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1. គសច្កដីគ្ដើម និងបពុវកថា 

អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន(SeeBeyondBorders)គឺជាអង្គការមនិរកព្បាកច់្ំគេញ ដែលបានចុ្ុះបញ្ជ ីជា
អង្គការសបបុរសធមគ៌ៅព្បគទសអូស្រ្តា លី អង្គ់គេស និង្ព្បគទសគអៀរឡង្ ់គ ើយព្បត្ិបត្ាិកនុង្នាមជាអង្គការមនិ
ដមនរដ្ឋា ភបិាលកនុង្ព្បគទសកមពុជា។ គបសកកមមរបស់គយើង្គឺផ្ដល់គោយកុមារកមពុជាទទលួបាននូវគុេភាពនន
ការបគព្ង្ៀននិង្ការសិកាគៅតាមតលាគរៀន។  

 បុគគលិក អនកសម័ព្គច្ិត្ា និង្អនកចូ្លរមួកមមវធិីរបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនគធវើការគៅតាមតលាគរៀន
ជាមយួគលាកព្គូអនកព្គូ កុមារ និង្មនុសសវយ័គកមង្។ គយើង្ទទួលតគ ល់តាមរយៈននការងារព្បត្ិបត្ាិការរបស់
គយើង្ព្បដ លនឹង្ោច្បង្កហានិភយ័ែល់កុមារយុវជននងិ្ ជនងាយរង្គព្ោុះដែលជាអនកទទួលផ្ល ែូច្គនុះ
គយើង្បានបគង្កើត្គោលនគោបាយការការពារនិង្នីត្ិវធិីព្បកបគដ្ឋយព្បសិទធភាពគែើមបគីធវើការោ៉ា ង្សកមមកនុង្
ការកាត្ប់នថយហានិភយ័ទងំ្គនាុះ។ គោលការេ៍នងិ្នីត្ិវធិីពាកព់ន័ធគនុះព្គបែេា បគ់លើអង្គភាព 
SeeBeyondBorders ទងំ្អស់។ 

2. គោលបណំងននគោលនគោបាយ 

គោលនគោបាយគនុះមានគោលបំេង្ការពារមនុសសជាត្ិ ជាពិគសសកុមារ មនុសសគពញវយ័ជួបហានិ
ភយ័និង្អនកទទួលផ្លពឹង្ដផ្នកជំនួយពអីនកែនទ ឱ្យចាកផុ្ត្ពីគព្ោុះភយ័ណាមយួដែលោច្បណាា លមកពីការ
ទកទ់ង្ឬចូ្លរមួកមមវធិីជាមយួ អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន។ កនុង្គនាុះរមួមានគព្ោុះថ្នន កដ់ែលគកើត្គឡើង្ព:ី៖ 

 ការព្បត្ិបត្ាិរបស់មនុសសជាបគុគលិកឬត្ណំាង្អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនែូច្បានកំេត្ក់នុង្ដផ្នកទ4ី 
 ការតាកដ់ត្ង្និង្ការអនុវត្ាកមមវធិីនិង្សកមមភាពរបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន   

 
 គោលនគោបាយគនុះបងាា ញពីការគបាជាា ច្ិត្ារបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន និង្បុគគលិកដែលមាន
ទំនួលខុសព្ត្ូវកនុង្កិច្ចការកាពារសុវត្ថិភាព ដែលរមួបញ្ចូ លទងំ្កិច្ចបងាក រហានិភយ័ពកីារគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ 
ការរគំលាភផ្េូវគភទ និង្ការគបៀត្គបៀនគករ ាិ៍ខ្មម ស់ (PSEAH)។ គោលនគោបាយកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពព្ត្ូវ
ព្បត្ិបត្ាិការរមួជាមយួគោលនគោបាយព្បឆងំ្ការគរ ើសគអើង្ ការគំរាមកំដ ង្និង្ការគបៀត្គបៀនគករ ាិ៍ខ្មម ស់
របស់ SeeBeyondBorders និង្គោលនគោបាយការពារកុមារនិង្ជនងាយរង្គព្ោុះរបស់ 
SeeBeyondBorders។ 
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3. គសច្កតីថ្លែងការណ៍អំពកីារគបជ្ញា ច្ិត្ត 

 SeeBeyondBorders គបាជាា ការពារអនករាល់ោន ដែលគយើង្ទកទ់ង្ គដ្ឋយមនិព្បកានព់ី ោយុ  អត្ា
សញ្ញា េគយនឌរ័  ពិការភាព   និនាន ការគភទ  ឬគែើមកំគេើ ត្ជនជាត្ិគែើមអវីគឡើយ  គព្ពាុះគយើង្គជឿជាកថ់្ន 
មនុសសព្គបរ់បូមានសិទធិទទលួបានការការពារពីព្គបទ់ព្មង្ន់នគព្ោុះភយ័ ការគកង្ព្បវញ័្ច  ការរគំលាភបំពាន នងិ្
ការគបៀត្គបៀន។ SeeBeyondBorders នឹង្មនិអត្គ់ោនច្ំគពាុះការរគំលាភបំពាន និង្ការគកង្ព្បវញ័្ច ព្បព្ពឹត្ា
គដ្ឋយបុគគលិក អនកសម័ព្គច្ិត្ា ឬអនកមកទសសនាណាមាន ក ់គឡើយ។ 
 គោលនគោបាយគនុះគតា ត្គលើការការពារែូច្ត្គៅ៖ ការការពារកុមារ ការការពារមនុសសគពញវយ័ និង្
ការការពារការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ ការរគំលាភបំពាន និង្ការគបៀត្គបៀន។ សមាសភាគការពារសំខ្មន់ៗ ទងំ្
គនុះ ោច្មានគោលនគោបាយនិង្នីត្ិវធិីពាកព់ន័ធគផ្សង្ៗោន  (សូមគមើលគោលនគោបាយពាកព់ន័ធ) ។ 
 គយើង្ទទួលតគ ល់ថ្ន វាជាធមមជាត្ិដែលគំនតិ្ផ្ាួច្គផ្ាើមអភវិឌឍនខ៍េុះោច្បង្កឱ្យមានអតុ្លយភាពអំណាច្
កនុង្ទំនាកទ់ំនង្ស គមនក៍ានដ់ត្ោព្កក។់ ែូគច្នុះវាទមទរឱ្យមានការយកច្ិត្ាទុកដ្ឋកជ់ាបជ់ានិច្ចកនុង្ការ
ធានាសាង្ដ់្ឋរវជិាជ ជីវៈ និង្ព្កមសីលធមក៌ព្មតិ្ខពស់។ គយើង្គបាជាា ច្ិត្ាព្បកានយ់កឥរោិបថមនិគរ ើសគអើង្ នងិ្
ព្បកបគដ្ឋយការគោរព គដ្ឋយមនិអនុគព្ោុះច្ំគពាុះទគង្វើមនិព្បាសព្កមសីលធម ៌ គដ្ឋយោម នការរគំលាភ
អំណាច្ គ ើយោម នការគកង្ច្ំគេញពីភាពងាយរង្គព្ោុះ និង្វសិមភាពអណំាច្គឡើយ។ 
 គយើង្នឹង្ធានាថ្នវធិានការការពារសុវត្ថិភាពព្ត្ូវបានបនាុំ  ោច្រកបាន នងិ្ព្ត្ូវបានទនំាកទ់ំនង្ោ៉ា ង្
ច្ាស់លាស់គៅកនុង្ទូទងំ្កមមវធិីការងាររបស់គយើង្ និង្គៅកានព់្គបប់ុគគលិក អនកទទលួផ្លព្ពមទងំ្ស 
គមនព៍កួោត្ ់គដ្ឋយគព្បើភាតនិង្ទព្មង្ព់ត័្ម៌ានដែលពកួោត្ង់ាយយល់។ 

SeeBeyondBorders បានគបាជាា ច្ិត្ាអនុវត្ាគសច្កាីព្បកាសរបស់អគគគលខ្មធិការអង្គការស ព្បជាជាត្ិសាី
ពីវធិានការពិគសសសព្មាបក់ារការពារពីការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ និង្ការរគំលាភបំពានផ្េូវគភទ (Secretary 

General’s Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse1) 
ព្ពមទងំ្គបាជាា អនុវត្ាគោលការេ៍ោពំ្ទគោលនគោបាយ DfAT របស់អូស្រ្តា លីសាីពីការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ 
ការរគំលាភបំពាន នងិ្ការគបៀត្គបៀន (SEAH) (Australia’s DfAT Policy on sexual exploitation, abuse and 

harassment (SEAH)2) ។  
  

 
 

 

 

                                                           
1 https://www.unhcr.org/uk/protection/operations/405ac6614/secretary-generals-bulletin-special-measures-protection-sexual-
exploitation.html 
2 https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/pseah-policy.pdf 
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4. គត្ើអនីជ្ញកចិ្ចការពារសវុត្ថិភាព? 

