ប្រវត្តិ
ភស្តុតាងពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន 14 អំពីបរិបទ ការគំរាមកំហែង និងទស្សនវិស័យរបស់កុមារអំពីការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើ
កុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត

zz
កុមារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យនៅលើបណ្ដាញអីុនធឺណិត

ដូចគ្នានឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែលកុមាររស់នៅដែរ បរិស្ថានឌីជីថលបានធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យពីការកេងប្រវ័ញ្ច
និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

zz
ចំនួនមិនត្រូវបានដឹងប្រាកដ

ដោយសារខ្វះភស្តុតាង វាគឺជាការលំបាកមួយក្នុងការវាយតម្លៃអំពីវិសាលភាព និងចរិកលក្ខណៈនៃបទល្មើសនេះ ឬកំណត់ថាតើ
អ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសនានាអាចធ្វើបានដើម្បីបង្ការវា។ បញ្ហានេះបានកំហិតលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់
និងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

zz
រូបភាពច្បាស់នៃវិសាលភាព និងលក្ខណៈនៃការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារគឺជាតម្រូវការចាំបាច់។
ដោយយោងតាម WeProtect Global Alliance Global Threat Assessment នៅឆ្នាំ 2018 និងការចង់ស្វែងយល់
អោយបានស៊ីជម្រៅអំពីឥទ្ធិពលនៃការវិនិយោគដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន the Fund to End Violence Against Children
បានសម្រេចវិនិយោគ លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានភស្តុតាង ។

zz
ភស្តុតាងនឹងត្រូវបានប្រមូល
គំម្រោង Disrupting Harm នឹងប្រមូលភស្តុតាងថ្មីៗ និងជាក់លាក់អំពីវិសាលភាព និងលក្ខណៈនៃការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 14 នៅតំបន់អាហ្រ្វិកភាគខាងត្បូង និងភាគខាងកើត
និងតំបន់អាស៊អា
ី គ្នេយ៍។

zz
នៅក្នុង តំបន់អាហ្រ្វិកភាគខាងត្បូង និងភាគខាងកើត គម្រោងនឹងសហការជាមួយនឹង:

ប្រទេសអេត្យូពី ប្រទេសកេនយ៉ា ប្រទេសម៉ូសំប៊ិក ប្រទេសណាមីប៊ី ប្រទេសរវ៉ាន់ដា ប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ប្រទេសតង់សានី
និងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា។

zz
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គម្រោងនឹងសហការជាមួយនឹង:

ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។

អំពីគម្រោង
គម្រោង Disrupting Harm នឹងរៀបចំរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិលម្អិតចំនួន 14 ដែលបង្ហាញភស្តុតាងនៅក្នុងផ្នែកបីដាច់ដោយឡែកពី
គនា ប៉ុន្តែជាប់ទាក់ទងគ្នា: បរិបទ ការគំរាមកំហែង និងទស្សនវិស័យកុមារ។ គម្រោងនឹងត្រូវអនុវត្តតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងអង្គភាពជំនាញបី
និងឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយ The Fund:

1.

ផ្នែកបរិបទ ត្រូវទទួលអនុវត្តដោយ អង្គការ ECPAT International
ការពិនិត្យសិក្សាឯកសារពាក់ពន្ធ:័ ECPAT នឹងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់លម្អិតបន្ថែមទៅលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ច្បាប់
គោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធ ដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ដោះស្រាយការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារលើបណ្ដាញ
អីុនធឺណិត តាមប្រទេសគោលដៅនីមួយៗ។

Funded
by

Implemented
by

ECPAT នឹងអនុវត្តសកម្មភាពស្រាវជ្រាវចម្បងដូចខាងក្រោម:
កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល: ធ្វើបទសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅចំនួន 10-12 ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិដោយផ្តោតទៅលើ
ការពង្រឹងច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីយល់អំពីបរិបទច្បាប់ និងគោលនយោបាយចប្ចុប្បន្ន កំណត់អំពីបញ្ហានិងនិន្នាការដែលកំពុងលេចចេញ
ការវិវត្តន៍ថ្មីៗ ផែនការនាពេលខាងមុខ និងអាទិភាព។

