្រា�ប់់ ការផ្តតល់់ មូូលនិិធិិរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលគិិតពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញដែ�រឬទេ�?

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� តើ�ើវានឹឹ ងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យរបៀ�ៀបណា?

តើ�ើការផ្តតល់់ មូូលនិិធិិសម្រា�ប់់ ការស្រា�វជ្រា�វរួ ួមបញ្ចូូ�លការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើកុុមារ ឬការវាយតម្លៃ�ៃក្រ�មសីីលធម៌៌ ដែ�រឬទេ�?

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� តើ�ើវានឹឹ ងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យរបៀ�ៀបណា?
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9
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ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

តើ�ើមានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីីលធម៌៌ សម្រា�ប់់អ្ននកស្រា�វជ្រា�វ និិងអ្ននកអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ មានរួ ួមបញ្ចូូ�លទស្សសនៈៈស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារដែ�រឬទេ�?

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� តើ�ើវានឹឹ ងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យរបៀ�ៀបណា?

តើ�ើអ្ននកស្រា�វជ្រា�វ អ្ននកអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងអ្ននកធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតផ្តតល់់ មូូលនិិធិិ បានទទួួលការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ និិងសិិទ្ធិិ�កុុមារដែ�រឬទេ�?

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� តើ�ើវានឹឹ ងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យរបៀ�ៀបណា?

153

កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
9

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

តើ�ើគោ�លការណ៍៍បង្កាា រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្ននបានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍដែ�រឬទេ�?

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� តើ�ើវានឹឹ ងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យរបៀ�ៀបណា?

តើ�ើទិិន្ននន័័យប្រ�ភពបើ�ើកចំំហមានដើ�ើម្បីី�គាំទ្រ�ដល់
ធ នឡាញដែ�រឬទេ�?
ំ
់ ការស្រា�វជ្រា�វលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� តើ�ើវានឹឹ ងត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យដោ�យរបៀ�ៀបណា?
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
9

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖

1.

សាកលវិិទ្យាាល័័ យ Oxford - ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការស្រា�វជ្រា�វប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុ សត្រូ�វូ និិងនវានុុ វត្ដដន៍៍ក្នុុ�ង ICT279
ទទួួលបានមូូលនិិ ធិិពីីក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាស្រា�វជ្រា�វវិិស្វវកម្មម និិ ងវិិទ្យាាសាស្ត្រ�ររូូបវិិទ្យាា (EPSRC) ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនេះ�ះស្វែ�ែងយល់់ អំំពីីបញ្ហាា
ក្រ�មសីី លធម៌៌ នៅ�ក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វ ICT។ រៀ�ៀបចំំ ដោ�យអង្គគការសង្កេ�េតការណ៍៍សម្រា�ប់់ ការស្រា�វជ្រា�វប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�វូ
និិ ងនវានុុវត្ដដន៍៍ក្នុុ�ង ICT (Observatory for Responsible Research and Innovation in ICT, ORBIT) វាផ្តតល់់នូូវការណែ�នាំំ
ច្បាាស់់ លាស់់ អំំពីីរបៀ�ៀបធ្វើ�� ើការស្រា�វជ្រា�វជាក់់ស្តែ�ែង និិ ងប្រ�កបដោ�យសីី លធម៌៌ ។

2.

End Violence Partnership - Disrupting Harm280
ដោ�យភាពជាដៃ�គូូជាមួួយ EPCAT International, INTERPOL និិ ងការិិយាល័័យស្រា�វជ្រា�វរបស់់ UNICEF ជាមួួយនឹឹ ងការផ្តតល់់
មូូលនិិ ធិិពីី End Violence Partnership, Disrupting Harm គឺឺជាគម្រោ��ងស្រា�វជ្រា�វដែ�លបង្ហាាញពីីរបៀ�ៀបដែ�លបច្ចេ�ក
េ វិិទ្យាាឌីីជីីថល
សម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់ ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារនៅ�ទូូទាំំង 13 ប្រ�ទេ�សនៅ�អាហ្វ្រិ�ិ�កខាងកើ�ើត និិ ងខាងត្បូូង
�
និិ ងអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៏៏ ។

3.

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ECPAT សម្រា�ប់់ ការស្រា�វជ្រា�វផ្នែ�ែកក្រ�មសីីលធម៌៌ ស្តី� ពីី
ី ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទលើ�ើកុុ មារ281
នេះ�ះគឺឺជាការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកស្រា�វជ្រា�វដែ�លចង់់ ធ្វើ�� កា
ើ រស្រា�វជ្រា�វលើ�ើបញ្ហាាទាក់់ទងនឹឹ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពាន
លើ�ើកុុមារ ដែ�លលើ�ើកឡើ�ង
ើ ពីីបញ្ហាាក្រ�មសីីលធម៌៌ និិ ងបញ្ហាានានាមួួយចំំនួួន។ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ នេះ�ះជួួយអ្ននកស្រា�វជ្រា�វឱ្យយ
រៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងស្រា�វជ្រា�វរបស់់ពួួកគេ�តាមរបៀ�ៀបដែ�លកាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់កុុមារ។

4.

មតិិរបស់់ ទីីភ្នាាក់់ងារសិិទ្ធិិ�ជាមូូ លដ្ឋាានរបស់់ សហភាពអឺឺ រ៉ុុ�ប282
មតិិរបស់់ទីីភ្នាាក់់ងារសិិទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាាន 9: នៅ�ពេ�លណាដែ�លពួួកគេ�ផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិដល់់សកម្មមភាពស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ សហភាព
ិ
អឺឺរ៉ុុ�ប និិ ងរដ្ឋឋជាសមាជិិ កគួួរតែ�តម្រូ�ូវឱ្យយមានអ្ននកម៉ៅ�ៅការពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអ្ននកជំំ នាញលើ�ើការការពារទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន និិ ងសិិទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាាន
ិ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ អ្ននកស្រា�វជ្រា�វផ្នែ�ែកវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិ ងឧស្សាាហកម្មមគួួរតែ�យកចិិត្តទុ
ត ក
ុ ដាក់់លើ�ើ ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�លក្ខខណៈៈដែ�លអាចអង្កេ�េតបាន
ក៏៏ដូូចជាអាយុុ និិ ងភេ�ទ លើ�ើសមាសភាពនៃ�ក្រុ� ុមធ្វើ��តេ�ស្ត
ើ
ត ដើ�ើម្បីី�លុុបបំំ បាត់់ហានិិ ភ័័យនៃ�លទ្ធធផលរើើ�សអើ�ើងនៃ�លទ្ធធផលតេ�ស្តត។

5.

ិ សាស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសចំំ ពោះ�ះ
ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស - ការណែ�នាំំអំំពីីវិធីី
ទិិន្ននន័័ យ283
ការណែ�នាំំនេះ�ះផ្តតល់់នូូវអនុុសាសន៍៍ និិ ងគោ�លការណ៍៍សម្រា�ប់់ អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងផ្នែ�ែកទិិន្ននន័័យ និិ ងអ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ ដើ�ើម្បីី�
កែ�លម្អអការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យ និិ ងស្ថិិ�តិិរបស់់ ពួួកគេ�។ វាធានានូូវការគោ�រព ការការពារ និិ ងការបំំ ពេ�ញសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
របៀ�ៀបវារៈៈឆ្នាំំ� 2030 ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័តនៅ�ពេ�លប្រ�មូូល ឬបំំ បែ�កទិិន្ននន័័យ។

279.
280.
281.
282.
283.

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការស្រា�វជ្រា�វប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងនវានុុវត្ដដន៍៍ក្នុុ�ង ICT, សាកលវិិទ្យាាល័័ យ Oxford, ឆ្នាំំ� 2014។
Disrupting Harm, End Violence Partnership, ឆ្នាំំ� 2019។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វផ្នែ�ែកក្រ�មសីី លធម៌៌ ស្តីី�ពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកុុមារ, ECPAT International ឆ្នាំំ� 2019។
ក្រោ��មការឃ្លាំំ�មើ�ើ ល៖ ជីី វមាត្រ� ប្រ�ព័័ន្ធធ IT របស់់ សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប និិ ងសិិ ទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាាន ទីីភ្នាាក់់ងារសហភាពអឺឺរ៉ុុ�បសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�ជាមូូ
លដ្ឋាានឆ្នាំំ� 2018។
ិ
ិ
វិិធីីសាស្រ្ត�តផ្អែ�ែកលើ�ើសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសឆ្នាំំ� 2018។
ិ នុុស្សសចំំ ពោះ�ះទិិន្ននន័័យ, ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ វាកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួលជាងមុុនក្នុុ�ង
ការលួួចព័័ត៌៌មានរបស់់មនុុស្សស និិងទទួួលបាន
ព័័ត៌៌មានរសើ�ើបដោ�យមិិនចាំំបាច់់មាន
ិ ាឌីីជីីថល។”
ការយល់់ព្រ�មដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិទ្យា
- ប៉ាាគីីស្ថាា ន, 12

“ហេ�តុុអ្វី�ីបានជា [គេ�ហទំំព័័រ និិងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម] សួួររកព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
របស់់ ខ្ញុំ��ំ ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�មិិនប្រើ��ើប្រា�ស់់ វា
សម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងណាមួួយ?”
- អេ�មីីរ៉ាាតអារ៉ាាប់់រួ ួម, 17
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

10

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

កិិច្ចសហ
ប្រ�តិិបត្តិិកា
ច
� រជាសកល

លក្ខខណៈៈបែ�បឆ្លលងព្រំ�ំ ដែ�ន និិងបែ�បអន្តតរជាតិិនៃ�មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ទាមទារឱ្យយមានកិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការអន្តតរជាតិិ និិងតំំ បន់់ រឹងមាំ
ឹ
ំ
ដើ�ើម្បីី�ធានាថា អ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធទាំង
ំ អស់់ រួ ួមទាំំងរដ្ឋឋ អាជីី វកម្មម និិងតួួ អង្គគដទៃ�ទៀ�ៀត គោ�រព ការពារ និិងបំំ ពេ�ញសិិទ្ធិិ�កុុមារប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ ដូូ ច្នេះ�ះ�វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ ដែ�លរដ្ឋឋភាគីីសហការទ្វេ�េភាគីី និិងពហុុភាគីីជាមួួ យ
អង្គគការមិិនមែ�នរដ្ឋាាភិិបាលជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ ទីីភ្នាាក់់ ងារអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ អាជីី វកម្មម និិងអង្គគការដែ�លមានឯកទេ�សលើ�ើ
ការការពារកុុ មារ និិងសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សសទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។
រដ្ឋឋភាគីីគួួ រតែ�លើ�ើកកម្ពពស់់ និិងរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រជំំ នាញអន្តតរជាតិិ និិងថ្នាាក់់ តំំបន់់ និិងការអនុុ វត្តតល្អអ ព្រ�មទាំំងបង្កើ�� ើត
និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ការកសាងសមត្ថថភាព ធនធាន ស្តតង់់ ដារ បទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិងការការពារនៅ�ទូូទាំងព្រំ�
ំ
ំ ដែ�នជាតិិ ដែ�លអនុុ ញ្ញាា តឱ្យយ
មានការអនុុ វត្តតសិិទ្ធិិ�កុុមារក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលដោ�យរដ្ឋឋទាំំងអស់់ ។ ពួួ កគេ�គួួ រតែ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមានការបង្កើ�� ើតនិិយមន័័ យទូូទៅ�
អំំ ពីីអ្វី�ី ដែ�លបង្កើ�� ើតជាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ជំំ នួួយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ទៅ�វិិញទៅ�មក ព្រ�មទាំំងការប្រ�មូូល និិងការចែ�ក
រំំលែ�កភស្តុុ�តាងរួ ួមគ្នាា ។
ប្រ�ភព៖ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) កថាខណ្ឌឌ 123 & 124284

គោ�លបំំ ណង៖
ដើ�ើម្បីី�សហការជាមួួយអង្គគការជាតិិ តំំបន់់ និិ ងសកល និិ ងអ្ននកលេ�ង ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�កការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត។

អត្ថថបទគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ៖
ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមមួួយចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ជំំ ហាននីី មួួយៗខាងក្រោ��មគឺឺពិិតជាចាំំបាច់់ ។

10a. ប
 ង្កើ��ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ងផ្លូូ�វការ (ឧ. អនុុស្សសរណៈៈយោ�គយល់់គ្នាា [MoU]) ជាមួួយសហគមន៍៍សុវុ ត្ថិិភា
� ពកុុមារ
តាមប្រ�ព័ន្ធ
ធ នឡាញក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងសកល
័ អ

	ការពង្រឹ�ឹ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�កគឺឺមាន
សារៈៈសំំ ខាន់់ ក្នុុ�ងការធានាសុុវត្ថិិ�ភាពជាសកល។ បណ្តាាប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តកិិច្ចចសហការជាផ្លូូ�វការសម្រា�ប់់ ការវិិនិិយោ�គ
ភាពជាដៃ�គូូឯកជនសាធារណៈៈរួ ួមគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ការកសាងសមត្ថថភាពផ្នែ�ែក
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ នវានុុវត្ដដន៍៍ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិ ងការអប់់ រំជាដើ
ំ �ើ ម។

10b. ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ច្បាាប់់ក្នុុ�ងតំប
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការលើ�ើផ្នែ�ក
ច
ែ
ំ ន់់ និិងអន្តតរជាតិិ ដែ�លលើ�ើកកម្ពពស់ដល់
់
់កិិច្ចសហ
សុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញ
� ពកុុមារតាម ប្រ�ព័ន្ធ
័ អ

	ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណឧបករណ៍៍សំំ ខាន់់ ៗក្នុុ�ងតំំបន់់ និិ ងអន្តតរជាតិិ ដែ�លនឹឹ ងអនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�ល (ក្នុុ�ងចំំ ណោ�ម
រឿ�ឿងផ្សេ�េងទៀ�ៀត) នូូវ៖ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ , ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតអន្តតរជាតិិ, កម្មមវិិធីី
អន្តតរជាតិិដែ�លអាចផ្តតល់់ធនធានសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងលទ្ធធភាពទទួួល
បានសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឬស្តតង់់ដារពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លនឹឹ ងជួួយសម្រួ�ួលដល់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងប្រ�ទេ�សនានា។ 

284. សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិ�ិការជាសកល

10

10c. កំំណត់អ
់ ត្តតសញ្ញាាណប្រ�ទេ�សដៃ�គូូ និិងអង្គគការនានាដែ�លអាចផ្តតល់់នូវូ គំំរូ ូសមស្រ�ប និិងការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍ
លើ�ើផ្នែ�ក
ែ សុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញ
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ

	ប្រ�ហែ�លជាមិិ នចាំំបាច់់ទេ� ក្នុុ�ងការចាប់់ ផ្តើ�ើ�មការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយថ្មីី�សន្លាាង។ ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�រកមើ�ើលឧទាហរណ៍៍
ពាក់់ព័័ន្ធធនៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិងឧបករណ៍៍ដែ�លពួួកគេ�អាចប្រើ��ើ និិងសម្រ�បតាមបរិិបទរបស់់ពួួកគេ�
ផ្ទាាល់់។ ការចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានអំំពីីបញ្ហាាប្រ�ឈម និិងបញ្ហាាដែ�លបានជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ងផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាច
មាននឹឹងតម្លៃ�ៃណាស់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ��ផែ�ន
ការ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងការអនុុវត្តគោត �លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ើ

10d. គាំំទ្រ�ប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបង្កើ��ត
ើ គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិភា
ធ នឡាញ
� ពកុុមារតាមប្រ�ព័ន្ធ
័ អ

	នៅ�ពេ�លសមស្រ�ប សូូមចែ�ករំំលែ�កច្បាាប់់ គំំរូូ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌបទប្បបញ្ញញត្តិិ� មេ�រៀ�ៀនដែ�លបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ឬឯកសារផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាច
� ភិិវឌ្ឍឍក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិងគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។285
ប្រើ��ើប្រា�ស់់បានដោ�យប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីីអ
ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការសម្រេ��ចគោ�លនយោ�បាយ៖

បង្កើ�� ត
ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌទំំនាក់់ទំំនងផ្លូូ�វការ (ឧទាហរណ៍៍ MoUs) ជាមួួយសហគមន៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងសកល

A

ការពង្រឹ�ឹ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�កគឺឺមានសារៈៈសំំ ខាន់់
ក្នុុ�ងការធានាសុុវត្ថិិ�ភាពជាសកល។ បណ្តាាប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តកិិច្ចចសហការជាផ្លូូ�វការសម្រា�ប់់ ការវិិនិិយោ�គភាពជាដៃ�គូូឯកជន
សាធារណៈៈរួ ួមគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ការកសាងសមត្ថថភាពផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ នវានុុវត្ដដន៍៍ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិ ងការអប់់ រំជាដើ
ំ �ើ ម។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.

កំំណត់់ពីីកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង និិ ងសន្ធិិ�សញ្ញាាស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ងតំំបន់់ និិ ងសកលដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
(សូូមមើ�ើលឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ)។
រៀ�ៀបចំំដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ប្រើ�ើ� និិងបញ្ចូូ�លជំំហានចាំំបាច់់ទៅ�កាន់់ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វសម្រា�ប់់ សុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលចំំ ណុុចទាំំងនេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំង (ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តអប្បបបរមា) សកម្មមភាពណាមួួយដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមាន
ដូូចដែ�លបានកំំណត់់ដោ�យ៖
•
•
•
•

285.
286.
287.
288.
289.

គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យនិិ រន្តតរភាព286

អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសរបស់់ អនុុសញ្ញាានេះ�ះ។287

មតិិទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹងបរិិយាកាសឌីីជីីថល។288

គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ។289 សូូមមើ�ើលឧបករណ៍៍ជំំ នួួយ 1 (ទំំព័័រ 166)។

ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល ស្ននងការសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ករបស់់ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ឯកសារភាពជាអ្ននកដឹឹ កនាំំ និិ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិឆ្នាំំ� 2021។
ិ
ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពិិភពលោ�ករបស់់ យើ�ើ ង៖ របៀ�ៀបវារៈៈឆ្នាំំ� 2030 សម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�កបដោ�យចីី រភាព។ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2021។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល គណៈៈកម្មាាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ UNCRC ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ឆ្នាំំ� 2021។
គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ, WeProtect ឆ្នាំំ� 2016។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិ�ិការជាសកល

10

B

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ច្បាាប់់ ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងអន្តតរជាតិិ ដែ�លលើ�ើកកម្ពពស់់ដល់់កិិច្ចសហ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការលើ�ើផ្នែ�ក
ច
ែ សុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារតាម ប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ

ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណឧបករណ៍៍សំំខាន់់ៗក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងអន្តតរជាតិិ ដែ�លនឹឹងអនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ជាមួួយប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូល
� (ក្នុុ�ងចំំណោ�មរឿ�ឿងផ្សេ�េងទៀ�ៀត) នូូវ៖ កិិច្ចច
ព្រ�មព្រៀ��ៀងអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអនុុវត្តច្បា
ត ាប់់, ការអនុុវត្តល្អ
ត បំ
អ ំផុុតអន្តតរជាតិិ, កម្មមវិិធីីអន្តតរជាតិិដែ�លអាចផ្តតល់់ធនធានសម្រា�ប់់
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិងលទ្ធធភាពទទួួលបានសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឬស្តតង់់ដារពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លនឹឹ ង
ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងប្រ�ទេ�សនានា។

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.

290.
291.
292.
293.

ប្រឹ�ឹ ក្សាាជាមួួយភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ អន្តតរជាតិិ ដូូចជា INTERPOL 290 និិ ង Europol ជាដើ�ើ ម។291
ស្វែ�ែងរកការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតពីីអង្គគការពិិភពលោ�កដូូចជា មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន
និិ ងទទួួលរងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច292 និិ ងមូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។293

យើ�ើងជានរណា អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
អំំពីីអាំង
ំ ទែ�ប៉ូូ�ល អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
ការងាររបស់់ យើ�ើ ង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិសម្រា�ប់់កុុមារបាត់់ខ្លួួ�ន និិ ងកុុមារទទួួលរងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច (NCMEC)។
អំំពីីយើ�ើ ង មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (IWF)។
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កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណប្រ�ទេ�សដៃ�គូូ និិងអង្គគការនានាដែ�លអាចផ្តតល់់ នូូវគំំរូ ូសមស្រ�ប និិង
ការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍលើ�ើផ្នែ�ក
ែ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ

ប្រ�ហែ�លជាមិិ នចាំំបាច់់ ទេ� ក្នុុ�ងការចាប់់ ផ្តើ�ើ� មការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយថ្មីី�សន្លាាង។ ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�រកមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធ
នៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងឧបករណ៍៍ដែ�លពួួកគេ�អាចប្រើ��ើ និិ ងសម្រ�បតាមបរិិបទរបស់់ ពួួកគេ�ផ្ទាាល់់ ។
ការចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានអំំពីីបញ្ហាាប្រ�ឈម និិ ងបញ្ហាាដែ�លបានជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ងផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាចមាននឹឹ ង
តម្លៃ�ៃណាស់់ សម្រា�ប់់ការធ្វើ��ផែ�ន
ការ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិ ងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ើ

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយទៅ�ដល់់ ស្ថាាប័័ នក្នុុ�ងតំំបន់់ ដូូចជាសម្ព័័�ន្ធធសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារអាស៊ីី�។294 មេ�ដឹឹ កនាំំប្រ�ទេ�សដូូចជា Alana Foundation
295
នៅ�ប្រ�ទេ�សប្រេ��ស៊ីី�ល។ ឬអង្គគការជំំ នាញដូូចជា Internet Watch Foundation,296 5Rights Foundation,297 UNICEF298
INHOPE299 ឬគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មស្ដីី�ពីីប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ឯកម្មមវិិធីីភាពជាដៃ�គូូសកលដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើ
ហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ។300អង្គគការទាំំងនេះ�ះនឹឹ ងមានធនធាន និិ ងព័័ត៌៌មាន ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីជាច្រើ��ើនអាចជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាាណដៃ�គូូក្នុុ�ងស្រុ� ុក ឬដៃ�គូូពាក់់ព័័ន្ធធ។

294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

អំំពីីពួួកយើ�ើង, សម្ព័័�ន្ធធសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារអាស៊ីី�។
អំំពីីពួួកយើ�ើង, Alana Foundation។
អំំពីីយើ�ើ ង មូូលនិិ ធិិឃ្លាំំ�មើ�ើ លអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (IWF)។
5Rights Foundation, 5Rights Foundation.
អំំពីីពួួកយើ�ើង, UNICEF។
រឿ�ឿងរ៉ាាវរបស់់ យើ�ើ ង INHOPE ឆ្នាំំ� 2021។
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព, កម្មមវិិធីីបញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ ឆ្នាំំ� 2022។
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គាំំទ្រ�ប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបង្កើ�� ត
ើ គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធអ
ធ នឡាញ

នៅ�ពេ�លសមស្រ�ប សូូមចែ�ករំំលែ�កច្បាាប់់ គំំរូូ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌបទប្បបញ្ញញត្តិិ� មេ�រៀ�ៀនដែ�លបានរៀ�ៀនសូូត្រ�ឬឯកសារផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាច
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ បានដោ�យប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិ ងគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។301

បើ�ើបាទ/ចាស សូូមផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត៖

បើ�ើទេ� វានឹឹ ងជួួយ៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.

កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណស្ថាាប័័ នផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិ ង/ឬក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ របស់់ អ្ននក។
ពិិចារណាលើ�ើការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតពីីតំំបន់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឧទាហរណ៍៍ សមាគមប្រ�ជាជាតិិអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ (អាស៊ាាន) ឬ
សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប។
ចែ�ករំំលែ�កធនធាន និិ ងដំំ ណោះ�ះស្រា�យរបស់់ អ្ននកដោ�យសប្បុុ�រស។
ពិិចារណាពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកអាចបង្កើ�ើ�តភាពជាដៃ�គូូជាមួួយអ្ននកដែ�លមានធនធានតិិចតួួច។
លើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតអ្ននកទទួួលឱ្យយចែ�ករំំលែ�កបន្តត។
សម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួលជាមួួយនឹឹ ងការអនុុវត្តតអន្តតរជាតិិដ៏៏ល្អបំ
អ ំ ផុុត ហើ�ើយព្យាាយាមចែ�ករំំលែ�កលក្ខខណៈៈបុុរេេសកម្មមជាមួួយ ឬ
អនុុញ្ញាាតឱ្យយប្រ�ទេ�សទាំំងនោះ�ះដែ�លមានធនធានតិិច៖ ឧទាហរណ៍៍ ធ្វើ�� ើការបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមជាមួួយប្រ�ទេ�ស ឬតំំបន់់
ជាក់់លាក់់មួួយ, ផ្គគត់់ផ្គគង់់ជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សដូូចជាការបកប្រែ��ផ្លូូ�វច្បាាប់់ ឬភាសាសម្រា�ប់់ ផ្នែ�ែកនៃ�ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វ ឬការ
ផ្តតល់់សិិក្ខាា សាលាសម្រា�ប់់ កម្មមករជួួរមុុខ - រួ ួមទាំំងផ្នែ�ែកអនុុវត្តត។

របៀ�ៀបដែ�លវាស្រ�បនឹឹងឯកសារមូូ លដ្ឋាាន៖

យើ�ើងសូូមផ្តតល់់ អនុុ សាសន៍៍ ឱ្យយ (ដោ�យជាបញ្ហាាបន្ទាាន់់ ) អគ្គគលេ�ខាធិិការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិជួួ យសម្រួ�ួលដំំ ណើ�ើ រការពិិគ្រោះ��ះ
យោ�បល់់ ដោ�យមានភាពរហ័័សរហួួន និិងបើ�ើកចំំ ហរ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�� ើតយន្តតការថ្មីី�ៗសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការឌីី ជីីថលសកល
ដោ�យមានជម្រើ��ើសដែ�លបានពិិភាក្សាានៅ�ក្នុុ�ងជំំ ពូូកទីី 4 ជាចំំ ណុុចចាប់់ ផ្តើ�� ើម។ យើ�ើងស្នើ�ើ� ឱ្យយកំំ ណត់់គោ�លដៅ�ដំំ បូូងនៃ�ការប្រា�រព្ធធ
ខួួ បលើ�ើកទីី 75 របស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិនៅ�ឆ្នាំំ� 2020 ជាមួួ យនឹឹង 'ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតជាសកលសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការ
ឌីី ជីីថល' ដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញពីីតម្លៃ�ៃ គោ�លការណ៍៍ ការយល់់ ដឹឹង និិងគោ�លបំំ ណងរួ ួមសម្រា�ប់់ ស្ថាា បត្យយកម្មមកិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការ
ឌីី ជីីថលសកលដែ�លមានភាពប្រ�សើ�ើ រជាងមុុ ន។ ជាផ្នែ�ែកនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការនេះ�ះ យើ�ើងយល់់ ថាអគ្គគលេ�ខាធិិការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
អាចតែ�ងតាំំងបេ�សកជនផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្យាាបាន។
ិ សាស្រ្ត�ត 'ប្រ�ព័័ន្ធធ' របស់់ ភាគីីពាក់់ ព័័ន្ធធច្រើ�ើ�នសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លមានលក្ខខណៈៈ
5B៖ យើ�ើងគាំំទ្រ�វិធីី
សម្រ�បខ្លួួ�ន រហ័័សរហួួន មានការរួ ួមបញ្ចូូ�ល និិងស័័ ក្តិិ�សមសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងសម្រា�ប់់យុុគសម័័យឌីី ជីីថលដែ�លមានការ
បោះ�ះជំំ ហានល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿន។
ប្រ�ភព៖ The Age of Digital Interdependence: Report of High-level Panel របស់់អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ឌីីជីីថលឆ្នាំំ� 2019302

301. ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល ស្ននងការសុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិចត្រូ�
និ
ូ ិ ករបស់់ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ឯកសារភាពជាអ្ននកដឹឹ កនាំំ និិ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ។
ិ
302. The Age of Digital Interdependence, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាជាន់់ ខ្ពពស់់របស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថលឆ្នាំំ� 2019។
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ឧបករណ៍៍គាំំទ្រ�៖
1.