 SeeBeyondBorders ទទួលតគ ល់និយមនយ័កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពថ្ន ជាការពារសុខភាព សុខុមាល
ភាព និង្សិទធមិនុសស និង្បង្កលកឃេៈឱ្យពួកគគរស់គៅគដ្ឋយចាកផុ្ត្ពីគព្ោុះថ្នន ក ់ការព្ពគង្ើយកគនាើយ ការ
គកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ ការរគំលាភបំពានផ្េូវគភទ  និង្ការគបៀត្គបៀនគករ ាិ៍ខ្មម ស់។ 
 គយើង្យល់ថ្ន វាមាននយ័ថ្នគយើង្ការពារមនុសស រមួមានកុមារនិង្មនុសសគពញវយ័ដែលមានហានិ
ភយ័ ឱ្យចាកពីគព្ោុះថ្នន កដ់ែលោច្គកើត្គឡើង្តាមរយៈការព្បាព្ស័យទកទ់ង្ជាមយួបគុគលិករបស់គយើង្។ 
 និយមនយ័បដនថមទកទ់ង្នងឹ្កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពព្ត្ូវបានផ្ាល់ជូនគៅកនុង្សទា នុព្កមខ្មង្គព្កាម។ 

 

5. វិសាលភាពននការអនវុត្តគោលនគោបាយ 

គោលនគោបាយគនុះអនុវត្ាច្ំគពាុះមនុសសរបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនទងំ្អស់ដែលកំេត្ថ់្នជា: 
 ព្កុមព្បឹកាភបិាល និង្សមាជិក 
 បុគគលិកបច្ចុបបនន នងិ្អនកសម័ព្គច្ិត្ា 
 អនកព្បឹកាខ្មង្គព្ៅ និង្អនកដែលមានកិច្ចសនា (គដ្ឋយមានព្បាកឈ់្នួល ឬគដ្ឋយសម័ព្គច្ិត្ា) 
 បុគគលិកកចិ្ចសនារបស់អង្គការ 
 អនកចូ្លរមួព្កុមគំគរាង្នងិ្អនកគផ្សង្គទៀត្ដែលគធវើការសព្មាបឬ់តាង្នាមអង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន។ 

 

 គោលនគោបាយគនុះកអ៏នុវត្ាផ្ង្ដែរច្ំគពាុះបគុគលគផ្សង្គទៀត្និង្ភាគទីីបីដែលជាបទ់កទ់ង្ជាមយួ
អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន កនុង្ឱ្កាសមកគមើលសកមមភាពគគព្មាង្របស់គយើង្បាន(ឧទ រេ៍៖ មាច ស់ជនំួយ 
អង្គការនែគូ អនកផ្ាល់គសវា) គបើគទុះបីជាែំគេើ រការព្គបព់្គង្សព្មាបព់្កុមទងំ្គនុះោច្មានភាពខុសដបេកោន
គៅកនុង្ទិែាភាពមយួច្ំននួគដ្ឋយតរកព្មតិ្ការចូ្លរមួរបស់ពួកគគកគ៏ដ្ឋយ។ នែគូណាកគ៏ដ្ឋយនឹង្ព្ត្ូវបាន
រពំឹង្ថ្ននឹង្ព្បកានខ់្មជ បនូ់វកាត្ពវកិច្ចការពារ និង្ PSEAH ននគោលនគោបាយគនុះ ឬមានគោលនគោបាយ
តា ល់អង្គភាពដែលបំគពញតាមត្ព្មូវការព្កមព្បត្ិបត្ាិរបស់ ACFID (ACFID Code of Conduct)។ សូមគមើល
គោលនគោបាយគធវើការជាមយួនែគូរបស់គយើង្សព្មាបព់ត័្ម៌ានបដនថម។ 
 

6. គោលការថ្ណនសំខំាន់ៗ 

គោលនគោបាយកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនមានគោលការេ៍ច្មបង្
ច្ំនួនព្បាមំយួ៖  
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 មនិមានការអត្គ់ោនច្គំពាុះការរគំលាភបពំាន ការគកង្ព្បវញ័្ចផ្េូវគភទ នងិ្ការគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទ  
ការរគំលាភបំពានឬសកមមភាពគផ្សង្គទៀត្ដែលបង្កគព្ោុះថ្នន កែ់ល់កុមារ មនុសសវយ័គកមង្ នងិ្អនក

ទទួលផ្លឬអនកពាកព់ន័ធងាយរង្គព្ោុះ គឺមនិព្ត្ូវបានអត្គ់ោនជាដ្ឋច្ខ់្មត្ពីអង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន សូមបី
ដត្ការរការបូភាពឬការចូ្លគមើលរបូភាពោសោភាសកុមារ ឬការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទកុមារ។ 

គទុះវធិីគនុះកគ៏ដ្ឋយ មនិដមនមាននយ័ថ្ន ព្ោនដ់ត្មនិមានការអត្ឱ់្នោច្ធានាការការពារគពញ
គលញ ឬធានាឱ្យោម នឧបបត្ាិគ តុ្គតុះគនាុះដែរ។ ការខិត្ខំព្បឹង្ដព្បង្របស់ SeeBeyondBorders គែើមបធីានា
ថ្នបរោិកាសការងាររបស់គយើង្មានសុវត្ថិភាពសព្មាបប់គុគលិក អនកសម័ព្គច្តិ្ា អនកទសសនា និង្អនកទទួល
ផ្លទងំ្អស់។ ព្បសិនគបើឧបទាវគ តុ្ណាមយួគកើត្គឡើង្វានឹង្ព្ត្ូវបានគដ្ឋុះព្តយភាេ មៗនិង្គដ្ឋយយុត្ាធិម៌
តាមនីត្ិវធិដីែលគយើង្បានច្ង្ព្កង្។ 

 
 ោទភិាពននត្ព្មវូការជនរង្គព្ោុះ/អនករចួ្ផុ្ត្ពគីព្ោុះថ្នន ក៖់ 

 អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនគបាជាា មនិបង្កគព្ោុះថ្នន ក ់គ ើយនងឹ្ផ្ាល់ោទិភាពែល់ជនរង្គព្ោុះ/អនករចួ្
ផុ្ត្ពីគព្ោុះថ្នន ក ់ខេៈរកាភាពយុត្ាិធមត៌ាមនីត្ិវធិ។ី ជនរង្គព្ោុះ/អនករចួ្ផុ្ត្ពីគព្ោុះថ្នន ក ់នឹង្ព្ត្ូវបានទទួល
ការគោរព និង្គសច្កាីនថេថនូរ ឱ្យចូ្លរមួកនុង្ែំគេើ រការននការសគព្មច្ច្ិត្ា ព្ត្ូវបានផ្ាល់ពត័្ម៌ានគពញគលញ និង្
ផ្ាល់ជូននូវពត័្ម៌ានពាកព់ន័ធទងំ្អស់តាមដែលោច្គធវើបាន   និង្ោច្ព្ត្ូវបញ្ជូ នសព្មាបគ់សវាោពំ្ទបដនថម/អនក
ជំនាញោពំ្ទែនទគទៀត្។  អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនទទលួតគ ល់ថ្នកុមារខេុះនិង្មនុសសគពញវយ័ដែលមាន
ហានិភយ័ែូច្ជាជនពិការ ឬរស់គៅកនុង្ត្ំបនដ់ែលរង្ផ្លប៉ាុះពាល់គដ្ឋយគព្ោុះម នារាយ (គដ្ឋយធមមជាត្ិ 
ឬជគមាេ ុះ)  ពួកោត្ម់ានភាពងាយរង្គព្ោុះជាពិគសស ដែលព្ត្ូវដត្ផ្ាល់ោទិភាពសព្មាបព់ួកោត្។់ 
 
 ភាពរងឹ្មាកំនុង្ការែកឹនា ំនងិ្ ទនំលួខុសព្ត្វូរមួោន ច្គំពាុះការការពារអនកទទលួផ្លជាកុមារនងិ្ជនងាយរង្

