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ប្រវត្តិ
ភស្តុតាងពីបណ្ដាបាទាសចំនួន 14 អំពីបរិបទ ការគំរាមកំហាង និងទសាសនវិស័យរបស់កុមារអំពីការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើ 
កុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត

zz កុមារស្ថិតក្នុងស្ថ្រនភាពហានិភ័យនៅលើបណ្ដ្រញអីុនធឺណិត
ដូចគ្នានឹងគាប់ទីកន្លាងដាលកុមាររស់នៅដារ បរិស្ថានឌីជីថលបានធ្វើឲាយពួកគាបាឈមនឹងហានិភ័យពីការកាងបាវ័ញ្ច 
និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ។

zz ចំនួនមិនត្រូវបានដឹងប្រ្រកដ
ដោយសរខ្វះភស្តុតាង វាគឺជាការលំបាកមួយក្នុងការវាយតម្លាអំពីវិសលភាព និងចរិកលក្ខណៈនាបទល្មើសនាះ ឬកំណត់ថាតើ
អ្វីដាលបណ្ដាបាទាសនានាអាចធ្វើបានដើមាបីបង្ការវា។ បញ្ហានាះបានកំហិតលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសស្តាទប់ស្កាត ់
និងឆ្លើយតបបាកបដោយបាសិទ្ធភាព។

zz រូបភាពច្របាស់ន្រវិសលភាព និងលក្ខណៈន្រការក្រងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភ្រទលើកុមារគឺជាតម្រូវការចាំបាច់។
ដោយយោងតាម WeProtect Global Alliance Global Threat Assessment នៅឆ្នាំ 2018 និងការចង់ស្វាងយល ់
អោយបានសុីជមាាអំពីឥទ្ធិពលនាការវិនិយោគដាលមានសាាប់របស់ខ្លួន  the Fund to End Violence Against Children 
បានសមាាចវិនិយោគ លើការសិកាសាសាាវជាាវនាះ ដើមាបីពងាឹងមូលដ្ឋានភស្តុតាង ។

zz ភស្តុតាងនឹងត្រូវបានប្រមូល
គំមាាង Disrupting Harm នឹងបាមូលភស្តុតាងថ្មីៗ និងជាក់លាក់អំពីវិសលភាព និងលក្ខណៈនាការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពាន 
ផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិតនៅក្នុងបាទាសចំនួន 14 នៅតំបន់អាហា្វិកភាគខាងតាបូង និងភាគខាងកើត 
និងតំបន់អាសុអីាគ្នាយ៍។

zz នៅក្នុង តំបន់អាហ្រ្វិកភាគខាងត្របូង និងភាគខាងកើត គម្រ្រងនឹងសហការជាមួយនឹង:
បាទាសអាតាយូពី បាទាសកានយ៉ា បាទាសម៉ូសំប៊ិក បាទាសណមីប៊ី បាទាសរវា៉ាន់ដ បាទាសអាហា្វិកខាងតាបូង បាទាសតង់សនី 
និងបាទាសអ៊ូហ្គង់ដ។

zz នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ គម្រ្រងនឹងសហការជាមួយនឹង:
បាទាសកម្ពុជា បាទាសឥណ្ឌូណាសុី បាទាសមា៉ាឡាសុី បាទាសហ្វីលីពីន បាទាសថា និងបាទាសវៀតណម។

អំពីគម្រ្រង
គមាាង Disrupting Harm នឹងរៀបចំរបាយការណ៍ថា្នាក់ជាតិលម្អិតចំនួន 14 ដាលបង្ហាញភស្តុតាងនៅក្នុងផ្នាកបីដចដ់ោយឡាកពី
គនា  ប៉ុន្តាជាប់ទាក់ទងគ្នា: បរិបទ ការគំរាមកំហាង និងទសាសនវិស័យកុមារ។ គមាាងនឹងតាូវអនុវត្តតាមរយៈភាពជាដាគូរវាងអង្គភាពជំនាញប ី
និងឧបត្ថម្ភផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុដោយ The Fund:

1. ផ្ន្រកបរិបទ ត្រូវទទួលអនុវត្តដោយ អង្គការ ECPAT International

ការពិនិត្រយសិក្រសាឯកសរពាក់ពន្ធ:័ ECPAT នឹងធ្វើការសិកាសាស្វាងយល់លម្អិតបន្ថាមទៅលើរបាយការណ៍សាាវជាាវ ចាបាប់ 
គោលនយោបាយ និងបាព័ន្ធ ដាលមានសាាប់ សមាាប់ដោះសាាយការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទកុមារលើបណ្ដាញ 
អីុនធឺណិត តាមបាទាសគោលដៅនីមួយៗ។
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ECPAT នឹងអនុវត្តសកម្មភាពស្រ្រវជ្រ្រវចម្របងដូចខាងក្រ្រម:

កិច្ចសមា្ភ្រសនជ៍ាមួយមន្រ្តីរដ្ឋ្រភិបាល: ធ្វើបទសមា្ភាសន៍សុីជមាាចំនួន 10-12 ជាមួយនឹងមន្តាីជាន់ខ្ពស់ថា្នាក់ជាតិដោយផ្តាតទៅលើ
ការពងាឹងចាបាប់ និងយុត្តិធម៌ ដើមាបីយល់អំពីបរិបទចាបាប់ និងគោលនយោបាយចប្ចុបាបន្ន កំណត់អំពីបញ្ហានិងនិនា្នាការដាលកំពុងលាចចាញ 
ការវិវត្តន៍ថ្មីៗ ផានការនាពាលខាងមុខ និងអាទិភាព។

ទិន្នន័យមិនម្រនជាប្រភពពីស្ថ្រប័នអនុវត្តច្របាប:់ បាមូល និងវិភាគទិន្នន័យបាបបរិមាណ ពីបាភពបន្ថាម ដើមាបបីនាសី ុនិងបំពាញ 
បន្ថាមទៅលើការវាយតម្លាកតា្តាគំរាមកំហាងដាលធ្វើឡើងដោយនគរបាលអន្តរជាតិ (INTERPOL)។

ការស្ទង់មតិជាមួយអ្នកធ្វើការជួរមុខ: ធ្វើការសមា្ភាសន៍ស្ទង់មតិទល់មុខជាមួយបុគ្គលិកផ្នាកសុខុមាលភាព ចំនួន 50 នាក ់
ក្នុងមួយបាទាស ដើមាបសី្វាងយល់អំពីទំហ ំវិសលភាព និងបរិបទនាការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញ 
អីុនធឺណិត ដាលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់បុគ្គលិកផ្នាកសុខុមាលភាពជួរមុខទាំងនោះ:

zz តើអ្នកធ្វើការជួរមុខមានចំណាះដឹងអ្វីខ្លះអំពីការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត?
zz តើនរណជាជនរងគាាះក្នុងអំពើនាះ (អាយុ ភាទ បាវត្តិ)?
zz តើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសុខុមាលភាពទំហំប៉ុនា្មានជាប់ទាក់ទងនឹងការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ 

លើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត?

ការទទួលបានយុត្តិធម ៌និងសំណងការខូចខាត: កិច្ចសមា្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនរងគាាះ/អ្នករួចផុតពីអំពើកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពាន 
ផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត ចំនួន 10 នាក់ ឪពុកមា្ដាយ/អ្នកថាទាំ ចំនួន10 នាក់ និងកាុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ 
ចំនួន 10នាក់ ក្នុងមួយបាទាស ដើមាបីស្វាងយល់អំពីរបៀបដាលយន្តការយុត្តិធម៌ដោះសាាយករណីការកាងបាវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវ 
ភាទលើកុមារ តាមបណ្ដាញ អីុនធឺណិត:

zz តើអ្វីជាឧបសគ្គ និងកតា្តាអំណោយផលសមាាប់ជនរងគាាះក្នុងការបាើបាាស់បាព័ន្ធយុត្តិធម?៌
zz តើអ្វីជាបាសិទ្ធភាពនាបាព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងការដោះសាាយបណ្ដឹង? 