បញ្ជីី� ត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌអន្តតរជាតិិដែ�លត្រូ�ូវបំំ ពេ�ញតាម

ដំំ ណើ�ើ រការ A ('បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌទំំនាក់់ទំំនងផ្លូូ�វការ [ឧទាហរណ៍៍ MoUs] ជាមួួយសហគមន៍៍ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ង
តំំបន់់ និិ ងសកល') គូូសបញ្ជាាក់់ថា លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវអប្បបបរមានៅ�ក្នុុ�ងពិិធីីសារអន្តតរជាតិិ និិ ងឯកសារការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញតាម។
ក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ទូូទាំំងវិិស័័យរដ្ឋាាភិិបាលដោ�យមានជំំ នួួយពីីឧបករណ៍៍នេះ�ះ
ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើការអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ ។
ពណ៌៌នាអំំ ពីី របៀ�ៀបដែ�ល
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវអប្បបបរមា
ត្រូ�ូវបានបំំ ពេ�ញតាម

គម្លាាតក្នុុ�ងការអនុុ លោ�ម
តាមច្បាាប់់

កាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លក្រ�សួួង
ដឹឹកនាំំទទួួលបានការ
ជូូ នដំំ ណឹឹងអំំពីីគម្លាាត
ទាំំងនេះ�ះ

កាលបរិិច្ឆេ�េទក្រុ� ុមអ្ននក
ពាក់់ ព័័ន្ធធផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទទួួល
បានការជូូ នដំំ ណឹឹងអំំពីី
គម្លាាតទាំំងនេះ�ះ

គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍
ប្រ�កបដោ�យចីីរភាពរបស់់
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

អនុុសញ្ញាា
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តី� ី
ពីីសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ

ពិិធីីសារជាជម្រើ�ើ� សរបស់់
CRC៖ ការចូូលរួ ួមរបស់់
កុុមារក្នុុ�ងជម្លោះ�ះ�ប្រ�ដាប់់
អាវុ ុធ
ការលក់់កុុមារ ពេ�ស្យាាចារ
កុុមារ និិ ងរូូបភាព
អាសអាភាសកុុមារ

ិ ី ទំំនាក់់ទំំនង
នីី តិិវិធី
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ពណ៌៌នាអំំ ពីី របៀ�ៀបដែ�ល
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវអប្បបបរមា
ត្រូ�ូវបានបំំ ពេ�ញតាម

គម្លាាតក្នុុ�ងការអនុុ លោ�ម
តាមច្បាាប់់

កាលបរិិច្ឆេ�េទជូូនដំំ ណឹឹងទៅ�
ក្រ�សួួងដឹឹកនាំអំ
ំ ំ ពីីចំំណុុច
ខ្វះះ�ខាតទាំំងនេះ�ះ?

កាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លបាន
ជូូ នដំំ ណឹឹងដល់់ក្រុ� ុមអ្ននក
ពាក់់ ព័័ន្ធធផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអំំ ពីី
គម្លាាតទាំំងនេះ�ះ?

សេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយទូូទៅ�
លេ�ខ 25 (2021)

គំំ រូ ូឆ្លើ��ើយតបថ្នាាក់់ ជាតិិ

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តី� ី
ពីីពាក្យយពេ�ចន៍៍ សម្រា�ប់់
ការពារកុុ មារពីីការ
កេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ និិង
ការរំំលោ�ភបំំ ពានរបស់់
លុុចសំំ បួួរ

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖

ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌគាំំទ្រ�កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការអន្តតរជាតិិ
1.

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការឌីី ជីីថល303
ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល,304 គាំំទ្រ�ដោ�យក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាជាន់់ ខ្ពពស់់ស្តីី�ពីីកិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថលត្រូ�ូវបានចេ�ញផ្សាាយនៅ�ឆ្នាំំ� 2020។ វាផ្តតល់់នូូវអនុុសាសន៍៍ ដល់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងៗគ្នាាលើ�ើការពង្រឹ�ឹ ងកិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថលសកល។

2.

ធនធានតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តរបស់់ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំងនឹឹងកុ
ល305
ុ មាររបស់់ អាំងទែ�ប៉ូូ�
ំ
ំ
គេ�ហទំំព័័ររបស់់ អាំង
ំ ទែ�ប៉ូូ�ល ផ្តតល់់នូូវធនធានជាច្រើ�ើ�ន រួ ួមទាំំងព័័ត៌៌មានអំំពីីការងាររបស់់ អាំង
ំ ទែ�ប៉ូូ�ល ក៏៏ដូូចជាព័័ត៌៌មានអំំពីីមូូលដ្ឋាាន
ទិិន្ននន័័យ CSEA អនឡាញ ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងចាត់់ថ្នាាក់់ខ្លឹឹ�មសារ និិ ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណជនរងគ្រោះ��ះ។

3.

អនុុ សាសន៍៍ របស់់ OECD របស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាកុុ មារក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល306
អនុុសាសន៍៍ ចែ�ងពីីគោ�លការណ៍៍ និិ ងការណែ�នាំំដើ�ើម្បីី�ជួួយប្រ�ទេ�សនានាស្វែ�ែងរកតុុល្យយភាពរវាងការការពារកុុមារពីីហានិិ ភ័័យតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងការលើ�ើកកម្ពពស់់ឱកាស និិ ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លពិិភពឌីី ជីីថល ផ្តតល់់ឱ្យយ។

303.
304.
305.
306.

ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វរបស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
គំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់របស់់ អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឌីី ជីីថល អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងកុុមារ, អាំំងទែ�ប៉ូូ�ល។
អនុុសាសន៍៍ របស់់ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាកុុមារក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល, OECD, អនុុម័័ត 2012, វិិសោ�ធនកម្មមឆ្នាំំ� 2021។
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ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិ�ិការជាសកល

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ ជាឯកសារយោ�ង៖

ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌគាំំទ្រ�កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការក្នុុ�ងតំំ បន់់
1.

អនុុ សញ្ញាា Malabo របស់់ សហភាពអាហ្រ្វិ��ក
ិ ស្តីី�ពីីសន្តិិ�សុុខអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត និិងការការពារទិិន្ននន័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� ន 2014307
នេះ�ះគឺឺជាអនុុសញ្ញាារបស់់ សហភាពអាហ្រ្វិ�ិ�កដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ត 'ក្រ�បខណ្ឌឌដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិ ត្តតបានសម្រា�ប់់ សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត
នៅ�អាហ្រ្វិ�ិ�ក តាមរយៈៈការរៀ�ៀបចំំ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ ក ការការពារទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ការផ្សសព្វវផ្សាាយសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត
អភិិបាលកិិច្ចចតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹ ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។'

2.

របៀ�ៀបវារៈៈសហភាពអាហ្វ្រិ��កសម្រា�ប់
ិ
់ កុុមារ 2040308
របៀ�ៀបវារៈៈរបស់់ សហភាពអាហ្រ្វិ�ិ�កសម្រា�ប់់ ឆ្នាំំ� 2040 របៀ�ៀបវារៈៈ 2063 បង្ហាាញពីីគោ�លដៅ�សម្រា�ប់់ កុុមារនៅ�ទូូទាំំងទ្វីី�ប។ របៀ�ៀបវារៈៈ
បង្កើ�ើ�តនៅ�កថាខណ្ឌឌទីី 53 ដែ�លចែ�ងថា 'កុុមារអាហ្រ្វិ�ិ�កនឹឹ ងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចតាមរយៈៈការអនុុវត្តតពេ�ញលេ�ញនៃ�ធម្មមនុុញ្ញញ
អាហ្វ្រិ�ិ�កស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ' ។

3.

គណកម្មាាធិិការអឺឺ រ៉ុុ�ប យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រអ៊ីី� នធឺឺ ណែ�តកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រសម្រា�ប់់ កុុមារ309
នេះ�ះជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រអឺឺរ៉ុុ�បរបស់់ គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�បសម្រា�ប់់ អ៊ីី�នធឺឺណិិតកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រសម្រា�ប់់ កុុមារ។ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រនេះ�ះនិិ យាយអំំពីីជំំនាញ
និិ ងឧបករណ៍៍ឌីី ជីីថលសម្រា�ប់់ កុុមារ ហើ�ើយថែ�មទាំំងគូូសបញ្ជាាក់់អំំពីីសក្តាា នុុពលនៃ�ទីីផ្សាារក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍខ្លឹឹ�មសារអន្តតរកម្មម ភាព
ច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ ត និិ ងការអប់់ រំតា
ំ មប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញផងដែ�រ។

4.

គំំ រូ ូឆ្លើ��ើយតបថ្នាាក់់ ជាតិិរបស់់ អង្គគការ WeProtect Global Alliance (MNR)310
គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ (MNR) គឺឺផ្តោ�ោតលើ�ើការជួួយប្រ�ទេ�សនានាក្នុុ�ងការកសាងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ ពួួកគេ�ចំំ ពោះ�ះការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ
និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាបង្ហាាញថាវាមិិ នអាចដោះ�ះស្រា�យដោ�យឯកោ�បានទេ�។ សំំ ណុំំ�សមត្ថថភាពដ៏៏
ធំំ ទូូលាយមួួយក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការសម្លុុ�តធ្វើ�� ើបាបកុុមារ គឺឺត្រូ�វូ បានតម្រូ�ូវឱ្យយដាក់់ឱ្យយ
ដំំ ណើ�ើ រការ ដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយមានការឆ្លើ�ើ�យតបពេ�ញលេ�ញថ្នាាក់់ជាតិិ។

5.

ផែ�នទីីគោ�លនយោ�បាយអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រសម្រា�ប់់ កុុមារ (BIK)311
ផែ�នទីីគោ�លនយោ�បាយអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រសម្រា�ប់់ កុុមារ (BIK) ផ្តតល់់នូូវទិិដ្ឋឋភាពរួ ួមអំំពីីយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិ ងគោ�លនយោ�បាយ
BIK ដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននកំំពុុងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�ទូូទាំំងរដ្ឋឋជាសមាជិិ កសហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប។

6.

ផែ�នការសកម្មមភាពតំំ បន់់ អាស៊ាា ន ស្តីី�ពីី ការលុុបបំំ បាត់់អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុ មារ312 និិងសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសស្តីី�ពីី ការការពារកុុ មារពីីគ្រ�ប់់
ទម្រ�ង់់ នៃ�ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិងរំំលោ�ភបំំ ពានតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ក្នុុ�ងអាស៊ាា ន313
ផែ�នការថ្នាាក់់តំំបន់់ ផ្តតល់់ជាផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់ រដ្ឋឋជាសមាជិិ កក្នុុ�ងការអនុុវត្តតសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសអាស៊ាានឆ្នាំំ� 2013 ស្តីី�ពីីការ
ការពារកុុមារពីីគ្រ�ប់់ទម្រ�ង់់ នៃ�ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ 

307. អនុុសញ្ញាាសហភាពអាហ្រ្វិ�ិ�កស្តីី�ពីីសន្តិិ�សុុខអ៊ីី�នធឺឺណិិត និិ ងការការពារទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន, សហភាពអាហ្រ្វិ�ិ�ក ឆ្នាំំ� 2014។
308. របៀ�ៀបវារៈៈរបស់់ ទ្វីី�បអាហ្រ្វិ�ិ�កសម្រា�ប់់ កុុមារ 2040 ការជំំ រុ ុញឱ្យយទ្វីី�បអាហ្រ្វិ�ិ�កមានភាសមស្រ�បសម្រា�ប់់ កុុមារ គណៈៈកម្មាាធិិ ការអ្ននកជំំ នាញអាហ្វ្រិ�ិ�កស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�និ
ិ ិង
សុុខុុមាលភាព នៃ�កុុមារ ឆ្នាំំ� 2016។
309. យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បសម្រា�ប់់ អ៊ិិ�នធឺឺណិិតកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រសម្រា�ប់់ កូូនៗរបស់់ យើ�ើ ង គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2021។
310. គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ, WeProtect Global Alliance, ឆ្នាំំ� 2016។
311. អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រសម្រា�ប់់ ផែ�នទីីគោ�លនយោ�បាយកុុមារ, អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រសម្រា�ប់់ កុុមារឆ្នាំំ� 2020។
312. ផែ�នការសកម្មមភាពតំំបន់់ អាស៊ាាន ស្តីី�ពីីការលុុបបំំ បាត់់អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ, មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2019។
313. ការបញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារក្នុុ�ងរដ្ឋឋសមាជិិ កអាស៊ាាន, UNICEF, អាស៊ីី�បូូព៌ាា និិ ងប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក ឆ្នាំំ� 2019។
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5RIGHTS

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

< ផ្នែ�ែកមុុន
10

7.

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិ�ិការជាសកល

ករណីីសិិក្សាា - អនុុ សញ្ញាាក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាអឺឺ រ៉ុុ�ប
អនុុសញ្ញាាក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�បស្តីី�ពីីការការពារកុុមារប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�
ស្គាាល់់ ផងដែ�រថាជា "អនុុសញ្ញាា Lanzarote"314 តម្រូ�ូវឱ្យយដាក់់បទល្មើ�ើ�សផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារគ្រ�ប់់ ប្រ�ភេ�ទជាបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ។ វាកំំណត់់ថារដ្ឋឋ
ិ នការទប់់ ស្កាាត់់អំំពើ�ើហិិង្សាាផ្លូូ�វភេ�ទ ការពារជនរងគ្រោះ��ះកុុមារ
នានាក្នុុ�ងទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុ�ប និិ ងលើ�ើសពីីនេះ�ះត្រូ�ូវអនុុម័័តច្បាាប់់ ជាក់់លាក់់ និិ ងចាត់់វិធា
និិ ងកាត់់ទោ�សជនល្មើ�ើ�ស។
"គណៈៈកម្មាាធិិ ការ Lanzarote"315 (ពោ�លគឺឺគណៈៈកម្មាាធិិ ការនៃ�ភាគីីនៃ�អនុុសញ្ញាា Lanzarote) គឺឺជាស្ថាាប័័ នដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ316 ថាតើ�ើភាគីីនានាអនុុវត្តតអនុុសញ្ញាា Lanzarote ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពដែ�រឬទេ�។ គណៈៈកម្មាាធិិ ការក៏៏
ត្រូ�ូវទទួួលបន្ទុុ�កផងដែ�រក្នុុ�ងការកំំណត់់ការអនុុវត្តតល្អ317
អ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងអំំឡុុងសកម្មមភាពកសាងសមត្ថថភាព318 (ទស្សសនកិិច្ចចសិិក្សាា
សន្និិ�សីី ទ។ល។)
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�បជួួយការពារសង្គគមជុំំ�វិិញពិិភពលោ�កពីីការគំំរាមកំំហែ�ងនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត តាមរយៈៈអនុុសញ្ញាាទីីក្រុ� ុង
Budapest ស្តីី�ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងពិិធីីសាររបស់់ ខ្លួួ�នស្តីី�ពីីការរើើ�សអើ�ើងពូូជសាសន៍៍ និិ ងការប្រ�កាន់់ ពូូជសាសន៍៍
គណៈៈកម្មាាធិិ ការអនុុសញ្ញាាឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត (T-CY) និិ ងកម្មមវិិធីីសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការបច្ចេ�េកទេ�សលើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាម
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិត។
អនុុសញ្ញាានេះ�ះគឺឺជាសន្ធិ�សញ្ញា
ា អន្តតរជាតិិដំំបូូងស្តីី�ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដែ�លបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតតាមរយៈៈអ៊ិិ�នធឺឺ ណិិតនិិ ងបណ្តាា ញកុំំ�ព្យូូទ័័
ិ
� រដទៃ�ទៀ�ៀត
ជាពិិសេ�សទាក់់ទងនឹឹ ងការរំំលោ�ភលើ�ើការរក្សាាសិិ ទ្ធិ�កា
ិ រលួួចបន្លំំ�ដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងកុំំ�ព្យូូទ័័
� រការមើ�ើលរូូបអាសអាភាសរបស់់ កុុមារនិិ ង
ិ ី ដូូចជាការស្វែ�ែងរក បណ្តាា ញកុំំ�ព្យូូទ័័
ការរំំលោ�ភលើ�ើបណ្តាា ញសន្តិិ�សុុខ។ វាក៏៏មានស៊េ�េរីីនៃ�អំំណាច និិ ងនីី តិិវិធី
� រ និិ ងការស្ទាាក់់ចាប់់។

8.

គោ�លការណ៍៍បឋម និិងអនុុ សាសន៍៍ ស្តី� ពីី
ី ការការពារទិិន្ននន័័ យ (ការការពារទិិន្ននន័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� ន) របស់់ អង្គគការរដ្ឋឋអាមេ�រិិក319
នេះ�ះជាលទ្ធធផលនៃ�ការសិិ ក្សាារបស់់ គណៈៈកម្មាាធិិ ការយុុត្តិិ�ធ៌៌មអន្តតរអាមេ�រិិកអំំពីីក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការពារទិិន្ននន័័យ។
គោ�លការណ៍៍តំំណាងឱ្យយម៉ូូ�ដែ�លសម្រា�ប់់ ច្បាាប់់ អន្តតរអាមេ�រិិកស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានព័័ត៌៌មានសាធារណៈៈ។ វាតំំណាងឱ្យយទិិសដៅ�របស់់
អគ្គគលេ�ខាធិិ ការដ្ឋាានសម្រា�ប់់ ការគាំំទ្រ�ដល់់រដ្ឋឋជាសមាជិិ កលើ�ើការរចនា ការអនុុវត្តត និិ ងការវាយតម្លៃ�ៃក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ ក្នុុ�ងតំំបន់់ របស់់
ពួួកគេ�ទាក់់ទងនឹឹ ងសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានព័័ត៌៌មានសាធារណៈៈ។

កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការអន្តតរប្រ�ទេ�ស និិងក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌគាំំទ្រ�មិិត្តត
9.

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តី� ពីី
ី ពាក្យយពេ�ចន៍៍ សម្រា�ប់់ការពារកុុ មារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ និិងការរំំលោ�ភបំំ ពានរបស់់ លុុចសំំ បួួរ320
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ នេះ�ះគឺឺជាគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មដោ�យដៃ�គូូអន្តតរជាតិិចំំនួួន 18 ដើ�ើម្បីី�សម្រ�បសម្រួ�ួលលក្ខខខណ្ឌឌ និិ ងនិិ យមន័័ យ
ទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារកុុមារ។ គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះមានគោ�លបំំ ណងផ្តតល់់នូូវភាពច្បាាស់់ លាស់់ នៃ�គំំនិិតកាន់់ តែ�ច្រើ��ើនលើ�ើវាក្យយស័័ ព្ទទ
ដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយមានការតស៊ូូ�មតិិ គោ�លនយោ�បាយ និិ ងច្បាាប់់ កាន់់ តែ�រឹង
ឹ មាំំ និិ ងកាន់់ តែ�ស៊ីី�សង្វាាក់់គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ ភាសានៅ�គ្រ�ប់់ តំំបន់់
ទាំំងអស់់ នៃ�ពិិភពលោ�ក។

10. ការគាំំទ្រ�របស់់ ប៉ូូ�លីីសស្កុុ�តឡេ�នសម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរវ៉ាាន់់ដា321
នេះ�ះគឺឺជាភាពជាដៃ�គូូរវាងប៉ូូ�លីីសស្កុុ�តឡេ�ន និិ ងរដ្ឋាាភិិបាលរវ៉ាាន់់ដា។ 5 Rights Foundation មាន
សារបង្ហោះ�ះ�ក្នុុ�ងប្លលក់់លម្អិិ�តដែ�លពិិពណ៌៌នាអំំពីីភាពជាដៃ�គូូ។

314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.

អនុុសញ្ញាា Lanzarote, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប។
គណៈៈកម្មាាធិិ ការ Lanzarote, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប។
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយអនុុសញ្ញាា Lanzarote, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប។
ការអនុុវត្តតល្អរអ បស់់ អនុុសញ្ញាា Lanzarote, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប។
អនុុសញ្ញាា Lanzarote, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប។
គោ�លការណ៍៍បឋម និិ ងអនុុសាសន៍៍ ស្តីី�ពីីការការពារទិិន្ននន័័យ, ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអចិិ ន្ត្រៃ��ៃយ៍៍នៃ�អង្គគការរដ្ឋឋអាមេ�រិិកឆ្នាំំ� 2011។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ លុុចសំំបួួរ, ECPAT, ឆ្នាំំ� 2016។
ការធ្វើ�� ើការជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សរ៉៉វ៉ាាន់់ដា និិ ងប៉ូូ�លិិសស្កុុ�តឡេ�ន ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ, 5Rights Foundation, ឆ្នាំំ� 2020។
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កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន
10

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិ�ិការជាសកល

11. សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសជាសកលស្តីី�ពីី សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ322
នេះ�ះគឺឺជាសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសរបស់់ គណៈៈកម្មាា ការអ៊ិិ�នធឺឺ ណិិតដែ�លមានគោ�លបំំ ណងសម្រ�បសម្រួ�ួលភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ លើ�ើ
បេ�សកកម្មមរួ ួមនៃ�ការដណ្តើ�ើ� មយកជើ�ើងឯកលើ�ើបុុព្វវហេ�តុុការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ឧទាហរណ៍៍ស្ដីី� ពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការរវាងភ្នាាក់់ ងារអនុុ វត្តតច្បាាប់់ 323
12. ក្រុ� ុមការងារសកលនិិម្មិិ�ត324
ក្រុ� ុមការងារនេះ�ះតំំណាងឱ្យយភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ ជាតិិ ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិ ងអន្តតរជាតិិ ដែ�លបានរួ ួមគ្នាាដើ�ើម្បីី�ប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹ ងការរំំលោ�ភ
បំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ វាក៏៏ផ្តតល់់ជាតំំណភ្ជាាប់់ ទៅ�កាន់់ ភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិ ងបណ្តាា ញ
ទូូរសព្ទទបន្ទាាន់់ រាយការណ៍៍ CSAM ផងដែ�រ។
13. ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាានៃ�គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ អឺឺរ៉ុុ�បសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការរវាងភ្នាាក់់ ងារអនុុ វត្តតច្បាាប់់ និិងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់ សេ�វា
អ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តប្រ�ឆាំងនឹឹង
ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត325
ំ
នេះ�ះគឺឺជាសំំណុំំ�នៃ�គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វា និិ ងសហគមន៍៍ អនុុវត្តតច្បាាប់់
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សណាមួួយ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តទំំនាក់់ទំំនងការងារប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។ វាមានភាសាច្រើ��ើនជាងដប់់ ពីីរ។

322. សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសជាសកលស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគណៈៈកម្មាា ការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតឆ្នាំំ� 2019។
323. ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងការដកចេ�ញ៖ គោ�លការណ៍៍ និិ ងការអនុុវត្តតរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដើ�ើម្បីី�លុុបរូូបភាព-សម្ភាារបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារតាម ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ មូូលនិិ ធិិកុុមារ
របស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ និិ ង GSMA ឆ្នាំំ� 2016។
324. ក្រុ� ុមការងារសកលនិិ ម្មិិ� ត, ក្រុ� ុមការងារសកលនិិ ម្មិិ� ត ឆ្នាំំ� 2016 ។
325. ភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ - កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្តតល់់សេ�វាអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2007។
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< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

“ទិិន្ននន័័យរបស់់អ្ននកគឺឺជាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់អ្ននក។
អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ជាមូូលដ្ឋាានដើ�ើម្បីី�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀប
ដែ�លវាត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់។ តើ�ើវាងាយស្រួ�ួល
ប៉ុុ�នណាក្នុុ�ងការប្រើ��ើទិិន្ននន័័យរបស់់ខ្ញុំ��ខុ
ំ ុស
ហើ�ើយទិិន្ននន័័យនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�រកប្រា�ក់់លើ�ើ វា?»
- ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េស, 17

“វាចាំំបាច់់ដែ�លយុុវជនគួួ រតែ�ដឹឹងពីីសិិទ្ធិិ�
របស់់ ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ការពារ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់
សិិទ្ធិិ�ទាំងនេះ�ះ
។ អរគុុ ណដល់់អ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត
ំ
ិ ា ប្រ�ការនេះ�ះគឺឺ អាចទៅ�រួ ួច
និិងបច្ចេ�េកវិទ្យា
កាន់់ តែ�ច្រើ��ើ នឡើ�ើង»។
- រូ ូម៉ាានីី, 16
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15

04
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25

05
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37
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5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ
អនុុ សញ្ញាា អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារ និិងឯកសារពាក់់ ព័័ន្ធធ៖

1.

អនុុ សញ្ញាា អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារ326
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត និិងបើ�ើកឱ្យយចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា ការផ្តតល់់
សច្ចាាប័័ ន និិងចូូលជាធរមានដោ�យសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់
មហាសន្និិ�បាតលេ�ខ 44/25 ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី 20 ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�
1989 បានចូូលជាធរមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 2 ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ� 1990
ស្រ�បតាមមាត្រា� 49។
ក៏៏មានអនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារជាអក្សសរ និិងក្រា�ហ្វិិ�កដែ�ល
មានងាយស្រួ�ួលយល់់សម្រា�ប់់កុុមារផងដែ�រ (សូូមមើ�ើល
ផ្នែ�ែក 'ហេ�តុុអ្វីី�បានជាសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារមានសារៈៈសំំខាន់់') ដើ�ើម្បីី�
ជួួយកុុមារឱ្យយយល់់អំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ពួួកគេ�។

2.

