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មាតិកា

សេចក្ដីផ្ដើម

គោលការណ៍ណែនាំ
 

ដេនកំណត ់

ការគែប់គែងតាក់តែងចែបាប់
 

គោលនយោបាយ

គោលបំណងនែគោលនយោបាយ 

គោលការណ៍ណែនាំ

និយមន័យ
 

ការការពារកុមារ & ការគេប់គេងហានិភ័យ

ការយល់ដឹង

នីតិវិធីជែើសរើសបុគ្គលិក

ការបណ្ដុះបណ្ដែល

ការបែពែឹត្ត

ការទំនាក់ទំនង & ការបែើបែែស់រូបភាពរបស់កុមារ

ការឧបត្ថម្ភ និង ការណែនាំ

ការរាយការណ៍ និង ការឆ្លើយតប
 

ឧបសម្ព័ន្ធក១: កេមសីលធម៌ការពារកុមារ

(បុគ្គលិក អ្នកជាប់កិច្ចសនែយា អ្នកបែឹកែសាយោបល់ និងអ្នកស្ម័គែចិត្ត)
 

ឧបសម្ព័ន្ធក២: កេមសីលធម៌ការពារកុមារ (ភ្ញៀវ)
 

ឧបសម្ព័ន្ធកខ: ដំណើរការរាយការណ៍ពីការការពារកុមាររបស់សុីសុីអេហ្វ
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សេចកីីប្រេកាសបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូេ�វចំពោះះមុខចេបាប់
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ឈឺចាប់ ជួញដូរ ឬរំលោភបំពានកុមារនោះទែ។

គោ
ល

ន
យោ

បា
យ

កា
រពា

រក
ុមា

រ ខ
ែម

ក
រា 

ឆ
្នែំ២

០
២

១

៣



សេចក្ដីផ្ដើម

អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជា (សុីសុីអេែហ្វវ) ធ្វើវើការជាមួយសហ្វគមន៍ក្រីែីក្រីែ

មួយចំនួនក្នុងបែទែស  កមុុជា។ សុីសុីអេែហ្វវ ផ្ត្តល់ការអប់រំ អាហារូបត្ថម្ភ ការ

ពែយាបាលដល់កុមារដែែលងយរងគ្រោះែែះដើើមែបីីផ្លាាែល់ប្ត�រជីវិតថ្មីសំរាប់ពួកគេែ។ 

សពវថ្ងៃៃែសុីសុីអេែហ្វវ ផ្ត្តល់ការមើើលថែែកុមារជាង២០០០នាក់ នឹងបន្តផ្ត្តល់ 

សេែវារបស់ខ្លួ្ល�នបន្ថែ្ថែមទៀតដល់គែួសារ និងសហ្វគមន៍កំពុងជួបបែទះវិបត្តិ។

អង្គការមូលនិធិកុមារ កមុុជា   ប្តេ្តែជាាែចិត្តបង្កើើើតគោលនយោបាយការពាកុមារ 

ក្នុង គោល បំណង ដើើមែបីី ការពារកុមារពីការរំលោភបំពាន និងមិន លើើកលែែង 

ទោស ចំពោះះ     ការរំលោភ បំ ពាន ពែមទាំង    រូបភាពអាសអាភាស  របស់កុមារ។ 

សុីសុីអេែហ្វវ កំណត់រាល់ វិធានការចំបាច់ដែែល  មាន សកាាែនុពល ដើើមែបីីគែប់គែង 

និងកាត់ បន្ថយ ហានិភ័យកា រ រំលោភ បំពាន    លើើ កុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែងនៅក្នុង  

កម្មវិធីអង្គការអោយទទួល បាន  ការមើើលថែែ និងការពារ ពួកគេែ  ពី គ្រោះែែះ ថ្នា្នែក់។

សុីសុីអេែហ្វវ ទទួលខ្លួុសតែូវចំពោះះកាតពវកិច្ច និងប្តេ្តែជាាែចិត្តយ៉ាាែងខ្ជាាែប់ 

ដើើមែបីីធានាថ្នាយើើងនៅតែបន្តផ្ត្តល់  សុវត្ថិភាព អាហារួបត្ថម្ភ និងបរិសាាែន

សបែបាយរើករាយដល់ក្មេ្មែងៗឬសិសែសានុសិសែសដែែលយើើងមើើលថែែ។ 

សុីសុីអេែហ្វវទទួលសាាែល់ថ្នាបុគ្គលិក ដែែលធ្វើវើការជិតស្និទធជាមួយកុមារទោះ 

ជាស្ថិតក្នុងមុខ្លួតំណែង  ណមួយ ដែែលមានឥទធិពល ឬអំណចមកលើើកុមារ 

តមែូវអោយធ្វើវើការ យ៉ាាែងយក ចិត្តទុក ដក់ បំផ្តុតចំពោះះ តួនាទីរបស់ខ្លួ្ល�ន ដើើមែបីី

ទប់សាាែត់ការរំលោភបំពានគែប់ទំរង់ណមួយមកលើើកុមារ ។

អង្គការមូលនិធិកុមារ កមុុជា(សុីសុីអេែហ្វវ) និងអ្នកជាប់ពាក់ព័នធជាមួយ 

សុីសុីអេែហ្វវ តែូវទទួលខ្លួុស តែូវ ចំពោះះកាតពវកិច្ចរបស់ខ្លួ្ល�នក្នុងការការពារ

សុខ្លួុមាលភាពដល់កុមា រទាំងអស់ដែែល ខ្លួ្ល�នមើើលថែែទាំ ដោយយកចិត្តទុក 

ដក់បំផ្តុត ដោយគ្មាាែនការលើើកលែែង។  គោលនយោបាយនែះបង្ហែញពីការ 

ប្តេ្តែជាាែចិត្តរបស់យើើងក្នុងការ  ផ្ត្តល់អោយកុមារលើើការរស់នៅ ឬសិកែសានៅ 

តាមសាខ្ជារបស់សុីសុីអេែហ្វវទាំងអស់អោយបានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយ 

សុីសុីអេែហ្វវបែកបដោយបរិយ៉ាកាសសុវត្ថិភាពបំផ្តុត។ ដូច្នែះយើើងតមែូវ 

អោយមានការគែប់គែងសកម្មភាពដើើមែបីីទប់សាាែត់ពីការរំលោភបំពាន

ដោយចែតនា ឬអចែតនា និងការបងើគ្រោះែែះថ្នា្នែក់គែប់បែភែទដល់កុមារ។

គោលនយោបាយនែះតែូវបានអនុម័ត និងគ្មាំទ្រែទាំងសែុងដោយគណៈ 

គែប់គែង និងក្រីែុមការងរបែតិបត្តិរបស់សុីសុីអេែហ្វវ។

គោលការណ៍ណែេនាំំ

គោលការណ៍ណែនាំរបស់គោលនយោបាយការពារកុមារសុីសុីអេែហ្វវមាន៤ធំៗ

 • មិនលើើកលែែងទោសចំពោះះការរំលោភបំពានលើើកុមារ

 • ផ្តលបែយោជន៍របស់កុមារជាចមែបីង

 • ការទទួលខ្លួុសតែូវផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�ន និងការទទួលខ្លួុសតែូវរួមក្នុងការការពារកុមារ

 • យុទធសាស្តែដ៏សកម្មក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យ

គោលបំណងរួមរបស់គោល 
នយោបាយការពារគឺៈៈ� 

ប្ររសិិទ្ធធភាពនៃរការការពារកុុមារ 
ពីគ្ររប់់ទ្ធំរង់់នៃរការរំលោភប់ំពាន 

លើើកុុមារ គឺឺសិិិតក្រោររមការ 
យកុចិិតត ទ្ធុកុខដាកុ់រប់សិ ់

អង់គការមូលនិធិិកុុមារកុមុ�ជា។

៤



ដេនកំណត់

ដេនអនុវតីគោលនយោបាយការពារកុមារ

អង្គភាពរបស់សុីសុីអេែហ្វវទាំងអស់រួមបញ្ជូូ�លទាំងអង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជានៅសហ្វរដឋអាមើែរិច និងកមុុជា អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជានៅ

អូសែ្ត�លី អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជានៅ  ហ្វុងកុង និងអង្គការមូលនិធិកុមារ   កមុុជានៅចក្រីែភពអង់គេ្លែស។ 

 • អងគការនាំនាំ

 • បុគឺៈគលិក (ទទួលបាន និងមិនទទួលបានប្រាេេក់កម្រៃេេ)

 • អនកជាប់កិចចសនេយា អនកផ្តីល់ប្រេ�កេសាយោបល់ អនកស័័គេចិតី ភ្ញៀៀ�វ មាាេស់ជំំនួយ អនកគាំំទ្រេ និងភ្នាាេក់ងារដៃេគឺៈូណាមួយ។

សុីសុីអេែហ្វវ រំពឹងថ្នាអង្គការនានា និយោជិក(ទទួលបានបែែក់កម្រៃែែ និងមិនទទួលបានបែែក់កម្រៃែែ)អ្នកម៉ៅាែការអ្នកបែឹកែសាយោបល់ អ្នកស្ម័គែចិត្ត 

និងភា្នែក់ងរដៃែគូចូលរួមអនុវត្តយ៉ាាែងសកម្មជាមួយគោលការណ៍ដែែលរៀបរាប់យ៉ាាែងលមិិតក្នុងគោលនយោបាយនែះ។ សម្រាែែប់គោលបំណងនែ

គោលនយោបាយនែះ ពាកែយថ្នា "កុមារ" មានន័យដល់មនុសែសដែែលមានអាយុក្រោែែម១៨ឆ្នែំ និងស្ថិតនៅក្រោែែមការមើើលថែែរបស់សុីសុីអេែហ្វវ។

ការគេប់គេងតាក់តែេងចេបាប់

គោលនយោបាយការពារកុមាររបស់សុីសុីអេែហ្វវអនុវត្តតាមចែបាប់អន្តរជាតិស្តីពីការការពារ 

 • អនុសញ្ញាាែនែអង្គការសហ្វបែជាជាតិស្តីពីសិទធិកុមារ (កមុុជាអនុម័តនៅឆ្នែំ ១៩៩២)

 • ចែបាប់ស្តីពីការបង្រ្កាែើ�បការជួញដូរមនុសែស និងការធ្វើវើអាជីវកម្មផ្ត្ល�វភែទ ឆ្នែំ២០០៨ (កមុុជា)

 • ចែបាប់ស្តីពីការគ្មាំពារ និងពែយាបាលកុមារពីការរំលោភបំពាន ឆ្នែំ១៩៧៤ (សហ្វរដឋអាមើែរិច)

 • ចែបាប់គែួសារឆ្នែំ ១៩៧៥ (Commonwealth) (អូស្ត្រាាែែលី)

 • ចែបាប់កុមារឆ្នែំ ១៩៨៩ (ចក្រីែភពអង់គេ្លែស)
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គោលនយោបាយ

គោលបំណងនៃេគោលនយោបាយ

គោលនយោបាយការពារកុមារ  តែូវបានបង្កើើើតឡើើងសំរាប់ផ្ត្តល់ការណែនាំលើើការអនុវត្តដើើមែបីីទប់សាាែត់ការរំលោភបំពានលើើកុមារនៅតាម

សាខ្ជា និងក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់របស់សុីសុីអេែហ្វវ។ គោលនយោ បាយនែះបង្ហែញពីយុទធសាសែ្តនានាក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យ នឹងតែូវយក 

មកអនុវត្ត ដើើមែបីីកាត់បន្ថយហានិភ័យគែប់កំរិតរបស់កុមារដែែលងយរងគ្រោះែែះ។ គោលការណ៍ស្តីពីការការពារកុមារពីការក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចផ្ត្ល�វភែទ 

និងការប្តេៀតប្តេៀនផ្ត្ល�វភែទ (PSEAH) តែូវបានដក់បញ្ជូ្ច�លនៅក្នុងគោលនយោបាយនែះផ្តងដែែរ។ រទទួលខ្លួុសតែូវរួមក្នុងការការពារកុមារ

យុទធសាស្តែដ៏សកម្មក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យ

 • គោលនយោបាយការពារកុមារនឹងបង្ហែញពីការប្តេ្តែជាាែចិត្ត

របស់សុីសុីអេែហ្វវដើើមែបីីការពារកុមារពីការរំលោភបំពាន និង

គ្រោះែែះថ្នា្នែក់ផ្ែសែងៗ។

 • គោលបំណងរបស់គោលនយោបាយការពារកុមារគឺផ្ត្តល់វគ្គ

បណ្ដុះបណ្ដែលដល់បុគ្គលិក និងអ្នកជាប់ពាក់ព័នធទាំងអស់ 

ពីការរំលោភបំពានកុមារ និងលើើកកមុស់វបែបីធម៌សុវត្ថិភាព 

និងកុមារមើែតែីដែែលអ្នកទាំងអស់គ្មា្នែប្តេ្តែជាាែរកែសាសុវត្ថិភាព 

ដល់កុមារ។

 • គោលបំណងរបស់គោលនយោបាយការពារកុមារគឺ 

ដើើមែបីីបង្កើើើតបរិយ៉ាកាសប្តេើកចំហ្វនិងការយល់ដឹងដែែលការ

ពែួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាព និងសុខ្លួុមាលភាព

របស់កុមារតែូវបានលើើកយកមកពិភាកែសាដោះស្ត្រាែែយ 

បែកបដោយយុត្តិធម៌ និងសមសែបពែមទាំងសិទធិទាំង 

អស់តែូវបានការពារ។

 • លើើលពីនែះទៀតគោលនយោបាយការពារកុមារនឹងផ្ត្តល់

ការណែនាំអំពីរប្តេៀបឆ្លើយតបចំពោះះការពែួយបារម្ភ និង

ការចោទបែកាន់ពីការរំលោភបំពានលើើកុមារ។ គោល 

នយោបាយការពារកុមារផ្ត្តល់ការណែនាំដល់បុគ្គលិក និង 

អ្នកជាប់ពាក់ព័នធពីរប្តេៀបធ្វើវើការងបែកប ដោយការគោរព 

និងមានបែសិទធភាពជាមួយកុមារ។ ជាមួយគ្មា្នែនែះផ្តងដែែរ

គោលនយោបាយនែះនឹងផ្ត្តល់ឱ្ែយអ្នកពាក់ព័នធទាំងអស់ រួម

ទាំងបុគ្គលិក និងអ្នកផ្ែសែងទៀតនូវបរិយ៉ាកាសការងរ

បែកបដោយសុវត្ថិភាព។

 • សុីសុីអេែហ្វវមានកាតពវកិច្ចគោរពតាមចែបាប់ពែហ្វ្មទណឌការពារ

កុមារក្នុងសែុក និងអន្តរជាតិ ដែែលហាមឃាត់ពីការរំលោភ

បំពាន និងការក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចលើើកុមារ។ ដោយរួមបញ្ជូ្ច�លទាំង