ទិន្នន័យមិនមែនជាប្រភពពីស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់: ប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យបែបបរិមាណ ពីប្រភពបន្ថែម ដើម្បប
ី ន្សីុ និងបំពេញ
បន្ថែមទៅលើការវាយតម្លក
ៃ ត្តាគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយនគរបាលអន្តរជាតិ (INTERPOL)។
ការស្ទង់មតិជាមួយអ្នកធ្វើការជួរមុខ: ធ្វើការសម្ភាសន៍ស្ទង់មតិទល់មុខជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកសុខុមាលភាព ចំនួន 50 នាក់

ក្នុងមួយប្រទេស ដើម្បស
ី ្វែងយល់អំពីទំហំ វិសាលភាព និងបរិបទនៃការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញ
អីុនធឺណិត ដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់បុគ្គលិកផ្នែកសុខុមាលភាពជួរមុខទាំងនោះ:

zzតើអ្នកធ្វើការជួរមុខមានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះអំពីការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត?
zzតើនរណាជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើនេះ (អាយុ ភេទ ប្រវត្តិ)?

zzតើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសុខុមាលភាពទំហំប៉ុន្មានជាប់ទាក់ទងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
លើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត?

ការទទួលបានយុត្តិធម៌ និងសំណងការខូចខាត: កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះ/អ្នករួចផុតពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត ចំនួន 10 នាក់ ឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ ចំនួន10 នាក់ និងក្រុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌
ចំនួន 10នាក់ ក្នុងមួយប្រទេស ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលយន្តការយុត្តិធម៌ដោះស្រាយករណីការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវ
ភេទលើកុមារ តាមបណ្ដាញ អីុនធឺណិត:

zzតើអ្វីជាឧបសគ្គ និងកត្តអ
ា ំណោយផលសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌?
zzតើអ្វីជាប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹង?

បទពិសោធន៍របស់ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសជាជនរងគ្រោះ: សរុបក្មេងស្រី ចំនួន40 នាក់ និងក្មេងប្រុស ចំនួន 40 នាក់

ដែលធ្លាប់រងគ្រោះការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត នៅក្នុងប្រទេសចំនួនបួន ដែលបានកំណត់យក
នឹងត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយអ្នកប្រតិបត្តិដែលមានជំនាញ និងវិជ្ជាជីវៈផ្នែកព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្ត។ សកម្មភាពទាំងនេះនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើក្មេង
ដែលធ្លាប់រងគ្រោះ ហើយការចែករំលែកបទពិសោធន៍គត
ឺ ្រូវផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។ ចេតនាក្នុងការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្
យក្មេងធ្លាប់រងគ្រោះ យល់អំពីបញ្ហានេះ ដោយផ្តោតទៅលើចន្លោះប្រហោង ដែលបានរកឃើញក្នុងទម្រង់ទិន្នន័យផ្សេង ហើយជាពិសេស
បញ្ហាទាក់ទិននឹងក្មេងប្រុស និងបញ្ហាមិនសូវបានស៊ើបអង្កេត។

