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ការធ វ្ើឱ្យកុមារមានសុវត្ថិភាពធៅធ ើប្រព័ន្ធអនឡាញ កនុងអំឡុងធព នន
ការរាត្ត្ាត្ជំងឺកូវ ើដ១៩ និ្ងការស្តា រឡ ើងវញិ 

 
 
 

មគ្គុធទេសក៍ណែនសំម្រមាប់ម្របតិ្បត្តិករទូរស័ពេច ័ត្ និង អនកផ្ត ់ធសវា
មាតិ្កាអនឡាញ 



ការរាត្ត្ាត្ជាសក ននជំងឺកូវ ើដ១៩ កំពុងបងកផ្ ប ៉ះពា ់យ ង្ងន់្ងរធៅទូទងំពភិពធោក។ វធិានការណដ ម្រត្ូវ
បានអនុវត្តធដើមបើទប់ស្កក ត្ក់ាររ ើករាលដាលនន្វ ើរុសកូវ ើដ១៩ មានស្ករៈសំខាន់ខាល ងំណាស ់ ចំធពា៉ះសុខភាពរបស់ម្របជា
ព រដឋធៅកនុងពិភពធោក ប ុណនតវធិានការមួយចំនួនក៍មាន្សកាត នុព កនុងការបងកឱ្យមានហានិភ័យកាន់ណត្ខពស់ចំធពា៉ះ
កុមារផ្ងណដរ។ 
  
ម្របជាជនចនំួនមយួភាគ្បើទូទងំសក ធោក កំពុងសថិត្ធម្រកាមរំរាមឡោចរធោយស្ករជងំឺកូវ ើដ១៩នងិ ការបទិស្កោ
ធរៀនបានបងកផ្ ប ៉ះពា ់ដ កុ់មារជាង ១,៥ ពាន់ោននក់។ ការរតិ្បនតឹងធៅធ ើការបំោស់ទើ ការបាត្់បង់ម្របាក់
ចំែូ  ការរកាគ្មាល ត្សងគម និងភាពកកកុញហួសម្របមាែ ណដ អាចរមួចំណែកធ្វើឱ្យមានរញ្ហា តានត្ឹង នងិការ
ថប់បារមភកាន់ណត្ខ្ល ងំឡ ើង ដែលកំពុងណត្បធងកើន ទធភាពែល់កុមារអាចទទ ួរទពិឡស្តធន្៍ និងធមើ ធ ើញការរធំោភ
បំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវធភទធៅឯផ្េ៉ះ ជាពិធសសគ្ឺកុមារណដ កពុំងរស់ធៅកនុងស្កថ នភាពម្រគ្សួ្ករធពារធពញធោយ
អំធពើហងិា ឬម្រគ្សួ្ករណដ បាត្់បង់ម្របម្រកត្ើភាព។ ធបើធទ៉ះបើជាសហគ្មនអ៍នឡាញបានធដើរត្ួនទើសំខាន់កនុងការរកា
ការធរៀនសូម្រត្ កិចចគមំ្រទ នងិការធ ងកំស្កនតរបស់កុមារក៏ធោយ ប ុណនតវាក៏កពុំងធ្វើឱ្យកុមារកាន់ណត្ម្របឈមធៅនឹងការ
រុកកួន្ដែឡៅឡៅតាមប្រព័ន្ធអន្ឡាញ អាកបបកិរយិដែលងាយរងឡប្ោោះ និងការធកងម្របវញ័្ច ផ្លូវធភទតាមប្រពន័្ធអន្ឡាញ
ផ្ងណដរ។1 

 

  
 

ធៅកនុងម្របធទសកមពុជា អាម្រស័យធោយទងំប្្រោះស្តា ន្សិការដឋ និងឯកជនទងំអស់បានផ្អា កែំឡ ើ រការចាប់តាងំពើណខ
មើន និងធោយមានការកំែត្់ឱ្យរកាគ្មាល ត្សងគម កុមារ និងធកេងជំទង់ជាធម្រចើនកំពុងចណំាយធព ធវោរបស់ពួកធគ្
ភាគ្ធម្រចើនឬទងំអស់ធៅឯផ្េ៉ះ។ ធព ធវោជាធម្រចើនររស់ពួកឡ្អាចចំណាយធៅធ ើប្រព័ន្ធអនឡាញ និងជាធរឿយៗ
រណមងណត្ងមានរយៈធព យូរជាង្មេតា។ មុនធព ចាប់ធផ្តើមមានវបិត្តិកូវ ើែធន៉ះ ម្របធទសកមពុជាមានការធម្របើម្របាស់អុើន្ឺ
ណែត្កនុងកម្រមិត្ខពសរ់ចួធៅធហើយ ធពា គ្ឺជាអនកធម្របើម្របាស់បណាត ញសងគមសកមេ ដែលម្រត្ូវបានឡ្បា ន់ម្របមាែថា
មានចំនួន ៨,៤ោននក ់កនុងចំធណាមចំនួនម្របជាជនសរុប ១៦,៣៦ោននក់ ខែៈធព ណដ ចំនួនអនកធម្របើម្របាស់
អុើន្ឺណែត្ បានធកើនធឡើងចនំួន ៥៦% ធៅចធនល ៉ះណខមករាឆ្ន ២ំ០១៨ធៅណខមករាឆ្ន ២ំ០១៩ និងម្រត្ូវបានបា ន់