គព្ោុះ៖ 

 គែើមបពី្គបព់្គង្ហានិភយ័ច្ំគពាុះកុមារនិង្ជនងាយរង្គព្ោុះព្បកបគដ្ឋយព្បសិទធភាព អង្គការទសស
នៈឥត្ព្ពំដែនត្ព្មូវឱ្យមានការោពំ្ទនិង្ការស ការោ៉ា ង្សកមមពីបគុគលិកទងំ្អស់។ ថ្នន កែ់ឹកនារំបស់គយើង្
គបាជាា ច្ិត្ាកនុង្ការគធវើគំរភូាព ព្បកបគដ្ឋយបរោិបនន សមានច្ិត្ា នងិ្ធានាថ្នអនកណាដែលជាជនរង្គព្ោុះ ឬ
បានគ ើញគ តុ្ការេ៍ណាមយួ ព្ត្ូវបានោពំ្ទ និង្មានោរមមេ៍ថ្នមានសុវត្ថិភាពកនុង្ការគធវើរបាយការេ៍។ 
គយើង្គបាជាា បេាុ ុះបណាា លនងិ្អភវិឌឃបុគគលិករបស់គយើង្ គែើមបធីានាថ្នអនករាល់ោន ែងឹ្ពីការទទួលខុសព្ត្ូវ
របស់ខេួនច្ំគពាុះការការពារសុវត្ថិភាព និង្ការការពារការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ ការរគំលាភបពំាននិង្ការ
គបៀត្គបៀនផ្េូវគភទ។ បគុគលិករបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន ព្ត្ូវដត្គោរពតាមគោលនគោបាយគនុះគ ើយ
នឹង្ទទួលខុសព្ត្ូវច្ំគពាុះការព្បត្ិបត្ាវិាជាចាបំាច្។់ 
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 ការគព្បើវធិតីស្រ្សាព្គបព់្គង្ហានភិយ័ 
 ការព្គបព់្គង្គដ្ឋយព្បយត័្នព្បដយង្ ោច្កាត្ប់នថយអព្តា ននការគកង្ព្បវញ័្ច   ការរគំលាភ

បំពាន  និង្ការោយីែល់កុមារ និង្អនកទទួលផ្លដែលងាយរង្គព្ោុះដែលទកទ់ង្នងឹ្សកមមភាពអភវិឌឃន៍
នានា។ គោលនគោបាយគនុះ បងាា ញពីយុទធតស្រ្សាកនុង្ការកាត្ប់នថយហានិភយ័ដែលោច្គកើត្មានច្ំគពាុះ
កុមារនិង្អនកទទួលផ្លដែលងាយរង្គព្ោុះ  គ ើយគយើង្គបាជាា ពិនិត្យគឡើង្វញិនូវហានិភយ័ទងំ្គនាុះជា
ព្បចា ំ រមួជាមយួគោលនគោបាយ ែំគេើ រការ និង្នីត្វិធិីពាកព់ន័ធ  គែើមបធីានាវាគ្េើយត្បតាមគោលបេំង្
គនុះ។ គយើង្បេាុ ុះបណាា លបុគគលិក អនកសម័ព្គច្តិ្ា នងិ្អនកទសសនកចិ្ចរបស់គយើង្  ឱ្យទទួលតគ ល់ការការពារ
សុវត្ថិភាព និង្កេំត្អ់ត្ាសញ្ញា េ SEAH និង្គធវើតាមនីត្វិធិីរាយការេ៍របស់គយើង្  ដែលមានច្ង្ព្កង្ជាឯក
តរគៅកនុង្គោលនគោបាយគនុះ  កែូ៏ច្ជាគោលនគោបាយការពារកុមារ  នងិ្ជនងាយរង្គព្ោុះរបស់
គយើង្ និង្គោលនគោបាយគដ្ឋុះព្តយពាកយបេាឹ ង្នងិ្ការគ្េើយត្ប )Complaints and Feedback Handling 

Policy (របស់គយើង្។ គយើង្គបាជាា ថ្ន នងឹ្រាយការេ៍បនា គដ្ឋយធានាថ្នឧបបត្ាិគ តុ្ ឬឧបទាវគ តុ្ដែលគួរឱ្យ
សង្សយ័នន SEAH ព្ត្ូវបានរាយការេ៍គៅោជាា ធរមូលដ្ឋា ន  ដែលសមព្សបបំផុ្ត្កែូ៏ច្ជា  ោជាា ធរខ្មង្គព្ៅ
ដែលពាកព់ន័ធែូច្ជានាយកដ្ឋា នកិច្ចការបរគទសនិង្ពាេិជជកមម )DfAT) គៅកនុង្ព្បគទសអូស្រ្តា លី និង្
ការោិល័យ Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) គៅច្ព្កភពអង្គ់គេស។  

 
 វសិមភាពគយនឌរ័នងិ្អតុ្លយភាពអណំាច្ព្ត្វូបានឃ្េ គំមើលគដ្ឋយផ្ចតិ្ផ្ចង្ ់

 អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនទទួលតគ ល់ថ្នខេៈដែលជនរង្គព្ោុះ /អនកែ ដ លរចួ្ផុ្ត្ពី 
SEAH ភាគគព្ច្ើនជាស្រ្សាីនិង្គកមង្ព្សី គ ើយជននែែល់ជាបុរសនិង្គកមង្ព្បុស។  គនុះមនិដមនព្គបក់រេីគនាុះ
គទ។ មានអតុ្លយភាពអំណាច្គផ្សង្គទៀត្ដែលោច្នាឱំ្យមាន SEAH និង្កង្វល់គផ្សង្គទៀត្ដែលព្ត្ូវការពារ។ 
អតុ្លយភាពអំណាច្ែូច្ជាពូជតសន៍ /សញ្ញជ ត្ិ  គយនឌរ័ សមត្ថភាព តវតាគសែាកិច្ចសង្គម  អនកអនុវត្ាកមម
វធិីជាមយួអនកទទួលផ្ល អត្ីត្ភាពការងារគៅកដនេង្គធវើការ  ទងំ្អស់គនុះសុទធដត្ោច្ជុះឥទធិពលនងិ្នាឱំ្្
យមាន SEAH គ ើយវារតឹ្ដត្បដនថមទមងនហ់ានិភយ័ព្បសិនគបើមានអតុ្លយភាពអណំាច្គព្ច្ើនជាង្មយួកនុង្គពល
ដត្មយួ ឧទ រេ៍អនកទទួលផ្លជាស្រ្សាីដែលមានពកិារភាពព្បឈ្មនងឹ្បុគគលិកព្បុស។ អតុ្លយភាព
អំណាច្នងឹ្ព្ត្ូវកាត្ប់នថយតាមដែលោច្គធវើគៅបាន ប៉ាដុនាគយើង្ទទួលតគ ល់ថ្នវាមនិដមនដត្ង្ដត្ោច្លុប
បំបាត្ ់ និង្ព្គបព់្គង្បានទងំ្ព្សុង្គនាុះគទ  ែូគច្នុះគយើង្គិត្គូរោ៉ា ង្សកមមកនុង្ការបងាក រហានិភយ័ពាកព់ន័ធ 
តាមរយៈការបគង្កើនការយល់ែឹង្  នងិ្ការបេាុ ុះបណាា លកនុង្ច្ំគណាមបុគគលិកនិង្ស គមនដ៍ែលគយើង្គធវើ
ការ។ 

 
 កាត្ពវកិច្ចដែលព្ត្ូវយកច្ិត្ាទុកដ្ឋក:់ 

អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនទទួលតគ ល់ទនំួលខុសព្ត្ូវជាករេីយកិច្ចរបស់ខេួនដែលព្ត្ូវយកច្ិត្ា
ទុកដ្ឋក ់ គ ើយអនុវត្ាព្គបជ់ំហានដែលសមព្សបគែើមបកីារពារសុវត្ថិភាពកុមារនិង្ជនងាយរង្គព្ោុះគៅកនុង្
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កមមវធិីរបស់ខេួន។ 

7. និយមនយ័ 

មនុសសគពញវយ័ដែលមានហានភិយ័ 
គពលខេុះកព៏្ត្ូវបានគៅថ្នមនុសសគពញវយ័ដែលងាយរង្គព្ោុះដែរ។ បគុគលដែលមានត្ព្មូវការជំនួយឬដថទំ
ចាបំាច្ ់ គដ្ឋយគ តុ្ផ្លពកិារភាពផ្េូវច្ិត្ា ឬោយុ ឬជំង្គឺផ្សង្ៗ ឬដែលមនិោច្គមើលដថខេួនឯង្បាន ឬមនិ
ោច្ការពារខេួនោត្ព់ីគព្ោុះថ្នន ក ់ ឬពីការគកង្ព្បវញ័្ច។ 
 