ចែបាប់ក្នុងសែុកដែែលមាននៅក្នុងកម្មវើធីរបស់សុីសុីអេែហ្វវ 

ចែបាប់អន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាាែទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពាន

លើើកុមារ ការក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចលើើកុមារគែប់ទមែង់ ដូចជា

ទែសចរណ៍ផ្ត្ល�វភែទលើើកុមារ ការជួញដូរផ្ត្ល�វភែទកុមារ 

ពលកម្មកុមារ និងការរំលោភបំពានផ្ត្ល�វភែទកុមារ។

៦



គោលការណ៍ណែេនាំំ

គោលការណ៍ណែនាំគោលនយោបាយការពារកុមាររបស់សុីសុីអេែហ្វវតែូវបានពនែយល់ដូចខ្ជាងក្រោែែមៈ

មិនលើើកលែេងទោសចំពោះះការរំលោភបំពានលើើកុមារ

សុីសុីអេែហ្វវនឹងមិនលើើកលែែងទោសចំពោះះការរំលោភបំពានលើើកុមារ។ សុីសុីអេែហ្វវ នឹងចាត់យុទធសាសែ្តសកម្មក្នុងការគែប់គែងហានិភ័យ 

ហើើយធានាថ្នាបុគ្គលិកដែែលខ្លួ្ល�នបានជែើសរើសឆ្ល្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដែល និងអនុវត្តភារកិច្ចសែបតាមគោលការណ៍ណែនាំ។  សុីសុីអេែហ្វវ 

នឹងមិនជួលបុគ្គលណ ឬបែើបែែស់សេែវាពីបុគ្គលណដែែលមិនសាាែល់អត្តសញ្ញាាែណចែបាស់លាស់ ឬអាចបងើជាហានិភ័យដល់កុមារឡើើយ។

ការទទួលខុសត្រូេ�វផ្ទាាេល់ និងការទទួលខុសត្រូេ�វរួមកន�ងការការពារកុមារ

សុីសុីអេែហ្វវទទួលសាាែល់ពីការទទួលខ្លួុសតែូវចំពោះះផ្ត្ល�វចែបាប់ និងសីលធម៌របស់ខ្លួ្ល�នហើើយការការពារកុមារគឺជាទំនួលខ្លួុសតែូវរបស់ 

យើើងទាំងអស់គ្មា្នែ។ ការការពារ កុមារ  គឺជា ទំនួលខ្លួុស  តែូវរបស់បុគ្គលិកគែប់ផ្នែ្នែកទាំងអស់ដែែលទាមទារអោយមានការសហ្វការ និង 

ចូលរួមយ៉ាាែង សកម្មពី បណ្ដែ អង្គកា រ នានា ដែែល  ជាប់ពាក់ព័នធជាមួយសុីសុីអេែហ្វវរួមមានៈ   

បុគ្គលិក អង្គការនានា បុគ្គលិក (ទទួលបាន  និងមិនទទួលបានបែែក់កម្រៃែែ)  អ្នក ជាប់ កិច្ចសនែយា

អ្នកបែឹកែសាយោបល់ អ្នកស្ម័គែចិត្ត  ភ្ញៀវ មាាែស់ជំនួយ និងភា្នែក់ងរដៃែគូនានា ។ល។

យុទ្ធសាស្រ្តេីសកម័កន�ងការគេប់គេងហានិភ័យ

សុីសុីអេែហ្វវ ជឿឿជាក់ថ្នាគែប់កម្មវើធីទាំងអស់របស់សុីសុីអេែហ្វវមាននិតិវិធីក្នុងការគែប់គែងវាយតម្លៃ្លែហានិភ័យដូចខ្ជាងក្រោែែម៖ 

 • កម្មវិធីទាំងអស់តែូវបានវាយតម្លៃ្លែពីហានិភ័យ

 • ការតែួតពិនិតែយ និងតាមដនជាបែចាំដើើមែបីីកំណត់ពីហានិភ័យដែែលអាចក្មេើតមាន ឡើើង

 • ពិគ្រោះែែះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័នធគែប់កម្មវើធីទាំងអស់ក្នុងការដោះស្ត្រាែែយបញ្ញា្ហែ

 • តែូវបែែកដថ្នា ហានិភ័យតែូវបានកំណត់គែប់គែង និងចាត់តាំងបុគ្គលិកក្នុងការទទួលខ្លួុសតែូវ
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និយមន័យ

កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេ័េង� គឺសំដៅលើើមនុសែសដែែលមានអាយុ

ក្រោែែម១៨ឆ្នែំ ហើើយទទួលសាាែល់ដោយចែបាប់របស់បែទែស ពីភាពដែែល

មិនទាន់ពេែញវ័យ។ គោលបំណងគោលនយោបាយការពារកុមារ របស់

អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជា (សុីសុីអេែហ្វវ) ទទួលសាាែល់ ថ្នាកុមារគឺជា

មនុសែសដែែលមានអាយុក្រោែែម១៨ឆ្នែំ។

ការការពារកុមារ� គឺជាពាកែយតែូវបានគេែបែើសំរាប់ រៀបរាប់ពីទំនួល

ខ្លួុសតែូវ និងសកម្មភាពនានាធ្វើវើឡើើងដើើមែបីីទប់សាាែត់ ឬបញ្ជូែឈប់

ការរំលោភបំពាន និងធ្វើវើបាបកុមារ។

ការរំលោភបំពានកុមារ� ក្មេើតឡើើងលើើកុមារគែប់អាយុមិនថ្នា 

ភែទបែុស    ភែទសែី ជាតិសាសន៍ បែវត្តិសង្គម  សមត្ថភាព ទំនោរ

ផ្ត្ល�វភែទ ជំនឿសាសនា និង ការ ញុះញង់ ផ្នែ្នែក នយោបាយ។ ការរំលោភ

បំពានលើើ កុមារ  តែូវបានបែែងចែែកជា ការរំលោភពានផ្ត្ល�វកាយ ផ្ត្ល�វភែទ 

ផ្ត្ល�វចិត្ត ការបោះះបង់ឬពែង្កើើយកន្តើយ ការសម្លុត ពលកម្មកុមារ និង

អំពេើហ្វិងែសាក្នុងគែួសារ។

កាតព្វកិចចថែេទាំៈំ� តាមចែបាប់ទូទៅសំដៅដល់ការទទួលខ្លួុសតែូវរបស់

អង្គការក្នុងការការពារកុមារ អោយបានលិពី  កំរិតនែគ្រោះែែះថ្នា្នែក់នានា។   

វាជាកាតពវកិច្ចរបស់អង្គការដើើមែបីីការពារកុមារពីគែប់មូលហើែតុនែការ

រងរបួស ឬគ្រោះែែះថ្នា្នែក់ ដែែលអាចមើើលឃើើញ។

ការរំលោភបំពានផ្តូ�វកាយ� ក្មេើតឡើើងនៅពេែល  នណមា្នែក់

មានបំណងធ្វើវើអោយកុមារឬ មនុសែស វ័យក្មេ្មែងរងរបួស ឬការ

គំរាមកំហែែង។  សកម្មភាព នែះអាចរាប់បញ្ជូ្ច�លទាំងទំរង់នែ ការទះ 

មួលក្តិច  ក្រីែវើ ទាត់ធាក់ ដុត រុញ ចាប់។  ទមែង់នែការរំលោភបំពាន 

នែះអាចបងើរបួសសា្នែម  ដច់ ហើើយ  រលាក និងបាក់ឆ្លិឹងរបស់កុមារ។

ការរំលោភបំពានផ្តូ�វចិតី� សំដៅដល់ពេែលដែែលកុមារតែូវបាន

បដិសេែធច្រើែើនដង ឬ គំរាមកំហែែង។  ទង្កើវើទាំងនែះរួមមានការ

ហៅឈ្មោះាែះ(ដក់ងរ) កុមារតែូវបានឪពុកមាាែយឬអ្នកមើើលថែែបនោាែស

បងាែប់   ឬបន្តស្តីបនោាែសដែែលវាបងើអោយមានផ្តលបះះពាល់ដល់

ការលូតលាស់រាងកាយ និងផ្ត្ល�វចិត្តរបស់កុមារ។

ការមិនយកចិតីទុកដាក់ ឬព្រេងើើយកន្តើីើយ� សំដៅលើើការខ្លួក 

ខ្ជាន ឬបដិសេែធដោយចែតនាក្នុងការផ្ត្តល់ ទឹកសាាែត ចំណីអាហារ 

ទីជំរក ផ្នែ្នែកអនាម័យ ការមើើលថែែ ការយកចិត្តទុកដក់កុមារដែែល 

បងើជាហានិភ័ដល់សុខ្លួភាព និងការអភិវឌ្ែឍរបស់កុមារ។
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ការរំលោភបំពានផ្តូ�វភ្ញៀេទ� សំដៅលើើកុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែងតែូវ

បានមនុសែសចាស់ ឬមនុសែសពេែញវ័យដែែលមានអាយុច្រើែើនជាង

បែើបែែស់ក្នុងគោលបំណងរំញោច ឬបំពេែញនូវតមែូវការផ្ត្ល�វភែទ

ផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�នជាមួយកុមារដោយភាគច្រើែើនមិនគិតពីអាយុ ការ 

ពែមព្រៀែៀងជាមូលដ្ឋែន។  សកម្មភាពទាំងនែះអាចក្មេើតមានឡើើង

ចំពោះះកុមាររាប់បញ្ជូ្ច�លទាំងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារដោយ

ផ្លាាែល់ឬមិនផ្លាាែល់ ការគំរាមកំហែែង និងការដក់តាំងបង្ហែញរូប

អាសអាភាសអោយកុមារមើើល។

ទេេសចរណ៍ផ្តូ�វភ្ញៀេទកុមារ� តាមនិយមន័យបញ្ជូែឈប់ពេែសែយាចារ

កុមារ រូបអាសអាភាសកុមារ និងការជួញដូរកុមាររបស់(ECPAT) 

អន្តរជាតិបានកំណត់ថ្នា ទែសចរណ៍ផ្ត្ល�វភែទកុមារសំដៅលើើ "ការ

ក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចផ្ត្ល�វភែទលើើកុមារដោយបុរស ឬស្តែីដែែលធ្វើវើដំណើើរពី

កន្ថែ្លែងមួយទៅកន្ថែ្លែងមួយ ពីបែទែសអភិវឌ្ែឍមកកាន់បែទែសដែែល

មានការអភិវឌ្ែឍតិចតូចក្នុងគោលបំណងទាក់ទងសកម្មភាពផ្ត្ល�វភែទ

ជាមួយកុមារ ដែែលមានអាយុក្រោែែម ១៨ ឆ្នែំ" (ECPAT 

International, 2006)។

ការក្មេេងប្រេវ័ញ្ចចផ្តូ�វភ្ញៀេទកុមារតាមប្រេព័ន្ធអនឡាញ (OCSE): 

គឺជាទមែង់នែការក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចរំលោភបំពានផ្ត្ល�វភែទលើើកុមារ តាម 

រយៈបែព័នធអី�នធឺណើែត ដែែលរួមបញ្ជូ្ច�លទាំងកម្មសិទធិនែការផ្តលិត 

និងការចែែកចាយ ការរំលោភបំពានផ្ត្ល�វភែទកុមារតាមរយៈ

សមាាែរៈនិយម(CSAM) អនឡាញ និងសកាាែនុពលនែការលួង 

លោមជនរងគ្រោះែែះតាមរយៈការផ្តែសពវផ្តែសាយបន្តផ្លាាែល់ពីការក្មេែង 

បែវ័ញ្ជូ្ចផ្ត្ល�វភែទកុមារ(CSEA) ។

ការរំលោភបំពាននិងការក្មេេងប្រេវ័ញ្ចចផ្តូ�វភ្ញៀេទកុមារ (CSEA): 

សំដៅលើើការបញ្ជូ្ច�លអត្ថន័យពីររវាងការក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចនិងការរំលោភ

បំពានផ្ត្ល�វភែទដែែលធ្វើវើដោយមនុសែសពេែញវ័យមកលើើកុមារ។  ការ

ក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចផ្ត្ល�វភែទទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងផ្ត្ល�វភែទជាមួយកុមារ