3.

ពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសនៃ�អនុុ សញ្ញាាស្តី� ពីីសិិទ្ធិិ
ី
�កុុមារ
ស្តីី�ពីី ការលក់់ កុុមារ ពេ�ស្យាាកម្មមកុុមារ និិងរូ ូបភាព
អាសអាភាសកុុ មារ327
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត និិងបើ�ើកឱ្យយចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា ការផ្តតល់់
សច្ចាាប័័ ន និិងចូូលជាធរមានដោ�យសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់
មហាសន្និិ�បាត A/RES/54/263 នៃ�ថ្ងៃ�ៃទីី 25 ខែ�ឧសភា
ឆ្នាំំ� 2000; បានចូូលជាធរមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 18 ខែ�មករាឆ្នាំំ�
2002។
ពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសស្តីី�ពីី អនុុ សញ្ញាាស្តី� ពីីសិិទ្ធិិ
ី
�កុុមារស្តីី�ពីី
ការចូូ លរួ ួមរបស់់ កុុមារក្នុុ�ងជម្លោះ�ះ �ប្រ�ដាប់់អាវុុធ 328
ត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត និិងបើ�ើកឱ្យយចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា ការផ្តតល់់
សច្ចាាប័័ ន និិងចូូលជាធរមានដោ�យសេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់
មហាសន្និិ�បាត A/RES/54/263 នៃ�ថ្ងៃ�ៃទីី 25 ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�
2000, ចូូលជាធរមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 12 ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ� 2002។

4.

ពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសចំំ ពោះ�ះអនុុ សញ្ញាាស្តី� ពីីសិិទ្ធិិ
ី
�កុុមារលើ�ើ
នីីតិិវិិធីី ទំំនាក់់ទំំនង329
សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចដែ�លបានអនុុម័័តដោ�យមហាសន្និិ�បាត
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 19 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� 2011។

5.

ការណែ�នាំំរបស់់ UNICEF៖ របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងការពារ
សិិទ្ធិិ�កុុមារដោ�យប្រើ��ើអនុុ សញ្ញាា អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារ330
ការណែ�នាំំខ្លីី�ៗរបស់់ UNICEF ចំំ ពោះ�ះអនុុសញ្ញាា និិ ង
ពិិធីីសារជាជម្រើ��ើសរបស់់ ខ្លួួ�ន។

6.

សេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារ
ទាក់់ ទងនឹឹងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ 331
សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 ផ្តតល់់នូូវការវិិភាគ
ិ ី ដែ�លសិិ ទ្ធិ�ដែិ �លមាននៅ�ក្នុុ�ង UNCRC
ជាក់់ស្តែ�ែងអំំពីីវិធី
ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងពិិភពឌីី ជីីថល។

7.

កំំ ណែ�នៃ�សេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយទូូទៅ�របស់់ UNCRC លេ�ខ
25 (2021) របស់់ យុុវជន ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�កុុមារទាក់់ ទងនឹឹង
មជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល332
ឯកសារនេះ�ះកំំណត់់ពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភព
ឌីី ជីីថលនៅ�ក្នុុ�ងពាក្យយពេ�ចន៍៍ របស់់ ពួួកគេ� និិ ងពន្យយល់់ អំំពីី
សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ�តាមរបៀ�ៀបដែ�លអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ បាន។

326. អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1995។
327. អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ - កំំណែ�ឯកសារសម្រា�ប់់ កុុមារ, មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ។
328. ពិិធីីសារជាជម្រើ�ើ�សនៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារស្តីី�ពីីការលក់់កុុមារ ពេ�ស្យាាកម្មមកុុមារ និិ ងរូូបភាពអាសអាភាសកុុមារ, ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2002។
329. ពិិធីីសារស្រេ��ចចិិ ត្តតចំំពោះ�ះអនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារស្តីី�ពីីការចូូលរួ ួមរបស់់ កុុមារក្នុុ�ងជម្លោះ�ះ�ប្រ�ដាប់់ អាវុ ុធ, ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�ក
សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2002។
ិ ី ទំំនាក់់ទំំនង, ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
330. ពិិធីីសារជាជម្រើ�ើ�សចំំ ពោះ�ះអនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារលើ�ើនីី តិិវិធី
ិ នុុស្សសឆ្នាំំ� 2014។
331. របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងការពារសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារដោ�យប្រើ�ើ�អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ, មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ។
332. នៅ�ក្នុុ�ងពាក្យយរបស់់ យើ�ើ ងផ្ទាាល់់ - សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល មូូលនិិ ធិិ 5Rights ឆ្នាំំ� 2021។
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ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌអន្តតរជាតិិ និិងឯកសារពាក់់ ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖

1.

គំំ រូ ូឆ្លើ��ើយតបថ្នាាក់់ ជាតិិរបស់់ អង្គគការ WeProtect
Global Alliance (MNR)333
គំំរូូឆ្លើ�ើ�យតបថ្នាាក់់ជាតិិ (MNR) គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏សំំខាន់់នៃ�
កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ជាតិិណាមួួយសម្រា�ប់់សុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ MNR គឺឺផ្តោ�ោតលើ�ើការជួួយប្រ�ទេ�ស
នានាក្នុុ�ងការកសាងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះការ
កេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូវភេ�ទ
និិងការរំំលោ�ភបំំពានកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
�
អនឡាញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាបង្ហាាញថាវាមិិនអាចដោះ�ះស្រា�យដោ�យ
ឯកោ�បានទេ�។ សំំណុំំ�សមត្ថថភាពដ៏៏ធំំទូូលាយមួួយក្នុុ�ង
ការទប់់ស្កាាត់់ និិងដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូវភេ�ទ
�
និិងការសម្លុុ�តធ្វើ��បា
ើ បកុុមារ គឺឺត្រូ�វតែ�
ូ ឱ្យយដាក់់ឱ្យយដំំណើ�ើ រការ
� នាឱ្យយមានការឆ្លើ�ើ�យតបពេ�ញលេ�ញថ្នាាក់់ជាតិិ។
ដើ�ើម្បីីធា
កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍នេះ�ះផ្តតល់់នូូវធនធានដែ�លគាំំទ្រ�ដល់់
ការអនុុវត្តត MNR។ កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្ដីី�ពីីសុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាចជួួយអ្ននកហត្ថថលេ�ខីីនៃ� MNR
របស់់ WeProtect Global Alliance ដើ�ើម្បីី�ធានាថាពួួកគេ�
មានសមត្ថថភាពជាស្ថាាប័័នដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចបាននូូវគោ�លដៅ�
របស់់ខ្លួួ�ន និិងកាតព្វវកិិច្ចចនៅ�ក្រោ��មសេ�ចក្ដីី�អធិិប្បាាយទូូទៅ�
លេ�ខ25 (2021) ត្រូ�ូវបានបំំពេ�ញ។

2.

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU ស្តីី�ពីី ការការពារកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ334 គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ ITU
ស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គឺឺជាសំំណុំំ�នៃ�
អនុុសាសន៍៍ដ៏៏ទូូលំំទូូលាយសម្រា�ប់់ អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់
ិ ី រួ ួមចំំណែ�កដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍមជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញប្រ�
អំំពីីវិធី
កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិងមានលក្ខខណៈៈផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាច
ដល់់កុុមារ និិងយុុវជន។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ COP គឺឺជាផលិិតផលនៃ�កិិច្ចចខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹ ងប្រែ��ងរួ ួមគ្នាា របស់់ អ្ននកជំំ នាញចំំ នួួន 80 នាក់់មកពីីវិ ិ
ស័័ យផ្សេ�េងៗគ្នាា - រួ ួមមានភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់ រដ្ឋាាភិិបាល
អង្គគការអន្តតរជាតិិ អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល បណ្ឌិិ� តសភា
និិ ងវិិស័័យឯកជន។ ត្រូ�ូវបានព្រា�ងដំំ បូូងក្នុុ�ងឆ្នាំំ� 2009
គោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពនៅ�ឆ្នាំំ�
2020 ហើ�ើយរួ ួមបញ្ចូូ�លការណែ�នាំំចំំនួួនបួួនសម្រា�ប់់៖
•

កុុមារ

•

ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកអប់់ រំំ

•

ឧស្សាាហកម្មម និិ ង

•

អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ

3.

គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យចីីរភាពរបស់់
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ (SDGs)
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់
ការសម្រេ��ចបាននូូវ SDGs ជាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយអាចបង្កើ�ើ�ត
ជាផ្នែ�ែកនៃ�របៀ�ៀបវារៈៈរបស់់ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ
ដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញតាមការប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតរបស់់ ពួួកគេ�ក្រោ��ម
SDGs។ របៀ�ៀបវារៈៈឆ្នាំំ� 2030 សម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍ
ប្រ�កបដោ�យចីី រភាព,335 អនុុម័័តដោ�យរដ្ឋឋសមាជិិ ក
ទាំំងអស់់ របស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិក្នុុ�ងឆ្នាំំ� 2015 ផ្តតល់់
នូូវប្លលង់់ មេ�រួ ួមគ្នាាសម្រា�ប់់ សន្តិិ� ភាព និិ ងវិិបុុលភាពសម្រា�ប់់
មនុុស្សស និិ ងភពផែ�នដីី ឥឡូូវនេះ�ះ និិ ងទៅ�អនាគត។
គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យចីី រភាព (SDGs) ទាំំង
17336 ដែ�លជាការអំំពាវនាវបន្ទាាន់់ សម្រា�ប់់សកម្មមភាព
របស់់ ប្រ�ទេ�សទាំំងអស់់ ទាំំងអភិិវឌ្ឍឍនិិ ងកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍ
នៅ�ក្នុុ�ងភាពជាដៃ�គូូសកល។ ពួួកគេ�ទទួួលស្គាាល់់ ថាការ
បញ្ចចប់់ ភាពក្រី�ីក្រ� និិ ងការខ្វះះ�ខាតផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវតែ�ដើ�ើ រ
ទន្ទឹឹ�មគ្នាាជាមួួយនឹឹ ងយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តដែ�លធ្វើ�� ើឱ្យយសុុខភាព និិ ង
ការអប់់ រំបា
ំ នប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង, កាត់់បន្ថថយវិិសមភាព និិ ង
ជំំ រុ ុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ខណៈៈពេ�លដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា
បម្រែ��បម្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិ ងធ្វើ�� ើការថែ�រក្សាាមហាសមុុទ្រ�
និិ ងព្រៃ�ៃឈើ�ើរបស់់ យើ�ើ ង។

4.

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីី
ធុុ រកិិច្ចច និិងសិិទ្ធិិ�មនុុ ស្សស337
“គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ នេះ�ះ ផ្អែ�ែកលើ�ើការទទួួលស្គាាល់់ ៖
(ក) កា
 តព្វវកិិច្ចចដែ�លមានស្រា�ប់់ របស់់ រដ្ឋឋក្នុុ�ងការគោ�រព
ការពារ និិ ងបំំ ពេ�ញសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស និិ ងសេ�រីីភាពជា
មូូលដ្ឋាាន
(ខ) តួួនាទីីរបស់់ សហគ្រា�សអាជីី វកម្មម ជាសរីីរាង្គគ
ឯកទេ�សនៃ�សង្គគម ដែ�លបំំ ពេ�ញមុុខងារពិិសេ�ស
តម្រូ�ូវឱ្យយអនុុវត្តតតាមច្បាាប់់ ជាធរមានទាំំងអស់់ និិ ង
គោ�រពសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស
(គ) ត
 ម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�ិ និិ ងកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លត្រូ�ូវ
ផ្គូូ�ផ្គគងទៅ�នឹឹ ងដំំ ណោះ�ះស្រា�យសមស្រ�ប និិ ង
មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៅ�ពេ�លមានការបំំ ពាន
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ត ំពោះ�ះរដ្ឋឋទាំំងអស់់ និិង
ំ នេះ�ះអនុុវត្តចំ
ចំំពោះ�ះសហគ្រា�សអាជីីវកម្មមទាំំងអស់់ ទាំំងឆ្លលងប្រ�ទេ�ស និិង
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�យមិិនគិិតពីីទំហំ
ំ ំ វិិស័័យ ទីីតាំង
ំ ភាពជា
ម្ចាាស់់ និិងរចនាសម្ព័័�ន្ធធ។ 

333. ម៉ូូ�ដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបថ្នាាក់់ជាតិិ, WeProtect Global Alliance ឆ្នាំំ� 2015។
334. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2021។
335. ការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រពិិភពលោ�ករបស់់ យើ�ើ ង៖ របៀ�ៀបវារៈៈឆ្នាំំ� 2030 សម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�កបដោ�យចីី រភាព។ នាយកដ្ឋាានកិិច្ចចការសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិ ងសង្គគមរបស់់
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2015។
336. គោ�លដៅ� 17, នាយកដ្ឋាានកិិច្ចចការសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិ ងសង្គគមរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2015។
337. គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីអាជីី វកម្មម និិ ងសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2011។
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ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

5.

6.

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ INSPIRE របស់់ អង្គគការសុុខភាព
ពិិភពលោ�ក៖ យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រទាំំងប្រាំ�ំពីី រដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់អំំពើ�ើ
ហិិង្សាាលើ�ើកុុ មារ។338
នេះ�ះគឺឺជា "កញ្ចចប់់ បច្ចេ�េកទេ�សផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង ដើ�ើម្បីី�
គាំំទ្រ�ប្រ�ទេ�សនានាក្នុុ�ងកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ ពួួកគេ�
ក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងឆ្លើ�ើ�យតបចំំ ពោះ�ះអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ
ដែ�លមានអាយុុ 0-17 ឆ្នាំំ� កញ្ចចប់់ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លឯកសារ
ស្នូូលដែ�លពិិ
ពណ៌៌នាអំំពីីយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិ ងអន្តតរាគមន៍៍
�
របស់់ INSPIRE, សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំការអនុុវត្តតដែ�លផ្តតល់់
ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីរបៀ�ៀបអនុុវត្តតអន្តតរាគមន៍៍ និិ ងសំំ ណុំំ�
នៃ�សូូចនាករដើ�ើម្បីី�វាស់់ ស្ទទង់់ការទទួួលយក INSPIRE
និិ ងផលប៉ះះ�ពាល់់ របស់់ វាទៅ�លើ�ើកម្រិ�ិ តនៃ�អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើ
កុុមារ។
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំស្តី
ចក្តីី�ព្រា�ងគោ�លនយោ�បាយ
ី
ំ � ពីីសេ�
របស់់ អង្គគការ UNICEF ស្តីី�ពីី AI សម្រា�ប់់ កុុមារ339
នេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយ និិ ងការអនុុវត្តត AI របស់់
រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងវិិស័័យឯកជន និិ ងដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់
ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធ AI អាចរក្សាា ឬ
បំំ ផ្លាាញសិិ ទ្ធិ�ទាំ
ិ ង
ំ នេះ�ះ។ ការណែ�នាំំអំំពីីគោ�លនយោ�បាយ
ិ ី
ស្វែ�ែងយល់់ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធ AI និិ ង AI ហើ�ើយពិិចារណាពីីវិធី
ដែ�លប៉ះះ�វាពាល់់ ដល់់កុុមារ។ វាផ្អែ�ែកលើ�ើអនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីី
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ចំំ នួួនបីីសម្រា�ប់់ AI
ដែ�លគាំំទ្រ�សិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ៖
•

គោ�លនយោ�បាយ និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធ AI គួួរតែ�មាន
គោ�លបំំ ណងការពារកុុមារ។

•

វាគួួរតែ�ផ្តតល់់សមធម៌៌ សម្រា�ប់់តម្រូ�ូវការ និិ ងសិិ ទ្ធិ�ិ
របស់់ កុុមារ។

•

វាគួួរតែ�ផ្តតល់់អំំណាចដល់់កុុមារ ដើ�ើម្បីី�រួ ួមចំំ ណែ�ក
ដល់់ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិ ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ AI។

ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាានទាំំងនេះ�ះ ការណែ�នាំំនេះ�ះផ្តតល់់នូូវ
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវប្រាំ�បួ
ំ ួនសម្រា�ប់់ AI ដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ និិ ង
ផ្តតល់់ធនធានចង្អុុ�លបង្ហាាញ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើឱ្យយការណែ�នាំំមានដំំ ណើ�ើ រ
ការ។

338.
339.
340.
341.

7.

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តី� ពីី
ី ពាក្យយពេ�ចន៍៍ សម្រា�ប់់ការពារ
កុុ មារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ និិងការរំំលោ�ភបំំ ពាន
របស់់ លុុចសំំ បួួរ340
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំង
ំ នេះ�ះគឺឺជាគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មដោ�យដៃ�
គូូអន្តតរជាតិិចំំនួួន 18 ដើ�ើម្បីី�សម្រ�បសម្រួ�ួលលក្ខខខណ្ឌឌ និិ ង
និិ យមន័័ យទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារកុុមារ។ គោ�លការណ៍៍
ទាំំងនេះ�ះមានគោ�លបំំ ណងផ្តតល់់នូូវភាពច្បាាស់់លាស់់នៃ�
� នាឱ្យយមានការ
គំំនិិតកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�នលើ�ើ វាក្យយស័័ព្ទទ ដើ�ើម្បីីធា
តស៊ូូ�មតិិ គោ�លនយោ�បាយ និិ ងច្បាាប់់ កាន់់ តែ�រឹង
ឹ មាំំ និិ ង
កាន់់ តែ�ស៊ីី�សង្វាាក់់គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់ ភាសានៅ�គ្រ�ប់់ តំំបន់់
ទាំំងអស់់នៃ�ពិិភពលោ�ក។

8.

គោ�លការណ៍៍បង្កាា រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្នន341
UNESCO រួ ួមជាមួួយនឹឹ ងស្ថាាប័័ នប្រឹ�ឹក្សាារបស់់ ខ្លួួ�ន
គណៈៈកម្មមការពិិភពលោ�កស្តីី�ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ នៃ�
ចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា បានបង្កើ�ើ�ត
និិ យមន័័ យការងារចំំ ពោះ�ះពាក្យយថា 'គោ�លការណ៍៍
ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន' ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងឧបករណ៍៍
អន្តតរជាតិិជាច្រើ��ើនទាក់់ទងនឹឹ ងការអភិិវឌ្ឍឍវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ
ជាទូូទៅ� ហើ�ើយដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា៖
“នៅ�ពេ�លដែ�លសកម្មមភាពរបស់់ មនុុស្សសអាចនាំំឱ្យយមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លមិិ នអាចទទួួលយកបានខាងសីី លធម៌៌
ដែ�លមានលក្ខខណៈៈវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានភាពមិិ ន
ច្បាាស់់ លាស់់ សកម្មមភាពនឹឹ ងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាង
ឬកាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នោះ�ះ។ ការខូូចខាតដែ�លមិិ នអាច
ទទួួលយកបានដោ�យសីី លធម៌៌ សំំ ដៅ�លើ�ើការប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់ មនុុស្សស ឬបរិិស្ថាានដែ�លមានដូូចជា៖

ការគំំរាមកំំហែ�ងដល់់អាយុុជីវិី ិតមនុស្ស
ុ សឬ
សុុខភាព ឬ
2. ភាពមិិនអាចត្រ�ឡប់់វិ ិញបានដែ�លធ្ងន់
ង ធ្ង
់ រង និិង
ប្រ�សិិទ្ធធភាឬ
3. មិិនស្មើ�ើ�ភាពចំំពោះ�ះមនុុស្សសជំំនាន់់បច្ចុុ�ប្បបន្នន ឬ
អនាគត ឬ
4. ការដាក់់ចេ�ញដោ�យគ្មាានការពិិចារណាគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
អំំពីសិ
ី ទ្ធិ
ិ ម
�ិ នុុស្សសរបស់់អ្ននកដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់។ 
1.

INSPIRE៖ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រទាំំងប្រាំ�ំពីីរសម្រា�ប់់ ការបញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ, អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក ឆ្នាំំ� 2021។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីី AI សម្រា�ប់់ កុុមារ មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយសព្ទទសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ ECPAT International ឆ្នាំំ� 2016។
គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន គណៈៈកម្មមការពិិភពលោ�កស្តីី�ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ នៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹ ងវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា ឆ្នាំំ� 2005។
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កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

5RIGHTS

< ផ្នែ�ែកមុុន

ការវិិនិិច្ឆ័� យ
័ លើ�ើភាពអាចជឿ�ឿជាក់់បានគួួរតែ�ផ្អែ�ែកលើ�ើការវិិភាគ
បែ�បវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ។ ការវិិភាគគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ជាបន្តត ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ
សកម្មមភាពដែ�លបានជ្រើ�ើ�សរើើ�សត្រូ�ូវត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញ។
ភាពមិិ នច្បាាស់់ លាស់់ អាចអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ
បានកំំណត់់ចំំពោះ�ះតែ�បុុព្វវហេ�តុុ ឬព្រំ�ំដែ�ននៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�ល
អាចកើ�ើតមាននោះ�ះទេ�។
សកម្មមភាពគឺឺជាអន្តតរាគមន៍៍ ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតមុុនពេ�លមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់កើ�ើតឡើ�ើង ដែ�លមានគោ�លបំំ ណងជៀ�ៀសវាង ឬ
កាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ សកម្មមភាពគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
ដែ�លសមាមាត្រ�ទៅ�នឹឹ ងភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាច
កើ�ើតមាន ដោ�យគិិតគូូរពីីលទ្ធធផលវិិជ្ជជមាន និិ ងអវិិជ្ជជមាន
របស់់ ពួួកគេ� និិ ងដោ�យមានការវាយតម្លៃ�ៃពីីផលប៉ះះ�ពាល់់
ខាងសីី លធម៌៌ នៃ�សកម្មមភាព និិ ងភាពអសកម្មម។ ជម្រើ�ើ�សនៃ�
សកម្មមភាពគួួរតែ�ជាលទ្ធធផលនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការចូូលរួ ួម"។

342.
343.
344.
345.

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

9.

ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌតំំ បន់់ សម្រា�ប់់ការការពារសិិទ្ធិិ�កុុមារ
ជាឧទាហរណ៍៍ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាានៃ�គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់
អឺឺរ៉ុុ�ប342 ត្រូ�ូវគោ�រព ការពារ និិ ងបំំ ពេ�ញសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ
ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល ផ្តតល់់ការណែ�នាំំដ៏៏មានប្រ�យោ�ជន៍៍
នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទអឺឺរ៉ុុ�ប។ សហភាពអាហ្វ្រិ�ិ�កបានបង្កើ�ើ�ត
ធម្មមនុុញ្ញអា
ញ ហ្វ្រិ�ិ�កស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ិ និិ ងសុុខុុមាលភាពរបស់់
កុុមារ343 ដើ�ើម្បីី�ពិិពណ៌៌នាអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ង
បរិិបទអាហ្វ្រិ�ិ�ក។

10. ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�កបដោ�យនវានុុ វត្តតន៍៍ នៅ�ថ្នាាក់់ ជាតិិ ដែ�ល
មានសារៈៈសំំ ខាន់់ ជាសកល
ឧទាហរណ៍៍ ក្រ�មក្នុុ�ងការរចនាសមស្រ�បតាមអាយុុរបស់់
ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស344 និិងច្បាាប់់ស្ដីី�ពីសុ
ុ ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
ី វត្ថិិ�
អនឡាញរបស់់អូូស្ត្រា�ាលីី។345

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំក្នុុ�ងការគោ�រព ការពារ និិ ងបំំ ពេ�ញសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។
ធម្មមនុុញ្ញអា
ញ ហ្វ្រិ�ិ�កស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ិ និិ ងសុុខុុមាលភាពរបស់់ កុុមារ, សហភាពអាហ្រ្វិ�ិ�ក ឆ្នាំំ� 1990។
ការណែ�នាំំអំំពីីក្រ�មស្ដីី�ពីីការរចនាដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ, ការិិយាល័័យស្ននងការព័័ត៌៌មាន។
ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ លើ�ើសេ�ចក្តីី�ព្រា�ងសម្រា�ប់់ ច្បាាប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញថ្មីី� នាយកដ្ឋាានហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ដឹឹ កជញ្ជូូ�ន អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិ ងទំំនាក់់ទំំនងក្នុុ�ងតំំបន់់ ។
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5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