បទពិសោធនរ៍បស់ក្ម្រងស្រីនិងក្ម្រងប្រុសជាជនរងគ្រ្រះ: សរុបក្មាងសាី ចំនួន40 នាក់ និងក្មាងបាុស ចំនួន 40 នាក ់
ដាលធ្លាប់រងគាាះការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត នៅក្នុងបាទាសចំនួនបួន ដាលបានកំណត់យក  
នឹងតាូវបានសមា្ភាសន៍ដោយអ្នកបាតិបត្តិដាលមានជំនាញ និងវិជា្ជាជីវៈផ្នាកពាយាបាលរបួសផ្លូវចិត្ត។ សកម្មភាពទាំងនាះនឹងផ្ដាតខា្លាំងទៅលើក្មាង 
ដាលធ្លាប់រងគាាះ ហើយការចាករំលាកបទពិសោធន៍គតឺាូវផ្អាកលើការសមាាចចិត្តរបស់ពួកគា។ ចាតនាក្នុងការធ្វើបាបនាះគឺដើមាបីធ្វើឲ្
យក្មាងធ្លាប់រងគាាះ យល់អំពីបញ្ហានាះ ដោយផ្តាតទៅលើចនោ្លាះបាហោង ដាលបានរកឃើញក្នុងទមាង់ទិន្នន័យផាសាង ហើយជាពិសាស 
បញ្ហាទាក់ទិននឹងក្មាងបាុស នងិបញ្ហាមិនសូវបានសុើបអង្កាត។

2. ផ្ន្រកកតា្ត្រគំរាមកំហ្រង ត្រូវទទួលអនុវត្តដោយនគរបាលអន្តរជាត ិ(INTERPOL)

សមាាប់បាទាសនីមួយៗ អង្គភាពបាឆំងបទឧកាិដ្ឋលើកុមាររបស់នគរបាលអន្តរជាតិនឹងរៀបចំផានទីកំណត់អំពីកតា្តាគំរាមកំហាង 
និងកតា្តាអំណោយផលផ្នាកបច្ចាកទាស នាការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញ  អីុនធឺណិត (ឧ.  
ការផលិតសមា្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារ ការចាកចាយ ការកាន់កាប់ ការលួងលោមកុមារដើមាបីរួមភាទ ការរំលោភបំពានលើកុមាដោយ 
ផាសាយបន្តផ្ទាល់ឬពីចមា្ងាយ)។ បនា្ទាប់មក នឹងមានការបាមូលទិន្នន័យទាក់ទិននឹងបាភពចមាបង និងបាភពបនា្ទាប់បនាសនំានា ដើមាបីកំណត់ 
និងវាស់វាងអំពីវិសលភាព និង  ចរិកលក្ខណៈនាបញ្ហា។ ទិន្នន័យនឹងតាូវបានបាមូលពីទីភា្នាក់ងរអនុវត្តចាបាប់ អង្គភាពជំនាញដូចជា 
ផ្នាកកិច្ចការពារកុមារ ផ្នាកបាឆំងបទល្មើសបច្ចាកវិទាយា ផ្នាកបាឆំងបទឧកាិដ្ឋលើកុមារតាម អីុនធឺណិតផ្នាកបាឆំងការជួញដូរមនុសាសនិងការ 
ពារអនីតិជន ក៏ដូចជា កាសួងយុត្តិធម៌ និងកាសួងមហាផ្ទា។ ទិន្នន័យដាលបានចងកាងដោយនគរបាលអន្តរជាតិ និងទីភា្នាក់ងរអនុវត្តចាបាប ់
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បរទាសជាដាគូ ក៏តាូវបានបាើបាាស់ ផងដារ។ លើសពីនាះទៅទៀត ដាគកូ្នុងសាុក ថា្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា ស្ថប័នសធរណៈថា្នាក់តំបន់ 
អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្ដល់សាវាកម្មអុីនធឺណិតនិងមាតិកា និងបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសាស នឹងតាូវបានបាើបាាស់ជាបាភពទិន្នន័យដ ៏
មានតម្លា។ ក្នុងករណីមានការពាក់ពន្ធ័ នគរបាលអន្តរជាត ិ(INTERPOL) និង ECPAT នឹងសមាបសមាួលកិច្ចការវិភាគទិន្នន័យរបស់ពួកគា 
ដើមាបីបង្កើនបាសិទ្ធភាពជាអតិបរមា។

ដំណលគ្នានោះដារ ការវិភាគអំពីសមត្ថភាពរបស់ទីភា្នាក់ងរអនុវត្តចាបាប់ក្នុងការបាឆំងនឹងការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារ 
តាមបណ្ដាញអីុនធឺណិតនៅក្នុងបាទាសគោលដៅនឹងតាូវអនុវត្ត។