ដោយមានសំណងជាបែែក់ក្នុងការដោះដូរសេែវាផ្ត្ល�វភែទ  កុមារអាច

ទទួលបានតែឹមតែអាហារ ឬកន្ថែ្លែងសំរាប់គេែង។  ការរំលោភបំពាន

ផ្ត្ល�វភែទតែូវបានយល់ថ្នា  ជាការទាក់ទងទៅនឹងកន្ថែ្លែងឯកជនភាព

របស់កុមារដោយមានការយល់ពែម ឬមិនយល់ពែម និងដោយមាន 

ឬគ្មាាែនការបងិិតបងិំលើើរាងកាយរបស់កុមារ។  ការរំលោភបំពានមិន

តមែូវអោយមានធាតុផ្តែសំនែការដោះដូរនោះទែ ហើើយវាអាចក្មេើតឡើើង

ដោយការពេែញចិត្តខ្ជាងផ្ត្ល�វភែទរបស់បុគ្គលដែែលបែពែឹត្តអំពេើនោះ

តែបះុណ្ណោះះែះ។

ការរំលោភបំពានផ្តូ�វភ្ញៀេទលើើកុមារតាមរយ�សមាាេរ (CSAM): 

តែូវបានទទួលសាាែល់ថ្នាជា 'រូបអាសអាភាសរបស់កុមារ' ក្នុង

អត្ថន័យនែះសំដៅលើើសមាាែរៈទាំងឡាយណដែែលពណ៌នាអំពីទង្កើវើ 

រំលោភបំពានផ្ត្ល�វភែទ  ឬផ្តោាែតលើើបែដប់បន្តពូជរបស់កុមារ។ ដោយ

អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំវាកែយស័ពទអន្តរជាតិ ពាកែយ 

(CSAM) សំដៅលើើ 'រូបអាសអាភាសកុមារ' បែើជំនួសវិញ។ ចំណំៈ 

តាមការតាក់តែងចែបាប់របស់កមុុជា បច្ចុបែបីន្នបានកំណត់ថ្នាការបែើ

បែែស់រូបភាពអាសអាភាសរបស់កុមារគឺជាបទលើ្មើស។

ការលួងលោម� ជា ឈ្មោះាែះ ខ្លួ្លី មួយដែែលបែើបែែស់ក្នុងគោល បំណង

សេ្នើសុំសេែវា ផ្ត្ល�វ ភែទពីមួយកុមារ។ នៅក្នុងបរិបទក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចផ្ត្ល�វភែទ

លើើកុមារតាមបែព័នធអនឡាញ (OCSE) សំដៅលើើដំណើើរការណ៍នែ

ការបង្កើើើត ឬកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារដោយផ្លាាែល់ ឬ

តាមរយៈបែព័នធអនឡាញឬតាមបច្ចែកវិទែយាផ្ែសែងទៀតដើើមែបីីសម្រេែែច

បាននូវទំនាក់ទំនងផ្ត្ល�វភែទតាមរយៈ អី�នធឺណើែត ឬកែែបែព័នធ 

អី�នធឺណើែតជាមួយកុមារ។

ការបៀៀតបៀៀន�  តាមគោលនយោបាយការពារកុមារពីការ

ក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ច និងប្តេៀតប្តេៀនផ្ត្ល�វភែទកុមាររបស់សុីសុីអេែហ្វវបានកំណត់

ថ្នា  ការប្តេៀតប្តេៀនតែូវបានចាត់ទុកថ្នា ជា ការសម្លុតផ្លាាែល់ ការជឿែរ  

ការបែមាថ  ការគំរាមកំហែែង និងការសេើចចំអកអោយកុមារ។

ការសមូ�ត គឺជាការបែើបែែស់អំណចមិនសមរមែយពីបុគ្គល ឬក្រីែុម

ធ្វើវើឱ្ែយមានរបួសទាំងផ្ត្ល�វកាយ ឬផ្ត្ល�វចិត្ត  ជាធម្មតាសកម្មភាពដែែល

ក្មេើតឡើើងដោយចែតនា និងច្រើែើនដង។ ការសម្លុតអាចក្មេើតឡើើងលើើ

ផ្ត្ល�វកាយ ឬផ្ត្ល�វចិត្ត (ដោយពាកែយសំដី និងមិនដោយពាកែយសមីី) 

 • ការសម្លុតដោយពាកែយសំដី រាប់បញ្ជូ្ច�ល ការជឿែរបែមាថ ការ

គំរាមកំហែែង និងការចំអក។

 • ការសម្លុតដោយផ្ត្ល�វចិត្ត រាប់បញ្ជូូ�ល ការបំភិតបំភ័យផ្នែ្នែក

រាងកាយ និងការរើសអេើង។

 • ការសម្លុតឬធ្វើវើបាបលើើផ្ត្ល�វកាយ រាប់បញ្ជូ្ច�លទាំង  ការរុញ វាយ 

ដល់ ទាត់ ឬសកម្មភាពផ្ែសែងទៀតដែែលបងើអោយមានការ

ឈឺចាប់ ឬរបួសសា្នែម។

រងផ្តលបះះពាល់ទៅន�ងអំពើើហិងេសាកន�ងគេ�សារ

អំពេើហ្វឹងែសាក្នុងគែួសារក្មេើតឡើើងនៅពេែលកុមារ និងមនុសែសវ័យ 

ក្មេ្មែងស្ថិតក្នុងសាាែនភាពជាសាកែសី ឬធាាែប់ជួបបែទះការតែួតត្រាែែរាំែំរ៉ៃៃែ 

ការបងិិតបងិំ ការបំភិតបំភ័យ ជាជនរងគ្រោះែែះតែូវបានធ្វើវើបាបពី

មនុសែសណមា្នែក់ និងមនុសែសផ្ែសែងទៀតទៅលើើរាងកាយ ផ្ត្ល�វភែទ ឬ

ផ្ត្ល�វអារម្មណ៍ដែែលមានទំនាក់ទំនងស្និតសា្នែលនឹងគ្មា្នែ (កែសមែួលពី

និយមន័យសមាគមវេែជូសាសីែអូស្ត្រាាែែលី)។  

កុមារងាយរងគ្រោះេេះ ការរំលោភបំពានលើើកុមារក្មេើតឡើើងមិន

តែឹមតែនៅក្នុងគែួសារបះុណ្ណោះះែះទែ បះុន្ថែ្តែអាចក្មេើតឡើើងនៅខ្ជាងកែែ

គែួសារផ្តងដែែររួមមានៈ សាាែប័ន នៅកន្ថែ្លែងធ្វើវើការ នៅតាមដងផ្ត្ល�វ 

ក្នុងតំបន់មានសង្រ្កាែ្គ�ម និងកន្ថែ្លែងដែែលមានគ្រោះែែះអាសន្ន។
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ការការពារកុមារ និង ការគេប់គេងហានិភ័យ

ការការពារកុមារ និងការត្រូេ�តពិនិតេយហានិភ័យ 
របស់ សុីសុីអេហ្វ

សុីសុីអេែហ្វវទទួលសាាែល់ថ្នាមានកតាាែហានិភ័យដែែលអាចក្មេើតឡើើង

ចំពោះះកុមារតាមរយៈការផ្តីល់កម្មវិធីរបស់យើើងដល់ជនងយ

រងគ្រោះែែះ និងជួបការលំបាក។  ក្នុងការកំណត់ហានិភ័យទាំងនែះសុី

សុីអេែហ្វវ ធ្វើវើការវាយតម្លៃ្លែយ៉ាាែងយកចិត្តទុកដក់ និងគែប់គែង

ហានិភ័យទាំងនែះសំរាប់កុមារនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើើង (និងនៅក្នុង

សហ្វគមន៍ដែែលយើើងកំពុងធ្វើវើការជាមួយ)ដើើមែបីីកាត់បន្ថយ

ហានិភ័យនែគ្រោះែែះថ្នា្នែក់។ ការងរនែះសម្រេែែចទៅបានដោយមាន

ការពិនិតែយលើើកម្មវិធី និមួយៗរបស់ខ្លួ្ល�ន និងផ្តលបះះពាល់ដែែលមាន

សកាាែនុពលដល់កុមារ ។ កម្មវិធីដែែលពាក់ព័នធនឹងការងរផ្លាាែល់

ជាមួយកុមារតែូវបានចាត់ទុកថ្នាមានហានិភ័យខ្លួុស់ ដូច្នែះតមែូវឱ្ែយ

មាននីតិវិធីការពារកុមារយ៉ាាែងតឹងរុ�ង។  ទោះជាយ៉ាាែងណក៏ដោយ 

ដោយសារតែកុមារ គឺជាផ្នែ្នែកមួយនែសហ្វគមន៍ដែែលយើើងធ្វើវើការ

ជាមួយ យើើងតែងតែគិតគូរអំពីសកាាែនុពលនែហានិភ័យជានិច្ច។

ការគែប់គែងហានិភ័យគឺជាផ្នែ្នែកមួយនែសកម្មភាពដែែលបនីធ្វើវើជា

រៀងរហ្វូតហើើយសុីសុីអេែហ្វវធ្វើវើការវាយតម្លៃ្លែហានិភ័យលើើការការពារ

កុមារគែប់កម្មវិធី និងគម្រោែែងថ្មីៗទាំងអស់ រាប់បញ្ជូ្ច�លទាំង

ការគែប់គែងកម្មវិធីគម្រោែែង។

បុគ្គលិក និងអ្នកជាប់ពាក់ព័នធទាំងអស់បន្តយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ 

ហើើយតែូវចូលរួមកាត់បន្ថយយ៉ាាែងសកម្មចំពោះះឱ្កាស និង

សាាែនភាពដែែលអាចបងើគ្រោះែែះថ្នា្នែក់ដល់កុមារ ។

រាល់ការចោទបែកាន់ណមួយទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពាន 

លើើកុមារតែូវរាយការណ៍ទៅ safeguarding@

cambodianchildrensfund.org ។ ជម្រេែើសនែការរាយការណ៍នឹង

តែូវបានកែសមែួល   កំឡុុងពេែលផ្ត្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលបែចាំឆ្នែំ។

ការយល់ដ�ង

អ្នកតំណងទាំងអស់តែូវមានការទទួលខ្លួុសតែូវផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�ន និង

ទទួលខ្លួុសតែូវរួមក្នុងការការពារកុមារ ហើើយតែូវយល់ដឹងពី

គោលនយោបាយ គោលការណ៍ណែនាំទាក់ទងទៅនឹងការបែពែឹត្ត 

ឬពិធីការពាក់ព័នធនានា។ បុគ្គលិកដែែលតែូវបានចាត់តាំងអោយ

ទទួលខ្លួុសតែូវក្នុងការតែួតពិនិតែយបញ្ញា្ហែការពារកុមារ នឹងជួយ

សមែបសមែួលដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយ ផ្ត្តល់វគ្គ

បណ្ដុះបណ្ដែលដល់បុគ្គលិក និងលើើកកមុស់ការយល់ដឹងពី

ដំណើើរការរាយការណ៍ឧបែបីត្តិហើែតុ។

ព័ត៌មានដែែលទាក់ទងទៅនឹងកុមារមើែតែីបងើភាពងយសែួល

សម្រាែែប់កុមារ គឺអាចស្វែវែងរកបានដើើមែបីីធានាថ្នាកុមារយល់អំពី

សុវត្ថិភាព និងការការពារខ្លួ្ល�នរបស់ពួកគេែ និងគ្មាាែនការបារម្ភ

នៅពេែលនិយ៉ាយទៅកាន់នរណមា្នែក់នៅពេែលពួកគេែមានបញ្ញា្ហែ

ណមួយ។  កុមារនឹងតែូវបានណែនាំឱ្ែយសាាែល់បុគ្គលិកឯករាជែយណ

មា្នែក់ដែែលខ្លួ្ល�នអាចនិយ៉ាយទៅកាន់ ឬ រាយការណ៍បានបែសិនប្តេើ

ពួកគេែមានការពែួយបារម្ភនានា។ កុមារនឹងតែូវបានលើើកទឹកចិត្តឱ្ែយ

និយ៉ាយនៅពេែលណក៏បាននូវអវីដែែលពួកគេែអាចទទួលយកបាន 

និងមិនអាចទទួលយកបានតាមមធ្វើែយាបាយដែែលពួកគេែតែូវបាន

ទាក់ទងដោយមនុសែសពេែញវ័យឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែងដទៃែទៀត

នីតិវិធីជ្រើេើសរើើសបុគឺៈគលិក

នីតិវិធីសម្រាែែប់ជែើសរើសបុគ្គលិកបានចែែងពីវិធានការការពារកុមារ

សមសែប រាប់បញ្ជូ្ច�លទាំងការផ្ត្តល់ព័ត៌មាន បែវត្តិរូបសង្កើិែប និង

ឯកសារយោងពីគែប់ទីកន្ថែ្លែងដែែលអាចធ្វើវើទៅបាន។ សុីសុីអេែហ្វវ 

នឹងធ្វើវើការបដិសេែធមិនទទួលបុគ្គលណដែែលអាចបងើហានិភ័យ

ដល់សុវត្ថិភាពរបស់កុមារ។

ដើើមែបីីជាជំនួយដល់ដំណើើរការតែួតពិនិតែយ និងជែើសរើសបុគ្គលិក 

សុីសុីអេែហ្វវតមែូវឱ្ែយបុគ្គលិកក្នុងសែុក និងកែែសែុកទាំងអស់មាន

ឯកសារបញ្ញាាែក់លិខ្លួិតថ្កោាែលទោស (ឬឯសារស្តង់ដពាក់ព័នធ)។  

ឯកសារយោងតែូវបែគល់អោយ ហើើយបុគ្គលិកផ្នែ្នែកសមាាែសន៍នឹង

ធ្វើវើការទាក់ទងទៅអ្នកធានាដើើមែបីីបញ្ញាាែក់ពីអត្តចរិករបស់ប្តេែកិជន

ដែែលដក់ពាកែយសេ្នើសុំបំរើការងរ និងឯកសារដែែលពិតជាតែឹមតែូវ

មែែន។    ការវាយតម្លៃ្លែអាកបែបីកិរិយ៉ារបស់ប្តេែកិជនទាំងអស់ដែែល

ដក់ពាកែយសុំមុខ្លួតំណែងដែែលពាក់ព័នធនឹងការធ្វើវើការជាមួយកុមារ

តែូវធ្វើវើនៅពេែលសមាាែសន៍។ បុគ្គលិក អ្នកជា ប់កិច្ចសនែយា និងអ្នក

ជាប់ពាក់ព័នធទាំងអស់តែូវបង្ហែញភាាែមៗនូវឯកសារពាក់ព័នធរួមមាន 

ការចោទបែកាន់ ការផ្ត្តនាាែទោស និងលទធផ្តលផ្ែសែងទៀតនែ

បទលើ្មើសដែែលបានក្មេើតឡើើងពីមុន ឬក្មេើតឡើើងក្នុងអំឡុុងពេែល

ទំនាក់ទំនងការងរជាមួយសុីសុីអេែហ្វវ ដែែលទាក់ទងទៅនឹងការ

ក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចផ្ត្ល�វភែទលើើកុមារលើើទមែង់ណមួយដូចបានរៀបរាប់