 
1 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សេដកឹ្នាំ៖ អាំស ើហិងាស ើកុ្មារ៖ វបិត្តលិាក្ក់្ាំបាំងនៃការរាត្ត្ាត្ជាេក្ នៃជាំងកូឺ្វដី១៩ នលៃទ៨ី ថ្ែសេសាឆ្ន ាំ២០២០ 



ម្របមាែថាមានចំនួន១២,៥ោននក់។ ធៅធព ណដ មានការម្របកាសអំពើការរតិ្បនតឹង ធគ្រពំឹងថាការធម្របើម្របាស់អុើន
្ឺណែត្នឹងធកើនធឡើងគ្ួរឱ្យកត្់សមាគ  ់។ 
 
ធហវសប ុក ធៅណត្បនតជាជធម្រមើសសម្រមាបព់ រដឋកមពុជា ធោយមានអនកធម្របើម្របាស់ ធហវសប ុក ចំនួន ៧.៨១០.០០០នក ់
(គ្ិត្ម្រត្ឹមណខធមស្កឆ្ន ២ំ០១៩) ណដ ធសេើនងឹ ៤៦,៥%ននចនំួនម្របជាជនសរុបរបសក់មពុជា។ អនកធម្របើម្របាស់ធហវសប ុក
ភាគ្ធម្រចើនធៅកមពុជាមានអាយុចធនល ៉ះពើ១៣ឆ្ន ឡំៅ៣៤ឆ្ន ។ំ ប្រព័ន្ធទនំក់ទនំងសងគមដនទធទៀត្ ណដ មានឥទធិព តាម
 ំោប ់ំធោយរមួមាន៖ YouTube (អនកធម្របើម្របាស់ចំននួ ១.៩០០ពាន់នក់) Instagram (អនកធម្របើម្របាស់ចំននួ 
៧២០ពានន់ក)់ TikTok (អនកធម្របើម្របាសច់ំនួន ៥០០ពាន់នក)់ Linkedin (អនកធម្របើម្របាស់ចំននួ ៣៣០ពាន់នក់) 
Twitter (អនកធម្របើម្របាស់ចនំួន២០០ពាន់នក)់ និងTelegram ណដ គេ នទនិនន័យ ប ុណនតវាគ្ជឺាជធម្រមើស ន្ិងមធ្ោបាយ
សម្រមាបធ់ផ្ញើស្កររបសម់ន្តនតើរោឋ ភិបា កមពុជា។ ការធម្របើម្របាស ់Instagram នងិ TikTok កពុំងមានការធកើនធឡើងធោយ
មានការធពញនិយមកនុងចំធណាមអនកធម្របើម្របាស់វយ័ធកេងខែៈធព ណដ  Linkedin នងិ Twitter មានភាពទក់ទញ
សម្រមាបអ់នកវជិាា ជើវៈវយ័ធកេង នងិ វសិ័យការងារអភិវឌ្ឍន៍។2 
 

 
 

ការពិធម្រគ៉ះធយប ់ជាមួយយុវជន និងកុមារនធព ថេើៗធន៉ះណដ ធ្វើធឡើងធោយ Joining Forces និងអងគការសមពន័្ធ
សិទធិកុមារកមពុជា ក៏បានធ ើកធឡើងអំពើញ្ហា សុវត្ថិភាពកុមារធៅធ ើប្រពន័្ធអនឡាញផ្ងណដរ។ ទនិនន័យណដ ម្របមូ បានកនុង
ធព ពិធម្រគ៉ះធយប ់ធន៉ះបានរងាា ញឱ្យដឹងថា ធោយស្ករពួកធគ្មានធព ធវោទំឡន្រធម្រចើនជាងមុន កុមារ និងធកេងជំទង់
៨៤%បានចំណាយធព ធវោឡៅឡលើប្រពន័្ធអនឡាញធម្រចើនជាងមុន។ ការចណំាយឡពលឡលើប្រពន័្ធអុើន្ឺណែត្ធម្រចើនជាង
មុនឡ ោះ ្ឺគេ នការម្រត្ួត្ពនិិត្យឡទ។ ទងំឡន្ោះឡ ើយដែលនមំកនូវបញ្ហា ម្របឈម្ងន់្ងរចំធពា៉ះកិចចការពារកុមារ។ ធៅកនុងការ
ពិធម្រគ៉ះធយប ់ដណដ ធន៉ះ ១៥%ននកុមារទងំអស់ណដ ម្រត្ូវបានសមាភ សនប៍ានរាយការែ៍ឱ្យដងឹថា ពួកធគ្ធាល ប់ម្រត្ូវបាន
មនុសសមនិធ្លល រស់្កគ  ់ទក់ទងមកកាន្ព់ួកឡ្ធៅធ ើបណាត ញសងគម និង ២% បានរាយការែ៍ឱ្យដឹងថាធាល ប់ម្រត្ូវបានធគ្
ធសនើសុំឱ្យណចករណំ ករូបភាពឬវ ើធដអូណបបសនិទធស្កន  ឬ ធ្វើសកមេភាពមនិសមរមយ ធៅចំធពា៉ះមុខកាធំម រា ណដ ភាា ប់ធៅនឹងអុើន