ដំណើរការទាំងមូលនឹងតាូវបានយកចិត្តទុកដក់ជាពិសាសដោយការិយល័យកណ្ដាលជាតិរបស់នគរបាលអន្តរជាត ិការិយល័យថា្នាក់តំបន់ 
របស់នគរបាលអន្តរជាត ិក៏ដូចជា អង្គភាពឯកទាសបាឆំងបទឧកាិដ្ឋលើកុមាររបស់ នគរបាលអន្តរជាត ិដាលតាវូជួបបាជំុជារៀងរាល់ឆ្នាដំើមាបី
ផ្តល់វទិកាអោយកាមុអ្នកធ្វើការ ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ផ្លាស់ប្តរូបទពិសោធន៍អំពីកតា្តាគំរាមកំហាង និនា្នាការ និងការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត។ ជាចុងកាាយ 
ស្ថាប័នទាំងបីនឹងបញ្ចលូរបកគំហើញរបស់ពួកគាទាំងអស់ចូលគ្នា ដើមាបីវិភាគ និងផ្តល់គំនិតយោបល់ជាក់លាក់ទៅតាមបាទាសគោលដៅ
នីមួយៗ។ នៅក្នុងថិរវាលាគមាាងទាំងមូល ទិន្នន័យនឹងតាូវបានបាមូល និងចាត់ចាងដោយអនុលោមតាមវិធនរបស់នគរបាលអន្តរជាតិ 
ស្ដីពីដំណើរការនាទិន្នន័យ។

3. ផ្ន្រកទស្រសនវិស័យកុមារ ត្រូវទទួលអនុវត្តដោយការិយាល័យស្រ្រវជ្រ្រវរបស់អង្គការយូនីស្រហ្វ - Innocenti 

ការអង្ក្រតតាមផ្ទះថ្ន្រក់ជាត:ិ

ការិយល័យសាាវជាាវរបស់អង្គការយូនីសាហ្វនឹងធ្វើការអង្កាតតាមផ្ទះក្នុងកមាិតតំណងថា្នាក់ជាតិជាមួយនឹង ~ កុមារ 1,000 នាក់ និង ~ 
ឳពុកមា្ដាយ/អ្នកថាទា ំរបស់ពួកគា ចំនួន 1,000 នាក់ នៅក្នុងបាទាសជាដាគូនីមួយៗទាំង 14 ដោយធ្វើការរួមជាមួយនឹងការិយល័យបាចាបាទា
សបស់អង្គការយូនីសាហ្វ។ គោលបំណងគឺដើមាបីស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ពីកុមារ និងឪពុកមា្ដាយ អំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគា លើបណ្ដាញអីុនធឺណិត 
រាប់បញ្ចូលទាំងបទពិសោធន៍វិជ្ជមាន ក៏ដូចជា បទពិសោធន៍នាការរងអំពើហិងាសា ការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទតាមបណ្ដាញ 
អីុនធឺណិត។ វិធីសស្តា Global Kids Online របស់អង្គការយូនីសាហ្វ នឹងតាូវបានបាើបាាស់ជាមូលដ្ឋានសមាាប់ការអង្កាតនាះ 
ប៉ុន្តាវានឹងតាូវបានពងាីក និងធ្វើបច្ចុបាបន្នភាព តាមរយៈការបាឹកាសាយោបល់ជាមួយកុមារ កាុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថា្នាក់ជាត ិនិងរដ្ឋាភិបាល។

សំណួរសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវទូទៅ:

zz  តើមានការបាើបាាស់អីុនធឺណិតកមាិតណក្នុងចំណោមកុមារ?
zz  តើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដាលកុមារធ្វើលើបាពន្ធ័អីុនធឺណិត?
zz  តើកុមារអាចទទួលបានអត្ថបាយោជន៍ពីបច្ចាកវិទាយាឌីជីថលតាមរបៀបណ និងតើនរណបាហាលជាអាច 

ទាញអត្ថបាយោជន៍ដូច្នាះបាន?
zz  តើជំនាញឌីជីថលបាភាទអ្វីដាលកុមារមាន?
zz  តើឪពុកមា្ដាយ គាូបងាៀន និងមិត្តភក្តិជួយ ឬដក់កំហិតចំពោះការបាើបាាស់អ៊ីនធឺណិត របស់កុមារតាមរបៀបណ?
zz  តើអ្វីជាសកម្មភាព និងទង្វើបាឈមហានិភ័យទូទៅដាលកុមារជួបបាទះលើបណ្ដាញអីុនធឺណិត?

សំណួរសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលជាក់លាក់ចំពោះការក្រងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភ្រទលើកុមារតាមបណ្ដ្រញអីុនធឺណិត:

zz  តើទមាង់កាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិតអ្វីដាលកុមារធ្លាប់ជួបបាទះ និងតើបទពិសោធន៍ទាំងនាះទូទៅស្ថិតក្នុង 
កមាិតណ?

zz  តើនរណជាអ្នកបាពាឹត្តទមាង់ផាសាងៗនាការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត?
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zz  តើគាហទំព័រ (បាភាទ/វាទិកា) ណខ្លះដាលជាធម្មតាកុមារមានបទពិសោធន៍នាការកាងបាវញ្ជ័និងរលោភបំពានទាំងនាះ?

zz  តើកុមារាយការណ៍ទៅនរណ ឬតើពួកគានឹងរាយការណទ៍ៅនរណ បាសិនបើជួបបាទះការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទតាម
បណ្ដាញអីុនធឺណិត?

zz  តើកុមារមានចំណាះដឹង និងការយល់ឃើញអំពីសាវាកម្ម និងយន្តការរាយការណ៍ដាលមានបាបណដារ?

zz  តើមានបទពិសោធន៍តាួតសុីគ្នាបាបណរវាងអំពើហិងាសាក្នុងជីវិតជាក់ស្ដាង និងតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត ក្នុងចំណោមកុមារ? តើមាន 
ភាពងយរងគាាះបាហាក់បាហាលគ្នាដារទា?

គោលបំណងន្រគម្រ្រង
របាយការណ៍ថា្នាក់ជាតិនីមួយៗនឹងតាូវដក់បញ្ចូលរបកគំហើញនាការសិកាសាសាាវជាាវចូលគ្នា ដាលដកចាញពីភស្តុតាង ទាំងបីផ្នាក  
និងបង្កើតជាគោលគំនិតសមាាប់សមាួលដល់ការពិភាកាសាជាមួយកាុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថា្នាក់ជាត ិនិងរដ្ឋាភិបាលអំពី សកម្មភាព 
បន្ថាម។ គមាាងនឹងបញ្ចូលដាគូជាតិ និងអន្តរជាត ិតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប ់ដើមាបីចាប់យកបរិបទ កតា្តាគំរាមកំហាង 
និងទសាសនវិស័យនាការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត ក្នុងទិសដៅពងាឹងយុទ្ធសស្តាបង្ការ 
និងឆ្លើយតប។

កាលប្របវតិ - 25 ខ្រ ពី ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2019 រហូតដល់ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2021
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ការពិនិតាយឯកសរពាក់ពន្ធ័ ECPAT 

ការពិនិតាយកាមសីលធម៌ 

ការសាាវជាាវបថម របស់ ECPAT 

ការសាាវជាាវបថម របស់ នគរបាលអន្តរជាតិ 

ការអង្កាត របស់ អង្គការយូនីសាហ្វ

ការវាយតម្លាថា្នាក់ជាតិ

ការបោះពុម្ពផាសាយ 

តួនាទីរបស់ដ្រគូជាតិ
គមាាង Disrupting Harm នឹងតាូវអនុវត្តកាាមកិច្ចសមាបសមាួលជាមួយនឹង អង្គការ ECPAT អង្គការយូនីសាហ្វ និងការិយល័យកណ្ដាល
ជាតិរបស់នគរបាលអន្តរជាតិនៅក្នុងបណ្ដាបាទាសនីមួយៗទាំង 14។ ដាគូជាតិនឹងទំនាក់ទំនងសមភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាល តាំងពីចាប់ផ្ដើមគមាាង 
ដើមាបីធនាថាអាទិភាពជាតិតាូវ បានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងការសិកាសាសាាវជាាវ។ ស្ថាប័នរបស់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពីសរៈសំខាន់នាចំណាះដឹងក្នុង
សាុក នៅពាលផ្ដាតលើការសមាាចបានលទ្ធផល ដាលអាចមានបាសិទ្ធភាពជានិរន្តរសមាាប់កុមារ។ គោលបំណងនាការចូលរួមថា្នាក់ជាតិគឺដើមាបី:

zz ធនាបានថា រដ្ឋាភិបាលថា្នាក់ជាតិ និងដាគូផាសាងទៀតទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីគមាាង និងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមរៀបចំសំណួរ
ដាលតាូវចោទសួរក្នុងអំឡុងពាលដំណើរការសិកាសាសាាវជាាវ។ ការបាឹកាសាយោបល់ជាផ្លូវការអំពីវិធីសស្តានឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងអំឡុង
ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ 2019។