លមិិតនៅក្នុងគោលការណ៍      នែះ។

ប្តេែកិជនដែែលបានឆ្ល្លងកាត់ការសមាាែសន៍ដោយជោគជ័យទាំងអស់ 

និងមានអ្នកតំណងទាក់ទងជូនដំណឹងពីតមែូវការកិច្ចសនែយារបស់

ពួកគេែដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍នែះ ដោយមានការ

ចុះហ្វត្ថលើែខ្ជា និងគោរពតាមក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមាររបស់ 

សុីសុីអេែហ្វវមុនពេែលចាប់ផ្្តើមការងរជាមួយសុីសុីអេែហ្វវ។

១០



ការបណះ�ះបណាាេល

បុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវ តែូវទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលជាបែចាំស្តីពី ការការពារកុមារដើើមែបីីជួយពួកគេែអោយមានចំណើែះដឹង បច្ចុបែបីន្នភាព

គោលនយោបាយ និងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារកុមារបានលិ ។ បុគ្គលិកសុីសុីអេែហ្វវទាំងអស់តែូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលតាមបែព័នធ

អី�នធឺណិត/អនឡាញ ឬការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលដោយផ្លាាែល់ជារៀងរាល់ឆ្នែំ ដើើមែបីីធានាថ្នាពួកគេែមានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ផ្្តើមរៀបចំ

ពាកែយបណ្ដឹង និងគែប់គែងវាដោយអនុវត្តតាមដំណើើរការរាយការណ៍។

បែធានផ្នែ្នែកការការពារកុមារស្ថិតក្រោែែមការគែប់គែងដោយអ្នកគែប់គែងផ្នែ្នែកអនុវត្តចែបាប់មានតួនាទីក្នុងការផ្ត្តល់ព័ត៌មានបច្ចុបែបីន្នភាព 

និងការផ្លាាែស់ប្ត�រថ្មីៗរបស់គោលនយោបាយការពារកុមារដល់បុគ្គលិក ផ្ត្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលដល់បុគ្គលិក និងកុមារទាំងអស់។

ការប្រេព្រេ�តី

អ្នកតំណងទាំងអស់តមែូវឲ្ែយបែកាន់អាកបែបីកិរិយ៉ាសមរមែយ គោរពសិទធិ និងសេែចក្តីថ្ងៃ្លែថ្ន�ររបស់កុមារនៅពេែលធ្វើវើការជាមួយកុមារ និងចូលរួម

កាត់បន្ថយសាាែនភាពដែែលអាចបងើហានិភ័យដល់កុមារសែបតាមក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមាររបស់សុីសុីអេែហ្វវ(ឧបសមុ័នធ ក)។ អ្នកតំណង 

ទាំងអស់នឹងៈ 

 • គោរព និងយកចិត្តទុកដក់ចំពោះះកុមារទាំងអស់ដោយមិនគិតពីអាយុ ពូជសាសន៍ សាសនា ភែទ ពិការភាព ឬសាាែនភាពផ្ែសែងៗ

 • មិនតែូវបែពែឹត្តឥរិយ៉ាបថ ឬការបែើពាកែយសំដីមិនសមរមែយដក់កុមារដែែលចាត់ទុកថ្នាជាលកិណៈប្តេៀតប្តេៀន រំលោភបំពាន ញុះញង់ ឬ

បងិ�ចក្មេែរ៍�ឈ្មោះាែះកុមារ។

 • មិនតែូវបញ្ជូ្ចុះបញ្ជូ្ច�លកុមារអោយចូលរួមទំរង់នែសកម្មភាពផ្ត្ល�វភែទ ឬទង្កើវើណមួយ រួមទាំងការបង់បែែក់សម្រាែែប់សេែវាផ្ត្ល�វភែទ ឬសកម្មភាព

ដែែលនៅក្រោែែមចែបាប់ពាក់ព័នធទៅនឹងកុមារស្ថិតអាយុក្រោែែមការយល់ពែម ឬទង្កើវើនោះជាបទលើ្មើស។

 • នៅពេែលធ្វើវើការជាមួយកុមារ តែូវបែែកដថ្នាមានវត្តមានមនុសែសពេែញវ័យ(មិនតែូវនៅកន្ថែ្លែងសាាែត់ ឬនៅតែពីរនាក់ជាមួយកុមារ)។ 

 • មិនតែូវនាំ ឬអញ្ជើូើញកុមារទៅផ្តទះរបស់ពួកគេែ លុះត្រាែែតែពួកគេែបែឈមនឹងហានិភ័យភាាែមៗក្នុងខ្លួណៈពេែលនោះ។

 • ចាត់វិធានការយ៉ាាែងធៃន់ធៃរចំពោះះពាកែយបណ្ដឹងនែការរំលោភបំពានលើើកុមារ ពីបែភពណមួយដែែលដឹងថ្នាជារបាយការណ៍ដែែលបែែស 

ចាកពីក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមារ ឬការពែួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពកុមាររបស់ សុីសុីអេែហ្វវ។

 • បែើបែែស់បែព័នធបច្ចែកវិទែយា ទំនាក់ទំនង ថតសមើ្លែង ឬបែព័នធផ្តែសពវផ្តែសាយសង្គមសមរមែយដោយមិនទាញយកផ្តលបែយោជន៏ពីកុមារ 

មិនប្តេៀតប្តេៀន មិនដក់កុមារចូលទៅក្នុងសាាែនភាពគ្រោះែែះថ្នា្នែក់ ឬគេែហ្វទំព័ររូបភាពអាសអាភាសរបស់កុមារដោយបែើបែែស់ឧបការណ៍ 

ឬ បែភពណមួយ។ 

 • មិនដក់ទណឌកម្មលើើរាងកាយរបស់កុមារជាឧបករណ៍ក្នុងការដក់ពិន័យដល់កុមារ។

 • មិនទទួលកុមារអោយធ្វើវើការតាមផ្តទះ ឬការងរណដែែលមិនសមសែបតាមអាយុរបស់កុមារ ការអភិវឌ្ែឍ ដែែលរារាំងដល់ការអប់រំ 

ការកំសាន្ត និងដក់ពួកគេែក្នុងសាាែនភាពរងគ្រោះែែះ។

 • អនុវត្ត និងគោរពតាមចែបាប់ពាក់ព័នធទាំងអស់។

 • រាយការណ៍ពីការពែួយបារម្ភ ឬការចោទបែកាន់នានានែការំលោភបំពានលើើកុមារកាន់តែឆប់តាមដែែលអាចធ្វើវើទៅបានតាមនិតិវិធី 

ដែែលបានកំណត់។

 • តែូវបែែកដថ្នានៅពេែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ ឬគែួសាររបស់កុមារសុីសុីអេែហើវែ មិនអនុញ្ញាាែតអោយមនុសែសពេែញវ័យ ឬបុគ្គលិក

ដែែលមិនតែូវបានតែងតាំងជាបុគ្គលិកពេែញសិទិធរបស់សុីសុីអេែហ្វវអាចនាំកុមារចែញពីសាខ្ជារបស់សុីសុីអេែហ្វវ ឬធ្វើវើទំនាក់ទំនងដោយ

ឯករាជែយជាមួយគែួសាររបស់កុមារនោះទែ។

 • សុីសុីអេែហ្វវ ជានិច្ចកាលតែងតែធានាថ្នារាល់ព័ត៌មាន ឬរូបភាពដែែលឆ្ល្លុះបញ្ញាាែំងពីកុមារ មិនតែូវបានបែើបែែស់ក្នុងមធ្វើែយាបាយដែែលធ្វើវើឲ្ែយ

កុមារបែឈមនឹងហានិភ័យ ឬបះះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព ឬសេែចក្តីថ្ងៃ្លែថ្ន�ររបស់ពួកគេែនោះឡើើយ។ បទបែបីញ្ជូញត្តិគែប់គែងក្នុងការបែើបែែស់ការ

ថតរូប និងវើដើែអូរបស់កុមារបានចែែងនៅក្នុងផ្នែ្នែកនែ(ឧបសមុ័នធខ្លួ)។
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ការទំនាំក់ទំនង & ការប្រើេើប្រាេេស់រូបភ្នាពកុមារ

សុីសុីអេែហ្វវ នឹងផ្ត្តល់ការគោរពដោយមានការពែមព្រៀែៀងតែឹមតែូវគែប់ពេែលវេែលាមុននឹងពណ៌នា និងបែើបែែស់រូបភាពរបស់កុមារ។

 • កុមារ  តែូវ បាន បង្ហែញ ក្នុង រូបភាពថ្ងៃ្លែថ្ន�រ និង បែកបដោយការ គោរព ជានិច្ច ហើើយ មិនមែែនពិពណ៌នា ក្នុង លកិណៈដែែល ងយ រងគ្រោះែែះ ឬ

គែប់គែងដោយនរណ មា្នែក់ឡើើយ។ កុមារ តែូវ មានសមើ្លៀកបំពាក់ សមរមែយ និង មិនតែូវ ស្ថិត ក្នុង ឥរិយ៉ាបថ ដែែល អាច មើើល ឃើើញ ថ្នា មាន

លកិណៈ បង្ហែញបែែបផ្ត្ល�វភែទឡើើយ។

 • កុមារ និងក្រីែុមគែួសារតែូវបានសេ្នើសុំការយល់ពែមជានិច្ច មុនពេែលបែើរូបភាពរបស់ពួកគេែ។ នៅពេែលសេ្នើសុំការយល់ពែមក្នុងការបែើ

បែែស់រូបភាព តែូវបែែប់កុមារ និងក្រីែុមគែួសារពីព័ត៌មានលមិិតពីមធ្វើែយាបាយ និងទីកន្ថែ្លែងដែែលរូបភាពនែះនឹងតែូវបានបែើបែែស់។

 • មិនតែូវបង្ហែញព័ត៌មានដែែលកំណត់អត្តសញ្ញាាែណរបស់កុមារនៅពេែលបោះះពុមុរូបភាពផ្តែសាយ ឬទីតាំងរបស់ពួកគេែឡើើយ។

 • កុមារនឹងតែូវបានពិពណ៌នា ឬបង្ហែញពីផ្នែ្នែកដែែលមានក្នុងសហ្វគមន៍របស់គេែតែបះុណ្ណោះះែះ។

 • វបែបីធម៌ បែពៃែណី ក្នុងតំបន់តែូវបានវាយតម្លៃ្លែទាក់ទងនឹងការរ�តបណ្ដឹងសម្រាែែប់ការផ្តលិតរូបភាពផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�នឡើើងវិញ។

 • រូបភាពគួរតែបង្ហែញអំពីភាពស្មោះាែះតែង់របស់បរិបទ និងភាពពិត។

 • ពេែលបញ្ជូូ�នរូបភាព និងចំណងជឿើងឯកសារនានាតាមបែព័នធអេែឡុិចតែូនិច តែូវបែែកដថ្នាវានឹងមិនបង្ហែញពីអត្តសញ្ញាាែណឡើើយ។

សុីសុីអេែហ្វវ នៅតែរកែសាទំនាក់ទំនងយ៉ាាែងរ�ងមាំជាមួយឪពុកមាាែយរបស់កុមារ ឬអ្នកថែែទាំែកុមារសែបចែបាប់ ហើើយធានាថ្នា ពួកគេែនឹងតែូវបាន

ផ្តីល់ដំណឹងព័ត៌មានពីបញ្ញា្ហែទាំងឡាយណដែែលពាក់ព័នធទៅនឹងកុមារ និងសុខ្លួមាលភាពរបស់ពួកគេែ។

សុីសុីអេែហ្វវ គោរព និងរកែសាព័ត៌មានសំងត់ទាក់ទងទៅនឹងសុខ្លួភាព បែវត្តិគែួសារ និងបែវត្តិផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�នរបស់  កុមារ។ មានតែបុគ្គលិកដែែលតែូវ

បានផ្ត្តល់សិទធិបះុណ្ណោះះែះទើបអាចទទួលដឹងព័ត៌មានផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�ននែះបាន។

គោលការណ៍ណែនាំ វិន័យ  និងនីតិវិធីក្នុង កា រ អនុវត្តការ ការពារកុមារមាន សំរាប់  បុគ្គលិករបស់ សុីសុីទាំែងអស់។   មានតែបុគ្គលិកដែែលមានសិទធិ 