 
2 https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-cambodia/2019/04;http://geeksincambodia.com/cambodias-2019-social-media-digital-

statistics/ 

https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-cambodia/2019/04
http://geeksincambodia.com/cambodias-2019-social-media-digital-statistics/
http://geeksincambodia.com/cambodias-2019-social-media-digital-statistics/


្ឺណែត្។ កុមារ និងធកេងវយ័ជំទង់កនុងចំននួភា្រយម្រសធដៀងគន ធន៉ះ ក៏បានរាយការែ៍ឱ្យដឹងផ្ងណដរថា ពកួធគ្ធាល បប់ាន្
កាល យខលួនជាជនរងធម្រគ៉ះឬបានធ ើញការរុក្នួ្ដែឡៅឡៅតាមអុើន្ឺណែត្ ចាបព់ើធព ស្កោធរៀនប្រូវបាន្ផ្អា កែំឡ ើ រការ
កនុងម្របធទសកមពុជា។3 

ចំធពា៉ះកុមារ វាអាចជាការសកិាធរៀនសូម្រត្ពើចមាង យ (ម្របសិនធបើស្កោធរៀន ឬ ម្រគ្ូបធម្រងៀនរបសព់ួកធគ្ផ្ត ់ជូន) ប ុណនតក៏
អាចជាការណដ ម្រគន់ណត្ជណជកគន ធ ងជាមួយមតិ្តភកត ិការធ ងណ បងកមានត ការបធងាា ៉ះធៅធ ើបណាត ញសងគម ការចូ 
ធមើ ធគ្ហទំព័រ និងការចូ ធមើ ព័ត្ម៌ាន និងណសវងរកកិចចគមំ្រទ។ ការណដ អាចមាន ទធភាពភាា បទ់ំនកទ់ំនងតាមអន
ឡាញ/អុើន្ធឺដ រ ផ្ត នូ់វឱ្កាសដ៏មានត្នមលធដើមបើសិកាធរៀនសូម្រត្ ធ ង និងម្របាម្រស័យទក់ទងកនុងសងគមជាមួយមតិ្តភកតិ 
ម្រពមទងំទទួ បានពត័្៌មាន និងកិចចគមំ្រទ ដូធចន៉ះវាមានស្ករៈសំខាន់ខាល ងំណាស់សម្រមាប់កុមារ និងធកេងជំទង់។ 
 
ធបើធទ៉ះជាដូធចន៉ះកតើ ពុំណមនណត្ឱ្កាសវជិាមាន នងិម្របកបធោយភាពស្កថ បនប ុធណាណ ៉ះធទណដ ធកើត្មាន ប ុណនតកម៏ានការគ្រំាម
កំណហង និងធម្រគ៉ះថាន ក់ធៅធ ើប្រពន័្ធអនឡាញ/អុើន្ធឺដ រផ្ងណដរ។ ខាងធម្រកាមធន៉ះគ្ជឺាហានិភយ័មយួចនំួនចំធពា៉ះកុមារ
ធៅធ ើប្រពន័្ធអនឡាញ/អុើន្ធដឺ រ ណដ មន្តនតើអនុវត្តចាប ់ នងិអនកអនុវត្តការងារកចិចការពារកុមារ រពំឹងថាអាចន្រងធកើន
ធឡើង កនុងអំឡុងធព ននការរាត្ត្ាត្ជាសក ននជងំឺកូវ ើដ១៩៖ 
 

 ការធកងម្របវញ័្ច ផ្លូវធភទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ ការចំណាយធព ឡប្ចើន្ឡលើប្រព័ន្ធអនឡាញ/អុើន្ធឺដ រអាច
បធងកើនហានិភ័យននការម្របាម្រស័យទក់ទងជាមួយមនុសសធពញវយ័ ឬ កុមារដនទធទៀត្ ដែលមានវយ័ធម្រចើនជាង 
ដែលមានចំណាប់អារមេែ៍ផ្លូវធភទជាមួយកុមារ។ កុមារអាចទំនងនឹងជណជកធ ងជាមួយមនុសសណដ ជា្មេតា 
ពួកធគ្មិនធ្លល រ់ជណជកជាមួយ ធោយស្ករណត្ពួកធគ្ចំណាយធព ឡលើប្រព័ន្ធអនឡាញ/អុើន្ធឺដ រ ធម្រចើនជាងមុន 
និងធោយស្ករមាន្ការម្រពួយបារមភ ឬ មានកតើកងវ ់អំពើអវើណដ កំពុងធកើត្ធឡើងជុំវញិខលួនពកួធគ្។ សមាព ្ណផ្នក
សងគមធសដឋកិចច ក៏អាចនឱំ្យកុមាររងសមាព ្ធដើមបើណសវងរកវ ិ្ ើរកម្របាក់បណនថមសម្រមាប់ខលួនឯង ឬ ម្រគ្ួស្កររបស់ពួក
ធគ្ផ្ងណដរ។ កុមារអាចម្រត្ូវបានទក់ទងធោយជនណដ ពួកធគ្មិនណដ ស្កគ  ់ ឬ ជនស្កគ  ់គន ណដ អាចមាន
ចំណាប់អារមេែ៍ផ្លូវធភទឡលើកុមារ។ 