អនកទទលួផ្លពកីារជយួ  
នរណាមាន កដ់ែលទទួលផ្លឬគសវាកមមតា ល់ពកីមមវធិីរបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន។ សូមច្ណំាថំ្នការ
បំពានសិទធអិណំាច្កោ៏ច្គកើត្គឡើង្គៅគលើស គមនដ៍ែលអង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនគធវើការជាមយួ គ ើយក៏
ោច្រមួបញ្ចូ លការគកង្ព្បវញ័្ចតាមរយៈសិទធិអំណាច្ឥទធិពលត្ួនាទី។ 

កុមារ 
បុគគលដែលមានោយុគព្កាម 18ឆន  ំ
 
គព្ោុះថ្នន ក ់
ការរគំលាភបំពានផ្េូវច្ិត្ា, រាង្កាយ និង្ការរគំលាភបំពានគផ្សង្គទៀត្គលើសិទធិរបស់បុគគល  
 
គព្ោុះថ្នន កផ់្េូវច្តិ្ា 
ការរគំលាភបំពានផ្េូវច្ិត្ាឬផ្េូវោរមមេ៍ដែលរមួបញ្ចូ ល (ប៉ាដុនាមនិកេំត្)់ ការគធវើគោយោមា៉ា ស់មុខនិង្ការគធវើ
គោយខូច្គករ ាិ៍គ ម្ ុះែូច្ជាការគៅគ ម្ ុះោព្កក ់ ការរុិះគន,់ ការបនាា បបគនាថ ក, ការគធវើគោយោមា៉ា ស់, 
ទេឌ កមមគដ្ឋយការបងាខ ងំ្ នងិ្ដ្ឋកឱ់្យគៅដ្ឋច្គ់ដ្ឋយដឡក។ 
 
កចិ្ចការពារពកីារគកង្ព្បវញ័្ចផ្េូវគភទ នងិ្ការរគំលាភបពំាន នងិ្ការគបៀត្គបៀន (PSEAH) 
ពាកយគនុះព្ត្ូវបានគព្បើព្បាស់គដ្ឋយស គមនម៍នុសសធមន៌ងិ្អភវិឌឍន ៍គែើមបសំីគៅគៅគលើការការពារពីការគកង្
ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ ការរគំលាភបំពាន និង្ការគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទ គលើព្កុមមនុសសដែលរង្ផ្លប៉ាុះពាល់គដ្ឋយ
បុគគលិក ឬមនុសសពាកព់ន័ធ។ ពាកយគនុះទទួលបានពីគសច្កាីព្បកាសរបស់អគគគលខ្មធិការអង្គការស ព្បជា
ជាត្ិ សាីពីវធិានការពិគសសគែើមបកីារពារការគកង្ព្បវញ័្ច  និង្ការរគំលាភបំពានផ្េូវគភទ (ST/SGB/2003/13)។ 
 
កចិ្ចការពារសុវត្ថភិាព 
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កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពមាននយ័ថ្នការការពារសុខភាព សុខុមាលភាពមនុសស នងិ្សិទធិមនុសស និង្
អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកគគរស់គៅគដ្ឋយរចួ្ផុ្ត្ពគីព្ោុះថ្នន ក ់ការរគំលាភបំពាន និង្ការគបាុះបង្គ់ចាល។ 
 

គៅកនុង្វស័ិយរបស់គយើង្ គយើង្យល់ថ្នវាមាននយ័ថ្នការការពារមនុសស រមួទងំ្កុមារនិង្មនុសសគពញ
វយ័ដែលកំពុង្ជួបគព្ោុះថ្នន កព់ីផ្លប៉ាុះពាល់ដែលគកើត្គឡើង្តាមរយៈការទកទ់ង្ជាមយួបុគគលិក អនកសម័ព្គច្តិ្ា 
គភាៀវ ឬកមមវធិីរបស់គយើង្។ នយិមនយ័របស់មាច ស់ជំនួយមយួដច្ង្ែូច្ខ្មង្គព្កាម៖ 
 

កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពមាននយ័ថ្នការចាត្វ់ធិានការសមព្សបទងំ្អស់គែើមបបីងាក រគព្ោុះថ្នន កជ់ា
ពិគសសការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ ការរគំលាភបំពាន និង្ការរខំ្មនពីការគកើត្មានគឡើង្ គែើមបកីារពារមនុសសជា
ពិគសសមនុសសគពញវយ័ដែលងាយរង្គព្ោុះនិង្កុមារពីគព្ោុះថ្នន កគ់នាុះ និង្គែើមបគី្េើយត្បឱ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវគៅ
គពលដែលមានគព្ោុះថ្នន កគ់កើត្គឡើង្។ 
 

និយមនយ័គនុះគូសបញ្ញជ កត់្នមេនិង្គោលការេ៍របស់គយើង្ គ ើយបគង្កើត្វបបធមរ៌បស់គយើង្។ វា
ច្ង្អុលបងាា ញការយកច្តិ្ាទុកដ្ឋកជ់ាកល់ាកក់នុង្ការបងាក រនងិ្គ្េើយត្បគៅនឹង្គព្ោុះថ្នន កព់ីការរគំលាភបំពាន
អំណាច្, ភាពគជឿជាកឬ់ភាពងាយរង្គព្ោុះណាមយួដែលោច្គកើត្មានជាកដ់សាង្ ទំនង្ជានងឹ្គកើត្គឡើង្ ឬ
មានការប៉ាុនប៉ាង្ ជាពិគសសច្គំពាុះគោលបំេង្ផ្េូវគភទ។ 
 

កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពព្ត្ូវបានអនុវត្ាជាបល់ាបន់ងិ្គដ្ឋយោម នករេីគលើកដលង្គៅទូទងំ្កមមវធិ,ី នែគូ
របស់គយើង្, បុគគលិក, អនកសម័ព្គច្ិត្ា នងិ្គភាៀវ។ វាទមទរគោយមានការកំេត្ម់ខុសញ្ញា ហានិភយ័ ការបងាក
និង្ការការពារព្បឆងំ្នឹង្ហានិភយ័ទងំ្អស់ ការគកង្ព្បវញ័្ច  និង្ការរគំលាភបំពាន និង្ មានព្បពន័ធគេគនយយ
ភាពនិង្ត្មាេ ភាពគពញគលញគែើមបគី្េើយត្ប ការរាយការេ៍និង្ការគរៀនសូព្ត្គៅគពលមានហានភិយ័គកើត្គឡើ
ង្។ ព្បពន័ធទងំ្គនាុះព្ត្ូវគតា ត្គលើអនកព្បឹង្រស់រានមានជីវតិ្ជាច្មបង្ គ ើយកក៏ារពារអនកដែលព្ត្ូវបានគគគចាទ
ព្បកានរ់ ូត្ែល់ភសាុតាង្ពិរទុធព្ត្ូវបានព្បកាសផ្ង្ដែរ។ 
 

កិច្ចការពារសុវត្ថិភាព គតា ត្ការយកច្ិត្ាទុកដ្ឋកគ់លើអនកទទួលផ្ល ជនរង្គព្ោុះ និង្អនកដែលរចួ្ជីវតិ្ពី
ការរង្គព្ោុះជាច្ំេុច្កណាា លននព្គបអ់វីដែលគយើង្គធវើ។ 

 

ការរគំលាភបពំានផ្េូវគភទ 
 ពាកយថ្ន "ការរគំលាភបំពានផ្េូវគភទ" មាននយ័ថ្នការរគំលាភបំពានគលើរាង្កាយជាកដ់សាង្ឬគដ្ឋយ
ការគំរាមកំដ ង្ផ្េូវកាយននធមមជាត្ិផ្េូវគភទ មនិថ្នគដ្ឋយគព្បើកមាេ ងំ្ ឬគព្កាមលកខខេឌ មនិគសមើភាព ឬការបង្ខិត្
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បង្ខ3ំ។ វាព្គបែេា បប់ទគលមើសផ្េូវគភទ រមួមានជាោទិ៍៖ ការប៉ាុនប៉ាង្រគំលាភគសពសនថវៈ (ដែលរមួបញ្ចូ លទងំ្
ការប៉ាុនប៉ាង្បង្ខំនរណាមាន កឱ់្យរមួគភទតាមផ្េូវមាត្)់  និង្ការរគំលាភបំពានផ្េូវគភទ (ដែលរមួបញ្ចូ លទងំ្ការគថើប
និង្ការប៉ាុះគដ្ឋយមនិមានការព្ពមគព្ពៀង្) ។ រាល់សកមមភាពទកទ់ង្ផ្េូវគភទជាមយួកុមារព្ត្ូវបានចាត្ទុ់កថ្ន
ជាការរគំលាភបំពានផ្េូវគភទ។ 
 