និងទទួលសាាែល់ពីថ្នា្នែក់គែប់គែងជាន់ខ្លួុស់របស់សុីសុីអេែហ្វវបះុណ្ណោះះែះទើបអាចមានសិទធិក្នុងការផ្លាាែស់ប្ត�រឬសំរែចិត្តទាក់ទងទៅនឹង

គោលនយោបាយការការពារកុមារនែះបាន។

គោលនយោបាយការពារកុមារ និងគោលការណ៍ពាក់ព័នធនានាដូចជា ក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមារ និងដំណើើរការណ៍ការពារកុមារនឹងតែូវបាន

តែួតពិនិតែយ ឬកែប្រែែែជាថ្មីរៀងរាល់បែំ�ឆ្នែំម្តងបែសិនប្តេើមានការចាំែបាច់។

គោលការណ៍ណែេនាំំសំរាប់អនកឧបតថមភកុមារ

សុីសុីអេែហ្វវទទួលសាាែល់តមែូវការជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្ត

គោលការណ៍ដើើមែបីីគែប់គែងលើើការការពារកុមារពីហានិភ័យនានា

សំរាប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួ្ល�ន។ សុីសុីអេែហ្វវបានផ្ត្តល់គោលការណ៍

ណែនាំយ៉ាាែងលំអិតតាមរយៈគេែហ្វទំព័ររបស់ខ្លួ្ល�នដល់អ្នកឧបត្ថម្ភ 

ដែែលឯកសារមានចំណងជឿើងថ្នា “សេែចក្តីណែនាំស្តីពីអ្នកឧបត្ថម្ភ

ជាមួយសុីសុីអេែហ្វវ” ។  គោលការណ៍ណែនាំរបស់សុីសុីអេែហ្វវក្នុងការ

ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកឧបត្ថម្ភ និងកុមាររួមមានៈ

 • រាល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារ និងអ្នកឧបត្ថម្ភតែូវបានតែួតពិនិតែយ

ដោយបុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវ ហើើយការទំនាក់ទំនងដែែល

មើើលឃើើញថ្នាមិនសមរមែយមួយចំនួនមានដូចជា វបែបីធម៌ 

នយោបាយ ឬសាសនា និងសមាាែរៈដែែលអាចបងើឲ្ែយមាន

បទលើ្មើសតែូវបានហាមឃាត់យ៉ាាែងតឹងរុ�ងមិនអនុញ្ញាាែតឲ្ែយយក

ចូលកម្មវិធីរបស់សុីសុីអេែហ្វវឡើើយ។

 • រាល់ការទសែសនៈកិច្ចរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភតែូវបានរៀបចំទុកជាមុន 

តាមរយៈការិយ៉ាល័យផ្នែ្នែកឧបត្ថម្ភរបស់សុីសុីអេែហ្វវ។

 • អ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់នឹងតែូវបានឆ្ល្លងកាត់ការសមាាែសន៍មុន

ពេែលមកទសែសនៈកិច្ចតែូវអានពី គោលនយោបាយការពារកុមារ 

និងចុះហ្វត្ថលើែខ្ជាលើើក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមាររបស់ 

សុីសុីអេែហ្វវ។

 • ការដើើរកំសាន្តតាមផ្តែសារ ឬទិញឥវាាែន់មិនថ្នាពេែលពែឹក ឬ

ពេែលរសេៀលនៅខ្ជាងកែែការគែប់គែងរបស់សុីសុីអេែហ្វវគឺ

អនុញ្ញាាែតអោយតែកុមារដែែលមានអាយុសមសែបបះុនោ្នែះដែែល

អាចទៅបាន។

 • បុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវនឹងទៅអមជាមួយកំឡុុងពេែល

ទសែសនៈរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ និងកំឡុុងពេែលចែញទៅខ្ជាងកែែ។

 • អ្នកឧបត្ថម្ភ និងកុមារដែែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពែមទាំងក្រីែុម

គែួសាររបស់ពួកគេែមិនអនុញ្ញាាែត្តឲ្ែយធ្វើវើការផ្លាាែស់បី�រលើែខ្លួ

ទំនាក់ទំនងកំឡុុងពេែលទសែសនៈកិច្ចនោះឡើើយ។ 

 • មិនអនុញ្ញាាែតឲ្ែយអ្នកឧបត្ថម្ភអញ្ជើូើញកុមារឬនាំែកុមារទៅឆាែញ 

ពីសហ្វគមន៍របស់ពួកគេែរស់នៅនោះឡើើយ។

១២



ការរាយការណ៍ និង ការឆ្លើូើយតប

ក្នុងករណីមានឧបែបីត្តហើែតុ   មតិយោបល់ ការសងែស័យ ឬការពែួយបារម្ភណមួយក្មេើតឡើើង តែូវតែរាយការណ៍ភាាែមៗដល់ថ្នា្នែក់ដឹកនាំជាន់ខ្លួុស់

របស់សុីសុីអេែហ្វវដើើមែបីីចាប់ផ្្តើមប្តេើកការសេុើបអង្កើើែត។ រាល់ករណីរំលោភបំពាននឹងតែូវបានសេុើបអង្កើើែតយ៉ាាែងយកចិត្តទុកដក់បំផ្តុតតាមនីតិវិធី

ដែែលបានបង្កើើើត។ ការឆ្លើយតបទៅនឹងការពែួយបារម្ភឬការចោទបែកាន់ចំពោះះគ្រោះែែះថ្នា្នែក់ ឬរំលោភបំពាន នៅចុងបញ្ជូ្ចប់គោលការណ៍ណែនាំ

ដែែលបានចែែងតែូវយកមក    អនុវត្តហើើយផ្តោាែតសំខ្ជាន់ទៅលើើផ្តលបែយោជន៍របស់កុមារ សុខ្លួុមាលភាពរបស់កុមារ និងការចូលរួមរបស់កុមារ

ជាចមែបីង។

នៅពេែលកុមារបានរាយការណ៍ពីការពែួយបារម្ភ ឬអះអាងថ្នាមានការរំលោភបំពាន ពួកគេែនឹងតែូវបានការពារចាត់វិធានការយ៉ាាែងតឹងរុ�ងដើើមែបីី

រកដំណ្ណោះះបែកបដោយការគោរព។ គ្មាត់ ឬនាងនឹងតែូវយកចិត្តទុកដក់ដោយមិនមានការស្តីបនោាែស គ្មាត់ ឬនាងនឹងមិនតែូវបានបង្ហែញ

អោយឃើើញពីការមិនជឿឿជាក់ ឬឥរិយ៉ាបថណមួយដែែលធ្វើវើឲ្ែយពួកគេែមានការអេៀនខ្ជាាែស ឬអាមាាែស់នោះឡើើយ។ សុីសុីអេែហ្វវនឹងធ្វើវើការ ជំលើៀស

កុមារចែញពីទីកន្ថែ្លែងដែែលទទួលរងនូវការរំលោភបំពាននោះភាាែមៗដើើមែបីីស្វែវែងរកសេែវាពែយាបាលពីរបួសសា្នែម និងបញ្ជូូ�នទៅកាន់សេែវាដែែល

ទាក់ទងបន្តក្នុងករណីចាំបាច់។ 

ក្នុងករណីមានការចោទបែកាន់បង្ហែញថ្នាគ្មាាែនមូលដ្ឋែនឬមិនពិត នោះនឹងគ្មាាែនវិធានការណមួយនឹងតែូវបានធ្វើវើឡើើងដើើមែបីីបែឆំងទៅនឹងអ្នក

ដែែលតែូវចោទបែកាន់នោះទែ។  

ការចោទបែកាន់ ក្នុងន័យពែយាបាទដល់អ្នកដទៃែបែែស់ចាកពីការពិត ដែែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទែ នឹងមានវិធានការសមសែបតែូវបាន

ធ្វើវើឡើើងភាាែមៗសំរាប់អ្នកដែែលបែពែឹត្តបទឧក្រីែិដឋ។ ការខ្លួកខ្ជានរបស់អ្នកតំណងសុីសុីអេែហ្វវមិនរាយការណ៍ពីករណីសងែស័យថ្នាកុមារតែូវបាន

រំលោភបំពានតែូវបានចាត់ទុកជាអ្នកបែពែឹត្តបទលើ្មើសពែហ្វ្មទណឌ ឬជាលទធផ្តលតែូវបញ្ជូែឈប់ពីការងរ។

បុគ្គលិក និងមន្ត្រី្តែីទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់សុីសុីអេែហ្វវ នឹងតែូវយល់ដឹងពីដំណើើរការរាយការណ៍ការពារកុមារ។ បែធានផ្នែ្នែកការពារកុមារដែែល

ជាជំនួយការរបស់អ្នកគែប់គែងផ្នែ្នែកអនុវត្ត ចែបាប់ការពារកុមារ នឹងទទួលខ្លួុសតែូវក្នុងការផ្តែសពវផ្តែសាយគោលការណ៍ សេុើបអង្កើើែតរាល់ពាកែយបណ្ដឹង

តវាាែទាំងអស់ និងធ្វើវើការបាាែន់បែមាណលើើការចោទបែកាន់ ហើើយចាត់វិធានការសមសែបទៅតាមបែភែទនែពាកែយបណ្ដឹងតវាាែតាមចំណត់ថ្នា្នែក់

ដោយចាប់ផ្្តើមចែញពីករណីដែែលគ្មាាែនសកម្មភាព ការគែប់គែងលើើឥរិយ៉ាបថ ការបែឹកែសាយោបល់ ការបញ្ជូូ�នពាកែយបណ្ដឹងតវាាែបន្តក្នុងការ

ដោះស្ត្រាែែយតាមបែព័នធចែបាប់នៅក្នុងសែុក/បញ្ជូូ�នទៅបះូលីសដោះស្ត្រាែែយ និងការបញ្ជូែឈប់ពីការងរ។

របាយការណ៍ដែែលសងែស័យថ្នាបានបែែសចាកលើើគោលការណ៍នែះ ឬឥរិយ៉ាបថផ្ែសែងទៀតដែែលពាក់ព័នធ អាចធ្វើវើការរាយការណ៍ទៅកាន់អី�មែះែល 

safeguarding@cambodianchildrensfund.org
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កេមសីលធម៌ការពារកុមារ

ឧបសម្ព័ន្ធក១
បុគឺៈគលិក អនកជាប់កិចចសនេយា អនកប្រេ�កេសាយោបល់ និងអនកស័័គេចិតី

ខ្លួ្ញុំ  _________________   (ឈ្មោះាែះ) យល់ពែមអនុវត្តតាមកិច្ចពែមព្រៀែៀងក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមាររបស់អង្គការមូលនិធិកុមារកុមារកមុុជា។

ខៀ�ំន�ង:
 • បែពែឹត្តជាមួយកុមារ និងមនុសែសវ័យក្មេ្មែងបែកប ដោយ

ការគោរពមិនថ្នា ពណ៌សមែបីុរ ភែទ ភាសា ពិការភាព សាសនា 

នយោបាយ ឬជំនឿផ្ែសែងៗ ជាតិសាសន៍ បែវត្តិសង្គម ឬបែភព

ដើើមកំណើើត ឬសាាែនភាពផ្ែសែងៗឡើើយ។

 • ផ្ត្តល់ការសាាែគមន៍ និងបរិសាាែនសុវត្ថិភាពដល់កុមារ មនុសែស

វ័យក្មេ្មែង ឪពុកមាាែយកុមារ គែួសារ អ្នកផ្ត្តល់ការមើើលថែែកុមារ 

បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គែចិត្ត។

 • លើើកទឹកចិត្តដល់កុមារ មនុសែសវ័យក្មេ្មែង គែួសារ ឪពុកមាាែយ

កុមារ អ្នកមើើលថែែកុមារ បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គែចិត្តលើើកឡើើង 

ពីបញ្ញា្ហែដែែលបះះពាល់ដល់ពួកគេែ

 • ជឿៀសវាងការដក់ទណឌកម្មលើើរាងកាយរបស់កុមារជា

ឧបករណ៍ក្នុងការអប់រំដល់កុមារ។  

 • រាយការណ៍ភាាែមៗពីការពែួយបារម្ភ ឬការចោទបែកាន់

ការរំលោភបំពានលើើកុមារសែបតាមដំណើើរនែការរាយការណ៍ 

ការពារកុមាររបស់អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជា។

 • អនុវត្តតាមចែបាប់ការពារកុមារក្នុងតំបន់  ចែបាប់បែទែស និង

ចែបាប់អន្តរជាតិ។

 • ធានាថ្នា នៅពេែលខ្លួ្ញុំកំពុងធ្វើវើការជាមួយកុមារ ឬនៅកែបីែរកុមារ

មានវត្តមានបុគ្គលិកផ្ែសែងទៀតនៅកែបីែរ។

 • សុំការណែនាំពីបែធានរបស់ខ្លួ្ញុំបែសិនប្តេើសកម្មភាពដែែលខ្លួ្ញុំ 

បានធ្វើវើអាចបែែសចាកពីគោលការណ៍។

 • សុំការណែនាំពីបែធានរបស់ខ្លួ្ញុំបែសិនប្តេើខ្លួ្ញុំពាក់ព័នធជាមួយ

សាាែនភាពណមួយដែែលអាចនាំែផ្តលអាក្រីែក់ដល់អង្គការឬ

សាាែប័ន។

 • សុំការណែនាំពីបែធានរបស់ខ្លួ្ញុំបែសិនខ្លួ្ញុំតែូវបានរកឃើើញថ្នា 

ជាប់ពាក់ព័នធបទឧក្រីែិដឋ ឬការចោទបែកាន់ណមួយទៅនឹង

បទលើ្មើស។

ខៀ�ំន�ងមិន:
 • បែើភាសាមិនសមរមែយមួយចំនួននិយ៉ាយទៅកាន់កុមារ ឬ

មនុសែសវ័យក្មេ្មែង ដូចជា បែមាថ រើសអេើង បនោាែសបងាែប់ 

រំលោភបំពាន ឬបែែបផ្ត្ល�វភែទនៅពេែលមានវត្តមានកុមារ ឬ

មនុសែសវ័យក្មេ្មែង។

 • បញ្ជើ្ចែញឥរិយ៉ាបថ ដែែលធ្វើវើឲ្ែយកុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែងមានការ

ខ្ជាាែស់អេៀន អាមាាែស់ មើើលងយ ឬស្តីបនោាែសដែែលចាត់ទុកជា

ការរំលោភបំពានផ្ត្ល�វចិត្តរបស់កុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែងជាដើើម។

 • រៀបការជាមួយមនុសែសដែែលមានអាយុក្រោែែម១៨ឆ្នែំ។

 • បញ្ជើ្ចែញសកម្មភាពបែែបលកិណៈផ្ត្ល�វភែទ ឬចូលរួមសកម្មភាព

ណមួយបែែបផ្ត្ល�វភែទជាមួយកុមារពែមទាំងការបង់ថ្ងៃ្លែសេែវា

ផ្ត្ល�វភែទជាដើើម។

 • បញ្ជើ្ចែញសកម្មភាព តាមបែែបវបែបីធម៌ដែែលមិន   សមរមែយ ឬមិន

ចាំែបាច់ជាមួយកុមារ ដូចជា អោប ថើើប ថ្នា្នែក់ថ្នម ឬបះះពាល់។

 • លើើកលែែងទោស ឬចូលរួមធ្វើវើសកម្មភាពដែែលខ្លួុសចែបាប់ គ្មាាែន

សុវត្ថិភាព ឬរំលោភបំពានកុមារ។

 • រើសអេើងបែឆំងទៅនឹងកុមារ ឬយកចិត្តទុកដក់លើើកុមារមា្នែក់

ជាងកុមារដទៃែទៀត។

 • ចំណយពេែលកែែម៉ោាែងការងរទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ ឬ

មនុសែសវ័យក្មេ្មែងណមា្នែក់ក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការមូលនិធិកុមារ

កមុុជា។

 • នាំកុមារទៅផ្តទះរបស់អ្នក ឬអនុញ្ញាាែតឲ្ែយកុមារទៅផ្តទះរបស់ពួកគេែ

តែមា្នែក់ឯងលុះត្រាែែតែពួកគេែស្ថិតក្នុងសាាែនភាពគ្រោះែែះថ្នា្នែក់បនាាែន់

ណមួយ។

 • ទទួលកុមារឲ្ែយធ្វើវើការតាមផ្តទះ ឬការងរណមួយដែែលពួកគេែ

មិនទាន់គែប់អាយុដែែលបងាែក់ដល់ការសិកែសា អភិវឌ្ែឍ ការ

កំសាន្ត ឬបងើជាហានិភ័យ និងរបួសសា្នែមដល់កុមារ។

 • ជួយធ្វើវើការងរណដែែលកុមារអាចធ្វើវើបានដោយខ្លួ្ល�នឯងដូចជា 

សិិតសាាែងខ្លួ្ល�ន ចូលបនទប់ទឹក ឬផ្លាាែស់ប្ត�រសំលើៀកបំពាក់ឲ្ែយ

កុមារ។

 • គេែងនៅកែបីែរកុមារ លុះត្រាែែតែជាករណីចាំបាច់ បែសិនប្តេើមាន ខ្លួ្ញុំ

នឹងជូនដំណឹងដល់បែធានរបស់ខ្លួ្ញុំតាមដែែលអាចធ្វើវើបាន និង

ធានាថ្នាមានវត្តមានបុគ្គលិកមា្នែក់ទៀតនៅទីនោះ(កំណត់ចំណំ

រាល់សកម្មភាពនែះមិនសំដៅដល់កូនបង្កើើើតរបស់ខ្លួ្ញុំទែ)។

 • ចូលគេែហ្វទំព័ររូបភាពបែែបរំលោភបំពានផ្ត្ល�វភែទរបស់កុមារ។

 • បែើបែព័នធបច្ចែកវិទែយាដូចជា កុំពែយ�ទ័រ ទូរស័ទទដៃែ  វើដើែអូ 

មាាែសុីនថតរូប និងសមាាែរៈផ្ែសែងៗក្នុងគោលបំណងក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ច 

ឬប្តេៀតប្តេៀនលើើកុមារ។

១៤



ការសមាាេត់ និងបញ្ញាាេតិីនៃេការថតរូប

សុីសុីអេែហ្វវ ចាត់ទុកថ្នាការការពារកុមារ គឺជាការងរសំខ្ជាន់បំផ្តុត។ សុីសុីអេែហ្វវ ធ្វើវើការជាមួយមនុសែសគែប់ វ័យជាច្រើែើន ដែែលមានសាាែនភាព

ផ្ែសែងៗគ្មា្នែតាមរយៈ គំរោង និងកម្មវិធីដែែលខ្លួ្ល�នមាន ដើើមែបីីគ្មាំទ្រែដល់ពួកគេែ។ គែប់សាាែនភាពទាំងអស់ ការផ្ត្តល់ព័ត៌មានមានសារៈសំខ្ជាន់បំផ្តុត

នៅពេែលដែែលមានព័ត៌មានគែប់គ្រាែែន់ហើើយកុមារដែែលនៅក្នុងសុីសុីអេែហ្វវនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់នឹងតែូវបានការពារកាន់តែខ្ជាាែំង 

និងបែកបដោយបែសិទធភាព។ ដោយសារតែ ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីការការពារកុមាររបស់សុីសុីអេែហ្វវមានការផ្តែសពវផ្តែសាយដល់អន្តរជាតិ

ពីការ អនុវត្តតាមចែបាប់អន្តរជាតិពាក់ព័នធដូចខ្ជាងក្រោែែមៈ

 • ចែបាប់ការពារភាពឯកជនតាមបែព័នធអនឡាញ ឆ្នែំ២០០៣  កាលីហ្វវ័រញ៉ាាែ សហ្វរដឋអាមើែរិក

 • ចែបាប់ឯកជនភាពឆ្នែំ ១៩៨៨ បែទែទអូស្ត្រាាែែលី

 •  ចែបាប់ការពារទិន្នន័យ ឆ្នែំ១៩៨៨ ចក្រីែភពអង់គេ្លែស

 • សេែចក្តីណែនាំស្តីពីការការពារទិន្នន័យសហ្វគមន៍អឺរៃុប (សេែចក្តីបងាែប់ 95/46/EC)

ការសមាាេត់

បុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវទាំងអស់រួមទាំងអ្នកស្ម័គែចិត្ត ភ្ញៀវ និងអ្នកដែែលជាប់ពាក់ព័នធក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពផ្ែសែងៗសុទធតែមានតួនាទី

ចែែករំលែែកព័ត៌មានពីការការពារកុមាររបស់សុីសុីអេែហ្វវ។    សុីសុីអេែហ្វវ មានសមត្ថភាពក្នុងការចែែករំលែែកព័ត៌មាន និងអនុញ្ញាាែតឲ្ែយបែើបែែស់

រូបថត វើដើែអូ ឬវិធីសាសែ្តសែដើៀងគ្មា្នែតាមកិច្ចពែមព្រៀែៀង និងលកិខ្លួណឌដែែលចែែងដូចខ្ជាងក្រោែែម។

ខៀ�ំសនេយាថាៈ�
 • ទទួលសាាែល់ពីតមែូវការរបស់សុីសុីអេែហ្វវ ក្នុងការរកែសាទុករាល់ទិន្ន័យ និងព័ត៌មានសំខ្ជាន់ៗដែែលទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិក អង្គការ ខ្លួ្ល�នឯង 

និងភាគីដែែលពាក់ព័នធ ហើើយខ្លួ្ញុំទទួលសាាែល់ពីកាតពវកិច្ចផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�នក្នុងការរកែសាការសមាាែត់ព័ត៌មានទាំងនែះ។

 • កំឡុុងពេែល និងបនាាែប់ពីការចូលរួមរបស់ខ្លួ្ញុំនៅ សុីសុីអេែហ្វវ ខ្លួ្ញុំអាចកាាែយជាអ្នកដែែលរកែសាព័ត៌មានសមាាែត់ ឧទាហ្វរណ៍ ព័ត៌មានទាក់ទង 

នឹងផ្នែ្នែកហ្វិរញ្ជូញវត្ថុ បុគ្គលិក គំរោង ផ្នែែនការ ឬបញ្ញា្ហែផ្ែសែងៗរបស់សុីសុីអេែហ្វវ។ ខ្លួ្ញុំសនែយាថ្នា នឹងរកែសាព័ត៌មានរបស់សុីសុីអេែហ្វវដែែលខ្លួ្ញុំបាន 

ដឹង ឬរកឃើើញខ្លួ្ញុំតែូវរកែសាការសមាាែត់ និងបែើវាយ៉ាាែងយកចិត្តទុកដក់បំផ្តុត និងមិនបង្ហែញឲ្ែយ

 • ខ្លួុសពីធម្មតាបែសិនប្តេើមិនមានករណីចាំបាច់របស់ខ្លួ្ញុំជាមួយសុីសុីអេែហ្វវដោយគ្មាាែនក្នុងកិច្ចពែមព្រៀែៀង។

 • នៅពេែលខ្លួ្ញុំកាាែយជាភាគីទីបីដែែលដឹងព័ត៌មានពាក់ព័នធ ឬជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអង្គការ បុគ្គល និងឯកជនជាមួយ

 • សុីសុីអេែហ្វវខ្លួ្ញុំសនែយាថ្នា នឹងរកែសាព័ត៌មានសមាាែត់ មិនបង្កើើើត ឬស្វែវែងរកព័ត៌មាន និងបែើបែែស់សមាាែរៈណដោយគ្មាាែនការអនុញ្ញាាែតតែឹមតែូវ 

ពីសុីសុីអេែហ្វវ។

 • បែសិនប្តេើខ្លួ្ញុំ ចង់សរសេែរព័ត៌មានណមួយពីសុីសុី    អេែហ្វវក្នុងគោលបំណងផ្តែសពវផ្តែសាយ ចងក្រីែងជាឯកសារបង្រៀែៀន ឬសកម្មភាព

សែដើៀងគ្មា្នែដែែលមានការបះះពាល់ ឬផ្តលមិនលិដល់សុីសុីអេែហ្វវ ខ្លួ្ញុំនឹងស្វែវែងរកកិច្ចនូវពែមព្រៀែៀងជាលាយលកិណ៍ជាអកែសរជាក់លាក់ 

ពីបុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវដែែលបង្ហែញពីព័ត៌មានតែឹមតែូវតាមតមែូវការចែបាប់ដែែលបានកំណត់ចែបាស់លាស់។
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ការថតរូប និងប្រើេើប្រាេេស់វើដេេអូ

 • មុនពេែលថតរូប ឬសរសេែររឿងរាាែវរបស់កុមារណមា្នែក់សំរាប់គោលបំណងទាក់ទងទៅនឹងការងរ ខ្លួ្ញុំនឹងធ្វើវើការវាយតម្លៃ្លែ និងអនុវត្ត 

តាមបែពៃែណីក្នុងតំបន់យ៉ាាែងតឹងរុ�ងចំពោះះការផ្តលិតរូបភាពផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�នឡើើងវិញ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិន ថតរូបដោយគ្មាាែនការយល់ពែមជាមុនពីបុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវ ដក់ឈ្មោះាែះនាយបែតិបត្តិ បែធានកម្មវិធី ឬបែធានសាខ្ជា 

នោះឡើើយ។

 • កិច្ចពែមព្រៀែៀងដែែលខ្លួ្ញុំសេ្នើសុំថតរូប ឬថតជាសារ សមើ្លែងរបស់នរណមា្នែក់នឹងតែូវពិចារណ និងរៀបចំទុកជាមុនពែមទាំងបញ្ញាាែក់យ៉ាាែង

ចែបាស់ពី លទធផ្តលសមាាែរៈដែែលនឹងតែូវបែើបែែស់។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងផ្ត្តល់ការគោរពសេែចក្តីថ្ងៃ្លែថ្ន�រដល់អ្នកដែែលខ្លួ្ញុំសុំសេ្នើថតរូប ឬថតជាសារសមើ្លែងដោយផ្លាាែល់។

 • ខ្លួ្ញុំធានាថ្នា រូបថត ឬវើដើែអូរបស់កុមារដែែលខ្លួ្ញុំបានថតមានសមើ្លៀកបំពាក់សមរមែយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិនថតរូប ឬពែយាយ៉ាមចូលទៅថតរូបនៅកន្ថែ្លែងដែែលគ្មាាែនការអនុញ្ញាាែត ឬមិនតែូវឲ្ែយដឹង និងគ្មាាែនសិទធិឲ្ែយចូលថតរូបនៅ កន្ថែ្លែងគេែង 

កន្ថែ្លែងងូតទឹក ឬនៅពេែលដែែលកុមារកំពុងតែមានទុកិពែួយនោះឡើើយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិនចំណយពេែលថតសមើ្លែង ឬវើដើែអូដែែលសេ្នើឡើើងតាមបែែបផ្ត្ល�វភែទរបស់កុមារនោះឡើើយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិនបែើរូបភាពជាសាធារណៈ(blog) ក្នុងគោលបំណងក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចដោយគ្មាាែនការសេ្នើសុំការអនុញ្ញាាែតពីសុីសុីអេែហ្វវមុននោះឡើើយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងធានាថ្នា ឈ្មោះាែះឯកសារមិនបង្ហែញឲ្ែយដឹងពីព័ត៌មាន និងអត្តសញ្ញាាែណរបស់កុមារនៅពេែលបញ្ជូូ�នទៅបែព័នធអេែឡុិចតែូនិច។  