 
ពួកធគ្អាចម្រត្ូវបានធគ្បញ្ាូ នមាត្ិកាពាក់ព័នធឡៅនឹងបញ្ហា ផ្លូវធភទ ឬ ម្រត្ូវបានធសនើសុំឱ្យណចករណំ ករូបភាព និងវ ើធដអូ 
របស់ពួកធគ្ណដ មានមាត្ិកាពាក់ព័នធនឹងផ្លូវធភទរបស់កុមារ។ មនុសសធពញវយ័អាចកស្កងទំនក់ទំនងជាមួយ
កុមារកនុងធគ បំែងរធំោភបំពានផ្លូវធភទធៅធ ើពួកធគ្ (ណដ ធគ្ធៅថា“ បួង”)។ ម្របព័នធជណជកកមានត រមួ
ទងំម្របព័នធណដ ម្រត្ូវបានកំែត្់ធគ ធៅទើផ្ារសម្រមាប់កុមារអាចបងកហានិភ័យជាក់ោក់ចំធពា៉ះកុមារ ធោយ
ស្តរម្របព័នធទងំធន៉ះជាធម្រចើនពុំមាន ិខិត្បទោឋ នគ្ត្ិយុត្តិម្រគ្ប់ម្រគ្ងឱ្យបាន អម្របធសើរធៅធឡើយ។ ការរាយការែ៍
ពើមជឈមែឌ  ជាត្កិារពារកុមារដែលបាន្បាត្់ខលួន និងរងឡប្ោោះឡដាយការធកងម្របវញ័្ច  (NCMEC) ធៅការយិ 
 ័យធសុើបអធងកត្ស ព័ន្ធ ន្ិងប្កសូងសនតិសុខមារុភូមិននសហរដឋអាធមរកិ (HSI) ម្របចារំាជធានើភនំធពញចាប់ពើ
ណខមករា រហូត្ដ ់ ណខវចិឆិកាឆ្ន ២ំ០១៨ បងាា ញឱ្យធ ើញអំពើការធកើនធឡើងចំនួន៤៩០% ននធសចកតើរាយការែ៍
អំពើសមាភ រពាក់ព័ន្ធន្រងការរធំោភបំពានផ្លូវធភទឡលើកុមារ (ពើចំនួន២៥.៣៣២កនុងឆ្ន ២ំ០១៧រហូត្ដ ់ចំន្ួន្
១២៣.៨៩៦កនុងរយៈធព ១១ណខដំបូង ននឆ្ន ២ំ០១៨)។4 

 
3 អងគការឆ្ ហ្វា ៃ ់អងគការថ្លែៃអៃតរជាត្ ិអងគការេសគ គ្ ោះកុ្មារអៃតរជាត្ិ សអេ អូ សអេ ភូេកុិ្មារក្េពុជា  Terre des Hommes Netherlands ៃងិអងគការទេសៃៈ
 ិភ សលាក្អៃតរជាត្ិ “សេចក្តីថ្លែងការណ៍រេួសាធារណៈ” ៖ មាា េ់ជាំៃួយ ៃិង រដ្ឋា ភបិ ត្ត្ូវបញ្ាូ  បញ្ហា េិទធិកុ្មារជាធាតុ្េនូ នៃការស្ែើយត្បចាំស ោះជាំងកូឺ្វដី១៩” 
ក្េពុជា នលៃទី១ ថ្ែេលុិន ឆ្ន ាំ២០២០។ 

4 ត្ក្េុត្បកឹ្ាជាត្កិ្េពុជាសដើេបកុី្មារ “ការវភិាគសាា ៃភា បឋេអាំ កីារសក្ងត្បវញ័្ាលែូវសភទកុ្មារតាេអៃឡាញ (OCSE) សៅក្េពុជា” ក្េពុជា ២០១៩។ 



• ការរុក្ួន្ឆ្ឡៅឡៅតាមប្រព័ន្ធអន្ឡាញ៖ កុមារអាចទទ ួបាន ឬ កាល យជាកមេវត្ថុននការធ ើកធឡើងនូវធយប ់ 
ស្ករ នងិការបធងាា ៉ះព័ត្ម៌ានអាម្រកក់ៗ។ ពកួធគ្អាចម្រត្វូបានទុកធចា កនុងម្រកុមអនឡាញ។ ការធ្វើណបបធន៉ះអាចនំ
ឱ្យវបិត្តិតានត្ងឹ នងិការមានអារមេែ៍ឯធកាធកើនធឡើង។ ពកួធគ្ក៏អាចចូ រមួធៅកនុងការសមលុត្ ការរុក្នួ្ឆ្ឡៅ
ធៅតាមប្រពន័្ធអនឡាញធោយខលួនឯងផ្ងណដរ។ 

 
• អាកបបកិរយិម្របថុយម្របថានឡលើប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ ការរកាគ្មាល ត្សងគម នងិកងវ៉ះការម្របាម្រសយ័ទក់ទងផ្ទេ  ់