Funded 
by

Implemented 
by

zz ជួយដល់កាុមការងរសិកាសាសាាវជាាវក្នុងការបកសាាយទិន្នន័យ និងរៀបចំកិច្ចបាឹកាសាកាុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថា្នាក់ជាត ិដើមាបីពិភាកាសាអំពី
លទ្ធផលគន្លឹះជាមួយនឹង អ្នកជំនាញ និងកាសួងពាក់ព័ន្ធ។ យើងខ្ញុំសងាឃឹមថាការពិគាាះយោបល់ជាមួយកាុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថា្នាក ់
ជាតិនឹងតាូវបានធ្វើឡើងក្នុងរវាងខាកញ្ញា និងខ្រតុលា ឆ្ន្រំ 2020។

អំពី Fund to End Violence Against Children

zz End Violence Fund តាូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិនិយោគដាលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹង  Global 
Partnership to End Violence Against Children។

zz កម្មវត្ថុមួយក្នុងចំណោមកម្មវត្ថុចមាបងៗរបស់ End Violence Fund គឺលុបបំបាត់ការកាងបាវ័ញ្ច និងការបំពានផ្លូវភាទលើ 
កុមាលើបណ្ដាញអីុនធឺណិត។

zz ដើមាបីសមាាចបានកម្មវត្ថុនាះ End Violence Fund បានបំពាញការងរកាាមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទជាមួយនឹង WeProtect 
Global Alliance ក្នុងការបញ្ចប់ការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទលើកុមារលើបណ្ដាញអីុនធឺណិត (WPGA) និងទទួលបានការរាយការណ៍ពី 
Model National Response របស់ខ្លួន។

zz គមាាងនាះបានបញ្ជូនដាគូសរុបដាលផ្ដាតទៅលើការកាងបាវ័ញ្ច និងការបំពានផ្លូវភាទលើកុមារលើបណ្ដាញអីុនធឺណិតរបស់ End 
Violence Fund ទៅកាន់បាទាសចំនួន 37 នៅទូទាំងទ្វីបអាហា្វិក ទ្វីបអាសុី ទ្វីបអឺរ៉ុប តំបន់អាមារិកឡាទីន និងបញ្ចឹមច្ចឹមបូពា  
រាប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីថា្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ បច្ចុបាបន្ន មូលនិធិផ្ដាតលើការកាងបាវ័ញ្ច និងការបំពានផ្លូវភាទលើកុមារលើបណ្ដាញ 
អីុនធឺណិតមានចំនួនសរុប US$32.2 លាន។

ព័ត៌មានបន្ថ្រម និងការទំនាក់ទំនង

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាមអំពីផ្នាកនាភស្តុតាង #1 (បរិបទ) - Dorine van der Keur, បាធនគាប់គាងគមាាង Disrupting Harm, 
ECPAT International, dorinek@ecpat.net

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាមអំពីផ្នាកនាភស្តុតាង #2 (ការគំរាមកំហាង) - Marjo Reyes, បាធនគាប់គាងគមាាង Disrupting Harm, 
នគរបាលអន្តរជាតិ, m.reyes@interpol.int

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាមអំពីផ្នាកនាភស្តុតាង #3 (ទសាសនវិស័យកុមារ) - Daniel Kardefelt-Winther, បាធនផ្នាកសាាវជាាវ កុមារ 
និងបច្ចាកវិទាយាឌីជីថល ការិយល័យសាាវជាាវអង្គការយូនីសាហ្វ - Innocenti, dkardefeltwinther@unicef.org

សមាាប់ព័ត៌មានអំពីវាកាយស័ព្ទដាលបាើនៅក្នុងឯកសរនាះ សូមចូលទៅកាន់វុិបសយ: http://luxembourgguidelines.org/