ខ្លួ្ញុំបានអាន យល់ពីតមែូវការរបស់សុីសុីអេែហ្វវ និងសនែយាអនុវត្តតាមតមែូវការដែែលបានរៀបរាប់ខ្ជាងលើើ។

គោលការណ៍ន្តើេះបានចុះហតថលើេខាជាផ្តូ�វការណ៍ដោយ បុគឺៈគលិកទាំៈំងអស់ អនកជាប់កិចចសនេយា 
អនកប្រេ�កេសា និងអនកស័័គេចិតីរបស់សុីសុីអេហ្វ 

ខ្លួ្ញុំធានាអះអាង ថ្នាខ្លួ្ញុំបានអាន និងយល់ពីអង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជាៈ 

 • គោលនយោបាយការពារកុមារ

 • កេមសីលធម៌ការពារកុមារ

ខ្លួ្ញុំយល់ពែមអនុវត្តតាមគោលការណ៍ និងក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមារ។  ខ្លួ្ញុំយល់ថ្នា ការបែពែឹត្តដែែលបែែស់ចាកពីគោលការណ៍ឬក្រីែមសីលធម៌

ការពារកុមារអាចនឹងផ្ត្តល់ផ្តលមិនលិ និងបញ្ជូែឈប់ការងររបស់ខ្លួ្ញុំពីសុីសុីអេែហ្វវ។ ខ្លួ្ញុំយល់ថ្នា ការបែពែឹត្តដែែលបែែស់ចាក់ពីគោលការណ៍ ឬ

ក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមារជាលទធផ្តលជាប់ពីបទឧក្រីែិដឋ។

ខ្លួ្ញុំយល់ពីទំនួលខ្លួុសតែូវរបស់ខ្លួ្ញុំក្នុងនាមជាបុគ្គលិកដែែលបំរើការងរជាមួយអង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជាខ្លួ្ញុំយល់ពីផ្តលបែយោជន៍រួម និង

ជឿៀសវាងការបែពែឹត្ត 

សកម្មភាពឬឥរិយ៉ាបថដែែលបងើអោយមានការរំលោភបំពាន ក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចលើើកុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែង។

ខ្លួ្ញុំយល់ពែម អោយអង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជាធ្វើវើការសេុើបអង្កើើែតចំពោះះតមែូវការចាំបាច់ ដូចជាលិខ្លួិតថ្កោាែលទោស អ្នកធានា។ 

ខ្លួ្ញុំសូមអះអាងថ្នា ខ្លួ្ញុំមានឆ្លនទៈដើើមែបីីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដែលសីីពីការការពារកុមាររបស់អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជា។

ឈ្មោះាែះៈ    _______________________________

តួនាទីៈ     ______________________________

ហ្វត្ថលើែខ្ជាៈ _____________________________

ថ្ងៃៃែទី ខែ ឆ្នែំៈ _____________________________

១៦



ឧបសម្ព័ន្ធក២
សំរាប់ភ្ញៀៀ�វ

ខ្លួ្ញុំ  _________________   (ឈ្មោះាែះ) យល់  ពែមអនុវត្តតាម  កិច្ចពែមព្រៀែៀងក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមាររបស់អង្គការមូលនិធិកុមារកុមារកមុុជា។

ខៀ�ំន�ង:
 • បែពែឹត្តជាមួយកុមារ និងមនុសែសវ័យក្មេ្មែងបែកបដោយការគោរពដោយមិនថ្នា  ពណ៌សមែបីុរ ភែទ ភាសា ពិការភាព សាសនា 

នយោបាយ ឬ ជំនឿផ្ែសែងៗ ជាតិសាសន៍ បែវត្តិសង្គម ឬបែភពដើើមកំណើើត ឬសាាែនភាពផ្ែសែងៗឡើើយ។

 • ផ្ត្តល់ការសាាែគមន៍ និងបរិសាាែនសុវត្ថិភាពដល់កុមារ មនុសែសវ័យក្មេ្មែង ឪពុកមាាែយកុមារ គែួសារ អ្នកផ្ត្តល់ការមើើលថែែកុមារ 

បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គែចិត្ត។

 • លើើកទឹកចិត្តដល់កុមារ មនុសែសវ័យក្មេ្មែង គែួសារ ឪពុកមាាែយកុមារ អ្នកមើើលថែែកុមារ បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គែចិត្តលើើកឡើើង 

ពីបញ្ញា្ហែដែែលបះះពាល់ដល់ពួកគេែ។

 • ជឿៀសវាងការដក់ទណឌកម្មលើើរាងកាយរបស់កុមារជាឧបករណ៍ក្នុងការអប់រំដល់កុមារ។

 • រាយការណ៍ភាាែមៗពីកាពែួយបារម្ភឬការចោទបែកាន់ពីការរំលោភបំពានលើើកុមារសែបតាមដំណើើរការណ៍រាយការណ៍ការពារកុមារ 

របស់អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជា។

 • អនុវត្តតាមចែបាប់ការពារកុមារក្នុងតំបន់ បែទែស និងអន្តរជាតិ

ខៀ�ំន�ងមិន:
 • បែើភាសាមិនសមរមែយមួយចំនួន និយ៉ាយទៅកាន់កុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែង ដូចជា បែមាថ រើសអេើង បនោាែសបងាែប់រំលោភបំពាន ឬបែែប

ផ្ត្ល�វភែទនៅពេែលមានវត្តមានកុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែង។

 • បញ្ជើ្ចែញឥរិយ៉ាបថ ដែែលធ្វើវើឲ្ែយកុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែងមានការខ្ជាាែសអេៀន អាមាាែស់ មើើលងយ ឬស្តីបនោាែសដែែលចាត់ទុកជាការរំលោភ

បំពានផ្ត្ល�វចិត្តរបស់កុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែង។

 • បញ្ជើ្ចែញសកម្មភាពបែែបលកិណៈផ្ត្ល�វភែទ ឬចូលរួមសកម្មភាពណមួយបែែបផ្ត្ល�វភែទជាមួយកុមារពែមទាំងការបង់សេែវា ផ្ត្ល�វភែទជាដើើម។

 • បញ្ជើ្ចែញសកម្មភាពតាមបែែបវបែបីធម៌ដែែលមិនសមរមែយ ឬមិនចាំែបាច់ជាមួយកុមារ ដូចជា អោប ថើើប ថ្នា្នែក់ថ្នម ឬ បះះពាល់។

 • លើើកលែែងទោសឲ្ែយ ឬចូលរួមធ្វើវើសកម្មភាពដែែលខ្លួុសចែបាប់ គ្មាាែនសុវត្ថិភាព ឬរំលោភបំពានជាមួយ កុមារ។

 • រើសអេើងបែឆំងទៅនឹងកុមារ ឬយកចិត្តទុកដក់លើើកុមារមា្នែក់ជាងកុមារដទៃែទៀត។

 • ចំណយពេែលខ្ជាងកែែម៉ោាែងការងរទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ ឬមនុសែសវ័យក្មេ្មែងណមា្នែក់ក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការមូលនិធិកុមារកមុុជា។

 • ទទួលកុមារឲ្ែយធ្វើវើការតាមផ្តទះ ឬការងរណមួយដែែលពួកគេែមិនទាន់គែប់អាយុដែែលបងាែក់ដល់ការ សិកែសា អភិវឌ្ែឍ ការកំសាន្ត ឬ 

បងើជាហានិភ័យ និងរបួសសា្នែមដល់កុមារ។

 • ជួយធ្វើវើការងរណដែែលកុមារអាចធ្វើវើបានដោយខ្លួ្ល�នឯងដូចជា សិិតសាាែងខ្លួ្ល�ន ចូលបនទប់ទឹក ឬផ្លាាែស់ប្ត�រ សមើ្លៀកបំពាក់ឲ្ែយកុមារ។

 • ចូលគេែហ្វទំព័ររូបភាពបែែបរំលោភបំពានផ្ត្ល�វភែទរបស់កុមារ។

 • បែើបែព័នធបច្ចែកវិទែយាដូចជា កុំពែយ�ទ័រ ទូរស័ទទដៃែ វើដើែអូ មាាែសុីនថតរូប និងសមាាែរៈផ្ែសែងៗក្នុងគោលបំណងក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ច  

ឬប្តេៀតប្តេៀនលើើកុមារ។

ការសមាាេត់ និងបញ្ញាាេតិីនៃេការថតរូប

សុីសុីអេែហ្វវចាត់ទុកថ្នា ការការពារកុមារគឺជាការងរសំខ្ជាន់បំផ្តុត។ សុីសុីអេែហ្វវ ធ្វើវើការជាមួយមនុសែសគែប់វ័យជាច្រើែើនដែែលមានសាាែនភាព 

ផ្ែសែងៗគ្មា្នែតាមរយៈ គំរោង និងកម្មវិធីដែែលខ្លួ្ល�នមានដើើមែបីីគ្មាំទ្រែដល់ពួកគេែ។ គែប់សាាែនភាពទាំងអស់ ការផ្ត្តល់ព័ត៌មានមានសារៈសំខ្ជាន់បំផ្តុត

នៅពេែលដែែលមានព័ត៌មានគែប់គ្រាែែន់ ហើើយកុមារដែែលនៅក្នុងសុីសុីអេែហ្វវនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ និងតែូវបានការពារកាន់តែខ្ជាាែំង 

បែកបដោយបែសិទធភាព។ ដោយសារតែព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីការការពារកុមាររបស់សុីសុីអេែហ្វវមានការផ្តែសពវផ្តែសាយដល់អន្តរជាតិពី

ការអនុវត្តតាមចែបាប់អន្តរជាតិពាក់ព័នធដូចខ្ជាងក្រោែែមៈ
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 • ចេបាប់ការពារភ្នាពឯកជំនតាមប្រេព័ន្ធអនឡាញឆ្នាំាេំ២០០៣ កាលីហ្វ័រញ៉ាាេ សហរដឋអាមេេរិក

 • ចេបាប់ឯកជំនភ្នាពឆ្នាំាេំ ១៩៨៨ ប្រេទេេសអូស្ត្រាាេេលី

 • ចេបាប់ការពារទិននន័យឆ្នាំាេំ ១៩៨៨ ចកេភពអង់គ្លេូេស

 • សេចកីីណែេនាំំសីីពីការការពារទិននន័យសហគឺៈមន៍អៈរុុប (សេចកីីបងាាេប់ 95/46/EC)

តាមរយៈការរៀបរាប់ខ្ជាងលើើសុីសុីអេែហ្វវសេ្នើសុំអោយភ្ញៀវទាំងអស់ទទួលបនទុកក្នុងការចែែករំលែែកព័ត៌មានស្តីពីការការពារកុមាររបស់យើើង។  

សមត្ថភាពរបស់សុីសុីអេែហ្វវគឺចែែករំលែែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកនិងអនុញ្ញាាែតឱ្ែយអ្នកកត់ត្រាែែដំណើើរទសែសនកិច្ចរបស់អ្នកជាមួយនឹងរូបថត ឬវើដើែអូ

ឬវិធីសាសែ្តសែដើៀងគ្មា្នែអាសែ័យលើើកិច្ចពែមព្រៀែៀងរបស់អ្នកជាមួយនឹងលកិខ្លួណឌដែែលបានចែែងដូចខ្ជាងក្រោែែម។

ការថតរូប

សុីសុីអេែហើវែ ពេែញចិត្តនិងជឿឿទុកចិត្តមានកមែិតក្នុងការអនុញ្ញាាែតអោយយើើងចូលទៅក្នុងកន្ថែ្លែងដែែលអ្នកផ្ែសែងទៀតមិនតែូវបានសាាែគមន៍ ឬ

អនុញ្ញាាែតអោយចូល។ យើើងតែូវគោរពលើើការជឿឿទុកចិត្តហើើយកុំបំពានលើើការជឿឿទុកចិត្តនែះ។ ដូចគ្មា្នែនឹងភ្ញៀវដែែលមកលើែងណមួយគែួសារ 

គឺតែូវបានសាាែគមន៍ និងការកត់ត្រាែែនែការមកលើែងរបស់ពួកគេែដោយរួមបញ្ជូ្ច�លទាំងការបែើបែែស់កាយវិការសមរមែយ និងអារម្មណ៍លិៗដើើមែបីី

ជឿៀសវាងការលំបាកក្មេើតឡើើងនៅជុំវិញទីកន្ថែ្លែងនោះ សុីសុីអេែហ្វវសេ្នើអោយភ្ញៀវទាំងអស់បែើបែែស់កមែិតដូចគ្មា្នែនៅពេែលពួកគេែទៅលើែងគែួសារ

របស់ខ្លួ្ល�ន។  សុីសុីអេែហ្វវទាមទារអោយភ្ញៀងទាំងអស់គោរព និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែើបែែស់ព័ត៌មានផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�ន និងរូបថត

របស់ភាពបុគ្គលដែែលបានចែែងខ្ជាងលើើផ្តងដែែរ។

សូមអានកិចចព្រេមព្រៀេៀងទាំៈំងអស់ខាងក្រោេេមហើើយចុះហតថលើេខាលើើកិចចព្រេមព្រៀេៀងរបស់អនកនៅកន្លែូេងដេលបានបញ្ញាាេក់។

ការសមាាេត់

ខៀ�ំសនេយាថាៈ�
 • ទទួលសាាែល់ពីតមែូវការរបស់សុីសុីអេែហ្វវក្នុងការរកែសាទុករាល់ទិន្ន័យ និងព័ត៌មានសំខ្ជាន់ៗដែែលទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិក អង្គការ 