ជាមយួមិត្តភកត ិ នងិការថយចុ៉ះនូវការយ ់ចិត្តពើអនកពាក់ពន័ធ អាចនឱំ្យកុមារហា នម្របថុយម្របថាន ឬ ធ្វើអវើណដ 
ពួកធគ្ទនំងមនិធ្វើធៅធ ើប្រពន័្ធអនឡាញ ឧទហរែ៍ដូចជា តាមរយៈការធផ្ញើស្ករណដ មានអត្ថន័យផ្លូវធភទ និង
ការណចករណំ ករបូថត្ នងិវ ើធដអូអាម្រកាត្ និងពាកព់័នធផ្លូវធភទ។ ធម្រកាយមករូបភាពរបសព់ួកធគ្ អាចម្រត្វូបានអនក
ដនទយកធៅធ្វើការណចករណំ កធោយគេ នការយ ់ម្រពមពើពកួធគ្។ ធហើយពកួធគ្អាចម្របឈម ធៅនឹងការជំរតិ្ ការ
បធងាា ៉ះរូបភាព ឬវ ើធដអូអាម្រកាត្ធោយអត្ើត្នដគូ្ ការធបៀត្ធបៀន និងការបងកភាពអាមា ស់។ ការធផ្ញើ នងិការទទួ 
មាត្កិាអាសអាភាសក៏អាចម្របឈមធៅនងឹផ្ វបិាកណផ្នកម្រពហេទែឌ ផ្ងណដរ។ កងវ៉ះការយ ដ់ងឹជាទូធៅអពំើ
ដែន្កែំត្់ធដើមបើរកាភាពឯកជន នងិវធិានសុវត្ថិភាពម្រពមទងំការណដ កុមារមានអារមេែ៍អាមា ស់ធៅធព 
ទទ ួបានសមាភ រៈអាសអាសភាសណដ ពកួធគ្មនិបានធសនើសុំ ការទទ ួវ ើធដអូខ ណដ មនិសមម្រសប ឬ ការ
ណដ ម្រត្ូវបានធសនើសុឱំ្យណចករណំ ករូបភាព ទំនងនងឹបងកហានិភ័យខពសស់ប្មារ់ពកួឡ្ផងដែរ។ 

 
• មាត្កិាណដ ជាសកាត នុព កនុងការបងកធម្រគ៉ះថាន ក់៖ ចំែុចធន៉ះរាប់បញ្ចូ  ការចូ ធមើ  ការណដ ម្រត្ូវបានធគ្ធផ្ញើ 

និងការណចករណំ កមាត្ិកាម្របកបធោយធម្រគ៉ះថាន ក់ ដូចជា៖ ការញុ៉ះញង់ឱ្យធ្វើអត្តឃាត្ និងបងកធម្រគ៉ះថាន ក់ចំធពា៉ះ
ខលួនឯង មាត្ិកាហងិា ឬមាត្ិកាធរ ើសធអើងជាត្ិស្កសន៍ និងការធ្វើទើផ្ារណដ មិនសមម្រសបសម្រមាប់កុមារ។ 
កុមារក៏អាចម្របឈមធៅនឹងការផ្ត ់ព័ត្៌មានមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវអំពើជំងឺកូវ ើដ១៩ណដ ធ្វើឱ្យពួកធគ្កាន់ណត្ភ័យខាល ច 

 អនេ៉ះស្ករ និងភាន់ម្រចឡអំំពើពិភពរបស់ពួកធគ្ផ្ងណដរ។ 
 
• ភាពឯកជនរបស់កុមារក៏អាចមានហានិភ័យខពស់ជាងមុនផ្ងណដរ៖ ធបើធទ៉ះបើជាការធរៀនសូម្រត្តាមម្របព័នធ ធអឡកិ

ម្រត្ូនិក នងិការបធម្រងៀនពើចមាង យតាមរយៈកមេវ ិ្ ើមយួចំននួដូចជា Zoom ឬ Google ផ្ត ់នូវឱ្កាសដអ៏ស្កច រយ
ធដើមបើឱ្យកុមាររកាបាននូវការធរៀនសូម្រត្ នងិការបញ្ចបក់មេវ ិ្ ើសិកាជាផ្លូវការក៏ធោយ ប ុណនតកមេវ ិ្ ើជាធម្រចើនណដ ម្រត្ូវ
បានធម្របើម្របាស់សម្រមាបក់ារធរៀនសូម្រត្ កប៍ងកនូវហានិភយ័ធៅធ ើភាពឯកជនចំធពា៉ះអនកធម្របើម្របាស់ម្រពមទងំអាចនំ
ឱ្យប ៉ះពា ដ់ ទ់ិនននយ័របសព់ួកធគ្ ឬ ពត័្៌មាន មអតិ្ផ្ទេ  ់ខលួន និងព័ត្ម៌ានណដ ជា្មេតាមនិណចករណំ កធៅ
ធ ើប្រពន័្ធអនឡាញ កាល យធៅជាព័ត្ម៌ានណដ ធគ្អាចចូ ធមើ  និងធកងម្របវញ័្ចបានយ ងងាយ។ កមេវ ិ្ ើវ ើធដអូនំ
ឱ្យធគ្អាចធមើ ធ ើញបរយិកាសធៅកនុងផ្េ៉ះ (មនិចំធពា៉ះថាជាបនេប់ធគ្ង បនេបទ់ទ ួធភញៀវ ឬ កណនលងដនទធទៀត្
ធៅកនុងផ្េ៉ះ តាមរយៈវគ្គសិកាដែលបានឡធវើធឡើង) ណដ រូបភាពទងំធន៉ះ មនិប្ររមដរធបើកចំហរឱ្យអនកដនទធៅកនុង
ថាន ក ់ឬ មនុសសធពញវយ័ណដ អាចមានត្នួទើធៅកនុងវគ្គសិកាបានធ ើញធឡើយ។ ត្ែំភាា ប់ណដ គេ នសុវត្ថភិាព 
និងត្ែំភាា បឡ់ដាយរំភាន្់ កអ៏ាចអនុញ្ហា ត្ឱ្យអនកធម្របើម្របាសដ់នទឡទៀរអាចម្របមូ ព័ត្ម៌ានរបស់អនកធម្របើម្របាស់ រមួ
ទងំអាស័យោឋ ន IP របស់កុពំយូទ័រផ្ងណដរ។ 