ការគកង្ព្បវញ័្ចផ្េូវគភទ 

ពាកយថ្ន "ការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ" មាននយ័ថ្នការរគំលាភបំពានជាកដ់សាង្ឬប៉ាុនប៉ាង្រគំលាភ កនុង្តថ ន
ភាពគកង្ច្ំគេញគលើភាពងាយរង្គព្ោុះ អតុ្លយភាពកលំំាង្ ឬបំពានការគជឿទុកច្ិត្ា សព្មាបគ់ោលបំេង្ផ្េូវ
គភទ គដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ ល(ប៉ាុដនាមនិកេំត្)់ទងំ្ការគកង្ច្ំគេញជាព្បាក ់ ឋានៈសង្គម ឬច្ំគេញដផ្នក
នគោបាយ បានពីការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទគលើអនកែនទ4។ នយិមនយ័គនុះរមួបញ្ចូ លការជញួែូរមនុសសនិង្ទស
ភាពសមយ័ទំគនើប។ 
ការគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទ 
 ការគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទ ពាកព់ន័ធគៅនឹង្ទំគនារ្នគៅែល់ផ្េូវគភទដែលមនិព្ត្ូវបានតវ គមន ៍ការ
គសនើសំុការអនុគព្ោុះខ្មង្ផ្េូវគភទ  ជាពាកយសំែី ឬមនិដមនជាពាកយសំែី  ឬកាយវកិារដែលមានច្រតិ្លកខេៈផ្េូវ
គភទ ឬោកបបកិរោិគផ្សង្គទៀត្ដែលមានលកខេៈផ្េូវគភទដែលោច្ព្ត្ូវបានរពំឹង្ទុក  ឬយល់គ ើញថ្នបង្កឱ្យ
មានបទគលមើស  ឬគធវើឱ្យោមា៉ា ស់មុខជាគែើម។ គនុះរមួបញ្ចូលទងំ្ការោយីផ្េូវគភទ ដែលព្ត្ូវបានគធវើគឡើង្ តាម
អុីនធេិឺត្ ឬតាមរយៈបណាា ញសង្គម។ 
 
     ការគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទមនិមានអវីទកទ់ង្ នឹង្ការទកទ់ញោន គៅវញិគៅមក  ឬការយល់ព្ពមកនុង្គមព្ត្ី
ភាពមនិថ្នផ្េូវគភទ ឬគរឿង្គផ្សង្គទៀត្គឡើយ។ ការគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទវញិគឺខុសច្ាប ់គទុះមុនព្ត្ូវបានជួលឱ្យ
គធវើការ  និង្គៅកដនេង្គធវើការ។ កដនេង្គធវើការ  រមួបញ្ចូ លទងំ្កដនេង្  ដែលមនុសសមាន កគ់ៅ  កនុង្គោលបេំង្
បំគពញមុខងារណាមយួ  ទកទ់ង្នងឹ្ការងាររបស់ោត្ ់ និង្ោច្ពព្ង្កីមុខងារសង្គមផ្ង្ដែរ។ 
 ឧទ រេ៍ខេុះននការគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទរមួមាន៖ 

 ការទមទរគដ្ឋយទទូច្និង្គដ្ឋយមនិព្ត្ូវបានតវ គមន ៍ឬការដ្ឋកស់មាព ធគលើទំគនារខ្មង្ផ្េូវគភទគទុះ
គដ្ឋយតង ត្់ៗ  មានការទមាេ យឱ្យែឹង្ជាតធារេៈកា។ី 

 ការសមេក ់ឬសមេងឹ្គមើលបុគគលមាន ក ់ឬដផ្នកណាមយួននរាង្កាយរបស់គគកនុង្នយ័ច្ំេង្ផ់្េូវគភទ 
 ការទទុះព្តលៗ ការកាិច្ ឬការប៉ាុះគដ្ឋយមនិព្ត្ូវបានតវ គន ៍ ឬការសនិទធតន លដែលមនិចាបំាច្ ់ែូច្

ជាការបគបាសអដង្អលគដ្ឋយមនិចាបំាច្គ់ៅគលើបុគគលណាមាន ក ់
 ការផ្ាល់គោបល់ផ្េូវគភទដែលមនិច្ង្ប់ាន 

                                                           
3 https://www.unhcr.org/uk/protection/operations/405ac6614/secretary-generals-bulletin-special-measures-protection-sexual-
exploitation.html 
4 Ibid 
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 មត្ិគោបល់ ឬសំេួរដែលគមើលងាយ អំពីរបូរាង្កាយរបស់មនុសសមាន ក ់ ការគសេៀកពាក ់ ឬជីវតិ្ឯក
ជន 

 របស់ោសោភាសជារបូថត្ ឬតា ងំ្របូភាព ឬការដ្ឋកគ់លើគអព្កង្ ់(ជាពាកយនិង្របូភាព) 
 ទគង្វើដបបទំគនារគៅរកផ្េូវគភទតាមរយៈការនិោយទូរស័ពា, អកសរ, តរ, អុីដមលឬតរជាសំគលង្; 
 ការច្ំអកគលង្គសើច្ែូច្ជាគរឿង្កំដបេង្ឬការផ្ាល់គោបល់កដំបេង្ដបបមនិសមរមយ 
 ការគព្បើសមាគីលបខ្មយដបបផ្េូវគភទ រមួទងំ្សំែីញុុះញង្ផ់្េូវគភទ ការផ្ាល់គោបល់ ឬការព្បមាថអំពី

របូរាង្រាង្កាយរបស់បុគគល ការសននិដ្ឋា នអំពីសីលធមផ៌្េូវគភទ ឬគរឿង្និទនននការសដមាង្ផ្េូវគភទ 
 ការគសនើសំុរមួគភទ; 
 ការព្បមាថឬការគជរព្បមាថដផ្អកគលើគភទ 
 ទំនាកទ់ំនង្រាង្កាយ(កាយវកិារ)ដែលបងាា ញពីគរឿង្ផ្េូវគភទ 

ឧទ រ ៍ទងំ្អស់ខ្មង្គលើគឺមនិទនអ់ស់ព្ត្ឹមគនាុះគទ។ 

 
អនករចួ្ផុ្ត្ពគីព្ោុះថ្នន ក ់

មនុសសដែលព្ត្ូវបានគគរគំលាភបំពានឬគកង្ព្បវញ័្ច  ។ ពាកយថ្ន "អនករចួ្ផុ្ត្ពីគព្ោុះថ្នន ក"់ ជាគរឿយៗព្ត្ូវ
បានគគគព្ជើសគព្បើជំនួសពាកយ "ជនរង្គព្ោុះ" ពីគព្ពាុះវាបងាា ញពីកមាេ ងំ្ ភាពស ូនិង្សមត្ថភាព ឱ្យរចួ្ផុ្ត្ពីគព្ោុះ
ថ្នន ក។់ គទុះោ៉ា ង្គនុះកគ៏ដ្ឋយ វាជាជគព្មើសរបស់បុគគលមាន ក់ៗ  កនុង្ការកំេត្ត់ថ នភាពខេួនឯង្។ 
ការគដ្ឋុះែូរគែើមបគីមព្ត្គីភទ 

ការគតា ុះបាូរជាព្បាក ់ការងារ ទំនិញ គសវាកមម ឬអត្ថព្បគោជនគ៍ផ្សង្គទៀត្ សព្មាបជ់ាថនូរគែើមបបីានការ
រមួគភទ រមួទងំ្ច្េំង្ច់្េូំលច្ិត្ាផ្េូវគភទផ្ង្ដែរ។ 
 
មនុសសវយ័គកមង្ 

អង្គការស ព្បជាជាត្ិបានកេំត្ន់ិយមនយ័មនុសសវយ័គកមង្ (រមួបញ្ចូ លទងំ្បុរសវយ័គកមង្-នារវី ័
យគកមង្ និង្មនុសសដែលមានអត្ាសញ្ញា េគយនឌរ័គផ្សង្គទៀត្វយ័គកមង្) ជាមនុសសទងំ្ឡាយដែលមានោយុ
ពី ១៥ គៅ ២៤ ឆន ។ំ ព្កុមគនុះលាត្សនធឹង្ព្គបែេា បគ់លើព្កុម“ កុមារ“” វយ័ជំទង្”់ និង្“ មនុសសធំ” ប៉ាុដនាចាត្់
ទុកមនុសសវយ័គកមង្ថ្នមានត្ព្មូវការការពារពិគសស ដែលត្ព្មូវឱ្យមានការពិចារណាត្ព្មូវការគដ្ឋយដឡកពី
កុមារវយ័គកមង្និង្មនុសសចាស់។ 