សន្ទាានុុ ក្រ�ម
នៅ�ក្នុុ�ងសម័័ យប្រ�ជុំំ�លើ�ើកទីី 86 របស់់ ខ្លួួ�ន គណៈៈកម្មាាធិិ ការសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារបានអនុុម័័តសេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) របស់់ ខ្លួួ�ន
ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល។ សទ្ទាា នុុក្រ�មវាក្យយសព្ទទនេះ�ះក៏៏ត្រូ�វូ បានបញ្ចូូ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ពាក្យយនេះ�ះផងដែ�រ ហើ�ើយមិិ ន
ពេ�ញលេ�ញទេ�។
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាជំំ នួួយ
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ� ឬកែ�លម្អអឯករាជ្យយភាពរបស់់ បុុគ្គគល រួ ួមទាំំងប្រ�ព័័ន្ធធ និិ ងឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់ សម្រួ�ល
ួ និិ ងស្តាា រ
នីី តិិសម្បបទាសម្រា�ប់់ជនពិិការ ដូូចជាឧបករណ៍៍អានអេ�ក្រ�ង់់ ឬការសម្គាាល់់ ពាក្យយសម្ដីី�ជាដើ�ើ ម។
ដំំ ណើ�ើ រការដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
ដំំ ណើ�ើ រការនៃ�ការធ្វើ�� ើការសម្រេ�េចចិិ ត្តតដោ�យមធ្យោ�ោបាយស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� ពោ�លគឺឺការប្រើ��ើកម្មមវិិធីីដែ�លបានកំំណត់់រចនាសម្ព័័�ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�វិិភាគទិិន្ននន័័យ
ដែ�លបានផ្តតល់់ និិ ងដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតតាមវិិធានដែ�លបានកំំណត់់ ដើ�ើម្បីី�ឈានទៅ�ដល់់ ការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើក្បួួ�នដោះ�ះស្រា�យ ដោ�យ
គ្មាានការចូូលរួ ួមពីីមនុុស្សស។
ការស្វែ�ែងរកដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
ដំំ ណើ�ើ រការនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃទិិន្ននន័័យអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ត្រ�ងខ្លឹឹ�មសារដែ�លពួួកគេ�ចូូលប្រើ�ើ�អនឡាញ ជាចម្បបងសម្រា�ប់់ ផលប្រ�យោ�ជន៍៍
ពាណិិជ្ជជកម្មម។ ខ្លឹឹ�មសារត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ�សជាធម្មមតាដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការយល់់ ឃើ�ើញលើ�ើប្រ�តិិកម្មមរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើចំំ ពោះ�ះខ្លឹឹ�មសារផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬ
ផ្អែ�ែកលើ�ើខ្លឹឹ�មសារដែ�លអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពតាមរបៀ�ៀបស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះបានបន្តតស្វែ�ែងរក។
ប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័� យប្រ�វត្តិិ�
សូូហ្វវវែែរ និិ ងហាដវែែរត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លកម្មមវិិធីី ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតមុុខងារមួួយដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ដោ�យមិិ នចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ ការអន្តតរាគមន៍៍ ពីីមនុុស្សសដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់ធាតុុចូូល និិ ងការណែ�នាំំសម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការនីី មួួយៗ។
ការកំំ ណត់់គោ�លដៅ�អាកប្បបកិិរិិយា
ការវិិភាគសកម្មមភាពអនឡាញរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់គោ�លដៅ�ពួួកគេ�សម្រា�ប់់ ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម ការផ្ញើ�ើ�សារ ការណែ�នាំំ
សម្រា�ប់់ ខ្លឹឹ�មសារបន្ថែ�ែម ឬទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើចំំ ណូូ លចិិ ត្តតពីីមុុនរបស់់ ពួួកគេ� ជាញឹឹកញាប់់
ដោ�យចេ�តនាដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំ ឥរិិយាបថនាពេ�លអនាគតរបស់់ ពួួកគេ�។
ហានិិភ័័ យនៃ�មាតិិកា
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមានចំំ ពោះ�ះអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈនៃ�ខ្លឹឹ�មសារអនឡាញ រួ ួមមានអាយុុមិិនសមរម្យយ (ឧទាហរណ៍៍
រូូបភាពអាសអាភាស), មិិ នគួួរឱ្យយទុុកចិិ ត្តត (ឧទាហរណ៍៍ ព័័ត៌៌មានមិិ នពិិត ឬព័័ត៌៌មានក្លែ�ែងក្លាាយ) ឬប្រ�ភេ�ទខ្លឹឹ�មសារមួួយចំំ នួួនផ្សេ�េងទៀ�ៀត (ឧ.
ការលើ�ើកកម្ពពស់់អាកប្បបកិិរិយាប្រ�ថុ
ុយប្រ�ថានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ឬវិិធីីបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង ឬការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត)។
ិ
ហានិិភ័័ យនៃ�ទំំនាក់់ទំំនង
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមានដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យឱកាសសម្រា�ប់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងការទាក់់ទងគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់
សេ�វាកម្មមអនឡាញ ឧ. ការអនុុញ្ញាាតឱ្យយជនចម្លែ�ែក ឬមនុុស្សសលាក់់អត្តតសញ្ញាាណរបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ទាក់់ទងកុុមារ។
ហានិិភ័័ យនៃ�ការអនុុ វត្តត
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមានដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើអាកប្បបកិិរិយា
ិ ឬការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬមិិ ត្តតភក្ដិិ�របស់់ ពួួកគេ� ឧទាហរណ៍៍ ចេ�តនា
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ វេេទិិកាអនឡាញដើ�ើម្បីី�គំំរាមកំំហែ�ង ឬបៀ�ៀតបៀ�ៀនអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួ ួមទាំំងការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត “ការផ្ញើ�ើ�សារ
អាសអាភាស” និិ ងការបញ្ចេ�េញមតិិស្អប់
អ ់ ខ្ពើ�ើ�ម ជួួនកាលក៏៏មានដោ�យអចេ�តនាផងដែ�រ ដោ�យការបង្ហាាញព័័ត៌៌មានឯកជនរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
ហានិិភ័័ យនៃ�កិិច្ចចសន្យាា
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមានដោ�យអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជួួបប្រ�ទះះនឹឹ ងទំំនាក់់ទំំនងកិិច្ចចសន្យាាពាណិិជ្ជជកម្មមមិិ នសមរម្យយ ឬសម្ពាាធ ដូូចជាការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ ដោ�យបង្ខិិ�តបង្ខំំ� ការលេ�ងល្បែ�ែង ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមតាមគោ�លដៅ� ការចំំ ណាយលាក់់កំំបាំង
ំ លក្ខខខណ្ឌឌមិិ នយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិ ង
ការបាត់់បង់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន។
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5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការសម្រ�បសម្រួ�ួលមាតិិកា
ការអនុុវត្តតការតាមដាន និិ ងពិិនិិត្យយមើ�ើលខ្លឹឹ�មសារដែ�លបង្កើ�ើ�តដោ�យអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ឆាំង
ំ នឹឹ ងវិិធានដែ�លបានកំំណត់់ជាមុុន ដើ�ើម្បីី�លុុប
ខ្លឹឹ�មសារដែ�លចាត់់ទុុកថាមិិ នអាចអនុុញ្ញាាតបាន ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� ឬដោ�យប្រើ��ើអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលជាមនុុស្សស។ ការសម្រ�បសម្រួ�ួលខ្លឹឹ�មសារ
អាចត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតក្នុុ�ងពេ�លដំំ ណាលគ្នាាជាមួួយនឹឹ ងការបង្កើ�ើ�តខ្លឹឹ�មសារ ដូូចជានៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាកម្មមជជែ�ក ឬជាមួួយនឹឹ ងការពន្យាារពេ�លដូូចជា
នៅ�ក្នុុ�ងវេេទិិកាជាដើ�ើ ម។
ការឈ្លាានពានតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត
សកម្មមភាពបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លធ្វើ��ឡើើ �ើងដោ�យបុុគ្គគល ឬក្រុ� ុម តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬតាមរយៈៈការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថល ជារឿ�ឿយៗ
មានចេ�តនាបង្កកការបំំ ពាន ឬបង្កកការឈឺឺ ចាប់់ដល់់បុុគ្គគល ឬក្រុ� ុមផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
ការបង្រួ�ម
ួ ទិិន្ននន័័ យ
គោ�លការណ៍៍នៃ�ការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធតិិចតួួចបំំផុុត ដែ�លចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់គោ�លបំំ ណងដែ�លវាកំំពុុងដំំ ណើ�ើ រការ
ហើ�ើយរក្សាាទិិន្ននន័័យនោះ�ះតាមការចាំំបាច់់ ចំំពោះ�ះគោ�លបំំ ណងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័ យ
រួ ួមបញ្ចូូ�លដំំ ណើ�ើ រការនៃ�ការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ ការកត់់ត្រា� ការរក្សាាទុុក ការវិិភាគ ការផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ។
អក្ខខរកម្មមឌីីជីីថល
សមត្ថថភាពក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មាន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក វាយតម្លៃ�ៃ បង្កើ�ើ�ត និិ ងទំំនាក់់ទំំនង។ ពាក្យយដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
រួ ួមមាន 'អក្ខខរកម្មមប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ' 'អក្ខខរកម្មមព័័ត៌៌មាន' ឬ 'អក្ខខរកម្មមប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងព័័ត៌៌មាន' ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មពាក្យយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
ឌីី ជីីថលរូ ូបនីីយកម្មម
ិ ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�រួ ួមបញ្ចូូ�ល និិ ងទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីសេ�វាកម្មម និិ ង
ការសម្រ�បសម្រួ�ួលមជ្ឈឈដ្ឋាាន ការអនុុវត្តត អាជីី វកម្មម និិ ងជីី វិត
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធឌីី ជីីថល។ នេះ�ះក៏៏សំំដៅ�ទៅ�លើ�ើការបំំ ប្លែ�ែងព័័ត៌៌មានទៅ�ជាទម្រ�ង់់ ឌីីជីីថលផងដែ�រ។
ព័័ ត៌៌មានក្លែ�ែងក្លាាយ
នៅ�ពេ�លដែ�លព័័ត៌៌មានមិិ នពិិតត្រូ�ូវបានចែ�ករំំលែ�កដោ�យចេ�តនា។
ការវិិភាគអារម្មមណ៍៍
ការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ ឬសន្និិ�ដ្ឋាានអំំពីីអារម្មមណ៍៍របស់់ បុុគ្គគល ជារឿ�ឿយៗធ្វើ��ឡើើ �ើងដោ�យការវាយតម្លៃ�ៃវីីដេ�អូូ សំំ ឡេ�ង និិ ងការ
ទំំនាក់់ទំំនងជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ ឬទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់សញ្ញាាសម្គាាល់់ ដូូចជា ទឹឹកមុុខ និិ ងសំំ ឡេ�ង ដែ�លទាក់់ទងជាមួួយ
អារម្មមណ៍៍ជាក់់លាក់់ដោ�យប្រើ�ើ�បច្ចេ�េកទេ�សពីីការរៀ�ៀនរបស់់ ម៉ាាស៊ីី�ន រួ ួមទាំំងក្បួួ�នដោះ�ះស្រា�យផងដែ�រ។
ការលួួចអត្តតសញ្ញាាណ
ការក្លែ�ែងអត្តតសញ្ញាាណដើ�ើម្បីី�គៃ�បន្លំំ�របស់់ បុុគ្គគលផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឧ. ដើ�ើម្បីី�ចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ធ្វើ�� ើឱ្យយខូូចកេ�រ្តិ៍៍ �ឈ្មោះ�ះ� ទទួួលបានទំំនាក់់ទំំនង
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬរកប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ។
ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមជ្រួ�ត
ួ ជ្រា�ប
ការរួ ួមបញ្ចូូ�លការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមទៅ�ក្នុុ�ងខ្លឹឹ�មសារអនឡាញ ឬសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលដោ�យរលូូន ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ នៅ�ស្ថិិ�ត
ជាប់់ ក្នុុ�ងខ្លឹឹ�មសារ និិ ងមុុខងាររបស់់ សេ�វាកម្មម ខណៈៈទទួួលបានការធ្វើ��ទី
ើ ីផ្សាារម៉ាាកយីី ហោ� និិ ងការផ្ញើ�ើ�សារក្នុុ�ងពេ�លដំំ ណាលគ្នាា ។
បច្ចេ�េកវិិទ្យាា Implant
មីី ក្រូ�ឈី
ូ ី បដែ�លអាចដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងមនុុស្សសដើ�ើម្បីី�រក្សាាទុុក តាមដាន ឬទាញយកព័័ត៌៌មានដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានទិិន្ននន័័យនៅ�ខាងក្រៅ��
ដូូចជាអត្តតសញ្ញាាណផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន និិ ង/ឬផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬផ្នែ�ែកអនុុវត្តតច្បាាប់់ ឬព័័ត៌៌មានទំំនាក់់ទំំនង។
ចម្រោះ��ះព័័ ត៌៌មាន
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ កម្មមវិិធីីដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយខ្លឹឹ�មសារឌីី ជីីថល និិ ងកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ ឬលាក់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លត្រូ�ូវនឹឹងលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ដែ�លបាន
កំំណត់់។ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទូូទៅ�នៃ�ចម្រោះ��ះព័័ត៌៌មានរួ ួមមានការលាក់់មាតិិកាលក្ខខណៈៈមាក់់ងាយមិិ នឱ្យយលេ�ចឡើ�ើងក្នុុ�ងលទ្ធធផលម៉ាាស៊ីី�នស្វែ�ែងរក
ឬតម្រៀ��ៀបលទ្ធធផលណាមួួយដែ�លត្រូ�ូវលេ�ចឡើ�ើងមុុនគេ�។
ព័័ ត៌៌មានមិិនពិិត
នៅ�ពេ�លដែ�លព័័ត៌៌មានមិិ នពិិតត្រូ�ូវបានចែ�ករំំលែ�ក ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាានចេ�តនាបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។
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5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ការធ្វើ�� ើទីីផ្សាារពាក់់ ព័័ន្ធធចិិត្តតសាស្រ្ត�ត
ការសិិ ក្សាាអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លខួួរក្បាាលរបស់់ មនុុស្សសមានប្រ�តិិកម្មមចំំ ពោះ�ះខ្លឹឹ�មសារធ្វើ��ទី
ើ ីផ្សាារ និិ ងការអនុុវត្តតវាក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍយុុទ្ធធនាការទីីផ្សាារ
កាន់់ តែ�មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។ ប្រ�តិិកម្មមអាចត្រូ�ូវបានវាស់់ វែ�ងតាមវិិធីីជាច្រើ��ើន ចាប់់ ពីីការស្កេ�េនសកម្មមភាពខួួរក្បាាលរហូូតដល់់ ពេ�លរយៈៈពេ�លនៃ�
ការចូូលរួ ួម ការចុុចចូូល និិ ងរយៈៈពេ�លដែ�លចំំ ណាយលើ�ើគេ�ហទំំព័័រ។
ភាពឯកជនតាមការរចនា
ការអនុុវត្តតនៃ�ការរចនាសេ�វាកម្មមអនឡាញក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងការពារឯកជនភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឱ្យយបានច្រើ�ើ�នតាមតែ�អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ឧ.
តាមរយៈៈការកំំណត់់គណនីីរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ មិិនទាន់់គ្រ�ប់់អាយុុឱ្យយមានលក្ខខណៈៈឯកជនតាមលំំ នាំដើំ �ើ ម ឬតាមរយៈៈការកាត់់បន្ថថយចំំ នួួន
ទិិន្ននន័័យដែ�លប្រ�មូូលបាន។
ការបង្កើ�� ើតប្រ�វត្តិិ� រូ ូប
ការអនុុវត្តតប្រើ��ើប្រា�ស់់ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ បុុគ្គគលម្នាាក់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើការសន្និិ�ដ្ឋាាន ព្យាាករ ឬវិិភាគលក្ខខណៈៈអំំពីីបុុគ្គគលនោះ�ះ ដូូចជា ការចូូលចិិ ត្តត
ការមិិ នចូូលចិិ ត្តត ចំំ ណូូ លចិិ ត្តត ទស្សសនៈៈ មតិិយោ�បល់់ ឬអាកប្បបកិិរិយា
ិ របស់់ ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំខ្លឹឹ�មសារ ផលិិ តផល ឬសេ�វាកម្មមដោ�យ
ផ្អែ�ែកលើ�ើកម្រ�ងព័័ត៌៌មានទិិន្ននន័័យរបស់់ បុុគ្គគលនោះ�ះ។
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា
ការអនុុវត្តតការរចនាសេ�វាកម្មមអនឡាញក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងធានាសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ឱ្យយបានច្រើ��ើនតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ឧ.
តាមលំំ នាំដើំ �ើ ម ការកំំណត់់សុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ គណនីីរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ មិិនទាន់់គ្រ�ប់់អាយុុ ឬតាមរយៈៈការរារាំំ ងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យមិិនឱ្យយ
ទាក់់ទងជាមួួយអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ មិិនទាន់់គ្រ�ប់់អាយុុ។
ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមតាមគោ�លដៅ�
ការអនុុវត្តតបង្ហាាញការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមជាក់់លាក់់ដល់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យដែ�លប្រ�មូូលបានអំំពីីពួួកគេ� ដូូចជាសកម្មមភាព
អនឡាញ ការទិិញ ទីីតាំង
ំ ភេ�ទ អាយុុ ចំំ ណូូ លចិិ ត្តតរបស់់ ពួួកគេ�។ល។
បច្ចេ�េកវិិទ្យាា VR & បច្ចេ�េកវិិទ្យាា Augmented
ិ ា VR៖
បច្ចេ�េកវិទ្យា
ិ ត្រ� ឬមជ្ឈឈដ្ឋាានដែ�លអាចធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមជាមួួយបានដោ�យមើ�ើលទៅ�ហាក់់ដូូចជាពិិតៗ ឬ
ការក្លែ�ែងធ្វើ�� ើដែ�លបង្កើ�ើ�តដោ�យកុំំ�ព្យូូទ័័
� រនៃ�រូូបភាពបីី វិមា
ជាក់់ស្តែ�ែងដោ�យមនុុស្សសម្នាាក់់ តាមរយៈៈការប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ឌីី ជីីថលពិិសេ�ស ដូូចជាមួួកសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�លមានអេ�ក្រ�ង់់នៅ�ខាងក្នុុ�ង ឬស្រោ��មដៃ�
បំំ ពាក់់ជាមួួយឧបករណ៍៍ចាប់់ សញ្ញាា។
ិ ា Augmented៖
បច្ចេ�េកវិទ្យា
ការក្លែ�ែងធ្វើ�� ើពិិភពពិិតដោ�យប្រើ��ើលក្ខខណៈៈដែ�លត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ ប្តូូ�រ ឬធាតុុបន្ថែ�ែម ដែ�លជាធម្មមតាគឺឺការទទួួលបានបទពិិសោ�ធន៍៍តាមរយៈៈអេ�ក្រ�ង់់
ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកលក្ខខណៈៈត្រួ�ួតនៃ�វត្ថុុ�និិ ម្មិិ� តលើ�ើរូូបភាពផ្ទាាល់់ ឬវីីដេ�អូូពិិត។
សម្រា�ប់់ លក្ខខខណ្ឌឌបន្ថែ�ែមជាពិិសេ�សទាក់់ទងនឹឹ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ សូូមមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំលុុចសំំបួួរបស់់
ECPAT។343

346. វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយសព្ទទសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ
ECPAT International ឆ្នាំំ� 2016។
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កញ្ចចប់់ឧបករណ៍៍ស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ ន្ធធអនឡាញ

5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

វាយោ�គថា

ការធ្វើ�� ើឱ្យយការការពារកុុ មារតាមអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តក្លាាយជាការពិិត
គឺឺ ជាការងាររបស់់ មនុុ ស្សសជាច្រើ��ើន៖ មេ�ដឹឹកនាំំពិិ ភពលោ�ក
សហគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ អ្ននកបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយ

សហគមន៍៍ អនុុ វត្តតច្បាាប់់ អ្ននកជំំ នាញសុុខភាព គ្រូ�ប
ូ ង្រៀ��ៀន
ឪពុុ កម្តាា យ អ្ននកថែ�ទាំំ និិងកុុ មារ។

177
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5RIGHTS

5 ចំំ ណុុចដែ�លត្រូ�វូ ពិិ ចារណា

< ផ្នែ�ែកមុុន

ផ្នែ�ែកបន្ទាាប់់ >

ិ មាន ព្រោះ��ះ
"ការប្រើ��ើប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលពិិតជាវិជ្ជជ
វាបង្កាា រភាពអផ្សុុ�ក... អ៊ីី� នធឺឺ ណិិ តធ្វើ�� ើឱ្យយកុុ មារ
សប្បាាយចិិត្តតដោ�យការបង្កើ�� ើតវីីដេ�អូូ គួួរឱ្យយ
អស់់ សំំណើ�ើ ចនានា"។
- ហ្កាា ណា អាយុុ 17 ឆ្នាំំ�

“តើ�ើ [ទិិន្ននន័័យរបស់់ខ្ញុំ��]ំ មានសុុវត្ថិិ�ភាពប៉ុុ�ណ្ណាា
ហើ�យ
ធ សព្វវផ្សាាយត្រូ�ូវរក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពពីី
ើ តើ�ើប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ពួួកហេ�គឃឺឺដោ�យរបៀ�ៀបណា? ខ្ញុំំ��ចង់់ ដឹឹងកន្លែ�ែង
ដែ�ល [ទិិន្ននន័័យរបស់់ខ្ញុំ��ត្រូ�
ំ វូ បានរក្សាាទុុក] ហើ�យ
ើ
តើ�ើវាមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពកម្រិ�ិតណា។ ខ្ញុំំ��ចង់់ ដឹឹងថា
តើ�ើព័័ត៌៌មានរបស់់ខ្ញុំ��…
ំ ត្រូ�ូវបានចែ�ករំំលែ�កជាមួួយ
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងដែ�លគួួរឱ្យយទុុកចិិត្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់
ពួួកគេ�ដែ�រឬទេ�?”
- កាណាដា, 15
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ថតឯកសារប្រ�ព័័ន្ធធ
8 ធាតុុ

105 MB នៅ�ក្នុុ�ង DISK

ផ្នែ�ែកទីី 5

01

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម

6

02

របៀ�ៀបប្រើ��ើវា

9

03

ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិិ�កុុមារ
មានសារៈៈសំំ ខាន់់

15

04

រឿ�ឿងប្រាំ�ំយ៉ាាងដែ�លអ្ននកបង្កើ�� ើតោ�
លនយោ�បាយគួួ រពិិចារណា

25

05

ចំំ ណុុចសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់

37

06

ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

169

07

សន្ទាានុុ ក្រ�ម

174

08

គោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ

180

សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងគោ�លនយោ�បាយគំំ រូ ូ
អត្ថថបទខាងក្រោ��មគឺឺជាសេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងគោ�លការណ៍៍គំំរូូ ដោ�យនាំំយកផ្នែ�ែកទាំំងអស់់ នៃ�ប្រ�អប់់ ឧបករណ៍៍នេះ�ះមករួ ួមគ្នាា ។ ប្រ�ទេ�សនីី មួួយៗមាន
ិ ី
ចំំ ណុុចចាប់់ ផ្តើ�ើ� មរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន នៅ�ពេ�លរៀ�ៀបចំំ សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងគោ�លនយោ�បាយស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ គំំរូូនេះ�ះផ្តតល់់នូូវវិធី
ដោះ�ះស្រា�យ វិិមាត្រ�ឌីី ជីីថលនៃ�សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ។

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�� ើម
ហេ�តុុ អ្វី�ី សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុ មារមានសារៈៈសំំ ខាន់់
ិ របស់់ កុុមារ ទាំំងនៅ�លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារផ្តតល់់នូូវបណ្តាា ញដែ�លដំំ ណើ�ើ រការតាមរយៈៈគោ�លនយោ�បាយទាំំងអស់់ ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ជីីវិត
និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។ គោ�លបំំ ណងនៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺជាមូូលដ្ឋាាន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើឱ្យយសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ
ទទួួលបានការការពារ និិ ងការចូូលរួ ួមពិិតប្រា�កដ និិ ងមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ចូូលរួ ួមជាមួួយពិិភពឌីី ជីីថល។
កុុមារ និិ ងគ្រួ�ួសាររបស់់ ពួួកគេ�មានសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសនៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់ សិិទ្ធិ�អ
ិ ន្តតរជាតិិ រួ ួមទាំំងសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសជាសកលស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសឆ្នាំំ� 1948
កតិិកាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ព
បាយឆ្នាំំ� 1966 និិ ងកតិិកាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�សេ�ដ្ឋឋកិ
ិ លរដ្ឋឋ និិ ងសិិ ទ្ធិ�នយោ�
ិ
ិ
ិច្ចច សង្គគម និិ ងវប្បបធម៌៌ ឆ្នាំំ�
1966 ក៏៏ដូូចជាតំំបន់់ និិ ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសជាតិិ។
ដោ�យមានគោ�លដៅ�ចំំ ពោះ�ះកុុមារ អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារឆ្នាំំ�1989 ('អនុុសញ្ញាា' ឬ CRC)1 រួ ួមជាមួួយនឹឹ ងពិិធីីសារ
2
ជាជម្រើ��ើសរបស់់ ខ្លួួ�នស្តីី�ពីីការលក់់ដូូរកុុមារ និិ ងកុុមារនៅ�ក្នុុ�ងជម្លោះ�ះ�ប្រ�ដាប់់ អាវុ ុធ3 ផ្តតល់់នូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌជាក់់ស្តែ�ែងសម្រា�ប់់ ការយល់់ ដឹឹងពីីរបៀ�ៀប
ដែ�លសិិ ទ្ធិ�ម
ា សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសអនុុវត្តតចំំពោះ�ះកុុមារ។ អនុុសញ្ញាាគឺឺជាសន្ធិ�សញ្ញា
ិ
ិ នុុស្សសដែ�លត្រូ�ូវបានផ្តតល់់សច្ចាាប័័នយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយបំំ ផុុតក្នុុ�ង
ិ ី ទំំនាក់់ទំំនងជួួយធ្វើ�� ើឱ្យយវាអាចអនុុវត្តតបានដើ�ើម្បីី�ឱ្យយសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត
ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ ហើ�ើយពិិធីីសារជាជម្រើ�ើ�សរបស់់ វាស្តីី�ពីីនីីតិិវិធី
ពិិតប្រា�កដ និិ ងមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។
សិិ ទ្ធិ�ទាំ
ិ ង
ំ អស់់ ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ង CRC គឺឺពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ហើ�ើយការប្រឹ�ឹ ក្សាាកុុមារមានសារៈៈសំំ ខាន់់
ិ
ណាស់់ ក្នុុ�ងការយល់់ ដឹឹងអំំពីីអត្ថថន័័ យនៃ�សិិ ទ្ធិ�ទាំ
ិ ង
ំ នោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត។ ជាឧទាហរណ៍៍ សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារក្នុុ�ងការលេ�ង ការចូូលរួ ួម និិ ងជីី វិត
គ្រួ�ួសារនៅ�ក្នុុ�ងពីីភពអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិចារណា។ អ្ននកទាំំងអស់់ ដែ�លចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
ឱ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ និិ ងអ្វីី�ដែ�លជាសំំ ឡេ�ងរបស់់ កុុមារ និិ ងការដាក់់បញ្ចូូ�លសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត។

ចំំ ណុុចសំំ ខាន់់ ៗគួួ រពិិចារណាទាំំង 5
1. កំំ ណត់់ហានិិភ័័ យ និិងកាត់់ បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាចម្បបង ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លកុុមារអាចទទួួល
បានពីីបច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថល។ នេះ�ះមានន័័ យថាមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចម្បប
ងក្នុុ�ងការកាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យ កាត់់បន្ថថយលទ្ធធភាពនៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ូ
ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង ដោះ�ះស្រា�យការខូូចខាតដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង និិ ងពិិចារណាពីីរបៀ�ៀបដែ�លផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់
អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ចុុងក្រោ��យ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ នោះ�ះជា (ឬទំំនងជា) កុុមារ។ ការរចនាផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លរំំពឹឹងថានឹឹ ងមានការ
ចូូលរួ ួមដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារគឺឺជាចំំណុុចសំំ ខាន់់ ។
ខណៈៈពេ�លដែ�លគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរត្រូ�ូវបានទទួួលរងដោ�យកុុមារមួួយចំំ នួួន មនុុស្សសរាប់់ លាននាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតជួួបប្រ�ទះះនឹឹ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់តាម
អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ មួួយ ឬទម្រ�ង់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ជាឧទាហរណ៍៍ មានហានិិ ភ័័យជាច្រើ��ើនពីីការឃ្លាំំ�មើ�ើ លពាណិិជ្ជជកម្មម ឬការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច ការ
ប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹងព័័ត៌៌មានមិិ នពិិត ឬការបោ�កប្រា�ស់់ អ្ននកលួួច ឬការសម្លុុ�ត ស្រ�បពេ�លកុុមារមួួយចំំ នួួនតិិចទទួួលរងនូូវគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�
ការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ។ ហានិិ ភ័័យជាច្រើ��ើនមានការកើ�ើនឡើ�ើង។ ទាំំងនេះ�ះជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់ កុុមារតាមរបៀ�ៀបផ្សេ�េងៗគ្នាា ហើ�ើយទម្រ�ង់់ នៃ�ការ
បង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់មួួយអាចផ្តតល់់ផ្លូូ�វទៅ�កាន់់ ទម្រ�ង់់ នៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។4
ប្រ�ភេ�ទជាសកលនៃ�ពិិភពអនឡាញ មានន័័ យថា កុុមារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងហានិិ ភ័័យលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតដូូចគ្នាាជាច្រើ�ើ�ន ដោ�យមិិ នគិិតពីីទីីតាំង
ំ ភូូមិិ
សាស្រ្ត�តរបស់់ ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបរិិបទផ្សេ�េងគ្នាាក៏៏អាចបង្កើ�ើ�នកង្វវល់់ ជាក់់លាក់់ផងដែ�រ។ ក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� កុុមារអាចជួួបការលំំ បាកដោ�យសារ

1.
2.
3.
4.

អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។
ការកសាងពិិភពឌីី ជីីថលដែ�លយុុវជនសមនឹឹ ងទទួួលបាន 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2020។

កង្វះះ�លទ្ធធភាពប្រើ��ើប្រា�ស់់ មជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញ។ ក្នុុ�ងករណីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត វាអាចមានទំំនាក់់ទំំនងរវាងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត
ជាមួួយនឹឹ ងបទពិិសោ�ធន៍៍ក្រៅ��បណ្តាា ញរបស់់ កុុមារ។ ហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជាក់់លាក់់តែ�ងតែ�មកត្រួ�ួតគ្នាា ។ មានស្ថាាប័័ នតិិចតួួច ឬក្រុ� ុម
មួួយចំំ នួួនតូូចដែ�លយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់លើ�ើ បញ្ហាានេះ�ះ។
កត្តាាដូូចជាភេ�ទ អាយុុ ស្ថាានភាពគ្រួ�ួសារ ស្ថាានភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសង្គគម ទីីតាំង
ំ បទពិិសោ�ធន៍៍ និិ ងលទ្ធធភាពប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថល
អាចផ្លាាស់់ ប្តូូ�រហានិិ ភ័័យ និិ ងវិិធីីដែ�លកុុមារជួួបគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់មួួយចំំ នួួនប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សហគមន៍៍ និិ ងទំំនោ�រភេ�ទ
កុុមារទាំំងមូូល៖ ជាឧទាហរណ៍៍ ក្មេ�ង
េ ស្រី�ី ទាក់់ទាញកម្រិ�ិ តនៃ�ការរំំលោ�ភបំំ ពានកាន់់ តែ�ខ្ពពស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ប់់ ក្មេ�ង
េ ប្រុ� ុស ការរំំលោ�ភបំំ ពាន
ិ ភាពជាបុុរសក៏៏ធ្វើ�� ើឱ្យយបញ្ហាានៃ�ការរកឃើ�ើញ និិ ងការរាយការណ៍៍ក្រោ��មការរំំលោ�ភផ្លូូ�វភេ�ទ
ទំំនងជាកាន់់ តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។5 បទដ្ឋាានវប្បបធម៌៌ ជុំំ�វិញ
លើ�ើកុុមារកាន់់ តែ�អាក្រ�ក់់ទៅ�ៗ។6 ហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ក៏៏អាចត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�នដោ�យវេ�ទិិកាដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈដែ�ល
លើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតដល់់ការចែ�ករំំលែ�កខ្លឹឹ�មសារគួួរឱ្យយភ្ញាាក់់ផ្អើ�ើ� ល និិ ងគួួរឱ្យយចាប់់ អារម្មមណ៍៍ ឬពួួកវាអាចបង្ហាាញព័័ត៌៌មាន ឬផ្សសព្វវផ្សាាយអាកប្បបកិិរិយា
ិ
របស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ មួួយចំំ នួួន ពីីព្រោះ��ះវាជំំ រុ ុញឱ្យយមានការចូូលរួ ួមប្រ�កបដោ�យផលចំំ ណេ�ញ។
ិ នការដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយពួួកវា។ ឧបករណ៍៍សំំ ខាន់់
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយត្រូ�ូវតែ�គិិតគូូរពីីហានិិ ភ័័យទាំំងអស់់ ចំំពោះ�ះកុុមារ និិ ងចាត់់វិធា
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ ហានិិ ភ័័យគឺឺក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ 4Cs។
ការចាត់់ថ្នាាក់់ CO:RE 4Cs ទទួួលស្គាាល់់ ថាហានិិ ភ័័យតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លកុុមារ៖
•

ចូូលរួ ួមជាមួួយ និិ ង/ឬត្រូ�ូវបានប៉ះះ�ពាល់់ ទៅ�នឹឹ ងមាតិិកាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន

•

បទពិិសោ�ធន៍៍ និិ ង/ឬ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់គោ�លដៅ� ទំំនាក់់ទំំនងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន

•

សាក្សីី� ចូូលរួ ួម និិ ង/ឬ ជាជនរងគ្រោះ��ះនៃ� ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន

•

គឺឺជាភាគីី និិ ង/ឬត្រូ�ូវបានកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចដោ�យ កិិច្ចចសន្យាាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លអាចកើ�ើតមាន។

2. ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូ លប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ លទ្ធធភាពចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងការរួ ួមបញ្ចូូ�ល
សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ការចូូលទៅ�កាន់់ ពិិភពអនឡាញមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់សម្រា�ប់់កុុមារក្នុុ�ងការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ� និិ ងសម្រេ�េចបាន
នូូវសក្តាា នុុពលពេ�ញលេ�ញរបស់់ ពួួកគេ�។ គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងការគិិត និិ ងក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តត។7នេះ�ះមានន័័ យថា វាត្រូ�ូវតែ�មានធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ហើ�ើយគួួរតែ�កសាងលើ�ើការអនុុវត្តត និិ ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌល្អអបំំផុុតដែ�លមានស្រា�ប់់
ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងស្ថាានភាពដែ�លធនធានមានកម្រិ�ិ ត។ ថាតើ�ើការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញមានន័័ យថា
ការអនុុម័័តច្បាាប់់ ដែ�លមានស្រា�ប់់ (ឧទាហរណ៍៍ទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារកុុមារ ការការពារអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ទូូរគមនាគមន៍៍ ) ទៅ�
នឹឹ ងបរិិបទសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ឬការបង្កើ�ើ�តច្បាាប់់ ថ្មីី�ក៏៏ដោ�យ វាត្រូ�ូវតែ�លើ�ើ កកម្ពពស់់ការរួ ួមបញ្ចូូ�ល និិ ងសមភាពសម្រា�ប់់ កុុមារ
ទាំំងអស់់ មិិ នថាអ្ននកណា ឬកន្លែ�ែងណាដែ�លពួួកគេ�នៅ�នោះ�ះឡើ�ើយ។
កុុមារមិិ នមែ�នជាក្រុ� ុមដូូចគ្នាាទេ�។ គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�អាចចូូលប្រើ��ើបាន និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�លដើ�ើម្បីី�ទៅ�ដល់់
កុុមារទាំំងអស់់ មិិ នថាអ្ននកណា និិ ងកន្លែ�ែងណាក៏៏ដោ�យ។ "ការបែ�ងចែ�កតាមឌីី ជីីថល" ទំំនងជាកើ�ើតឡើ�ើងដែ�លកុុមារមួួយចំំ នួួនមានភាព
ងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ អ៊ីី�នធឺឺណិិត ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិ នត្រូ�វូ បានរាប់់ បញ្ចូូ�លប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពទេ�។ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
ត្រូ�ូវតែ�មានលក្ខខណៈៈសមស្រ�បតាមអាយុុ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការសម្រា�ប់់ កុុមារទាំំងអស់់ ដោ�យមិិ នគិិតពីីភេ�ទ ពូូជសាសន៍៍ សាសនា សញ្ជាាតិិ
ជាតិិសាសន៍៍ ពិិការភាព ឬលក្ខខណៈៈផ្សេ�េងទៀ�ៀតណាមួួយឡើ�ើយ។ ភាសាគួួរតែ�អាចចូូលប្រើ��ើបាន និិ ងមានលក្ខខណៈៈរួ ួមបញ្ចូូ�ល ហើ�ើយបើ�ើ
ចាំំបាច់់ ឯការគួួរតែ� មានជាភាសាផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ សម្ភាារសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងការពិិគ្រោះ��ះ
យោ�បល់់ ជាមួួយកុុមារ និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ៖ យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ ពួួកគេ�គួួរតែ�មានលក្ខខណៈៈសមស្រ�បតាមអាយុុ មិិ នប្រ�កាន់់ ភេ�ទ និិ ង
អាចចូូលប្រើ�ើ�បានយ៉ាាងងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារដែ�លមានអាយុុខុុសគ្នាា និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ ពួួកគេ�។ កន្លែ�ែងណាដែ�លអក្ខខរកម្មម
នៅ�មានកម្រិ�ិ ត សម្ភាារដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញ ជាញឹឹកញាប់់ នឹឹងទទួួលបានសារដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពជាង។ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ពាក្យយស្រ�បគ្នាានៅ�
ទូូទាំំងវេេទិិកាជួួយធ្វើ�� ើឱ្យយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារនៅ�លើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតកាន់់ តែ�ងាយស្រួ�ួលយល់់ និិ ងអាចចូូលប្រើ��ើបានសម្រា�ប់់ កុុមារ និិ ងក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ
ព្រ�មទាំំងអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ ពួួកគេ�។8
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយត្រូ�ូវតែ�ធានាថាពួួកគេ�កំំពុុងលើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូលប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់ កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�លពួួកគេ�
នៅ�ក្នុុ�ងដំំ ណើ�ើ ររបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលមានសុុវត្ថិិ�ភាព។

5.
6.
7.

8.

លទ្ធធផលផលប័័ ត្រ�ការវិិនិិយោ�គលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិតប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពឆ្នាំំ� 2020ភាពជាដៃ�គូូសកលដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ ឆ្នាំំ� 2020 ទំំព័័រ 2។

ផលរំំខានពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៅ�ប្រ�ទេ�សកេ�នយ៉ាា៖ ភស្តុុ�តាងស្តីី�ពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ភាពជាដៃ�គូូសកលដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ អំំពើ�ើ
ហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ ឆ្នាំំ� 2021 ទំំព័័រ 68។

ឧទាហរណ៍៍៖ កុុមារពិិការ ឬកុុមារមកពីីក្រុ� ុមជនជាតិិភាគតិិចដែ�លខ្វះះ�ខាត កុុមារតាមចិិ ញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ�វ កុុមារផ្លាាស់់ ទីីលំំនៅ� និិ ងកុុមារចំំ ណាកស្រុ� ុក នៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មកុុមារ
ដទៃ�ទៀ�ៀត។ បញ្ហាានេះ�ះត្រូ�ូវបានពិិភាក្សាាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ធានបទចម្រុះ�ះ�ខាងក្រោ��ម។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីម៉ូូ�ដែ�ល និិ ងបញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមាននៅ�ក្នុុ�ង 'សំំ ឡេ�ង' គឺឺមិិន
គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ទេ�៖ ការយល់់ ឃើ�ើញមាត្រា� 12 នៃ�អនុុសញ្ញាាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ Laura Lundy ឆ្នាំំ� 2013។
សូូមមើ�ើលការណែ�នាំំអំំពីីសារៈៈសំំ ខាន់់ នៃ�ភាសា និិ ងនិិ យមន័័ យ ក៏៏ដូូចជាផ្នែ�ែកសទ្ទាា នុុក្រ�ម។

3. ការបង្កើ�� ើនខ្សែ�ែរចង្វាាក់់ នៃ�ការទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ
ទំំនួួលខុុសត្រូ�វសម្រា�ប់
ូ
់ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងមនុុស្សស ឯកទេ�ស និិ ងស្ថាាប័័ នជាច្រើ��ើន រួ ួមទាំំងរដ្ឋាាភិិបាល
ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ អាជីី វកម្មម អ្ននកអប់់ រំំ ជំំ នួួយផ្លូូ�វចិិ ត្តត-សង្គគម គ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារ។ តំំណភ្ជាាប់់ មួួយចំំ នួួននៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់មានបង្ហាាញពីី
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ កាន់់ តែ�ខ្ពពស់់។9ជាឧទាហរណ៍៍ សេ�វាកម្មមដែ�លទំំនងជាត្រូ�ូវបានចូូលប្រើ��ើ ឬប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ គួួរតែ�ពិិចារណាថាតើ�ើ
មុុខងារណាមួួយរបស់់ វាបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់កុុមារដែ�រឬទេ�។ ពួួកគេ�គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះមុុនពេ�លចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជាកុុមារ។ ជា
រឿ�ឿយៗវាត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថា "សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការរចនា" ឬ "ការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ"។ សុុវត្ថិិ�ភាពតាមលំំ នាំដើំ �ើ មគួួរតែ�ជាបទដ្ឋាានមួួយ។
ិ នការ
ការទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរួ ួមមានទាំំងការការពារគ្រោះ��ះថ្នាាក់់មុុនពេ�លវាកើ�ើតឡើ�ើង និិ ងចាត់់វិធា
នៅ�ពេ�លដែ�លមានរឿ�ឿងខុុសប្រ�ក្រ�តីី។ យន្តតការនៃ�ពាក្យយបណ្តឹឹ� ង និិ ងការរាយការណ៍៍ត្រូ�ូវតែ�អាចចូូលដំំ ណើ�ើ រការបាន និិ ងដាក់់សញ្ញាាសម្គាាល់់
យ៉ាាងច្បាាស់់ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយកុុមារ អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកជំំ នាញដែ�លត្រូ�ូវការពួួកគេ�អាចស្វែ�ែងរក និិ ងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ វាបានយ៉ាាងងាយស្រួ�ួល។ នៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ព័័ន្ធធអាជីី វកម្មមអនឡាញ យន្តតការគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្យយដំំ ណើ�ើ រការដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវាយតម្លៃ�ៃរបាយការណ៍៍នៃ�
ពាក្យយបណ្តឹឹ� ង ដូូច្នេះ�ះ�ចំំ ណុុចដែ�លមានការព្រួ�ួយបារម្ភភអាចត្រូ�ូវបានកំំណត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យបានយ៉ាាងឆាប់់ រហ័័ស។
ច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាស់់ លាស់់ សម្រា�ប់់ការបង្កាា រ និិ ងការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងដោះ�ះស្រា�យនៅ�ពេ�លដែ�លមានរឿ�ឿង
ខុុសប្រ�ក្រ�តីី។ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យអំំពីីរបាយការណ៍៍ និិ ងពាក្យយបណ្តឹឹ� ង ដូូច្នេះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវិិភាគ
ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអប្រ�ព័័ន្ធធ។ កុុមារ និិ ងមាតាបិិ តា/អ្ននកថែ�ទាំំមិិនគួួរទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការការពារ ឬដោះ�ះស្រា�យហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ដែ�លពួួកគេ�មានការយល់់ ដឹឹង ឬការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងតិិចតួួចឡើ�ើយ។ ការយល់់ ព្រ�មមិិ នអាចប្រើ��ើដើ�ើម្បីី�លុុបបំំ បាត់់ស្ថាាប័័ នសាធារណៈៈ ឬឯកជនពីី
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ពួួកគេ�ទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទេ�។ ការរួ ួមបញ្ចូូ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លមានស្រា�ប់់ សម្រា�ប់់សុុវត្ថិិ�ភាពផលិិ តផល10 ការការពារកុុមារ11,12 សិិទ្ធិ�កុិ ុមារ និិងសិិទ្ធិ�អ្ននិ កប្រើ��ើប្រា�ស់់13 អាចជួួយបញ្ជៀ�ៀ�សគម្លាាតក្នុុ�ង
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងការធ្វើ�� ើការជាន់់ គ្នាាលើ�ើធនធាន តួួនាទីី និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ ។ វាគួួរតែ�មាន និិ ងត្រូ�ូវតែ�មិិនមានចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ងផ្លូូ�វច្បាាប់់
ដែ�លបំំ ផ្លាាញសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនោះ�ះទេ�។
វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ដែ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�ល និិ ងរួ ួមបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកគោ�លនយោ�បាយ
ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងអស់់ ចាប់់ ពីីផែ�នការអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតថ្នាាក់់ជាតិិ រហូូតដល់់ កម្មមវិិធីីសិិក្សាាអប់់ រំំ តាមរបៀ�ៀបដែ�លមានតម្លាាភាព គណនេ�យ្យយភាព
និិ ងអាចអនុុវត្តតបាន។ ការបង្កើ�ើ�ត silos អាចនាំំឱ្យយមានវិិវាទបទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិ ងការបែ�ងចែ�កគោ�លនយោ�បាយ និិ ងការអនុុវត្តត។
4. ការរួ ួមបញ្ចូូ�លការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុ មារ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ក្នុុ�ងការរចនា និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍបច្ចេ�េកវិិទ្យាា។ ការរចនាផ្ដោ�ោតលើ�ើកុុមារ
បង្កើ�ើ�តសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទៅ�ក្នុុ�ងសេ�វាកម្មម និិ ងផលិិ តផលតាំំងពីីដើ�ើ មដំំ បូូង។ នេះ�ះគួួរតែ�ដាក់់បញ្ចូូ�លការធានាថា
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបានពិិចារណានៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ ការរចនា និិ ងការផ្តតល់់អាជ្ញាាប័័ ណ្ណណនៃ�
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាថ្មីី� 14 ការរចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារក៏៏អាចហៅ�ម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀតថាសុុវត្ថិិ�ភាព/សិិ ទ្ធិ�/ិ ឯកជនភាព/ក្រ�មសីី លធម៌៌ តាមការរចនាផងដែ�រ។
ការអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននជាមុុន15 ចំំ ពោះ�ះបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ និិ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ធានាថាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវបានពិិចារណានៅ�ដំំ ណាក់់កាលដំំ បូូង។ គណៈៈកម្មមការពិិភពលោ�ក UNESCO ស្តីី�ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ នៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹ ង
វិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា (COMEST) បានដាក់់ចេ�ញនូូវ 'និិ យមន័័ យការងារ' នៃ�គោ�លការណ៍៍បង្កាា រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន៖
“នៅ�ពេ�លដែ�លសកម្មមភាពរបស់់ មនុុស្សសអាចនាំំទៅ�រកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លមិិ នអាចទទួួលយកបានខាងសីី លធម៌៌ ដែ�លអាចជឿ�ឿជាក់់បានតាម
ិ នការដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាង ឬកាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នោះ�ះ។
បែ�បវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មិិ នច្បាាស់់ លាស់់ ត្រូ�ូវចាត់់វិធា

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីធុុរកិិច្ចច និិ ងសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលការពារកុុមារ គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2021។

យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2021។

ការណែ�នាំំអំំពីីសិិទ្ធិ�អ្នន
ិ កប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2014។

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយស្តីី�ពីីការការពារកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ សហភាពទូូរគមនាគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ ឆ្នាំំ� 2020។
គោ�លការណ៍៍ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត GOV.UK ឆ្នាំំ� 2021។

សូូមមើ�ើល ការប្រា�ស្រ័�័ យទាក់់ទងពីីគណៈៈកម្មាា ការលើ�ើគោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន EUR-Lex, 2000; គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន៖ និិ យមន័័ យ កម្មមវិិធីីនិិងអភិិបាលកិិច្ចច
សភាអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2015។

ការខូូចខាតដែ�លមិិ នអាចទទួួលយកបានដោ�យសីី លធម៌៌ សំំ ដៅ�លើ�ើការប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់មនុុស្សស ឬបរិិស្ថាានដែ�លមានដូូចជា៖
•

ិ មនុុស្សស ឬសុុខភាព ឬ
ការគំំរាមកំំហែ�ងដល់់ អាយុុជីីវិត

•

ិ បានដែ�លធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិ ងប្រ�សិិ ទ្ធធភាឬ
ភាពមិិ នអាចត្រ�ឡប់់ វិញ

•

មិិ នស្មើ�ើ� ភាពចំំ ពោះ�ះមនុុស្សសជំំ នាន់់ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ឬអនាគត ឬ

•

ការដាក់់ចេ�ញដោ�យគ្មាានការពិិចារណាគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ អំំពីីសិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសរបស់់ អ្ននកដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ ។”16

គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្ននជាមុុនគួួរតែ�ណែ�នាំំក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងភាពឯកជនដោ�យការរចនា ដើ�ើម្បីី�ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ហើ�ើយសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាានៅ�ដំំ ណាក់់កាលនៃ�ការរចនា។ ការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារមិិ នគួួរ
គ្រា�ន់់ តែ�ជាគោ�លគំំនិិតអំំពីីសីីលធម៌៌ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាតម្រូ�ូវការផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ផងដែ�រ។17វាក៏៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័
សម្រា�ប់់ ការផ្តតល់់មូូលនិិ ធិិដល់់ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិ ងបញ្ញាាសិិ ប្បបនិិមិិត្តត (AI) មានសក្តាា នុុពលក្នុុ�ងការធ្វើ�� ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងដើ�ើម្បីី�
ការពារសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ។ ការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍឧបករណ៍៍បច្ចេ�េកវិិទ្យាាដើ�ើម្បីី�ដឹឹ ងពីីសិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺជាទិិដ្ឋឋភាពសំំ ខាន់់ នៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ផលប៉ះះ�ពាល់់ កាន់់ តែ�ធំំនៃ� AI ឬ
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាំំងអស់់ 18 ដើ�ើម្បីី�
ជៀ�ៀសវាងការប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�ផ្សេ�េ
ិ ងទៀ�ៀត ដូូចជាភាពឯកជន និិ ងការមិិ នរើើ�សអើ�ើង។
កុុមារខ្លួួ�នឯងមានភាពចម្រុះ�ះ�ខ្លាំំ�ង ហើ�ើយភាពពេ�ញលេ�ញនៃ�លក្ខខណៈៈចរិិត ប្រ�វត្តិិ� និិ ងបរិិបទរបស់់ កុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិចារណាក្នុុ�ងការ
អភិិវឌ្ឍ៍៍� ការអនុុវត្តត និិ ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�គោ�លនយោ�បាយនៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណុុចនេះ�ះ។ សកម្មមភាពប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពលើ�ើ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យភាពតានតឹឹងប្រ�កបដោ�យការយល់់ ដឹឹង។ ជាឧទាហរណ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងការជជែ�ក
ដេ�ញដោ�លស្តីី�ពីីការអ៊ិិ�នគ្រី�ីប ការតស៊ូូ�មតិិសម្រា�ប់់ការការពារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA) អាចរក
ឃើ�ើញថាទឡ្ហីី�ករណ៍៍របស់់ ពួួកគេ�ប៉ះះ�ទង្គិិ�ចជាមួួយនឹឹ ងអ្ននកដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារឯកជនភាព និិ ងទិិន្ននន័័យ។ វិិវាទបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�
ដោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តដែ�លមានលទ្ធធផលជាក់់ស្តែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការជជែ�កដេ�ញដោ�លឡើ�ើងវិិញ ខណៈៈពេ�លដែ�លកុុមារស្ថិិ�តក្នុុ�ង
ហានិិ ភ័័យ ឬឈានទៅ�ដល់់ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ក្នុុ�ងករណីីបែ�បនេះ�ះ 'ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុត' របស់់ កុុមារគួួរតែ�ជារឿ�ឿងសំំ ខាន់់ បំំផុុត។19
មានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិ ងដំំ ណើ�ើ រការជាច្រើ��ើនដែ�លគាំំទ្រ�ការអនុុវត្តតការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ រួ ួមទាំំងគោ�លការណ៍៍
បង្កាា រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ កុុមារ20 និិ ងការពិិគ្រោះ��ះជាមួួយកុុមារ។21
លើ�ើសពីីនេះ�ះ វិិទ្យាាស្ថាាននៃ�សមាគមស្តតង់់ដារវិិស្វវករអគ្គិិ�សនីី និិ ងអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិ ក (IEEE-SA) បានណែ�នាំំស្តង់
ត ់ ដារមួួយដែ�លមានជំំ ហាន
ជាក់់ស្តែ�ែង ដែ�លក្រុ� ុមហ៊ុុ�នអាចអនុុវត្តតតាម ដើ�ើម្បីី�រចនាផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ22 ហើ�ើយគណៈៈកម្មមការ
អនាគតឌីី ជីីថលបានកំំណត់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�លសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារក្នុុ�ងការលេ�ងបានដោ�យសេ�រីីអាចត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថលដោ�យការ
កែ�លម្អអការរចនានៃ�ផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថល។ អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ស្វែ�ែងរកជានិិ ច្ចចដើ�ើម្បីី�ធានាថាផលិិ តផល និិ ង
សេ�វាកម្មមកាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យ មុុនពេ�លដែ�លពួួកវាត្រូ�ូវបានដាក់់ឱ្យយប្រើ��ើប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់កុុមារ។
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមរចនា និិ ងសិិ ទ្ធិ�តា
ិ មការរចនាគឺឺជាប្រ�ព័័ន្ធធបែ�បធម្មមជាតិិ ក្នុុ�ងគោ�លបំំ ណងការពារកុុមាររាប់់ លាននាក់់តាំង
ំ ពីីដំំបូូង មិិ នមែ�ន
បន្ទាាប់់ ពីីការដាក់់ឱ្យយប្រើ��ើនោះ�ះទេ�។
5. ធានាប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលអាចមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពពិិតប្រា�កដតាមរយៈៈសកម្មមភាព
គោ�លនយោ�បាយ ធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិ ងការអនុុវត្តតជាក់់ស្តែ�ែង។

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

គោ�លការណ៍៍ប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន គណៈៈកម្មមការពិិភពលោ�កស្តីី�ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ នៃ�ចំំណេះ�ះដឹឹ ងវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា ឆ្នាំំ� 2005។
សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ មាត្រា� 25 បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ�សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។

សូូមមើ�ើលឧទាហរណ៍៍ សេ�ចក្តីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�លេ�ខ 25 (2021) ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាក់់ទងនឹឹ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថល UNCRC ឆ្នាំំ� 2021។

អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការិិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 1989។ (សូូមមើ�ើលជាពិិសេ�សមាត្រា�
3 ផ្នែ�ែកទីី 1 ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ)។
ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ គណៈៈកម្មមការអនាគតឌីី ជីីថល ឆ្នាំំ� 2021។
ការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ គណៈៈកម្មមការអនាគតឌីី ជីីថល ឆ្នាំំ� 2021។