  
ហានិភ័យទងំធន៉ះ មិនណមនបងកធឡើងធោយជនណដ មិនធាល ប់ស្កគ  ់ប ុធណាណ ៉ះធទ ប ុណនតវាក៏បងកធឡើងធោយជនណដ កុមារ
ធាល ប់ស្កគ  ់រចួមកធហើយធៅកនុងនិងធម្រៅប្រព័ន្ធអនឡាញ។ 
 

  



អាម្រស័យធោយហានិភ័យននធម្រគ៉ះថាន ក់ធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញមានកម្រមិត្ខពស់ ដូធចន៉ះម្របត្ិបត្តិករទូរស័ពេច ័ត្អាច 
ធដើរត្ួនទើមួយដស៏ំខានក់នុងការបងាក រ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងការធ្លើយត្បចំធពា៉ះកិចចការពារកុមារធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ 
ធហើយពួកធគ្គ្បបើធ្វើអវើម្រគ្ប់យ ងណដ អាចធ្វើធៅបានធដើមបើរកាសុវត្ថិភាពរបស់កុមារធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ។ បណាត
ម្រកុមហ ុនននគ្បបើធរៀបចំឱ្យមានវធិានការធដើមបើណសវងរកឱ្យធ ើញ និងបញ្ឈប់សកមេភាពបងកធម្រគ៉ះថាន ក់ចំធពា៉ះកុមារធៅ
ធ ើម្របព័នធអនឡាញ រាប់បញ្ចូ  ទងំសកមេភាព បួងកុមារ និងការបធងកើត្ និងណចកចាយរូបភាព និងវ ើធដអូរធំោភបំពាន
ផ្លូវធភទឡលើកុមារ។ 

 

១. ការអប់រកុំមារ ឪពុកមាត យ នងិម្រគ្បូធម្រងៀនអំពើសុវត្ថភិាពកុមារ និងការទទ ួខុសម្រត្វូររស់ពកួធគ្កនុងការធម្របើម្របាស់ 
ប្រព័ន្ធរឡចេកវទិា៖ បធងកើន នងិសម្រមបសម្រម ួ ទធភាពទទ ួបានម្របពន័ធធរៀនសូម្រត្អំពើសុវត្ថិភាពកុមារ នងិកចិច
ការពារធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ រាប់បញ្ចូ  តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយ នងិការណចករណំ កស្ករអពំើសុវត្ថភិាពកុមារធៅ
ធ ើម្របពន័ធអនឡាញ នងិពត័្ម៌ានជាក់ណសតងអំពើបណាត ញរាយការែ៍ សម្រមាប់ធព ណដ កុមារម្រត្ូវការជនំួយ។   

 បណាត ញទូរស័ពេផ្ត ជ់ំនយួ នងិបណាត ញទូរស័ពេទន់ធហតុ្ការែ៍សខំាន់ៗ មយួចនំួន រមួមាន៖ 
   

✓   ១២៨៨៖ ធ ខទូរស័ពេទន់ធហតុ្ការែ៍សម្រមាប់នគ្របា ប្រឆ្ងំការជញួែូរមនុ្សស (២៤/៧) 
 

✓   ១២៨០៖ បណាត ញទូរស័ពេជនំួយកុមារកមពុជា (CHC)។ បណាត ញទូរសព័េជំនយួកុមារកមពុជាធ្វើម្របត្បិត្តិ
ការធសវាបណាត ញទូរស័ពេផ្ត ជ់ំនួយធោយឥត្គ្តិ្នថល (២៤/៧) តាមរយៈការផ្ត ់ម្របឹកាធយប ់តាម
ទូរស័ពេម្របកបឡដាយវជិាា ជើវៈ និង ធសវាព័ត្ម៌ានអប់រ ំ ម្រពមទងំភាា ប់ទនំក់ទនំងកុមារ នងិធកេងជទំង់ធៅ
នឹងធសវាចាបំាចន់ន ធោយណផ្អកធៅតាមធសចកតើម្រត្ូវការ នងិ ការសធម្រមចចិត្តរបស់ពកួធគ្។ 

 
✓   ០១៧ ២២២ ៣៧២ / ០៨៩ ៦៦៦ ៣២៥ / ០៩៧  ៩១១១  ៩១៨  ឬ 

www.facebook.com/tpocambodia ៖ បណាត ញទូរស័ពេទន់ធហតុ្ការែ៍របសអ់ងគការ TPO សម្រមាប់
កិចចគមំ្រទសុខភាពផ្លូវចតិ្ត នងិចិត្តសងគម សម្រមាប់កុមារ ឪពុកមាត យ និងអនកណថទ។ំ 