8.  ការបង្កា រទប់សាា ត្ ់

ទំនួលខុសត្ត្ូវរបសអ់ងគការទសសនៈឥត្ត្ពំថ្ែននិងសតង់ដារត្បត្ិបត្តិ 
អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែននងឹ្៖ 
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 ធានាថ្នព្គបប់ុគគលិក អនកសម័ព្គច្ិត្ានិង្គភាៀវទងំ្អស់មានលទធភាពទទួលបាន ថនឹកជាមយួ នងិ្បាន
យល់អំពីសិទធិ នងិ្ទំនួលខុសព្ត្ូវរបស់ពួកគគគៅកនុង្គោលនគោបាយគនុះ 

 គរៀបច្ំ និង្អនុវត្ាកមមវធិនីិង្សកមមភាពទងំ្អស់របស់ខេួន កនុង្រគបៀបដែលការពារមនុសសពីហានភិយ័
ននគព្ោុះថ្នន កដ់ែលោច្គកើត្មានគឡើង្គកើត្ពីទំនាកទ់ំនង្របស់ពួកគគជាមយួនឹង្អង្គការទសសនៈឥត្
ព្ពំដែន។ គនុះរមួបញ្ចូ លទងំ្វធិីដែលពត័្ម៌ានអំពីបគុគលគៅកនុង្កមមវធិីរបស់គយើង្ព្ត្ូវបានព្បមូលច្ង្
ព្កង្ រកាទុក និង្ទំនាកទ់នំង្ព្បាបោ់ន  

● ធានាថ្នកិច្ចការពារសុវត្ថិភាព និង្ការការពារការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ ការរគំលាភបពំាន និង្ការ
គបៀត្គបៀនផ្េូវគភទ ព្ត្ូវបានគគពិចារណាគៅកនុង្ែំគេើ រការវាយត្នមេហានភិយ័ព្គបគ់គព្មាង្ កែូ៏ច្ជា
គលើការវាយត្នមេហានិភយ័របស់អង្គការ និង្យុទធតស្រ្សាបនថយហានិភយ័សមព្សប ព្ត្ូវបានអនុវត្ា 
ព្សបតាមសាង្ដ់្ឋរអបបបរមារបស់ DfAT (DfAT’s Minimum Standards5); 

 អនុវត្ានីត្ិវធិីការពារោ៉ា ង្ត្ឹង្រុងឹ្ ែូច្ដែលមានដច្ង្គៅកនុង្គសៀវគៅដេនាធំនធានមនុសស របស់
គយើង្គៅគពលគព្ជើសគរ ើស ការព្គបព់្គង្ ការពព្ងាយបុគគលិក និង្អនកសម័ព្គច្តិ្ា។  គនុះរមួមានការព្ត្ួត្
ពិនិត្យគសច្កា/ីអនកធានា និង្លិខិត្បញ្ញជ ករ់បស់ប៉ាូលីស 

 ធានាថ្នបុគគលិក ទទួលបានការបេាុ ុះបណាា ល អំពីកិច្ចការពារសុវត្ថិភាព និង្ PSEAH កនុង្កព្មតិ្មយួ
ដែលសមព្សប នឹង្ត្ួនាទីរបស់ពួកគគគៅកនុង្អង្គការ។ 

 ហាមឃ្ត្រ់ាល់ទព្មង្ន់នការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវគភទ ការរគំលាភបំពាន ឬការគបៀត្គបៀន។ 
 ទំនាកទ់ំនង្ោ៉ា ង្ច្ាស់លាស់ឱ្យតគ ល់អនកទទួលខុសព្ត្វូគលើកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពរបស់គយើង្ជា

នរណា ព្ពមទងំ្រគបៀបរាយការេ៍អំពីឧបបត្ាិគ តុ្ ឬកង្វល់ដែលទកទ់ង្សុវត្ថិភាព 
 បងាា ញោ៉ា ង្ច្ាស់ែល់បុគគលិកអំព ី រគបៀបរាយការេ៍ អំពីឧបបត្ាិគ តុ្ ឬការសង្សយ័ទកទ់ង្នងិ្ 

SEAH 
 តាមដ្ឋនគលើរបាយការេ៍សដីពីបញ្ញា កិច្ចការពារសុវត្ថិភាព ឬក ៏SEAH និង្គោង្គៅតាមនីត្ិវធិីព្ត្ឹមព្ត្ូ

វ។ 

ការទទួលខុសត្ត្ូវរបសប់ុគ្គលកិនិងសតង់ដាននការត្បត្ិបត្តិ 

កចិ្ចការពារសុវត្ថភិាពកុមារ 

បុគគលិកអង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន អនកសម័ព្គច្ិត្ា និង្គភាៀវមនិព្ត្ូវ៖ 
 ចូ្លរមួកនុង្សកមមភាពរមួគភទជាមយួអនកដែលមានោយុគព្កាម 18 ឆន ជំាដ្ឋច្ខ់្មត្ 
 រគំលាភបំពានផ្េូវគភទឬគកង្ព្បវញ័្ច កុមារ 
 បង្កឱ្កាសឱ្យកុមាររង្ការរគំលាភបំពានរាង្កាយ ោរមមេ៍ឬផ្េូវច្ិត្ា ឬការមនិយកច្តិ្ាទុកដ្ឋក ់
 ចូ្លរមួកនុង្សកមមភាពគកង្ព្បវញ័្ច គលើពាេិជជកមមជាមយួកុមារ រមួទងំ្ពលកមមកុមារឬការជួញែូរ។  

                                                           
5 www.dfat.gov.uk/pseah 
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កចិ្ចការពារសុវត្ថភិាពមនុសសគពញវយ័ 

បុគគលិកអង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន អនកសម័ព្គច្ិត្ា និង្គភាៀវមនិព្ត្ូវ៖ 
 រគំលាភបំពានផ្េូវគភទ ឬគកង្ព្បវញ័្ច ម ឬគបៀត្គបៀនផ្េូវគភទមនុសសគពញវយ័ដែលកំពុង្ជួបគព្ោុះថ្នន ក ់

និង្មនុសសែនទគទៀត្ 
 ដ្ឋកក់ព្មតិ្គលើមនុសសគពញវយ័ដែលកំពុង្ជបួគព្ោុះថ្នន ក ់ ឱ្យសថិត្គព្កាមតថ នភាពព្ត្ូវបានរគំលាភ

បំពានរាង្កាយ ោរមមេ៍ឬផ្េូវច្ិត្ា ឬការមនិយកច្ិត្ាទុកដ្ឋក។់  
 

ការការពារព ីការរគំលាភបពំាន ការគកង្ព្បវញ័្ចផ្េូវគភទ នងិ្ការគបៀត្គបៀន 

បុគគលិកអង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន អនកសម័ព្គច្ិត្ា និង្គភាៀវមនិព្ត្ូវ៖ 
 គតា ុះបាូរព្បាក ់ការងារ ទំនិញឬគសវាកមមសព្មាបជ់ាថនូរបានសកមមភាពផ្េូវគភទ។ គនុះរមួបញ្ចូ លទងំ្

ការគតា ុះបាូរដែលព្ត្ូវបានគសនើសំុគដ្ឋយអនកទទួលផ្ល។  
 មានទំនាកទ់នំង្ផ្េូវគភទជាមយួអនកទទួលផ្លពីជនំួយ គដ្ឋយតរពកួគគព្ត្ូវបានដផ្អកគលើសកាដ នុពល

អំណាច្មនិគសមើភាព។ 
 

គលើសពីគនុះគៅគទៀត្ បុគគលិកអង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន អនកសម័ព្គច្ិត្ានិង្គភាៀវមានកាត្ពវកិច្ច៖ 
 រមួច្ំដេកកនុង្ការបគង្កើត្នងិ្ដថរកាបរតិថ នដែលបងាក រការរគំលាភបំពានកចិ្ចការពារសុវត្ថិភាព នងិ្

គលើកកមពស់ការអនុវត្ាគោលនគោបាយកិច្ចការពារសុវត្ថភិាព។  
 រាយការេ៍អំពីការព្ពួយបារមភឬការសង្សយ័ណាមយួដែលទកទ់ង្នងឹ្ការរគំលាភបពំានកិច្ចការពារ