ស្តតង់់ដារ IEEE 2089-21 សម្រា�ប់់ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសេ�វាកម្មមឌីី ជីីថលដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ IEEE SA ឆ្នាំំ� 2021។

សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹ ងចំំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយជាច្រើ��ើន រួ ួមទាំំងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មាន និិ ងទំំនាក់់ទំំនង (ICT)
ការអប់់ រំំ យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ សុុខភាព បទប្បបញ្ញញត្តិិ�នៃ�ឧស្សាាហកម្មម ការគាំំទ្រ�សង្គគម និិ ងគ្រួ�ួសារ អាជីី វកម្មម សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស និិ ងសមភាព ការ
អភិិវឌ្ឍឍអន្តតរជាតិិ និិ ងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងស្ថាាប័័ ន និិងទីីភ្នាាក់់ងារចម្រុះ�ះ�ដែ�លធ្វើ�� កា
ើ រទៅ�លើ�ើចំំណុុចគោ�លនយោ�បាយមានសារៈៈសំំខាន់់ណាស់់សម្រា�ប់់
សកម្មមភាពប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ការរៀ�ៀបចំំថវិិកា ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ប្រ�ភពគោ�លនយោ�បាយទាំំង
ក្នុុ�ង និិងនៅ�ទូូទាំំងស្ថាាប័័ ន្ធធផ្សេ�េងៗគ្នាានឹឹងរឿ�ឿងដ៏៏ចាំបា
ំ ច់់។ គោ�លនយោ�បាយដែ�លមានមូូលនិិធិិមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ឬភាពជាដៃ�គូូដែ�លមិិ នមាន
សមត្ថថភាព ពោ�លគឺឺអ្វីី�មួួយដែ�លមានតែ�នៅ�លើ�ើក្រ�ដាស នឹឹងមិិ ននាំម
ំ កនូូវការការពារកុុមារតាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពនោះ�ះទេ�។
ការយល់់ដឹឹងអំំពីីប្រ�សិិទ្ធធភាពមានន័័យថាការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញនូូវផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ការពិិនិិត្យយតាមដាន ការតាមដាន ការវាយតម្លៃ�ៃ និិងការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ គឺឺជាគន្លឹះះ��សំំខាន់់ក្នុុ�ងការជូូនដំំណឹឹងដល់់ការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយ
ដ៏៏ល្អ។
អ ការរៀ�ៀនសូូត្រ� និិងចែ�ករំំលែ�កមេ�រៀ�ៀនស្តីី�ពីីការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពចម្រុះ�ះ�ប្រ�ទេ�ស គឺឺជាមធ្យោ�ោបាយដ៏៏
មានប្រ�សិិទ្ធធភាពមួួយក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាព។ ការពិិនិិត្យយមើ�ើលប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�គោ�លការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតម្រូ�ូវឱ្យយ
� ល់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�ល
មានការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជាមួួយតួួអង្គគសំំខាន់់ៗដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាមួួយកុុមារផងដែ�រ ដើ�ើម្បីីយ
សកម្មមភាពកំំពុុងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ពួួកគេ� ឬអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ពួួកគេ�នាពេ�លអនាគត។23 វាជាកិិច្ចចការដែ�លដំំណើ�ើ រការជាប់់ លាប់់ ។
គោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យ និិ ងផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាង។ ទាំំងអាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ និិ ងក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកជនគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយ
ប្រ�មូូល និិ ងចែ�ករំំលែ�កទិិន្ននន័័យ ដើ�ើម្បីី�ជួួយការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបញ្ហាាការពារកុុមារតាអនឡាញ ដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ និិ ងគោ�លការណ៍៍
ការពារទិិន្ននន័័យ។ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគឺឺជាចំំណុុចគោ�លនយោ�បាយថ្មីី�មួួយ ដូូច្នេះ�ះ�នៅ�ពេ�លដែ�លមិិ នមានភ័័ស្តុុ�តាង ឬ
ិ នការបង្កាា រប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន ឬរកមើ�ើលបរិិបទផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយយកវិិធីីសាស្រ្ត�ត 'អ្វីី�
ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ចាត់់វិធា
ដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព' ជាឧទាហរណ៍៍ ជាមួួយនឹឹ ងគោ�លការណ៍៍សុុខភាព និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាព ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដូូចជា INSPIRE៖ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រប្រាំ�ំពីីរ
យ៉ាាងសម្រា�ប់់ ការបញ្ចចប់់ អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ។24
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញមិិ នមែ�នជាបញ្ហាាដាច់់ ដោ�យឡែ�កនោះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹ ងអាស្រ័�័ យលើ�ើប្រ�សិិ ទ្ធធភាពរួ ួមនៃ�ស្ថាាប័័ នសំំខាន់់ ៗ និិ ងសមត្ថថភាពរបស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការសហការឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកការការពារ
ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព។ ការធានាឱ្យយមានគណនេ�យ្យយភាពប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជារួ ួម
និិ ងការទប់់ ស្កាាត់់ CSEA ជាពិិសេ�សពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ក្នុុ�ងស្រុ� ុកដ៏៏រឹង
ឹ មាំំ។ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ (MNR) បង្ហាាញការណែ�នាំំអំំពីី
បញ្ហាានេះ�ះ។
វិិធីីសាស្រ្ត�តប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក៏៏ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ស្ថាាប័័ នដែ�លគាំំទ្រ�
ពួួកគេ� រួ ួមទាំំងផ្នែ�ែកមួួយចំំ នួួនដូូចជាជំំនួួយផ្លូូ�វចិិ ត្តត-សង្គគម និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ក្នុុ�ង ICT និិ ងផ្នែ�ែកដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។ ការលើ�ើកកម្ពពស់់សិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារឱ្យយ
មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពតាមរយៈៈគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាស្រ័�័ យលើ�ើច្បាាប់់ សិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព
និិ ងច្បាាប់់ ព្រ�មទាំំងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ជាក់់លាក់់ជាមួួយស្ថាាប័័ នត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ ដើ�ើម្បីី�ធានាសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារទាំំងក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញ និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។
អ្ននកបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយគួួរតែ�ធានាថា សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន ធនធាន និិ ងយន្តតការគណនេ�យ្យយភាពមាននៅ�នឹឹ ងកន្លែ�ែង ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�
គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នៅ�ពេ�លដែ�លវិិវាទកើ�ើតឡើ�ើង ‘ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុត’ របស់់ កុុមារគួួរតែ�ជារឿ�ឿង
សំំ ខាន់់ បំំផុុត។ បើ�ើគ្មាានគោ�លការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះទេ� សូូម្បីី�តែ�គោ�លនយោ�បាយល្អអបំំផុុតក៏៏នឹឹងគ្មាានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពដែ�រ។

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយ
1. សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន
1a. បញ្ជាាក់់ ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតជាសាធារណៈៈចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�កម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុុត
អ្ននកដឹឹ កនាំំថ្នាាក់់ជាតិិ រួ ួមទាំំងនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� ឬប្រ�ធានាធិិ បតីី គួួរតែ�ប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតចំំពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាំំងនៅ�លើ�ើឆាក
ជាតិិ និិ ងអន្តតរជាតិិ។
1b. ចាត់់ តាំងក្រ�សួ
ួង ឬទីីភ្នាាក់់ ងារដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំក្នុុ�ង
ំ
ំ ការបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញថ្នាាក់់ ជាតិិ
នៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក ភ្នាាក់់ងារ និិ ងក្រ�សួួងផ្សេ�េងៗគ្នាាដឹឹ កនាំំលើ�ើគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ហើ�ើយជម្រើ��ើសនៃ�
ិ ី ដែ�លគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញវិិវត្តត និិ ងផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់ ទិិដ្ឋឋភាព
ទីីភ្នាាក់់ងារ ឬក្រ�សួួងអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់វិធី
ផ្សេ�េងៗនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទំំនងជាត្រូ�ូវដាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ទូូទាំំងក្រ�សួួងមួួយចំំ នួួន
ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ដែ�លភ្នាាក់់ងារដឹឹ កនាំំមួួយគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបៀ�ៀបវារៈៈ។ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សខ្លះះ� គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញគឺឺត្រូ�វូ បានដឹឹ កនាំំដោ�យក្រ�សួួងដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើ
ICT នៅ�ក្រួ�ួសងខ្លះះ�ទៀ�ៀតគឺឺមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ
ូ ំ ពោះ�ះកុុមារ និិ ងគ្រួ�ួសារ ហើ�ើយ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតគឺឺក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌។ វាអាចជាកន្លែ�ែងដែ�លក្រុ� ុមដែ�លមានស្រា�ប់់ កំំពុុងធ្វើ�� ើការលើ�ើអំំពើ�ើហឹឹង្សាាលើ�ើកុុមារ (VAC) ឬ
សន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ពួួកគេ�អាចត្រូ�ូវបានពង្រី�ី កបន្ថែ�ែមដើ�ើម្បីី�ដាក់់បញ្ចូូ�លជំំ នាញចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារការងារដាច់់ ដោ�យឡែ�ក។ ភ្នាាក់់ងារ

ដឹឹ កនាំំអាចត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើើ�សសម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាច ជំំ នាញ ធនធាន សមត្ថថភាព ឬភាពរីីករាយរបស់់ ខ្លួួ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែទីីភ្នាាក់់ងារ
ដឹឹ កនាំំណាមួួយនឹឹ ងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ការជាមួួយអ្ននកដទៃ�។ក្រ�សួួងណាដែ�លដឹឹ កនាំំ ត្រូ�ូវតែ�ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតចំំពោះ�ះវិិធីីសាស្រ្ត�តរួ ួមដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីី
តម្រូ�ូវការដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។

23.
24.

គណៈៈកម្មមការអនាគតឌីី ជីីថល 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។

ការណែ�នាំំអំំពីីសូូចនាករ INSPIRE និិ ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌលទ្ធធផលអង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�កឆ្នាំំ� 2018។

1c. ផ្សសព្វវផ្សាាយនិិយមន័័ យ និិងសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំភាសា
ក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំដែ�លបានកំំណត់់គួួរតែ�បោះ�ះពុុម្ពពបញ្ជីី�ពេ�ញលេ�ញនៃ�និិ យមន័័ យ និិ ង ភាសាដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីនិិយមន័័ យដែ�លប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតជាអន្តតរជាតិិ។25
1d. បង្កើ�� ើតគណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹ ងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការអនុុវត្តត និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយ
ហើ�ើយនឹឹ ងបម្រើ�ើ�ជាចំំ ណុុចស្នូូលសម្រា�ប់់
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការថ្នាាក់់ជាតិិ និិ ងតំំបន់់ ។ វានឹឹ ងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការទទួួលយក
�
កញ្ចចប់់ ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតវា ដែ�លនេះ�ះហៅ�ថាផែ�នការសកម្មមភាព។
ិ ័ យគោ�លនយោ�បាយផ្សេ�េងៗ រួ ួមមានការអប់់ រំំ
គណៈៈកម្មាាធិិ ការនឹឹ ងដោះ�ះស្រា�យនូូវសំំ ណុំំ�សមត្ថថភាពទូូលំំ ទូូលាយដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើវិស័
សុុខភាព យុុត្តិិ�ធម៌៌ ការការពារអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ការការពារទិិន្ននន័័យ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ ICT និិ ងសេ�វាគ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មអ្ននកដទៃ�
ទៀ�ៀត ហើ�ើយនឹឹ ងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការអនុុវត្តត និិ ងលើ�ើកកម្ពពស់់ស្តង់
ត ់ ដារ។ គណៈៈកម្មាាធិិ ការគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវឱ្យយសហការជាផ្លូូ�វការជាមួួយអ្ននក
ដែ�លធ្វើ�� ើការសម្រា�ប់់ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ ឬសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ហើ�ើយគួួរតែ�រាយការណ៍៍ជាទៀ�ៀងទាត់់ទៅ�ក្រ�សួួងដឹឹ កនាំំ។
1e. ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីអ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
សហគមន៍៍ អនុុវត្តតច្បាាប់់ អាជីី វកម្មម វិិស័័យទីីបីី អង្គគការសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការអប់់ រំំ
ស្ថាាប័័ ន ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងអ្ននកសិិ ក្សាាទាំំងអស់់ មានស្ថិិ�តិិដ៏៏មានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងការចាប់់ អារម្មមណ៍៍សំំ ខាន់់ ៗចំំ ពោះ�ះកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញ សុុវត្ថិិ�ភាព។ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទខ្លះះ� ការបង្កើ�ើ�តក្រុ� ុមអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាមួួយនឹឹ ង
ិ ពិិត។ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងទៀ�ៀត ការពិិភាក្សាា
សកម្មមភាពរបស់់ ខ្លួួ�ន និិ ងអនុុវត្តតផែ�នការសកម្មមភាពរបស់់ ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងសេ�ណារីីយ៉ូូ �ជីីវិត
ក្រៅ��ផ្លូូ�វការ ឬការអំំពាវនាវរកភស្តុុ�តាងពីីបណ្តាា ញបើ�ើកចំំ ហនៃ�ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធអាចមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពជាង។ ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ
គណៈៈកម្មាាធិិ ការជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ស្វែ�ែងរកការចូូលរួ ួមជាមួួយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធសំំខាន់់ ៗដែ�លអាចគាំំទ្រ�
សកម្មមភាពរបស់់ ពួួកគេ�។ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរអង្គគការគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកកម្ពពស់់។ គោ�លបំំ ណងនៃ�ការចូូលរួ ួមរបស់់ អ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធគឺឺ
ផ្តោ�ោតលើ�ើការអនុុវត្តត មិិ នមែ�នការបង្កើ�ើ�តគោ�លនយោ�បាយទេ�។
1f. កំំ ណត់់តួួនាទីី និិងទំំនួួលខុុ សត្រូ�វូ របស់់ អ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធ
គួួរតែ�មានក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសហបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លកំំណត់់តួួនាទីី និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ស្ថាាប័័ នទាំំងអស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�ត និិ ងគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធឌីី ជីីថល បណ្តាា ញ និិ ងសេ�វាកម្មម និិ ងភារកិិច្ចចរបស់់ ស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាល។ ស្តតង់់ដារអប្បបបរមាគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
សម្រា�ប់់ ទាំង
�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ហាដវែែរ ផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មម
ូ
ំ អស់់ គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់តម្លៃ�ៃ រួ ួមទាំំងអ្ននកដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើហេ
ឌីី ជីីថល ព្រ�មទាំំងអ្ននកដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ឬប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ វានៅ�ពេ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមជាមួួយកុុមារ។ ស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះគួួរតែ�ផ្តោ�ោតលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារ និិ ងការសម្រេ��ចបានពេ�ញលេ�ញនៃ�សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពឌីី ជីីថល។ ការចូូលរួ ួមរបស់់ សង្គគមស៊ីី�វិិល និិ ងការប្រឹ�ឹ ក្សាាកុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវ
បានធានានៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុមភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ។
1g. កំំ ណត់់សួួចនាករការអនុុ វត្តត និិងការវាយតម្លៃ�ៃ
ទិិដ្ឋឋភាពនីី មួួយៗនៃ�ផែ�នការអនុុវត្តតគួួរតែ�មានអាជ្ញាាធរទទួួលខុុសត្រូ�វូ ដែ�លត្រូ�ូវគ្នាា (បុុគ្គគលស្ថាាប័័ ន អង្គគការ) ព្រ�មទាំំងធនធានមនុុស្សស និិ ង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញភារកិិច្ចចដែ�លរំំពឹឹងទុុក។ វា អាចថាអាជ្ញាាធរដូូចគ្នាា ទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយច្រើ�ើ�នជាងមួួយ ឬផ្នែ�ែក
ជំំ នាញតែ�មួួយ។ សូូចនាករការអនុុវត្តតសំំខាន់់ ៗ (KPIs) យន្តតការវាយតម្លៃ�ៃ និិ ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធរបាយការណ៍៍ច្បាាស់់ លាស់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ
ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគណៈៈកម្មាាធិិ ការដឹឹ កនាំំត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយ និិ ងគ្រ�ប់់ គ្រ�ងវឌ្ឍឍនភាព។ ដោ�យសារមជ្ឈឈដ្ឋាានឌីី ជីីថលវិិវឌ្ឍឍយ៉ាាងឆាប់់ រហ័័ស KPIs នឹឹ ងទាមទារ
ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញជាប្រ�ចាំំ។
1h. ធានាឱ្យយមានសមាហរណកម្មមសុុសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ទូូទាំងចំ
ំ ំ ណុុចគោ�លនយោ�បាយរបស់់ រដ្ឋាាភិិបាល
រាល់់ ផែ�នការជាតិិដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ដូូចជាផែ�នការជាតិិ Broadband Plan ឬក្រ�បខ័័ណ្ឌឌអក្ខខរកម្មមឌីី ជីីថល គួួរ
រួ ួមបញ្ចូូ�លគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជាផ្នែ�ែកនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដាក់់ឱ្យយដំំ ណើ�ើ រការ។ ផែ�នការដែ�លធ្វើ��ឡើើ �ើង
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយនៅ�ដំំ ណាក់់កាលសំំ ខាន់់ ៗ។
2 ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
2a. ពង្រឹ�ឹង និិងអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ដែ�លហាមឃាត់់ បទល្មើ�ើ� សទាក់់ទងនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ិ ី ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌជួួយសម្រួ�ួលដល់់ ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិ ងការកាត់់ទោ�សលើ�ើ បទល្មើ�ើ�សតាមអនឡាញ ដែ�លបំំ ពានសិិ ទ្ធិ�កុ
ច្បាាប់់ និិ ងនីី តិិវិធី
ិ ុមារក្នុុ�ង
ិ
ការការពារ ហើ�ើយគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹ ង និិ ងធ្វើ��វិើ សោ�ធន
កម្មមស្រ�បតាមស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ និិ ងការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុត។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�ល
ការណែ�នាំំអំំពីីការវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យជាកាតព្វវកិិច្ចច ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយសក្តាា នុុពលនៃ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ការបង្កើ�ើ�នការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម និិ ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
ិ ី ដកចេ�ញ។ ច្បាាប់់ ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌទាក់់ទង
ការកាត់់ទោ�សក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ ។ វាក៏៏គួួររួ ួមបញ្ចូូ�លសក្តាា នុុពលសម្រា�ប់់ ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងនីី តិិវិធី
នឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំងសិិ ទ្ធិ�ក្នុុ�
ិ ងការដឹឹ ងឮ់់ និិ ង
ការចូូលរួ ួមរបស់់ ពួួកគេ�។26
25.
26.

ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល វាក្យយសព្ទទជាសកល៖ ការណែ�នាំំអំំពីីវាក្យយសព្ទទសម្រា�ប់់ ការការពារកុុមារពីីការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ ECPAT
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ជាឧទាហរណ៍៍ ក្រ�បខណ្ឌឌច្បាាប់់ ដែ�លមិិ នបញ្ជាាក់់ឱ្យយច្បាាស់់ ថាតើ�ើរូូបភាពផ្លូូ�វភេ�ទដែ�លបង្កើ�ើ�តដោ�យខ្លួួ�នឯងដែ�លត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ ប្តូូ�រដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា រវាង
កុុមារនឹឹ ងត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជារូូបភាព-សម្ភាាររំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទកុុមារខុុសច្បាាប់់ ឬអត់់។ ទោះ�ះបីី ជាកុុមារមិិ នត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតក៏៏ដោ�យ ភាពមិិ ន
ប្រា�កដប្រ�ជាផ្នែ�ែកច្បាាប់់ នេះ�ះជាមួួយនឹឹ ងឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�នៃ�
ិ ការទុុកចិិ ត្តត ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង និិ ងស្វ័័�យភាព។

2b. ណែ�នាំំបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័ យ និិងអាជ្ញាាធរត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឯករាជ្យយ ដោ�យធានាថាទិិន្ននន័័ យរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានការពារយ៉ាាង
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងប្រ�មូូលបានតែ�ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ជាមួួ យនឹឹងកម្រិ�ិតសុុវត្ថិិ�ភាព និិងការថែ�ទាំំខ្ពពស់់។
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ទូូទៅ�បែ�បនេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លស្ថាានភាពប្រ�ភេ�ទពិិសេ�សសម្រា�ប់់ទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមានកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់នៃ�ការការពារ
និិ ងការការពារតាមលំំ នាំដើំ �ើ ម ក៏៏ដូូចជាការការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យកុុមារដែ�លមិិ នសមរម្យយសម្រា�ប់់ ពាណិិជ្ជជកម្មម។ នៅ�ពេ�ល
ដែ�លមានការយល់់ ព្រ�មពីីកុុមារ ឬឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំជំំនួួសពួួកគេ� សម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូល និិ ងដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យកុុមារតូូចៗតាមអន
ឡាញ នោះ�ះត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងប្រ�កបដោ�យអត្ថថន័័ យ។ ការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យសម្រា�ប់់ គោ�លបំំ ណងការពារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់
ការពិិចារណាជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពពិិសេ�ស ដែ�លនេះ�ះជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។
2c. ពង្រឹ�ឹងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម ការចោ�ទប្រ�កាន់់ និិងការកាត់់ ទោ�សចំំពោះ�ះការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចផ្លូូ�
ច វភេ�ទ
ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ27
ភ្នាាក់់ងារយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�លមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះបទល្មើ�ើ�សដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ គួួរតែ�
ត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា លនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដោ�យមានគោ�លបំំ ណងជំំ រុ ុញការទប់់ ស្កាាត់់កាន់់ តែ�
ខ្លាំំ�ង ការចោ�ទប្រ�កាន់់ ប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័ យ និិ ងការកាត់់ទោ�សសមស្រ�ប ព្រ�មទាំំងការយល់់ ដឹឹងកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�នអំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់ លើ�ើ
ជនរងគ្រោះ��ះ។ សមត្ថថភាពនៃ�ក្រុ� ុមស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយ និិ ងពង្រឹ�ឹ ងដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក ទប់់ ស្កាាត់់ និិ ង
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងការគំំរាមកំំហែ�ងផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ជាពិិសេ�សអ្ននកដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌគួួរតែ�អាចធានាបាននូូវលទ្ធធភាពទទួួលបានយុុត្តិិ�ធម៌៌ទាន់់ពេ�លវេ�លា។
2d. ពិិនិិត្យយ និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌យុុវជន
ត្រូ�ូវប្រា�កដថាច្បាាប់់ មានភាពច្បាាស់់ លាស់់ និិ ងសមាមាត្រ� ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�កុុមារដែ�លវិិវាទជាមួួយច្បាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លកុុមារប្រ�ឈមមុុខនឹឹងទណ្ឌឌកម្មមព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញ។ ជាឧទាហរណ៍៍ ទាក់់ទងនឹឹ ងការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទផ្អែ�ែកលើ�ើរូូបភាព ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ត្រូ�វតែ�
ូ
ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីីការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ហើ�ើយផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិ ងតំំណាងផ្លូូ�វច្បាាប់់ ដល់់កុុមារទាំំងនោះ�ះដែ�ល
មានវិិវាទឱ្យយទទួួលបានច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារសិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ ពួួកគេ�។
2e. កំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិងផ្តតល់់ សច្ចាាប័័នលើ�ើសន្ធិិ� សញ្ញាា និិងពិិធីីសារអន្តតរជាតិិទាក់់ ទងនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ការបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូឡូូស៊ីី�ប្រ�កបដោ�យនិិ រន្តតរភាពនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតម្រូ�ូវឱ្យយមានវិិធីីសាស្រ្ត�តដែ�លមានភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
ចម្រុះ�ះ� និិ ង ការចូូលរួ ួមជាលក្ខខណៈៈសកល។ ប្រ�ទេ�សនីី មួួយៗគួួរតែ�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងផ្តតល់់សច្ចាាប័័នលើ�ើ ពិិធីីសារ និិ ងសន្ធិិ�សញ្ញាាទាំំង
ិ នការដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតវិធា
ិ នការរបស់់ ខ្លួួ�ន។
អន្តតរជាតិិ និិ ងថ្នាាក់់តំំបន់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ហើ�ើយចាត់់វិធា
2f. ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពភ្នាាក់់ងារអនុុ វត្តតច្បាាប់់
ចំំ ណុុចខ្វះះ�ខាតក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការនឹឹ ងត្រូ�ូវបានកំំណត់់ ហើ�ើយវិិធានការនានានឹឹ ងត្រូ�ូវដាក់់ឱ្យយអនុុវត្តត
បង្កើ�ើ�នការយល់់ ដឹឹង ការរាយការណ៍៍ និិ ងការកាត់់ទោ�សដោ�យជោ�គជ័័ យ។ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លអន្តតរជាតិិ និិ ងការចែ�ករំំលែ�កជំំ នាញគួួរតែ�
ត្រូ�ូវបានស្វែ�ែងរកតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន ហើ�ើយការសម្រ�បសម្រួ�ួល និិ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការចម្រុះ�ះ�វិិស័័យរវាងឧស្សាាហកម្មម និិ ងការអនុុវត្តត
ច្បាាប់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តត។
3 ទិិន្ននន័័ យ និិងអត្តតសញ្ញាាណផ្ទាាល់់ ខ្លួួ� ន
3a. បង្កើ�� ើត ឬធានាថាក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌការពារទិិន្ននន័័ យដែ�លមានស្រា�ប់់ មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងការផ្តតល់់ ជូូន
ការការពារទិិន្ននន័័ យរបស់់ កុុមារជាក់់ លាក់់
សិិ ទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានអនឡាញត្រូ�ូវបានភ្ជាាប់់ យ៉ាាងជិិ តស្និិ�ទ្ធធជាមួួយនឹឹ ងរបៀ�ៀបដែ�លទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបានប្រ�មូូល រក្សាាទុុក
និិ ងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ។ ច្បាាប់់ ការពារទិិន្ននន័័យ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�អាចចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ បាន មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព និិ ងមានសមត្ថថភាព
វិិវត្តតដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងហានិិ ភ័័យដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាន។28 នេះ�ះមានន័័ យថា មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងធ្វើ�� ើឱ្យយប្រា�កដថា ពួួកវាដំំ ណើ�ើ រការក្នុុ�ងការអនុុវត្តត និិ ងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតស្រ�បតាម។
3b. បង្កើ�� ើតពិិធីីសារសម្រា�ប់់ និិងដែ�នកំំ ណត់់លើ�ើ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ការសម្រេ��ចចិិត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� ដែ�ល
អាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ
ស្តតង់់ដារ ច្បាាប់់ និិ ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�គួួរតែ�ធានាថាកុុមារទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធស្វ័័� យប្រ�វត្តិិ� និិ ង
មិិ នត្រូ�វូ បានពិិន័័យតាមរយៈៈការធ្វើ�� ើការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។29 វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងការជៀ�ៀសវាងការរើើ�សអើ�ើងដែ�ល
អាចកើ�ើតមានតាមរយៈៈការសម្រេ�េចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។ ពិិធីីសារ និិ ងការកំំណត់់ទាំង
ំ នេះ�ះអាចអនុុវត្តតក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�យុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ
សុុខុុមាលភាពសង្គគម សុុខភាព និិ ងឱសថ ការអប់់ រំំ ព្រ�មទាំំងវិិស័័យឯកជនក្នុុ�ងចំំ ណោ�មអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត។

27.
28.
29.

ការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចច និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទលើ�ើកុុមារ (CSEA) គឺឺជាពេ�លដែ�លកុុមារត្រូ�ូវបានបង្ខំំ� ឬបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លឱ្យយចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពផ្លូូ�វភេ�ទ។ វាអាចពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ទំំនាក់់ទំំនងរាងកាយ ឬសកម្មមភាពមិិ នទាក់់ទងរាងកាយ ហើ�ើយអាចកើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើអនឡាញ ឬក្រៅ��បណ្តាា ញ។
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ការពារទិិន្ននន័័យទូូទៅ� សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ឆ្នាំំ� 2018។

ការព្រ�មានពីីអ្ននកជំំ នាញសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សសរបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិថា ពិិភពលោ�កធ្លាាក់់ចូូលក្នុុ�ងការឈឺឺ ចាប់់ដោ�យសារតែ�សុុខុុមាលភាពឌីី ជីីថល ការិិយាល័័យឧត្តតម
ស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិទទួួលបន្ទុុ�កសិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឆ្នាំំ� 2019។

3c. ធានាបាននូូ វការការពារផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�របស់់ កុុមារ
រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងនិិ យតករគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តពិិធីីសារច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�សមស្រ�បសម្រា�ប់់ និិ ងការកំំណត់់លើ�ើ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទិិន្ននន័័យជីី វមាត្រ�
របស់់ កុុមារ ដោ�យគិិតពីីគោ�លការណ៍៍សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ការកំំណត់់គោ�លបំំ ណង និិ ងតម្រូ�ូវការនៃ�គោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
3d. បង្កើ�� ើតការណែ�នាំំ ច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ច្បាាស់់ លាស់់ ស្តី� ពីី
ី ការអនុុ វត្តតដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ទីីភ្នាាក់់ងាររបស់់ កុុមា
បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ ការពារការកំំណត់់គោ�លដៅ�ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន និិ ងការតាមដានកុុមារសម្រា�ប់់ ពាណិិជ្ជជកម្មម គោ�លបំំ ណងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ�។ បង្កើ�ើ�តក្រ�មលើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធណែ�នាំ ំ និិ ង ដំំ ណើ�ើ រការធ្វើ�� ើការសម្រេ��ចចិិ ត្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ឬបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លអាចជំំ រុ ុញអាកប្បបកិិរិយា
ិ ចំំ ណង់់ចំំណូូ លចិិ ត្តត និិ ងគំំនិិតរបស់់ កុុមារ ធ្វើ�� ើឱ្យយខូូចកេ�រ្តិ៍៍ �ឈ្មោះ�ះ� ឬដាក់់កម្រិ�ិ តការពិិសោ�ធន៍៍។30
3e. បង្កើ�� ើតការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងការតាមដានប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
ការបង្កើ�ើ�តស្ថាាប័័ ន និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លអាចប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងធានាបាននូូវ
តម្លាាភាព និិ ងការអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�សិិ ទ្ធិ�ិ និិ ងការការពាររបស់់ កុុមារដោ�យអាជីី វកម្មម រដ្ឋាាភិិបាល និិ ងអង្គគការដទៃ�ទៀ�ៀត។
3f. បង្កើ�� ើតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌដើ�ើម្បីី�ធានាតម្លាាភាព
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ដោ�យស្ថាាប័័ នបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងដែ�លមានធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ និិ ងមាន
សមត្ថថភាព និិ ងជំំ នាញចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�យល់់ ពីីប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លកំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិ ងរបៀ�ៀបដែ�លវាប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់សិិទ្ធិ�រិ បស់់ កុុមារ។ ស្ថាាប័័ ន
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយក៏៏គួួរតែ�មានសិិ ទ្ធិ�ទ
ិ ទួួលបានអ្ននកស្រា�វជ្រា�វឯករាជ្យយ និិ ងអ្ននកជំំ នាញផងដែ�រ។
4 ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ��ើយតប និិងគាំំទ្រ�
4a. សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំ ណឹឹង និិងការដកហូូត
ស្ថាាប័័ នរដ្ឋាាភិិបាលនឹឹ ងធ្វើ�� ើការជាមួួយអ្ននកជំំ នាញ សហគមន៍៍ អនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងឧស្សាាហកម្មមដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ត
និិ ងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយពិិធីីសារដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពសម្រា�ប់់ ការជូូនដំំ ណឹឹង និិ ងការដកហូូតសម្ភាារខុុសច្បាាប់់ និិ ងបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�ម
របស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត វានឹឹ ងទាមទារឱ្យយមានការអភិិវឌ្ឍឍពិិធីីសារដើ�ើម្បីី�ធានា និិ ងច្បាាប់់ អនុុញ្ញាាត ឱ្យយអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតក្នុុ�ងស្រុ� ុក (ISP) រឹឹត
បន្តឹឹ�ងការចូូលប្រើ�ើ�ម៉ាាស៊ីី�នដែ�លមិិ នបានលុុបខ្លឹឹ�មសារដែ�លបានជូូនដំំ ណឹឹង ឬបំំ ពានច្បាាប់់ ជានិិរន្តតរ៍៍ ឬតម្រូ�ូវការបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតស្តីី�ពីី
សុុសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
4b. បង្កើ�� ើតដំំ ណើ�ើ រការសម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិភ័័ យជនល្មើ�ើ� សទាក់់ទងនឹឹង CSEA
ដំំ ណើ�ើ រការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងពិិរុ ុទ្ធធជនពហុុភាគីីប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យគូូរលើ�ើ ស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិនៃ�ការអនុុវត្តត
ល្អអ។ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងអ្ននកអនុុវត្តតយុុត្តិិ�ធម៌៌ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹ ង ត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា លឱ្យយទទួួលស្គាាល់់ និិ ងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតអាកប្បប
កិិរិយាបំ
ិ
ំ ពាន។ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យជនល្មើ�ើ�សគឺឺជាធាតុុផ្សំំ�ដ៏៏សំំខាន់់ នៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដោ�យសារបុុគ្គគល ឬក្រុ� ុម
ជនល្មើ�ើ�សអាចឈានដល់់ ចំំនួួនដ៏៏ច្រើ��ើននៃ�ជនរងគ្រោះ��ះកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ិ ាល័័ យ និិង
4c. ផ្តតល់់ ធនធានគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ�ផ្លូូ� វចិិត្តត-សង្គគមសម្រា�ប់់ ជនរងគ្រោះ��ះកុុ មារថា្ននក់់ បឋម និិងថ្នាាក់់ អនុុ វិទ្យា
និិងគ្រួ�ួសាររបស់់ ពួួកគេ�
ិ ា និិ ងផ្នែ�ែកការងារសង្គគម ដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារងាយរងគ្រោះ��ះ ត្រូ�ូវតែ�ទាមទារ
គ្រូ�ូបណ្តុះះ��បណ្តាា លតាមស្ថាាប័័ នផ្នែ�ែកសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត ចិិ ត្តតវិទ្យា
ឱ្យយមានការយល់់ ដឹឹងជាមូូលដ្ឋាានអំំពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។31 សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាន
ដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងការការពារកុុមារដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយ ដូូចជាការការពារនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន ឬអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើកុុមារ
(VAC)។
4d. បង្កើ�� ើតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌការពារ និិងស្វែ�ែងរកជនរងគ្រោះ��ះ
គោ�លបំំ ណងសំំ ខាន់់ ក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់គ្រោះ��ះថ្នាាក់់តាមប្រ�ព័័ន្ធធគឺឺដើ�ើម្បីី�ពិិចារណាពីីតម្រូ�ូវការរបស់់ កុុមារដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ និិ ងវិិធីីល្អបំ
អ ំ ផុុត
ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ពួួកគេ�។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលច្រ�កចេ�ញចូូលតែ�មួួយដើ�ើ រតួួជាស្ថាាប័័ នឆ័័ត្រ�ដំំបូូងសម្រា�ប់់ ជនរងគ្រោះ��ះនៃ�ការរំំលោ�ភបំំ ពាន៖ ទាំំងនេះ�ះផ្តតល់់
នូូវការចូូលទៅ�កាន់់ សេ�វាកម្មមសំំ ខាន់់ ៗជាច្រើ�ើ�ន ចាប់់ ពីីផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�តរហូូតដល់់ ជំំនួួយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំង
ំ កណ្តាា លមួួយ។ ពួួកគេ�ផ្តតល់់
ិ ី ការពារ និិ ងការការពារកុុមារ ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ និិ ងបង្កើ�ើ�នរបាយការណ៍៍យ៉ាាងឆាប់់ រហ័័ស
ជូូននូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌមួួយសម្រា�ប់់ នីីតិិវិធី
នៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមតាមអនឡាញទៅ�កាន់់ អាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ។32

30.
31.
32.

ឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើលការទាមទារលើ�ើការបំំ ពានទិិន្ននន័័យ YouTube, McCann ជាមួួយនឹឹ ង Google ឆ្នាំំ� 2021។

ឯកសារពិិនិិត្យយផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាងស្តីី�ពីីអ្វីី�ដែ�លដំំ ណើ�ើ រការដើ�ើម្បីី�ទប់់ ស្កាាត់់អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើស្ត្រី�ី� និិ ងក្មេ�ង
េ ស្រី�ី 3៖ យន្តតការឆ្លើ�ើ�យតបដើ�ើម្បីី�ការពារអំំពើ�ើហិិង្សាា, អ្វីី�ដែ�ល
ដំំ ណើ�ើ រការ ឆ្នាំំ� 2015 ទំំព័័រ 28។
ការទប់់ ស្កាាត់់ និិ ងដោះ�ះស្រា�យការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារ (CSEA)៖ គំំរូូឆ្លើ�ើ� យតបថ្នាាក់់ជាតិិ WeProtect
Global Alliance ឆ្នាំំ� 2016។

4e. ធានាថាក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធមិិ នធ្វើ�� ើបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋចំំ ពោះ�ះកុុមារ
វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តក្រ�បខណ្ឌឌសមស្រ�បសម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងកុុមារដែ�លអាចយល់់ ឃើ�ើញថាខ្លួួ�នឯងមានវិិវាទ
ជាមួួយនឹឹ ងច្បាាប់់ ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឧទាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងករណីីមានការគំំរាមកំំហែ�ងតាមអនឡាញ ការ
ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មានព្យាាបាទ ឬការលួួចចូូលគណនីី ។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន កុុមារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្វែ�ែរចេ�ញពីីប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ហើ�ើយគួួរតែ�មានឱកាសសម្រា�ប់់ ការប្រឹ�ឹ ក្សាា ឬការស្ដាា រឡើ�ើងវិិញនូូវយុុត្តិិ�ធម៌៌។ គួួរតែ�មានការយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ជាពិិសេ�ស
ដើ�ើម្បីី�ធានាថាស្ថាានភាពរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវបានយល់់ យ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ។ ជាឧទាហរណ៍៍ អាកប្បបកិិរិយា
ិ របស់់ កុុមារអាចជាផលិិ តផលនៃ�ការ
គំំរាមកំំហែ�ង ការឱ្យយក្មេ�ង
េ តុុបតែ�ងខ្លួួ�ន ឬទម្រ�ង់់ នៃ�ការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
5 សិិទ្ធិិ�អាជីី វកម្មម និិងសិិទ្ធិិ�កុុមារ៖
5a. អនុុ វត្តតសុុវត្ថិិ�ភាព សិិទ្ធិិ� និិងសីីលធម៌៌ តាមការរចនា
ស្តតង់់ដារ និិ ងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននករចនាផលិិ តផល អ្ននកផលិិ ត និិ ងអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់
សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងដើ�ើម្បីី�រួ ួមចំំ ណែ�កដល់់ សន្តិិ�សុុខ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ លក្ខខខណ្ឌឌគួួរតែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អអ
បំំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មរបស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ស្តតង់់ដារនិិ ងក្រ�មនៃ�ការអនុុវត្តតនឹឹងមានគោ�លបំំ ណងការពារមិិ នឱ្យយកុុមារទទួួលបាន
ខ្លឹឹ�មសារ ឬទំំនាក់់ទំំនងដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ឬមិិ នសមរម្យយ; ដើ�ើម្បីី�ការពារភាពឯកជនតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ កុុមារនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ ឬកម្រិ�ិ ត
ឧបករណ៍៍ និិ ងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៃ�អ្វីី�គ្រ�ប់់ យ៉ាាង (Internet of Things) - ប្រ�ដាប់់
ប្រ�ដាក្មេ�ង
េ លេ�ង និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លភ្ជាាប់់ ជាមួួយមុុខងារស្ទ្រី�ី�ម - ដើ�ើម្បីី�ធានាថាក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកជនបានពិិចារណាតាមរយៈៈការវាយតម្លៃ�ៃផល
ប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់កុុមារ ដំំ ណើ�ើ រការហានិិ ភ័័យ និិ ងការកាត់់បន្ថថយដែ�លនាំំទៅ�ដល់់ ការផ្តតល់់សេ�វាសមស្រ�បតាមអាយុុរបស់់ កុុមារ។
5b. ការណែ�នាំំអំំពីីស្តតង់់ដារអប្បបបរមា33
ឧស្សាាហកម្មមមានទំំនួួលខុុសត្រូ�វក្នុុ�
ូ ងការធានាថាកុុមារទទួួលបានការការពារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នេះ�ះមានន័័ យថាការបង្កើ�ើ�តលំំ ហប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងអាចចូូលប្រើ��ើបានសម្រា�ប់់ កុុមារ មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�ការពារការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ ខ្លឹឹ�មសារដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ិ ី និិ ងការពិិចារណាពិិសេ�សដែ�លពួួកគេ�បានអនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�ធានាសុុវត្ថិិ�ភាព
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�។ អាជីី វកម្មមនឹឹ ងត្រូ�ូវបានទាមទារឱ្យយបង្ហាាញពីីនីីតិិវិធី
កុុមារ និិ ងការគោ�រពសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ ដោ�យប្រើ��ើក្រ�បខ័័ណ្ឌឌហានិិ ភ័័យ 4C 34- នៅ�ពេ�លពួួកគេ�អភិិវឌ្ឍឍ និិ ងបង្កើ�ើ�តសេ�វាកម្មមអនឡាញរបស់់ ពួួកគេ�។35
ក្រ�មមួួយគួួរត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រ�សួួង ឬទីីភ្នាាក់់ងារនាំំមុុខ ដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិ ការដឹឹ កនាំំ។ ស្តតង់់ដារទាំំងនេះ�ះនឹឹ ងមាន
កាតព្វវកិិច្ចច និិ ងអាចអនុុវត្តតបាន។
5c. ការអនុុ វត្តតការចាត់់ ថ្នាាក់់អាយុុ
ការអនុុវត្តកា
ត រចាត់់ថ្នាាក់់អាយុុស្រ�បនៃ�ខ្លឹឹ�មសារពាណិិជ្ជជកម្មម ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�វាសាធារណៈៈ និិងហ្គេ�ម
េ និិងសកម្មមភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត ផ្តតល់់
នូូវវិិធីីសាស្រ្ត�តប្រ�កបដោ�យតម្លាាភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងខ្លឹឹ�មសារ និិងសេ�វាកម្មមដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កុុមារ។ នេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�ូវ
ឱ្យយមានសម្រា�ប់់ ទំំនិិញ និិងសេ�វាកម្មមដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ និិងសម្រា�ប់់ ខ្លឹឹ�មសារដែ�លសមរម្យយសម្រា�ប់់ ចន្លោះ�ះ�អាយុុផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ ការធានាអាយុុ ឬ
ការបង្កើ�ើ�តលំំហសម្រា�ប់់តែ�មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យនឹឹងត្រូ�ូវបានតម្រូ�ូវសម្រា�ប់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លមានការហាមឃាត់់ ឬសកម្មមភាពដែ�លមិិ នសមរម្យយ
� ប់់ ស្កាាត់់ខ្លឹឹ�មសារដែ�លមិិ នចង់់បាន។36
សម្រា�ប់់ កុុមារ។ នេះ�ះអាចរួ ួមបញ្ចូូ�លការផ្តតល់់ជាតម្រ�ងខ្លឹឹ�មសារ ដើ�ើម្បីីទ
5d. សូូមណែ�នាំំប្រ�ព័័ន្ធធសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងរាយការណ៍៍
យន្តតការដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណខ្លឹឹ�មសារដែ�លមានលក្ខខណៈៈរំំខាន ឬមិិ នសមរម្យយនឹឹ ងត្រូ�ូវបានទាមទារពីីអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា និិ ង
ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយប្រ�កបដោ�យតម្លាាភាព និិ ងរឹឹងមាំំត្រូ�វតែ�
ូ មានសម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មមអនឡាញទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំងការផ្តតល់់យន្តតការដកចេ�ញ។
ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទបន្ទាាន់់ សាធារណៈៈឥតគិិតថ្លៃ�ៃនឹឹ ងមានសម្រា�ប់់ ការរាយការណ៍៍ និិ ងការទទួួលបានជំំ នួួយ និិ ងដំំ បូូន្មាានពីីអ្ននកឯកទេ�ស។ យន្តតការ
រាយការណ៍៍គួួរតែ�ងាយស្រួ�ួលទទួួលបានសម្រា�ប់់ កុុមារ។ ប្រ�ព័័ន្ធធដាក់់ទង់់ សម្គាាល់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាឧបករណ៍៍បន្ថែ�ែម។
5e. ធានាការការពារកុុ មារពីីសម្ពាាធពាណិិជ្ជជកម្មម
កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីីសម្ពាាធពាណិិជ្ជជកម្មមនឹឹ ងមានរួ ួមបញ្ចូូ�ល៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការរចនាដែ�លសមស្រ�បតាមអាយុុ
បិិ ទការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមគោ�លដៅ� និិ ងការចែ�ករំំលែ�កភាគីីទីីបីី និិ ងការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបរិិបទដែ�ល
កុុមារធំំ ដឹឹងក្ដីី�ឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ។ ផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លលើ�ើកកំំពស់់សិិទ្ធិ�ិ និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ កុុមារតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតអាចនឹឹ ងត្រូ�ូវ
ិ នការប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងអ្ននកបង្កើ�ើ�តផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លបំំ ពានលើ�ើតម្លៃ�ៃទាំំងនេះ�ះ។
បានបញ្ជាាក់់ ហើ�ើយអាចចាត់់វិធា
5f. ត្រូ�ូវប្រា�កដថាគោ�លការណ៍៍រចនាដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើកុុ មារត្រូ�ូវបានដាក់់ ឱ្យយប្រើ��ើ ដើ�ើម្បីី�កាត់់ បន្ថថយហានិិភ័័ យសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើអ៊ីី� នធឺឺ ណិិ ត
ចំំ ពោះ�ះកុុមារ
ជាឧទាហរណ៍៍ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងសក្តាា នុុពលសម្រា�ប់់ ការណែ�នាំំមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លមិិនធ្លាាប់់ ស្គាាល់់ ដល់់កុុមារ ឬការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មម
ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់គោ�លដៅ�សម្រា�ប់់ ការលេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី�សង ឬការណែ�នាំំអំំពីីខ្លឹឹ�មសារដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញត្រូ�ូវតែ�មានបង្កកប់់ នៅ�ដំំ ណាក់់កាលរចនា ដើ�ើម្បីី�បង្កាា របញ្ហាាមិិ នឱ្យយកើ�ើតឡើ�ើងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

33.
34.
35.
36.

ជាឧទាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងការកេ�ងប្រ�វ័ ័ញ្ចចផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ GOV.UK ឆ្នាំំ� 2020។
សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកស្តីី�ពីីការកាត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យ និិ ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។

សិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃផលប៉ះះ�ពាល់់ , មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2013។
តើ�ើពួួកគេ�ដឹឹ ងថាជាកុុមារដោ�យរបៀ�ៀបណា? 5Rights Foundation ឆ្នាំំ� 2021។

6 ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល
6a. ផ្តតល់់ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល ការអភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញ និិងការណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកពាក់់ ព័័ន្ធធទាំង
ំ អស់់ នៃ�ផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ
ចាប់់ ពីីអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបដំំ បូូងរហូូតដល់់ ចៅ�ក្រ�ម តួួអង្គគទាំំងអស់់ នៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់អនុុវត្តតច្បាាប់់ និិ ងអ្ននកជំំ នាញដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតដូូចជា ផ្នែ�ែកអប់់ រំឬ
ំ សុុខភាព ត្រូ�ូវតែ�ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ពួួកគេ�គួួរតែ�ទទួួលបានការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា លយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ រួ ួមទាំំងអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញទាក់់ទងនឹឹ ងតួួនាទីីជាក់់លាក់់របស់់ ពួួកគេ�
របៀ�ៀបយល់់ អំំពីីឥរិិយាបថបំំ ពាន និិ ងរបៀ�ៀបផ្តតល់់លទ្ធធភាពទទួួលបានការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះ។
6b. ផ្តតល់់ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លឯកទេ�សសម្រា�ប់់ ការគាំំទ្រ�ផ្លូូ� វចិិត្តត-សង្គគម និិងការកំំ ណត់់អត្តតសញ្ញាាណសញ្ញាាស្ដីី� ពីី បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញពេ�ញលេ�ញ។
ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព អ្ននកអនុុវត្តតដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�វតែ�ផ្ត
ូ
តល់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ការ
បណ្តុះះ��បណ្តាា លលើ�ើ គោ�លនយោ�បាយការពារកុុមារ និិ ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្តីី�ពីីការប្រឹ�ឹ ក្សាាជាមួួយកុុមារ និិ ងគ្រួ�ួសារ។ ការយល់់ ដឹឹងអំំពីី
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌដែ�លមានស្រា�ប់់ សម្រា�ប់់ការការពារកុុមារ។ អ្ននកជំំ នាញ
ដែ�លធ្វើ�� ើការជាមួួយកុុមារក្នុុ�ងវិិស័័យអប់់ រំំ សុុខភាព សហគមន៍៍ និិ ងមជ្ឈឈដ្ឋាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបណ្តុះះ��បណ្តាា លឱ្យយស្គាាល់់ ពីីសញ្ញាា និិ ង
រោ�គសញ្ញាាស្ដីី�ពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
6c. បង្កើ�� ើតគ្រោ��ងការណ៍៍នៃ�ការអប់់ រំំកម្រិ�ិ តឧត្តតមសិិក្សាា។
ិ ា និិ ងកម្មមវិិធីី
វគ្គគសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តជាផ្នែ�ែកចាំំបាច់់ នៃ�ការបង្រៀ��ៀន ការងារសង្គគម ការងារសុុខភាព។ ចិិ ត្តតវិទ្យា
សញ្ញាាបត្រ�ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងសាកលវិិទ្យាាល័័ យសាធារណៈៈ និិ ងឯកជន ឬ ស្ថាាប័័ នការអប់់ រំនា
ំ នា។ មានតម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់
ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជាប្រ�ចាំំអំំពីីប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការបង្រៀ��ៀននេះ�ះ ដោ�យមើ�ើលឃើ�ើញពីីភាពជឿ�ឿនលឿ�ឿននៃ�ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងបញ្ហាាដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាន។ កម្មមវិិធីីសិិក្សាាគួួរគ្រ�បដណ្តតប់់ គ្រ�ប់់លើ�ើទិិដ្ឋឋភាពទាំំងអស់់ ស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ងគោ�លការណ៍៍នេះ�ះ។
ិ ា ជីីវៈៈ។
6d. ជំំ រុ ុញការអភិិវឌ្ឍឍវិជ្ជា
កម្មមវិិធីីអប់់ រំប
ំ ន្តតស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងការការពារកុុមារសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំ នាញ ដែ�លធ្វើ�� ើការងារក្នុុ�ងវិិស័័យពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ពិិនិិត្យយ និិ ងធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាទៀ�ៀងទាត់់ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាល្បឿ�ឿ�នជាមួួយនឹឹ ងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាដែ�លកំំពុុងរីីកចម្រើ��ើន និិ ងដើ�ើម្បីី�
ដោះ�ះស្រា�យឧបសគ្គគ និិ ងកង្វវល់់ ថ្មីី� ៗនៅ�ពេ�លដែ�លវាអាចមើ�ើលឃើ�ើញបានច្បាាស់់ ។
7 ការអប់់ រំំ
7a. តែ�ងតាំំងអ្ននកដឹឹកនាំផ្នែំ �ែកការពារកុុ មារ
ិ ី ការពារកុុមារ និិ ង
សាលានីី មួួយៗត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងអ្ននកដឹឹ កនាំំផ្នែ�ែកការពារកុុមារ។37ការដឹឹ កនាំំនីីមួួយៗត្រូ�ូវផ្តតល់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លស្ដីី�ពីី នីី តិិវិធី
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លពិិសេ�សលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ អ្ននកដឹឹ កនាំំនឹឹងទទួួលខុុសត្រូ�វក្នុុ�
ូ ងការធានា គោ�លនយោ�បាយ
ិ ី ការពារ និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធរាយការណ៍៍អនាមិិ ក) ត្រូ�ូវបានទទួួលយក អនុុម័័ត និិ ងអនុុវត្តត
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ (រួ ួមទាំំងនីី តិិវិធី
នៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន។ អ្ននកដឹឹ កនាំំផ្នែ�ែកការពារកុុមារនឹឹ ងក្លាាយជាចំំ ណុុចទំំនាក់់ទំំនងសម្រា�ប់់ កង្វវល់់ នានាទាក់់ទងនឹឹ ងការការពារកុុមារ និិ ង
សុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារ ហើ�ើយនឹឹ ងបញ្ជូូ�នគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លបានរាយការណ៍៍ទៅ�អាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធ។ អ្ននកដឹឹ កនាំំគួួរតែ�ជួួយ
សម្រួ�ួលដល់់ ផែ�នការអន្តតរាគម ដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារពីីផលប៉ះះ�ពាល់់ ពេ�ញលេ�ញ។
7b. លើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់ រំំតាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលដែ�លអាចចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់ បាន
ផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារ រួ ួមទាំំងកម្មមវិិធីីពីីគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក ដែ�លត្រូ�ូវបានរចនា និិ ងបង្ហាាញដើ�ើម្បីី�ជួួយកុុមារ អភិិវឌ្ឍឍជំំ នាញឌីី ជីីថល និិ ងផ្តតល់់
សិិ ទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចដល់់កុុមារក្នុុ�ងការកសាងសហគមន៍៍ ប្រ�កបដោ�យការគោ�រព ដែ�លគាំំទ្រ�កុុមារតាមតាមប្រ�ព័័ន្ធធ អនឡាញ សុុវត្ថិិ�ភាព។ ការអប់់ រំំ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលគួួរតែ�មានលក្ខខណៈៈរួ ួម ហើ�ើយគួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់ លើ�ើទិិន្ននន័័យ និិ ងចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ រួ ួមជាមួួយ បញ្ហាា
ក្នុុ�ងការការពារ - ជាពិិសេ�សបញ្ហាាផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងការយល់់ ព្រ�ម។ ការអប់់ រំក៏
ំ ៏គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានពង្រី�ី កដល់់ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�តួួនាទីី
របស់់ ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
7c. ផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លឹឹ�មសារអប់់ រំំ
នៅ�ពេ�លដែ�លការស្មុំំ��កូូនតាមឌីី ជីីថលកាន់់ តែ�រីក
ី រាលដាល សិិ ស្សស និិ ងគ្រូ�ូនឹឹងត្រូ�ូវបានបង្រៀ��ៀនជំំ នាញចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ ការធ្វើ�� ើអន្តតរកម្មម
ជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថល ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពេ�ញលេ�ញពីីខ្លឹឹ�មសារកម្មមវិិធីីសិិក្សាា ទាំំងជាភាសាក្នុុ�ងស្រុ� ុក និិ ង អន្តតរជាតិិ។
7d. លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីទិិន្ននន័័យ
ិ ី
កម្មមវិិធីីស្ដីី�ពីីការយល់់ ដឹឹងអំំពីីទិិន្ននន័័យនឹឹ ងត្រូ�ូវបានណែ�នាំំនៅ�លើ�ើកម្មមវិិធីីសិិក្សាារបស់់ សាលាទាំំងមូូល។ កម្មមវិិធីីនេះ�ះនឹឹ ង នឹឹ ងអប់់ រំកុ
ំ ុមារអំំពីីវិធី
ដែ�លទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ�អាចនឹឹ ងត្រូ�ូវបានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហើ�ើយនឹឹ ងផ្តតល់់នូូវការយល់់ ដឹឹងជាមូូលដ្ឋាានអំំពីីសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទិិន្ននន័័យ។ វានឹឹ ង៖ សង្កកត់់ធ្ងងន់់
និិ ងលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតដល់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធឌីី ជីីថលប្រ�កបដោ�យភាពវិិជ្ជជមាន ស្វ័័�យភាព និិ ងប្រ�កបដោ�យភាពច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ តក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីី ជីីថលដោ�យកុុមារ, កំំណត់់យ៉ាាងច្បាាស់់ នូូវហានិិ ភ័័យ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងលទ្ធធផលសង្គគមនៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា,

37.