 
✓   ០៩២ ៣១១ ៥១១ ឬ https://aplecambodia.org/reportabuse/: 

បណាត ញទូរស័ពេទន់ធហតុ្ការែ៍របសអ់ងគការ APLE សម្រមាប់រាយការែ៍អំពើការធកងម្របវញ័្ច ផ្លូវធភទឡលើ
កុមារ និងសមាភ រពាកព់័ន្ធការរធំោភបំពានផ្លូវធភទឡលើកុមារធៅធ ើម្របពន័ធអនឡាញ។  

  អនកអាចរាយការែ៍ធោយអនមិក (២៤/៧)។ 
 
២. ការបធងកើត្ឱ្យមានបរយិកាសអនឡាញមួយណដ មានសុវត្ថភិាព នងិសមម្រសបធៅតាមអាយុ៖ ការធ ើកកមពស់ឱ្យ

មានការឡរើកច ំម្របកបធោយសុវត្ថភិាព នងិភាពនចនម្របឌ្តិ្សម្រមាប់កុមារធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ រមួទងំការ
សម្រមបសម្រម ួ នងិកចិចគមំ្រទដ ប់ណាត ញទូរសព័េទន់ធហតុ្ការែ៍ខាងធ ើ នងិការរាយការែ៍ធៅធ ើម្របព័នធអន
ឡាញអំពើបញ្ហា នន។ សកមេភាពធន៉ះរាបប់ញ្ចូ ការផ្ត  ់ទធភាពទទ ួបានបណាត ញទូរស័ពេផ្ត ជ់ំនយួធោយ
ឥត្គ្តិ្នថល ធសវាណដ មានភាពសមម្រសបធៅតាមអាយុ នងិម្របព័នធអប់រតំាមម្របពន័ធធអឡកិម្រត្ូនកិម្របកបធោយ
សុវត្ថភិាព ម្រពមទងំការធម្របើម្របាស់ម្របព័នធរបស់ពកួធគ្ធដើមបើផ្ត ់ដំបូនេ នអំពើសុវត្ថភិាពរបស់កុមារធៅធ ើម្របព័នធអន
ឡាញ នងិការឃាល ធំមើ របសឪ់ពុកមាត យធៅធ ើសកមេភាពអនឡាញរបសកូ់ន។ 

 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/tpocambodia
https://aplecambodia.org/reportabuse/


៣. ការអភិវឌ្ឍបទោឋ នធដើមបើធោ៉ះម្រស្កយបញ្ហា សមាភ រពាក់ព័ន្ធការរធំោភបពំានឡលើកុមារ៖ កចិចសហការែ៏រងឹមារំវាង  
 វសិយ័ឯកជននងិមន្តនតើអនុវត្តចាប់ គ្ឺជាគ្នលឹ៉ះមយួធដើមបើធានឱ្យបាននូវការរកធ ើញែរូំងឱ្យបានឆ្ប់រហ័សនូវ
ករែើ បទធ េើសបធចចកវទិោម្រពមទងំការបទិ នងិការដកធចញម្របកបធោយម្របសិទធភាពនូវសមាភ រៈធកងម្របវញ័្ចផ្លូវ
ធភទកុមារធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ។ នយកោឋ នម្របឆ្ងំបទធ េើសបធចចកវទិោ នងិ នយកោឋ នម្របឆ្ងំការជួញដូរ
មនុសស នងិការពារអនើត្ជិនននម្រកសងួមហានផ្េ គ្ជឺាទើភាន កង់ារអនុវត្តចាប់ ណដ មានអាែត្តិការងារការពារកុមារ
ពើការរធំោភបពំាន នងិការធកងម្របវញ័្ចផលូវឡភទធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ ធោយមានកិចចសហម្របត្ិបត្តិការជាមួយ
អងគភាពថាន ក់ត្បំន ់ នងិអនតរជាត្ ិដូចជាអងគការនគ្របា ម្រពហេទែឌ អនតរជាត្ ិ(INTERPOL) និងការយិ យ័
ធសុើបអធងកត្សហព័នធ (FBI)។ ពិ្ើស្ករ នងិដំធែើ រការចាស់ោស់ធដើមបើគមំ្រទដ ់ការអនុវត្តចាប់ នឹងជួយ
ធ ើកកមពសស់មត្ថភាពែល់ទើភាន ក់ងារអនុវត្តចាបក់នុងការធសុើបអធងកត្ នងិបន្តងាក បអំធពើរធំោភបពំាន នងិអំធពើធកង
ម្របវញ័្ច ផ្លូវធភទកុមារធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ/អុើន្ធឺដ រ។ 

 
៤. ការបញ្ចូ  ការពិចារណាអំពើបញ្ហា សិទធិកុមារធៅកនុងរា ់ធគ នធយបាយ និងដំធែើ រការម្រគ្ប់ម្រគ្ងស្ករជើវកមេ

សមម្រសប៖ ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តធគ នធយបាយសតើពើកិចចការពារកុមារធៅធ ើម្របព័នធអនឡាញ/
អុើន្ធដឺ រធៅកនុងស្កថ ប័ន។ ព័ត្៌មានបណនថមអំពើរធបៀបអភិវឌ្ឍធគ នធយបាយ និងដំធែើ រការទងំធន៉ះ អាចរក
ធមើ បានធៅធ ើធគ្ហទំព័រសតើពើសិទធិកុមារ និង្ុរកិចច៖ https://www.unicef.org/csr/ict.html ។ 