សុវត្ថិភាព ឬSEAH ព្បព្ពឹត្ាគដ្ឋយបុគគលិករបស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន អនកសម័ព្គច្ិត្ា ឬគភាៀវគៅ
កានប់ុគគលិកដែលសមព្សបតាមនីត្ិវធិីរាយការេ៍។ 

 ព្បកានខ់្មជ បនូ់វព្កមសីលធមរ៌បស់អង្គការ ដែលកេំត្នូ់វការរពំឹង្ទុកទូលំទូលាយទកទ់ង្នងឹ្ការ
ការពារ និង្សាង្ដ់្ឋរននោកបបកិរោិរពំឹង្ទុក។ 

 ការខកខ្មនមនិអនុវត្ាសាង្ដ់្ឋរព្បត្ិបត្ាិដែលមានដច្ង្កនុង្គោលការេ៍គនុះ គឺជាមូលដ្ឋា នននការដ្ឋកវ់ ិ
នយ័ ោច្ចាត្ទុ់កថ្នជាការព្បព្ពឹត្ាកំ ុសសរបុ/ធងនធ់ងរ នងិ្ោច្្នែល់ការបញ្ឈបក់ារងារ។ រាល់
ការព្បព្ពឹត្ាបទឧព្កិែាណាមយួ នឹង្ព្ត្ូវបានរាយការេ៍គៅោជាា ធរមានសមត្ថកចិ្ចគៅកនុង្ព្បគទស
ដែលគយើង្គធវើការ និង្ព្សបតាមបំេង្របស់ជនរង្គព្ោុះ/អនកដែលរចួ្ផុ្ត្ពីគព្ោុះថ្នន ក ់ កនុង្លកខខេឌ
សុវត្ថិភាពជាកដ់សាង្។ 

9. ការគ្វើរបាយការណ៍ 
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អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែននងឹ្ធានាថ្នមគធាបាយដែលមានសុវត្ថិភាព សមព្សប ភាពោច្យកបាន នងិ្
ការរកាការសមាង ត្ក់នុង្ការរាយការេ៍ពីបញ្ញា កិច្ចការពារសុវត្ថិភាព និង្ SEAH ដែលព្ត្ូវបានផ្ាល់ជូនែល់
បុគគលិក, អនកសម័ព្គច្ិត្ា, គភាៀវនិង្ស គមនដ៍ែលគយើង្គធវើការជាមយួ។  

បុគគលិកណាដែលរាយការេ៍អំពីការព្ពួយបារមភឬបេាឹ ង្តាមរយៈដខសបញ្ញា ញផ្េូវការសព្មាបប់េាឹ ង្ (ឬ
តាមរយៈគផ្សង្ពីគនុះកគ៏ដ្ឋយ) នឹង្ព្ត្ូវបានការពារគដ្ឋយ ’គោលនគោបាយរាយការេ៍ជាសំងាត្ ់

Whistleblowing Policy របស់អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែន។  

អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែនកន៏ឹង្ទទួលយកពាកយបេាឹ ង្ពពី្បភពខ្មង្គព្ៅែូច្ជាសមាជកិតធារេៈជន 
នែគូរ និង្តថ បន័ផ្េូវការ។ របាយការេ៍អនាមកិកន៏ឹង្ព្ត្ូវបានទទួលយកដែរ .. គយើង្នឹង្ធានាថ្នរបាយ
ការេ៍ទងំ្អស់ ព្ត្ូវបានរកាការសមាង ត្ ់ គទុះបីជាអំគពើឧព្កិែាកមមណាមយួនងឹ្ព្ត្ូវបញ្ជូ នគៅោជាា ធរពាកព់ន័ធ
កគ៏ដ្ឋយ។ 

រគបៀបរាយការណ៍អំពីបញ្ហា ទាក់ទងនឹងកិច្ចការពារសវុត្ថិភាព 

មនុសសកនុង្អង្គការ 

បុគគលិកដែលមានពាកយបេាឹ ង្ ឬការព្ពួយបារមភទកទ់ង្នឹង្កិច្ចការពារសុវត្ថិភាព ការគកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវ
គភទ ការរគំលាភបំពាន ឬការគបៀត្គបៀន (SEAH) គួរដត្រាយការេ៍វាភាេ មៗគៅកានព់្បធានដផ្នកកចិ្ចការពារ
សុវត្ថិភាពឬអនកព្គបព់្គង្តា ល់របស់ពួកគគ។ ការរាយការេ៍គនុះ ោច្គធវើតាមរយៈ តា ល់មាត្ ់គពលជួបតា ល់ ឬ
តាមទរស័ពា អុីដម៉ាល ឬកសំ៏បុព្ត្។ ព្បសិនគបើបគុគលិកមនិមានោរមមេ៍សុខព្សួលកនុង្ការរាយការេ៍គៅ
ព្បធានដផ្នកកិច្ចការពារសុវត្ថភិាពឬអនកព្គបព់្គង្តា ល់របស់ខេួន (ឧទ រេ៍ព្បសិនគបើពួកគគមានោរមមេ៍ថ្ន
របាយការេ៍គនុះនឹង្មនិព្ត្ូវបានយកច្ិត្ាទុកដ្ឋកម់៉ាត្ច់្ត្គ់ទឬគបើបុគគលគនាុះជាបព់ាកព់ន័ធកនុង្បញ្ញា គនាុះ) ពកួ
គគោច្រាយការេ៍គៅបុគគលិកដែលមានសមត្ថកិច្ចគផ្សង្គទៀត្ ។  ឧទ រេ៍ អនកទងំ្គនាុះោច្ជាព្បធាន
ព្គបព់្គង្ដផ្នកធនធានមនុសស ឬជាសមាជិកននព្កុមអនកែឹកនា ំឬអនកព្គបព់្គង្គផ្សង្គទៀត្គៅការោិល័យព្បចាំ
ព្បគទសមយួគផ្សង្គទៀត្។ 

 បុគគលិករបស់ SeeBeyondBorders កោ៏ច្រាយការេ៍ អពំកីារព្ពួយបារមភផ្ង្ដែរ បនាា បព់ីែំគេើ រ
ការដែលបានគរៀបរាបគ់ៅកនុង្គោលនគោបាយ Whistleblowing Policy (សូមគមើលគោលនគោបាយពាក់
ពន័ធ) ។ 
អនកសម័ព្គច្តិ្ា អនកទសសនកចិ្ចនងិ្ស គមន ៍
 អនកសម័ព្គច្ិត្ា អនកទសសនកចិ្ច និង្ស គមនដ៍ែលគយើង្គធវើការជាមយួ គួរដត្រាយការេ៍អំពីការ
ការពារឬកង្វល់របស់ SEAH គៅជនបគងាគ លការពារសុវត្ថិភាព គៅកនុង្ព្បគទសរបស់ពកួគគ (សូមគមើលឧបសម ្
ពន័ធ A សព្មាបគ់លខទូរស័ពា) ឬអុីដមល safeguarding@seebeyondborders.org ។ ម៉ាាង្គទៀត្អនកសម័ព្គច្តិ្ា 
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អនកទសសនកិច្ចនងិ្អនកទទួលផ្ល ោច្រាយការេ៍អំពីកង្វល់គៅកានប់ុគគលិក SeeBeyondBorders គផ្សង្
គទៀត្ ដែលនឹង្យកការព្ពួយបារមភគនុះគៅកានម់នុសសដែលសមព្សបបំផុ្ត្។ 
ោជាា ធរខ្មង្គព្ៅ 
 ករេីសង្សយ័ ឬគចាទព្បកានទ់ងំ្អស់សាីពី SEAH ទកទ់ង្នឹង្កមមវធិីបានមូលនិធិ DfAT នឹង្ព្ត្ូវ
រាយការេ៍គៅ DfAT គៅអូស្រ្តា លីគដ្ឋយ SeeBeyondBorders ។ ករេីនងឹ្ព្ត្ូវបានរាយការេ៍ គដ្ឋយគព្បើ
ទព្មង្ជូ់នែំេឹង្អំពឧីបបត្ាិគ តុ្ ការរគំលាភបំពានផ្េូវគភទ ការរគំលាភបំពាន និង្ការគបៀត្គបៀន ដែលោច្រក
បានគៅគលើគគ ទំពរ័របស់ DfAT ឬគៅគលើកដនេង្រការឯកតររមួរបស់ SeeBeyondBorders គព្កាមនីត្ិវធិី
ដែលបានគបាុះពុមពផ្ាយគ ើយគផ្ាើអុីដមលគៅ seah.reports@dfat.gov.au 
 ករេីសង្សយ័ ឬគចាទព្បកានទ់ងំ្អស់សាីពី SEAH ទកទ់ង្នឹង្កមមវធិីដែលផ្ាល់មូលនធិិគដ្ឋយ 
FCDO ព្ត្ូវដត្រាយការេ៍គៅ Mannion Daniels អនកព្គបព់្គង្មូលនធិិ FCDO គៅច្ព្កភពអង្គ់គេសតាមរយៈ 

ukaidsafeguarding@manniondaniels.com 
 SeeBeyondBorders នឹង្គធវើការគសុើបអគង្កត្រាល់កង្វល់ទងំ្អស់ ដែលបានរាយការេ៍មកគយើង្ភាេ
មៗនិង្ផ្ាល់ការគ្េើយត្បែូច្បានគរៀបរាបខ់្មង្គព្កាម។ 