ខ្លួ្ល�នឯង និងភាគីដែែលពាក់ព័នធហើើយខ្លួ្ញុំទទួលសាាែល់ពីកាតពវកិច្ចផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�នក្នុងការរកែសាការសមាាែត់ទាំងនែះ។

 • កំឡុុងពេែល និងបនាាែប់ពីការចូលរួមរបស់ខ្លួ្ញុំនៅសុីសុីអេែហ្វវ ខ្លួ្ញុំអាចកាាែយជាអ្នកដែែលរកែសាព័ត៌មានសមាាែត់ 

ឧទាហ្វរណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងហ្វិរញ្ជូញវត្ថុរបស់សុីសុីអេែហ្វវ បុគ្គលិក គំរោង ផ្នែែនការ ឬបញ្ញា្ហែនានា។ ខ្លួ្ញុំសនែយាថ្នា នឹងរកែសាព័ត៌មានរបស់ 

សុីសុីអេែហ្វវដែែលខ្លួ្ញុំបានដឹងឮ ឬរកឃើើញខ្លួ្ញុំនឹងរកែសាការសមាាែត់បំផ្តុត និងមិនលាតតែដងឬបែើបែែស់ព័ត៌មានលើើសពីធម្មតា 

និងចាំបាច់ក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួ្ញុំជាមួយសុីសុីអេែហ្វវដែែលគ្មាាែននៅក្នុងកិច្ចព្រៀែៀងរបស់សុីសុីអេែហ្វវ។

 • នៅពេែលខ្លួ្ញុំកាាែយជាភាគីទីបីដែែលដឹងព័ត៌មានពាក់ព័នធទៅនឹងអង្គការបុគ្គលផ្ែសែងទៀតជាមួយសុីសុីអេែហ្វវ ខ្លួ្ញុំសនែយារកែសាព័ត៌មានសមាាែត់ 

និងមិនបង្កើើើត ឬស្វែវែងរកព័ត៌មានហើើយបែើបែែស់សមាាែរៈណមួយដោយគ្មាាែនការអនុញ្ញាាែតជាក់លាក់ពីសុីសុីអេែហ្វវ។

 • បែសិនប្តេើខ្លួ្ញុំ ចង់សរសេែរព័ត៌មានអវីមួយអំពីសុីសុីអេែហ្វវដើើមែបីីផ្តែសពវផ្តែសាយ ចងក្រីែងជាឯកសារបង្រៀែៀនពីសកម្មភាពនានា ឬការបះះពាល់ 

ឬសកម្មភាពសែដើៀងគ្មា្នែខ្លួ្ញុំនឹងស្វែវែងរកកិច្ចពែមព្រៀែៀងជាក់លាក់ចែញពីសុីសុីអេែហ្វវដែែលមានជា 

លាយលាក់ជាអកែសរចែញពីបុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវ។ ខ្លួ្ញុំនឹងបង្ហែញពីការទទួលខ្លួុសតែូវដោយចែបាប់ជាកំហ្វិត។

១៨



ការថតរូប និងប្រើេើប្រាេេស់វើដេេអូ

 • មុនពេែលថតរូប ឬភាពយន្តពីកុមារសំរាប់គោលបំណងដែែលទាក់ទងទៅនឹងការងរខ្លួ្ញុំ នឹងធ្វើវើការបាាែន់បែមាណ និងអនុវត្តតាម 

បែពៃែណីក្នុងតំបន់ ឬការហាមតឹងរុ�ងពីការបោះះពុម្ភផ្តែសាយរូបភាពផ្លាាែល់ខ្លួ្ល�ន។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិនថតរូបដោយគ្មាាែនការយល់ពែមជាមុនពីបុគ្គលិករបស់សុីសុីអេែហ្វវ និងដក់ឈ្មោះាែះនាយកបែតិបត្ត បែធានកម្មវិធី 

បែធានសាខ្ជា ឬមន្ត្រី្តែីផ្នែ្នែកឧបត្ថម្ភនោះឡើើយ។

 • កិច្ចពែមព្រៀែៀងដែែលខ្លួ្ញុំសេ្នើសុំថតរូប ឬថតជាសារសមើ្លែងរបស់នរណមា្នែក់នឹងតែូវពិចារណ និងរៀបចំទុកជាមុនពែមទាំងបញ្ញាាែក់យ៉ាាែង

ចែបាស់ពីលទធផ្តលសមាាែរៈដែែលនឹងតែូវបែើបែែស់។

 • ការថតរូបនិងការថតវើដើែអូរបស់ខ្លួ្ញុំនឹងតែូវបានកំណត់កមែិតចាំបាច់គែប់គ្រាែែន់សំរាប់ការចងចាំនែទសែសនៈកិច្ចរបស់ខ្លួ្ញុំ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងផ្ត្តល់ការគោរពសេែចក្តីថ្ងៃ្លែថ្ន�រដល់អ្នកដែែលខ្លួ្ញុំសុំសេ្នើថតរូប ឬថតជាសារសមើ្លែងដោយផ្លាាែល់។

 • ខ្លួ្ញុំធានាថ្នា រូបថត ឬវើដើែអូរបស់កុមារដែែលខ្លួ្ញុំបានថតមានសមើ្លៀកបំពាក់សមរមែយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិនថតរូប ឬពែយាយ៉ាមចូលទៅថតរូបនៅកន្ថែ្លែងដែែលគ្មាាែនការអនុញ្ញាាែតឬមិនតែូវឲ្ែយដឹងនិងគ្មាាែនសិទធិឲ្ែយចូលថតរូបនៅកន្ថែ្លែងគេែង 

កន្ថែ្លែងងូតទឹក ឬនៅពេែលដែែលកុមារកំពុងតែមានទុកិពែួយនោះឡើើយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិនចំណយពេែលថតសមើ្លែងឬវើដើែអូដែែលសេ្នើឡើើងតាមបែែបផ្ត្ល�វភែទរបស់កុមារនោះឡើើយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងមិនបែើរូបភាពជាសាធារណៈ(blog)ក្នុងគោលបំណងក្មេែងបែវ័ញ្ជូ្ចដោយគ្មាាែនការសេ្នើសុំការអនុញ្ញាាែតពីសុីសុីអេែហ្វវជាមុននោះឡើើយ។

 • ខ្លួ្ញុំធានាថ្នា រូបថតរបស់ខ្លួ្ញុំបង្ហែញពីភាពស្មោះាែះតែង់ ការពិតនៅក្នុងបរិបទ។

 • នៅពេែលបែើព័ត៌មានដែែលទាក់ទងទៅនឹងសុីសុីអេែហ្វវលើើបែព័នធផ្តែសពវផ្តែសាយសង្គម ខ្លួ្ញុំនឹងតែូវតែការពារភាពឯកជន ឬ បុគ្គលរបស់ 

សុីសុីអេែហ្វវ។ ខ្លួ្ញុំនឹងមិនផ្តែសពវផ្តែសាយពីអាស័យដ្ឋែនក៏ដូចជាឈ្មោះាែះពិត និងបែវត្តិបញ្ញា្ហែរបស់កុមារដែែលជាសិសែសសុីសុីអេែហ្វវនោះឡើើយ។

 • ខ្លួ្ញុំនឹងធានាថ្នា ឈ្មោះាែះឯកសារមិនបង្ហែញឲ្ែយដឹងពីព័ត៌មាន និងអត្តសញ្ញាាែណរបស់កុមារនៅពេែលបញ្ជូូ�នទៅបែព័នធអេែឡុិចតែូនិច។

ខៀ�ំបានអាន យល់ និងសនេយាអនុវតីតាមការណែេនាំំខាងលើើ។

គោលការណ៍បានចុះហតថលើេខាដោយភ្ញៀៀ�វរបស់សុីសុីអេហ្វ។ 

ខៀ�ំធានាំអះអាងថាៈ បានអាននិងយល់ដ�ងពីអងគការមូលនិធិកុមារកម្ព�ជា�

 • គោលនយោបាយការពារកុមារ និង

 • កេមសីលធម៌ការពារកុមារ 

ខ្លួ្ញុំយល់ពែមអនុវត្តតាមគោលការណ៍ក្រីែមសីលធម៌ការពារកុមារ។

ឈ្មោះាែះៈ    _______________________________

ហ្វត្ថលើែខ្ជាៈ _____________________________

ថ្ងៃៃែទី ខែ ឆ្នែំៈ _____________________________
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នរណាអាច 
រាការណ៍បាន

រាយការណ៍
នៅពើេលណា?

តើើន�ងមានអ្វី
ក្មេើតឡើើង

លទ្ធផ្តលដេល
អាចក្មេើតមានឡើើង

តើើរាយការណ៍
ទៅនរណា?

រាយការណ៍ពីអ្វី?

អាចទំនាក់ទំនងមកអ្នក គែប់ គែង   ផ្នែ្នែក អនុវត្តចែបាប់  និង បែធាន ផ្នែ្នែកការពារកុមារ  ដើើមែបីី សុំ ការ ណែ នាំ បានគែប់ ពេែល ។ មតិយោបល់និងការពិគ្រោះែែះយោបល់ 

សមសែប និងតែូវផ្ត្តល់ ដោយផ្លាាែល់តាម  ដែែលអាច ធ្វើវើទៅ បាន  សំរាប់  អ្នកជាប់ពាក់ព័នធដើើមែបីីការពារឯកជនភាព និងរកែសាការសមាាែត់។

កុមារ /មនុសេសវ័យក្មេ័េង ឪពុក-មាាេយ  /មនុសេស ពើេញវ័យ
បុគឺៈគលិក  អុនកស័័គេចិតី 

ឬ អនកដេលជាប់ពាក់ព័ន្ធ១
ការចោទប្រេកាន់ទាំៈក់ទងទៅនិងការរំលោភបំពានលើើកុមារតាមរយ�ការអងើេេត  ឬសងេស័យ ថាៈ មាន

ការប្រេព្រេ�តី   ប្រាេេសចាកពីគោលការណ៍ការពារកុមារ  និង កេមសីល ធម៌ ។

របាយការណ៍គឺៈួរតែេត្រូេ�វរាយការណ៍�

safeguarding@
cambodianchildrensfund.org

រាល់ការចោទប្រេកាន់រំលោភបំពានកុមារ 

សុវតថិភ្នាព  ឬ សុខុមាលភ្នាពរបស់កុមារត្រូេ�វ

រាយ ការណ៍ទៅ ប្រេធានផ្នែនេកការពារកុមារ 

មន្ត្រីីេីការពារកុមារ អនកគេប់គេងសាខា 

ឬ សមាជំិកណាមួយរបស់អនក 

គេប់គេងជាន់ខ្ពស់។ 

សាាេនភ្នាព និងរាល់ព័ត៌មាននិងត្រូេ�វបានវាយតម្លៃូេភ្នាាេមៗ។ ការសុើបអងើេេត និងរបាយការណ៍សមាាេត់ន�ង
ត្រូេ�វបានធ្វើ្វើឡើើងដោយអនុវតីតាមគោលការណ៍ ឬបរិបទចេបាប់កន�ងស្រ្តេុក/ប្រេទេេសដេលមាន។ នាំយកប្រេតិបតីិ និង

ប្រេធានផ្នែនេកការពារកុមាររបស់សុីសុីអេហ្វ ត្រូេ�វបានកត់សំគាំល់ជានិចច។ អនកគេប់គេងផ្នែនេកអនុវតីចេបាប់ និង
ទទួលខុសត្រូេ�វកន�ងការពិនិតេយមេើលលើើការសុើបអងើេេត។

 ការសុើបអងើេេត និងរបាយការណ៍ សំងាត់ ត្រូេ�វធ្វើ្វើ និងអនុវតីន៍ តាម គោលការណ៍ដេលបានចែេងកន�ង បរិបទចេបាប់ តំបន់/
ប្រេទេេស។ នាំយកប្រេតិបតីិ របស់ សុីសុី អេហ្វ  និងប្រេធានផ្នែនេក ការពារ កុមារ ត្រូេ�វកត់សំគាំល់លើើករណីន្តើេះ។  

អនកគេប់គេងខាងផ្នែនេក អនុវតីន៍ ចេបាប់ ការ ពារកុមារ មានតួនាំទីកន�ងការ សុើបអងើេេតទៅលើើករណីន្តើេះ។

 បញ្ញាាេបទឧកេិដឋ ឬ របាយ

ការណ៍  ការ ពារ កុមា រត្រូេ�វបាន

បំពើេញនិងបញ្ចូ�ន ទៅបះូលីស 

ឬអងគភ្នាពការកុមារ។

សុវតថិភ្នាពរបស់

ជំនរងគ្រោះេេះ និង អនក ត្រូេ�វ

បានចោទប្រេកាន់  ត្រូេ�វបាន

វាយ តម្លៃូេ  និង     ឆ្លើូើយតប។

ការប្រេព្រេ�តីប្រាេេសចាកពី

គោលការណ៍  និងកេមសីលធម៌

ការ ពារ កុមារ  អាចជា លទ្ធ ផ្តល    

ត្រូេ�វ បញ្ចេឈប់  ពី កា រ ងារបនាំាេប់ពី

ការវាយតម្លៃូេ។

ឧបសម្ព័ន្ធកខ

កេមសីលធម៌ការពារកុមារ

២

៣

៤

៦

៥

រួយបារមភ ការចោលប្រេកាន់ ឬរំលោភបំពានត្រូេ�វរាយការណ៍   ២៤  ម៉ោាេង ឬកាន់ តែេ 

ឆ្នាំប់ តាម ដេលអាចធ្វើ្វើទៅបាន។

២០





គោល 
នយោបាយ 
ការពារកុមារ