 
៥. ការធ ើកកមពស់បធចចកវទិោឌ្ើជើថ កនុង កខែៈជាមធ្ោបាយសម្រមាប់បធងកើនការចូ រមួរបស់ម្របជាព រដឋ៖ 

ម្រកុមហ ុនននអាចគមំ្រទដ ក់ារចូ រមួរបសកុ់មារ នងិយុវជនតាមរយៈការចូ រមួម្របកបធោយភាពនចនម្របឌ្តិ្ 
និងភាពវជិាមានអពំើម្របធានបទសំខាន់ៗ សតើពើកិចចការពារកុមារធោយរាបប់ញ្ចូ ការធ ើកកមពស់អកខរភាពឌ្ើជើថ 
សម្រមាប់កុមារ នងិឪពុកមាត យរបស់ពកួធគ្។ ម្រកមុហ ុនកអ៏ាចជយួធ ើកកមពសក់ារណចករណំ កគ្ំនតិ្ឡោរល់ នងិ
ធទពធកាស យរបសកុ់មារ អពំើរធបៀបការម្រគ្ប់ម្រគ្ងធព ធវោរបស់ពកួធគ្ កនុងអំឡុងធព ននការរកា គ្មាល ត្សងគម 
វ ិ្ ើធោ៉ះម្រស្កយវបិត្តិតានត្ងឹអារមេែ៍ វ ិ្ ើកស្កងទនំក់ទនំងឱ្យកាន់ណត្ម្របធសើរធៅកនុងម្រគ្សួ្ករ នងិរធបៀបណដ 
កុមារអាចចាត្់វធិានការធដើមបើគមំ្រទដ ស់ងគម កនុងអំឡុងធព ននការផ្េុ៉ះរា ោ ននជងំឺកូវ ើដ១៩ រាបប់ញ្ចូ ទងំ
តាមរយៈការណចករណំ កព័ត្ម៌ានធដើមបើជួយដ ខ់លួនឯង នងិកុមារដនទធដើមបើធោ៉ះម្រស្កយបញ្ហា ការគ្រំាមកំណហងធៅ
ធ ើម្របពន័ធអនឡាញណដ ពកួធគ្អាចជបួម្របទ៉ះ ឬ អវើណដ ម្រត្ូវធ្វើម្របសនិធបើពួកធគ្ដងឹអំពើ អំធពើរធំោភបពំានទប្មង់
ណាមយួរបស់មិត្តភកត ិ នងិសមាជកិម្រគ្សួ្ករពកួធគ្។ មានម្របព័នធ នងិការផ្តួចធផ្តើមមយួចនំួនណដ ធ ើកកមពសក់ារ
ចូ រមួរបស់ធកេងជំទង់ និងយុវជនកនុងម្របធទសកមពុជាដូចជា កមមវធិើសធមលងយុវជន (https://voicesofyouth
cambodia.com/) អងគការសមព័នធសិទធកុិមារកមពុជា (https://crc-cambodia.org/) នងិ បណាត ញកុមារអនកត្ស ូ
មត្ ិ(https://www.facebook.com/childadvocatenetwork/)។ 

 
 
  

https://voicesofyouthcambodia.com/
https://voicesofyouthcambodia.com/
https://crc-cambodia.org/
https://www.facebook.com/childadvocatenetwork/


្នធានឯកស្ករមួយចំនួនណដ មានស្ករៈម្របធយជន៍៖ 
 

 COVID-19 and its implications for protecting children online, April 2020: 
https://www.unicef.org/documents/covid-19-and-implications-protecting-children-online 

 

 Guideline for Mobile Industry on child online protection (2015 edition): 
https://www.unicef.org/csr/css/Mobile_Operators_COP_Guidelines_English1.pdf 

 

 Tips for Parents and Caregivers – Keeping Children Safe Online During the COVID-19 
Pandemic 

 

 Tips for Young People – Staying Safe Online During the COVID-19 Pandemic 
 

 ECPAT Resources on Sexual Exploitation of Children for COVID-19 Situation: 
https://ecpat.exposure.co/covid19?utm_source=Website&utm_campaign=Hero 

 

 NGO APLE’s online resource center:  https://www.internethotlinecambodia.org/ 

https://www.unicef.org/documents/covid-19-and-implications-protecting-children-online
https://www.unicef.org/csr/css/Mobile_Operators_COP_Guidelines_English1.pdf
https://www.unicef.org/thailand/reports/tips-parents-and-caregivers-online-safety-during-covid-19-pandemic
https://www.unicef.org/thailand/reports/tips-parents-and-caregivers-online-safety-during-covid-19-pandemic
https://www.unicef.org/thailand/reports/tips-young-people
https://ecpat.exposure.co/covid19?utm_source=Website&amp;utm_campaign=Hero
https://www.internethotlinecambodia.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ការយិ ័យអងគការយូនើធសហវម្របចាមំ្របធទសកមពុជា 
ជាន់ទើ៥ អគរ Exchange Square បនេប់ធ ខ ១៩&២០ ផ្លូវធ ខ១០៦ 
សងាក ត់្វត្តភនំ រាជធានើភនំធពញ ម្រព៉ះរាជាណាចម្រកកមពុជា 