នេះ�ះអាចជានរណាម្នាាក់់មកពីីគណៈៈកម្មាាធិិ ការសុុវត្ថិិ�ភាពសាលារៀ�ៀន អ្ននកអប់់ រំំ ឬវាអាចជានរណាម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិ ឬគណៈៈកម្មាាធិិ ការការពារកុុមាររបស់់ សហគមន៍៍
ដែ�លមានតំំណាងសាលារៀ�ៀន។

និិ ងមានគោ�លបំំ ណងធានាថាវិិធានការការពារ និិ ងបង្កាា រត្រូ�ូវបានផ្សសព្វវផ្សាាយ យល់់ និិ ងអនុុវត្តតយ៉ាាងទូូលំំ ទូូលាយ។ ការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ីអក្ខខរកម្មម
ទិិន្ននន័័យគួួរតែ�មានភាពច្បាាស់់ លាស់់ ចំំពោះ�ះអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើសុ
ូ
ុវត្ថិិ�ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
7e. ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការគិិតបែ�បស៊ីី� ជម្រៅ��
ការអប់់ រំសម្រា�ប់
ំ
់ កុុមារ និិងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំអំំពីីការគិិតបែ�បស៊ីី�ជម្រៅ�� និិងការយល់់ដឹឹងអំំពីីហានិិភ័័យនៃ�ព័័ត៌៌មាន
មិិ នពិិតតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ំ
ីអក្ខខរកម្មមឌីីជីីថល។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លនូូវការអប់់ រំទូូលំ
ំ ំទូូលាយ
ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹងអំំពីីសិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ជាពិិសេ�សសិិទ្ធិ�រិ បស់់កុុមារ និិងវិិធីីដែ�លពួួកគេ�
ធ្វើ�� កា
ើ រលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងអហ្វវឡាញ។38
ិ
7f. ណែ�នាំំអំំពីីនីីតិិវិធីីស្ដីី
� ពីី សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញជាផ្លូូ�វការនៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន
ការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារត្រូ�ូវតែ�បង្កើ�ើ�តជាផ្នែ�ែកចាំំបាច់់ នៃ�សញ្ញាាបត្រ�បង្រៀ��ៀន ទាំំងកម្រិ�ិ ត
បឋមសិិ ក្សាា និិ ងមធ្យយមសិិ ក្សាា ក៏៏ដូូចជាការផ្តោ�ោតលើ�ើការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លអំំពីីសេ�វាកម្មមជាបន្តតបន្ទាាប់់ ។ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនទាំំងអស់់ ត្រូ�វតែ�
ូ បញ្ចចប់់
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លជាកាតព្វវកិិច្ចចស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ យល់់ ដឹឹងពីីគោ�លការណ៍៍សាលាទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងផ្តតល់់មេ�រៀ�ៀនស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិតរបស់់ កុុមារដល់់ សិិស្សស។ សាលារៀ�ៀនទាំំងអស់់ ត្រូ�វតែ�តែ�
ងតាំំងផ្នែ�ែក
ូ
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដែ�លនាំំទៅ�រកស្តតង់់ដារសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងទទួួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំ ពោះ�ះការអនុុវត្តត
គោ�លនយោ�បាយសាលារៀ�ៀនស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
8 ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ
ិ
8a. បង្កើ�� ើតកម្មមវិធីីស្ដីី
� ពីី ការយល់់ ដឹឹងជាសាធារណៈៈ
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�របង្កើ�ើ�នការយល់់ ដឹឹងនឹឹ ងជួួយមនុុស្សសឱ្យយយល់់ និិ ងតម្រែ�ែតម្រ�ង់់ បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ខណៈៈពេ�លដែ�ល
នៅ�តែ�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីលំំហប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ឯកសារដែ�លត្រូ�ូវផលិិតឡើ�ើងគួួរតែ�បញ្ជាាក់់យ៉ាាងច្បាាស់់ អំំពីីគោ�លការណ៍៍
សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងសកម្មមភាពដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន ដើ�ើម្បីី�យល់់ ពីីហានិិ ភ័័យ កាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ រាយការណ៍៍ពីី
បទល្មើ�ើ�ស និិ ងស្វែ�ែងរកការដោះ�ះស្រា�យឡើ�ើងវិិញ។ ព័័ត៌៌មាននេះ�ះនឹឹ ងត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌសាមញ្ញញនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រផ្លូូ�វការ។ សារ
និិ ងឯកសារដែ�លបានកំំណត់់គោ�លដៅ�គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដោ�យមានការប្រឹ�ឹ ក្សាាជាមួួយកុុមារ យុុវជន និិ ងឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ។
វាគួួរតែ�ពិិចារណាអំំពីីតម្រូ�ូវការជាក់់លាក់់របស់់ ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងកុុមារ ដោ�យយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះកុុមារដែ�លក្មេ�ង
េ
ជាងគេ� និិ ងងាយរងគ្រោះ��ះបំំ ផុុត - រួ ួមទាំំងអ្ននកមានពិិការភាពក្នុុ�ងការសិិ ក្សាា ឬអ្ននកដែ�លមិិ នទទួួលបានការណែ�នាំំពីីមាតាបិិ តា។ ការអប់់ រំំ
លក្ខខណៈៈដៃ�គូូគឺឺជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដ៏៏ មានតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ កុុមារគ្រ�ប់់ វ័ ័យ ដើ�ើម្បីី�ស្គាាល់់ ពីីសិិទ្ធិ�ិ និិ ងទំំនួួលខុុសត្រូ�វូ របស់់ ពួួកគេ�តាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញ។ កម្មមវិិធីីនៃ�ការផ្ញើ�ើ�សារជាសាធារណៈៈនេះ�ះអាចជួួយកុុមារ និិ ងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យឱ្យយយល់់ពីីបញ្ហាា និិ ងធ្វើ�� ើការជ្រើ�ើ�សរើើ�សប្រ�កបដោ�យ
ប្រា�ជ្ញាា ញាណអំំពីីអន្តតរកម្មមលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់ ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នមែ�នជាការជំំ នួួសការអប់់ រំផ្លូូ
ំ �វការ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីី វៈៈ សុុវត្ថិិ�ភាព
តាមការរចនា ឬការចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�វនោះ�
ូ ះទេ�។ ព័័ត៌៌មានបែ�បនេះ�ះគួួរតែ�គ្រ�បដណ្តតប់់ បានពេ�ញលេ�ញលើ�ើបញ្ហាាស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញដូូចដែ�លបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយនេះ�ះ។
ប្រ�ធានបទប្រ�ទាក់់ក្រ�ឡាទាំំងប្រាំ�ំ
1. កំំណត់់ហានិិ ភ័័យ និិ ងកាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
2. ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ លទ្ធធភាពចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
និិ ងការរួ ួមបញ្ចូូ�ល
3. ការកសាងខ្សែ�ែសង្វាាក់់នៃ�ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងការសហការ
4. ការរួ ួមបញ្ចូូ�លការរចនាផ្តោ�ោតលើ�ើកុុមារ
5. ធានាប្រ�សិិ ទ្ធធភាព

ចំំ ណុុចសកម្មមភាពគោ�លនយោ�បាយទាំំងដប់់
1. សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ ន
2. ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌច្បាាប់់ និិ ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
3. ទិិន្ននន័័យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន អត្តតសញ្ញាាណ និិ ងស្វ័័�យភាព
4. ប្រ�ព័័ន្ធធឆ្លើ�ើ� យតប និិ ងគាំំទ្រ�
5. ការចែ�ករំំលែ�កការទទួួលខុុសត្រូ�វូ
6. ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
7. ការអប់់ រំំ
8. ការយល់់ ដឹឹងរបស់់ សាធារណជន និិ ងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ
9. ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ
10. កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាសកល

8b. ផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មាន និិងសម្ភាា រសិិក្សាាដែ�លអាចចូូ លប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ បាន។
ការអប់់ រំស្ដីី�ពី
ុ ភាពតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនឹឹងចាប់់ ផ្តើ�ើ�មតាំំងពីីកុុមារភាពដំំបូូង ហើ�ើយអភិិវឌ្ឍឍទៅ�តាមតម្រូ�ូវការផ្លាាស់់ប្តូូ�ររបស់់កុុមារ
ំ
ីសុវត្ថិិ�
នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ធំំ ឡើ�ើង៖ សម្ភាារឯកសារជាក់់លាក់់នឹឹងត្រូ�ូវបានផលិិតឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំ និិងគាំំទ្រ�ដល់់កុុមារគ្រ�ប់់ វ័ ័យ គ្រួ�ួសារ និិងអ្ននកថែ�ទាំំ
ិ មាននៃ�បច្ចេ�ក
របស់់ពួួកគេ�។ ឯកសារលក្ខខណៈៈព័័ត៌៌មាននឹឹងលើ�ើកកម្ពពស់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាវិជ្ជជ
េ វិិទ្យាាឌីីជីីថល ផ្លូូ�វភេ�ទនិិងការយល់់ព្រ�ម ហើ�ើយនឹឹង
ពិិចារណាពីីតម្រូ�ូវការរបស់់កុុមារទាំំងអស់់ ដោ�យមិិ នគិិតពីីភេ�ទ អាយុុ ប្រា�ក់់ចំំណូូ ល ឬសាវតារ។ ព័័ត៌៌មានដែ�លផ្តតល់់ដោ�យភាគីីទីីបីីនឹឹង
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីសិិទ្ធិ�ិ និិងគោ�លការណ៍៍របស់់កុុមារ និិងមានគោ�លបំំ ណងជួួយកុុមារគ្រ�ប់់ វ័ ័យឱ្យយដឹឹងពីីហានិិភ័័យ និិងសិិទ្ធិ�រិ បស់់ពួួកគេ�តាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញ។ ឯកសារនេះ�ះគួួរតែ�បញ្ជាាក់់ឱ្យយច្បាាស់់ថាកុុមារ និិងអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់មិិនទទួួលខុុសត្រូ�វនៅ
ូ �ពេ�លមានរឿ�ឿងអាក្រ�ក់់កើ�ើតឡើ�ង
ើ ចំំពោះ�ះពួួកគេ�

38.

សូូមមើ�ើលមាត្រា� 29 នៃ�អនុុសញ្ញាាស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�កុ
ិ ុមារ និិ ងផ្នែ�ែកពាក់់ព័័ន្ធធនៃ�សេ�ចក្ដីី�អធិិ ប្បាាយទូូទៅ�។

ឡើ�ើយ។ ក្រុ� ុមសហគមន៍៍ ក្លឹឹ�បយុុវជន គ្រួ�ួសារ ស្ថាាប័័ នសាសនា និិងវេេទិិកាឌីីជីីថលទាំំងអស់់នឹឹងជាឧបករណ៍៍មួួយក្នុុ�ងការជំំរុ ុញដល់់ការយល់់
ដឹឹងអំំពីីសុវត្ថិិ�
ុ ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងការអប់់ រំក្រៅ�
ំ �ផ្លូូ�វការនៅ�កម្រិ�ិ តសហគមន៍៍។
8c. លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីី សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ព័័ត៌៌មានដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ការផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអំំពីីបញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ក្នុុ�ងវិិធីីមួួយដែ�ល
ងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់ កុុមារគួួរតែ� ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាន។ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងកម្សាាន្តតគួួរតែ�យល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញរបស់់ កុុមារ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតឱ្យយគាំំទ្រ�យុុទ្ធធនាការផ្សសព្វវផ្សាាយការយល់់ ដឹឹងជាសាធារណៈៈនៅ�ពេ�លដែ�លសមស្រ�ប
ប្រ�កបដោ�យតុុល្យយភាព ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈផ្តតល់់ជាព័័ត៌៌មាន។ បញ្ហាាសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញពេ�ញលេ�ញ (មិិ ន
ត្រឹ�ឹមតែ�ជាចំំ ណងជើ�ើងគួួរឱ្យយចាប់់ អារម្មមណ៍៍បំំ ផុុតដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងរឿ�ឿងនេះ�ះទេ�) គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តត។
8d. ចូូ លរួ ួមជាមួួ យឪពុុ កម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិងកុុ មារក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាអំំ ពីី សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ិ នការលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ឪពុុកម្តាា យ/អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងគ្រួ�ួសារគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់សិិទ្ធិ�អំ
ិ ំណាចឱ្យយយល់់ និិ ងចាត់់វិធា
នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់ ពួួកគេ�។ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយគ្រួ�ួសារ និិ ងកុុមារគឺឺត្រូ�វូ ការជាចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ពីីបញ្ហាា ដំំ ណោះ�ះស្រា�យ និិ ងវិិធីី
លើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញតាមរបៀ�ៀបដ៏៏ មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ។
9 ការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
9a. បង្កើ�� ើតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌស្រា�វជ្រា�វសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
បណ្តាាប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តមូូលនិិ ធិិស្រា�វជ្រា�វកណ្តាា លមួួយ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តកម្មមវិិធីីស្រា�វជ្រា�វដែ�លមានពាក្យយនៅ�លើ�ើឯកសារយោ�ង
និិ ងគោ�លបំំ ណងដែ�លបានកំំណត់់អតន្ថ័័�យយ៉ាាងច្បាាស់់ ដែ�លនៅ�តែ�មានបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកការស្រា�វជ្រា�វជាបន្តតលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាព
កុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញចំំ ពោះ�ះបញ្ហាាពាក់់ព័័ន្ធធជាច្រើ�ើ�ន។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�ឈានដល់់ និិ ងសហការគ្នាា
ទៅ�វិិញទៅ�មកលើ�ើការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ ការវិិភាគគម្លាាតគួួរតែ�ជួួយធានាថាធនធានត្រូ�ូវបាន
ផ្តតល់់អាទិិភាពក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�លត្រូ�ូវការចាំំបាច់់ បំំផុុត និិ ងជៀ�ៀសវាងការចម្លលងស្ទួួ�នដែ�លមិិ នចាំំបាច់់ ។ ការស្រា�វជ្រា�វគួួរតែ�មានផ្ដដល់់ ជូូនសម្រា�ប់់
ដៃ�គូូក្នុុ�ងតំំបន់់ ឬអន្តតរជាតិិ ជាពិិសេ�សអ្ននកដែ�លមានធនធានតិិចបំំផុុត។
9b. ការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិ តបន្តត
ភស្តុុ�តាងស្រា�វជ្រា�វនឹឹ ងផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានដល់់ ការអភិិវឌ្ឍឍផលិិ តផល និិ ងសេ�វាកម្មមដែ�លរួ ួមបញ្ចូូ�លសុុវត្ថិិ�ភាពតាម ការរចនា, បើ�ើកការវាយតម្លៃ�ៃ
ការអនុុវត្តតសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ, និិ ងផ្តតល់់នូូវការយល់់ ដឹឹងអំំពីីបទពិិសោ�ធន៍៍ និិ ងដំំ ណោះ�ះស្រា�យតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញរបស់់
កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងបរិិបទជាតិិ។
9c. បង្កើ�� ើតមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឧត្តតមភាពក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឧត្តតមភាពនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាប័័ នដែ�លមានស្រា�ប់់ (សាកលវិិទ្យាាល័័ យ ទីីតាំង
ំ មណ្ឌឌលសុុខភាព
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលច្នៃ�ប្រ�ឌិ
ៃ
ិ ត) ដែ�លអាចចែ�ករំំលែ�ក និិ ងសហការលើ�ើការបង្កើ�ើ�តឧបករណ៍៍ សេ�វាកម្មម និិ ងជំំ នាញទាក់់ទងនឹឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាម
ប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ តាមរយៈៈការចូូលរួ ួមថ្នាាក់់ជាតិិ ថ្នាាក់់តំំបន់់ និិ ងអន្តតរជាតិិ។
9d. បង្កើ�� ើតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌក្រ�មសីីលធម៌៌ ដ៏៏រឹងមាំ
សម្រា�ប់
ឹ
ំ
់ ការស្រា�វជ្រា�វ និិងការអភិិវឌ្ឍឍចំំ ពោះ�ះសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ39
ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អ្ននកស្រា�វជ្រា�វដែ�លធ្វើ�� ើការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ រួ ួមទាំំង
ការពិិចារណាប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាពលើ�ើសិិ ទ្ធិ�កុ
ិ ុមារជាផ្នែ�ែកនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការស្រា�វជ្រា�វ។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�លការណែ�នាំំច្បាាស់់ លាស់់ អំំពីីការ
ប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យ និិ ងការថ្លែ�ែងបញ្ជាាក់់ពីីក្រ�មសីី លធម៌៌ និិ ងសិិ ទ្ធិ�ពី
ិ ីការដំំ ណើ�ើ រការទិិន្ននន័័យរបស់់ កុុមារ។ ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់ កុុមារគួួរតែ�ជា
ការពិិចារណាចម្បបងនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�មសីី លធម៌៌ សម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍស្តីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ រួ ួម
ទាំំងក្នុុ�ងស្ថាានភាពនៃ�ការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ សាធារណៈៈ។
9e. បង្កើ�� ើតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូលព័័ ត៌៌មាន
និិ យតករដែ�លធ្វើ�� ើការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌសម្រា�ប់់ ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានដែ�លនឹឹ ងអនុុញ្ញាាតឱ្យយ
ពួួកគេ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិ ងវាយតម្លៃ�ៃប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�សុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញក្នុុ�ងបរិិបទផ្សេ�េងៗគ្នាា និិ ងផលប៉ះះ�ពាល់់ ដែ�លវាមានលើ�ើ
កុុមារក្រុ� ុមផ្សេ�េងៗ។ ការតាមដាន និិ ងវាយតម្លៃ�ៃសកម្មមភាពសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញគួួរតែ�ជាផ្នែ�ែកនៃ�ដំំ ណើ�ើ រការស្រា�វជ្រា�វ និិ ង
ការអភិិវឌ្ឍឍ។
9f. បើ�ើកសិិទ្ធិិ�ឱ្យយចូូ លប្រើ��ើទិិន្ននន័័ យរបស់់ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឯកជនជាប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ហើ�ើយក្រុ� ុមហ៊ុុ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវតែ�ចែ�ករំំលែ�កទិិន្ននន័័យរបស់់ ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�
គាំំទ្រ�ដល់់ការស្រា�វជ្រា�វសម្រា�ប់់ ជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ល្អបំ
អ ំ ផុុតរបស់់ កុុមារ។
9g. ត្រូ�ូវប្រា�កដថាទិិន្ននន័័ យ និិងស្ថិិ�តិិ មានភាពពាក់់ ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងបរិិបទ
ម៉ូូ�ដែ�លស្ថិិ�តិិគួួរតែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីទិិដ្ឋឋភាពក្នុុ�ងស្រុ� ុក ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់កម្រិ�ិ តនៃ�ការយល់់ ដឹឹង និិ ងការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ងបញ្ហាាជាតិិ។ ពួួកគេ�គួួរតែ�
អនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផលប៉ះះ�ពាល់់ ឆ្លលងព្រំ�ំដែ�ន។

39.

កុុមារ និិ ងវដ្តតទិិន្ននន័័យ៖ សិិ ទ្ធិ�ិ និិ ងសីី លធម៌៌ នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពទិិន្ននន័័យធំំ , មូូលនិិ ធិិកុុមាររបស់់ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ឆ្នាំំ� 2017។

10 កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការជាសកល
10a. បង្កើ�� ើតក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌទំំនាក់់ទំំនងផ្លូូ�វការ (ឧ. អនុុ ស្សសរណៈៈយោ�គយល់់ គ្នាា [MoU]) ជាមួួ យ សហគមន៍៍ សុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអន
ឡាញក្នុុ�ងតំំ បន់់ និិងពិិភពលោ�ក
ការពង្រឹ�ឹ ងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹ ងសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញនៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�កគឺឺមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ក្នុុ�ង
ការធានាសុុវត្ថិិ�ភាពជាសកល។ ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�បង្កើ�ើ�តឱ្យយមានកិិច្ចចសហការជាផ្លូូ�វការសម្រា�ប់់ ឯកជនសាធារណៈៈរួ ួមគ្នាា ការវិិនិិយោ�គ
ភាពជាដៃ�គូូក្នុុ�ងវិិស័័យដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងសន្តិិ�សុុខតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ ការកសាងសមត្ថថភាពសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ,
ការបង្កើ�ើ�តថ្មីី� ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ ប្រ�ព័័ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិ ងការអប់់ រំំ ជាដើ�ើ ម។
10b. ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍ច្បាាប់់ ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងអន្តតរជាតិិ ដែ�លលើ�ើកកម្ពពស់់ដល់់កិិច្ចចសហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការលើ�ើ
ផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណឧបករណ៍៍សំំ ខាន់់ ៗក្នុុ�ងតំំបន់់ និិ ងអន្តតរជាតិិ ដែ�លនឹឹ ងអនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ� សហការជាមួួយប្រ�ទេ�ស
ផ្សេ�េងៗលើ�ើផ្នែ�ែកផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។ នេះ�ះគួួរតែ�រួ ួមបញ្ចូូ�ល ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មរបស់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអន្តតរជាតិិ
ស្តីី�ពីីកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអនុុវត្តតច្បាាប់់ , ការអនុុវត្តតល្អបំ
អ ំ ផុុតអន្តតរជាតិិ, កម្មមវិិធីីអន្តតរជាតិិដែ�លអាចផ្តតល់់ធនធានសម្រា�ប់់ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�
ការលើ�ើផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងលទ្ធធភាពទទួួលបាន សិិ ទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស ឬបទដ្ឋាានពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លនឹឹ ងជួួយសម្រួ�ួលដល់់ កិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការរវាងប្រ�ទេ�សនានា។
10c. កំំ ណត់់ប្រ�ទេ�សដៃ�គូូ និិងអង្គគការនានាដែ�លអាចផ្តតល់់ គំំរូ ូ និិងការគាំំទ្រ�សមរម្យយ សម្រា�ប់់ ការអភិិវឌ្ឍឍសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
អនឡាញ
ប្រ�ហែ�លជាមិិ នចាំំបាច់់ ទេ� ក្នុុ�ងការចាប់់ ផ្តើ�ើ� មការអភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយថ្មីី�សន្លាាង។ ប្រ�ទេ�សនានាគួួរតែ�ស្វែ�ែងរក ឧទាហរណ៍៍ផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
របស់់ ពួួកគេ�ពាក់់ព័័ន្ធធស្ដីី�ពីីក្រ�បខណ្ឌឌសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ និិ ងឧបករណ៍៍ដែ�លពួួកគេ�អាចប្រើ��ើ និិ ងសម្រ�ប បរិិបទផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
របស់់ ពួួកគេ�។ ការចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានអំំពីីបញ្ហាាប្រ�ឈម និិ ងបញ្ហាាដែ�លជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ងផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញអាចនឹឹ ង
មានតម្លៃ�ៃណាស់់ សម្រា�ប់់ការធ្វើ��ផែ�ន
ការ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិ ងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។
ើ
10d. គាំំទ្រ�ប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបង្កើ�� ើតគោ�លនយោ�បាយសុុវត្ថិិ�ភាពកុុ មារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ
នៅ�ពេ�លសមស្រ�ប សូូមចែ�ករំំលែ�កច្បាាប់់ គំំរូូ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌបទប្បបញ្ញញត្តិិ� មេ�រៀ�ៀនដែ�លបានរៀ�ៀន ឬសម្ភាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ បាន
ដោ�យប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិ ងគោ�លនយោ�បាយស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិិ�ភាពកុុមារតាមប្រ�ព័័ន្ធធអនឡាញ។40

40.

See for example the Australian eSafety Commissioner’s International Leadership and Collaboration Materials, 2021.
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