2. ផ្នែកកត្តាគំរាមកំហែង ត្រូវទទួលអនុវត្តដោយនគរបាលអន្តរជាតិ (INTERPOL)
សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ អង្គភាពប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋលើកុមាររបស់នគរបាលអន្តរជាតិនឹងរៀបចំផែនទីកំណត់អំពីកត្តាគំរាមកំហែង
និងកត្តអ
ា ំណោយផលផ្នែកបច្ចេកទេស នៃការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញ អីុនធឺណិត (ឧ.
ការផលិតសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ ការចែកចាយ ការកាន់កាប់ ការលួងលោមកុមារដើម្បីរួមភេទ ការរំលោភបំពានលើកុមាដោយ
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬពីចម្ងាយ)។ បន្ទាប់មក នឹងមានការប្រមូលទិន្នន័យទាក់ទិននឹងប្រភពចម្បង និងប្រភពបន្ទាប់បន្សនា
ំ នា ដើម្បីកំណត់
និងវាស់វែងអំពីវិសាលភាព និង ចរិកលក្ខណៈនៃបញ្ហា។ ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានប្រមូលពីទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ អង្គភាពជំនាញដូចជា
ផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ ផ្នែកប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា ផ្នែកប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋលើកុមារតាម អីុនធឺណិតផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការ
ពារអនីតិជន ក៏ដូចជា ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងដោយនគរបាលអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់
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បរទេសជាដៃគូ ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត ដៃគក
ូ ្នុងស្រុក ថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា សា្ថប័នសាធារណៈថ្នាក់តំបន់
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអុីនធឺណិតនិងមាតិកា និងបណ្តាញរាយការណ៍ពិសេស នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រភពទិន្នន័យដ៏
មានតម្លៃ។ ក្នុងករណីមានការពាក់ពន្ធ័ នគរបាលអន្តរជាតិ (INTERPOL) និង ECPAT នឹងសម្របសម្រួលកិចកា
្ច រវិភាគទិន្នន័យរបស់ពួកគេ
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមា។
ដំណាលគ្នានោះដែរ ការវិភាគអំពីសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ
តាមបណ្ដាញអីុនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅនឹងត្រូវអនុវត្ត។
ដំណើរការទាំងមូលនឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដោយការិយាល័យកណ្ដាលជាតិរបស់នគរបាលអន្តរជាតិ ការិយាល័យថ្នាក់តំបន់
របស់នគរបាលអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា អង្គភាពឯកទេសប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋលើកុមាររបស់ នគរបាលអន្តរជាតិ ដែលតវូ្រ ជួបបជ
្រ ជា
ំុ រៀងរាល់ឆដ
ំា្ន ម
ើ ប្ ី
ផ្តលវ់ ទិកាអោយក្រម
ុ អ្នកធ្វកា
ើ រ ពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ផស
ា្ល ប
់ រូ្ត បទពិសោធន៍អព
ំ ក
ី ត្តគ
ា រា
ំ មកំហង
ែ និន្នាការ និងការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត។ ជាចុងក្រោយ
ស្ថាប័នទាំងបីនឹងបញ្ចល
ូ របកគំហើញរបស់ពួកគេទាំងអស់ចូលគ្នា ដើម្បីវិភាគ និងផ្តល់គំនិតយោបល់ជាក់លាក់ទៅតាមប្រទេសគោលដៅ
នីមួយៗ។ នៅក្នុងថិរវេលាគម្រោងទាំងមូល ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានប្រមូល និងចាត់ចែងដោយអនុលោមតាមវិធានរបស់នគរបាលអន្តរជាតិ
ស្ដីពីដំណើរការនៃទិន្នន័យ។

3. ផ្នែកទស្សនវិស័យកុមារ ត្រូវទទួលអនុវត្តដោយការិយាល័យស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការយូនីសេហ្វ - Innocenti
ការអង្កេតតាមផ្ទះថ្នាក់ជាតិ:
ការិយាល័យស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការយូនីសេហ្វនឹងធ្វើការអង្កេតតាមផ្ទះក្នុងកម្រិតតំណាងថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹង ~ កុមារ 1,000 នាក់ និង ~
ឳពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ របស់ពួកគេ ចំនួន 1,000 នាក់ នៅក្នុងប្រទេសជាដៃគូនីមួយៗទាំង 14 ដោយធ្វើការរួមជាមួយនឹងការិយាល័យប្រចាប្រទេ
សបស់អង្គការយូនីសេហ្វ។ គោលបំណងគឺដើម្បីស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ពីកុមារ និងឪពុកម្ដាយ អំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ លើបណ្ដាញអីុនធឺណិត
រាប់បញ្ចូលទាំងបទពិសោធន៍វិជ្ជមាន ក៏ដូចជា បទពិសោធន៍នៃការរងអំពើហិង្សា ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមបណ្តាញ
អីុនធឺណិត។ វិធីសាស្ត្រ Global Kids Online របស់អង្គការយូនីសេហ្វ នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអង្កេតនេះ
ប៉ុន្តែវានឹងត្រូវបានពង្រីក និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយកុមារ ក្រុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋាភិបាល។

សំណួរសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅ:
zz តើមានការប្រើប្រាស់អីុនធឺណិតកម្រិតណាក្នុងចំណោមកុមារ?
zz តើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលកុមារធ្វើលើប្រពន្ធ័អីុនធឺណិត?

zz តើកុមារអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលតាមរបៀបណា និងតើនរណាប្រហែលជាអាច
ទាញអត្ថប្រយោជន៍ដូច្នេះបាន?

zz តើជំនាញឌីជីថលប្រភេទអ្វីដែលកុមារមាន?

zz តើឪពុកម្ដាយ គ្រូបង្រៀន និងមិត្តភក្តិជួយ ឬដាក់កំហិតចំពោះការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត របស់កុមារតាមរបៀបណា?
zz តើអ្វីជាសកម្មភាព និងទង្វើប្រឈមហានិភ័យទូទៅដែលកុមារជួបប្រទះលើបណ្ដាញអីុនធឺណិត?

សំណួរសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលជាក់លាក់ចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត:
zz តើទម្រង់កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិតអ្វីដែលកុមារធ្លាប់ជួបប្រទះ និងតើបទពិសោធន៍ទាំងនេះទូទៅស្ថិតក្នុង
កម្រិតណា?

zz តើនរណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តទម្រង់ផ្សេងៗនៃការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត?
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zz តើគេហទំព័រ (ប្រភេទ/វេទិកា) ណាខ្លះដែលជាធម្មតាកុមារមានបទពិសោធន៍នៃការកេងប្រវញ្ជ័និងរលោភបំពានទាំងនេះ?

zz តើកុមារាយការណ៍ទៅនរណា ឬតើពួកគេនឹងរាយការណ៍ទៅនរណា ប្រសិនបើជួបប្រទះការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាម
បណ្ដាញអីុនធឺណិត?

zz តើកុមារមានចំណេះដឹង និងការយល់ឃើញអំពីសេវាកម្ម និងយន្តការរាយការណ៍ដែលមានបែបណាដែរ?

zz តើមានបទពិសោធន៍ត្រួតសុីគ្នាបែបណារវាងអំពើហិង្សាក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែង និងតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត ក្នុងចំណោមកុមារ? តើមាន
ភាពងាយរងគ្រោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរទេ?

គោលបំណងនៃគម្រោង
របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិនីមួយៗនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលរបកគំហើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវចូលគ្នា ដែលដកចេញពីភស្តុតាង ទាំងបីផ្នែក
និងបង្កើតជាគោលគំនិតសម្រាប់សម្រួលដល់ការពិភាក្សាជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋាភិបាលអំពី សកម្មភាព
បន្ថែម។ គម្រោងនឹងបញ្ចូលដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ តាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ ដើម្បីចាប់យកបរិបទ កត្តាគំរាមកំហែង
និងទស្សនវិស័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមបណ្ដាញអីុនធឺណិត ក្នុងទិសដៅពង្រឹងយុទ្ធសាស្តប
្រ ង្ការ
និងឆ្លើយតប។

កាលប្បវតិ - 25 ខែ ពី ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 រហូតដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ 2021
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ការពិនិត្យឯកសារពាក់ពន្ធ័ ECPAT
ការពិនិត្យក្រមសីលធម៌
ការស្រាវជ្រាវបថម របស់ ECPAT
ការស្រាវជ្រាវបថម របស់ នគរបាលអន្តរជាតិ
ការអង្កេត របស់ អង្គការយូនីសេហ្វ
ការវាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិ
ការបោះពុម្ពផ្សាយ

តួនាទីរបស់ដៃគូជាតិ
គម្រោង Disrupting Harm នឹងត្រូវអនុវត្តក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយនឹង អង្គការ ECPAT អង្គការយូនីសេហ្វ និងការិយាល័យកណ្តាល
ជាតិរបស់នគរបាលអន្តរជាតិនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗទាំង 14។ ដៃគូជាតិនឹងទំនាក់ទំនងសមភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាល តាំងពីចាប់ផ្ដើមគម្រោង
ដើម្បីធានាថាអាទិភាពជាតិត្រូវ បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ស្ថាប័នរបស់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងក្នុង
ស្រុក នៅពេលផ្ដោតលើការសម្រេចបានលទ្ធផល ដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពជានិរន្តរសម្រាប់កុមារ។ គោលបំណងនៃការចូលរួមថ្នាក់ជាតិគឺដើម្បី:

zz ធានាបានថា រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និងដៃគូផ្សេងទៀតទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីគម្រោង និងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមរៀបចំសំណួរ
ដែលត្រូវចោទសួរក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ការប្រឹក្សាយោបល់ជាផ្លូវការអំពីវិធីសាស្ត្រនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងអំឡុង
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019។
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zz ជួយដល់ក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការបកស្រាយទិន្នន័យ និងរៀបចំកិច្ចប្រឹក្សាក្រុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីពិភាក្សាអំពី
លទ្ធផលគន្លឹះជាមួយនឹង អ្នកជំនាញ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធថ្នាក់
ជាតិនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរវាងខែកញ្ញា និងខែតុលា ឆ្នាំ 2020។

អំពី Fund to End Violence Against Children
zz End Violence Fund ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិនិយោគដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹង Global

Partnership to End Violence Against Children។
zz កម្មវត្ថុមួយក្នុងចំណោមកម្មវត្ថុចម្បងៗរបស់ End Violence Fund គឺលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការបំពានផ្លូវភេទលើ
កុមាលើបណ្ដាញអីុនធឺណិត។

zz ដើម្បីសម្រេចបានកម្មវត្ថុនេះ End Violence Fund បានបំពេញការងារក្រោមកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទជាមួយនឹង WeProtect

Global Alliance ក្នុងការបញ្ចប់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារលើបណ្ដាញអីុនធឺណិត (WPGA) និងទទួលបានការរាយការណ៍ពី
Model National Response របស់ខ្លួន។
zz គម្រោងនេះបានបញ្ជូនដៃគូសរុបដែលផ្ដោតទៅលើការកេងប្រវ័ញ្ច និងការបំពានផ្លូវភេទលើកុមារលើបណ្ដាញអីុនធឺណិតរបស់ End
Violence Fund ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន 37 នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្រ្វិក ទ្វីបអាស៊ី ទ្វីបអឺរ៉ុប តំបន់អាមេរិកឡាទីន និងបញ្ចឹមច្ចឹមបូពា
រាប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ បច្ចុប្បន្ន មូលនិធិផ្ដោតលើការកេងប្រវ័ញ្ច និងការបំពានផ្លូវភេទលើកុមារលើបណ្ដាញ
អីុនធឺណិតមានចំនួនសរុប US$32.2 លាន។

ព័ត៌មានបន្ថែម និងការទំនាក់ទំនង
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផ្នែកនៃភស្តុតាង #1 (បរិបទ) - Dorine

ECPAT International, dorinek@ecpat.net

van der Keur, ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង Disrupting Harm,

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផ្នែកនៃភស្តុតាង #2 (ការគំរាមកំហែង) - Marjo
នគរបាលអន្តរជាតិ, m.reyes@interpol.int

Reyes, ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង Disrupting Harm,

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផ្នែកនៃភស្តុតាង #3 (ទស្សនវិស័យកុមារ) - Daniel Kardefelt-Winther, ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ កុមារ
និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ការិយាល័យស្រាវជ្រាវអង្គការយូនីសេហ្វ - Innocenti, dkardefeltwinther@unicef.org
សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីវាក្យស័ព្ទដែលប្រើនៅក្នុងឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់វ៉ិបសាយ: http://luxembourgguidelines.org/
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