10. ការគ្ែើយត្ប 

 អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែននងឹ្តាមដ្ឋនរបាយការេ៍កិច្ចការពារសុវត្ថិភាព និង្ SAEH និង្ការ
ព្ពួយបារមភគោង្តាមគោលនគោបាយនិង្នីត្ិវធិី នងិ្កាត្ពវកិច្ចដែលកំេត្គ់ដ្ឋយច្ាប ់(សូមគមើល 
ពីនីត្ិវធិីព្គបព់្គង្ការការពារកុមារ និង្ជនងាយរង្គព្ោុះ គៅកនុង្គោលនគោបាយពាកព់ន័ធ) ។ នតី្ិវធិីទងំ្
គនុះរមួបញ្ចូ លទងំ្កាត្ពវកិច្ចរបស់គយើង្ កនុង្ការរាយការេ៍អំពឧីបបត្ាិគ តុ្ ឬការរគំលាភគោលនគោបាយ
ច្ំគពាុះមុខមាច ស់មូលនិធិខ្មង្គព្ៅែូច្ជា DfAT គៅអូស្រ្តា លី និង្FCDO គៅច្ព្កភពអង្គ់គេស) ។ 

អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែននងឹ្អនុវត្ាវធិានការវនិយ័សមព្សបែល់បុគគលិកដែលរកគ ើញថ្នរគំលាភ
គោលនគោបាយ។  

អង្គការទសសនៈឥត្ព្ពំដែននងឹ្ផ្ាល់ការោពំ្ទែល់អនករស់រានមានជីវតិ្ពីគព្ោុះថ្នន កដ់ែលបណាា លមកពី
បុគគលិក អនកសម័ព្គច្តិ្ា ឬគភាៀវគដ្ឋយមនិព្បកានថ់្នមានការគ្េើយត្បនផ្ាកនុង្ជាផ្េូវការព្ត្ូវបានគធវើគឡើង្ (ែូច្ជាការ
គសុើបអគង្កត្នផ្ាកនុង្)ឬអត្គ់នាុះគឡើយ ។ ការសគព្មច្ច្ិត្ាទកទ់ង្នងឹ្ការោពំ្ទនឹង្ព្ត្ូវែឹកនាគំដ្ឋយអនករង្គព្ោុះ 
ឬអនករចួ្ផុ្ត្ពីគព្ោុះថ្នន ក។់ 

11. ការរកាការសងំ្កត្ ់

វាជាការសំខ្មនក់នុង្ការរកាការសមាង ត្គ់ៅព្គបែ់ំណាកក់ាលននែំគេើ រការគៅគពលគដ្ឋុះព្តយជាមយួ
ការព្ពួយបារមភអំពីកិច្ចការពារសុវត្ថិភាព។ ពត្ម៌ានទកទ់ង្នឹង្ការព្ពួយបារមភ នងិ្ការព្គបព់្គង្ករេីជាបនា
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បនាា បគ់ួរដត្ព្ត្ូវបានដច្ករដំលកដត្កនុង្លកខខេឌ ត្ព្មូវការចាបំាច្គ់ែើមបែីឹង្អពំីមូលដ្ឋា នដត្ប៉ាុគណាណ ុះ គ ើយគួរដត្
ព្ត្ូវបានរកាសុវត្ថិភាពព្គបគ់ពល។  

 

12. គោលនគោបាយនិងនតី្ិវិ្ីថ្ែលពាក់ពន័ធ 

 គោលនគោបាយព្បឆងំ្នឹង្ការគរ ើសគអើង្ គធវើទុកខបុកគមនញ និង្ការគបៀត្គបៀន Anti-Discrimination, 

Bullying and Harassment policy 

 គោលនគោបាយការពារអនកទទួលផ្លជាកុមារនងិ្ជនងាយរង្គព្ោុះChild and Vulnerable 

Beneficiary Protection policy 
 ព្កមសីលធម ៌Code of Conduct 

 គោលនគោបាយសាីពីបេាឹ ង្ត្វា៉ា  នងិ្ពត័្ម៌ានព្ត្ឡប ់Complaints and Feedback Handling Policy 

 គសៀវគៅដេនាធំនធានមនុសស HR Manual 

 គោលនគោបាយរបូភាព Images Policy 

 និត្ិវធិីការព្គបព់្គង្ការការពារសុវត្ថិភាព កុមារនិង្ជនងាយរង្គព្ោុះ Child and Vulnerable People 

Protection and Safeguarding Management procedures 

 នីត្ិវធិីសព្មាបក់ិច្ចការពារសុវត្ថិភាពកនុង្ការគព្ជើសគរ ើសបុគគលិក Procedures for safeguarding in staff 

recruitment 

 គោលនគោបាយព្គបព់្គង្ហានិភយ័ Risk Management Policy 

 តារាង្វាយត្នមេហានភិយ័ Risk Assessment Matrix 

 គោលនគោបាយបនេឺសំគឡង្ Whistleblowing policy 

 គោលនគោបាយគផ្សង្ៗគទៀត្ដែលសមព្សប  
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13. ការត្គ្ប់ត្គ្ងគោលនគោបាយ 

គោលការេ៍គនុះ ព្ត្ូវបានអនុមត័្គដ្ឋយព្កុមព្បឹកាអូស្រ្តា លី និង្អនកទទួលខុសព្ត្ូវននអង្គភាពគផ្សង្គទៀត្របស់អង្គការទសសឥត្ព្ពំដែនែូច្ដែលបានកត្ស់មាគ ល់ខ្មង្គព្កាម។ 
ការគធវើវគិតធនកមម និង្ការអភវិឌឍ នឹង្ព្ត្ូវផ្ាល់អនុតសន ៍ ែល់ព្កុមព្បកឹាភបិាល ពគីពលមយួគៅគពលមយួតាមការចាត្ត់ាងំ្សមព្សប របស់ថ្នន កែ់ឹកនាជំានខ់ពស់។ ការពនិិត្យ
គឡើង្វញិជាផ្េូវការ ព្ត្ូវបានគធវើគឡើង្កនុង្រយៈគពលបីឆន  ំគតិ្ចាបព់ីនថងគព្មបខ់ួបននការអនុមត័្គដ្ឋយព្កុមព្បឹកាភបិាល។ អនុតសនស៍ព្មាបក់ារតេ ស់បាូរត្ិច្ត្ួច្ោច្ព្ត្ូវបានអនុមត័្
គដ្ឋយនាយកព្បត្ិបត្ាិ មនុគពលព្កុមព្បឹកាព្ត្ួត្ពិនិត្យគរៀង្រាល់បីឆន មំាង្ គ ើយអនុតសនស៍ព្មាបក់ារតេ ស់បាូរនផ្ាខ្មង្គព្កាយ ឬគោលនគោបាយ កនុង្ការអនុវត្ាោច្ព្ត្ូវបានអនុម័
ត្គដ្ឋយអនុគេៈកមមការពាកព់ន័ធ។ 
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ឧបសមព័នធ ក៖ ជនបគង្កគ លការពារសវុត្ថភិាព (Safeguarding Focal Points) 

 

ព្បគទស គ ម្ ុះ មុខត្ំដេង្ ទូរស័ពា 
កមពុជា ឡុក តាងំ្អុីម Child Protection Officer +855 (0)63 5070 888 

អូស្រ្តា លី Priscilla Chang Board Member +61 (0)2 9960 7077 

ច្ព្កភពអង្គ់គេស Jayne Crow Trustee +44 (0)7834 536334 

គអៀរឡង្ ់ Maeve Corish Chair +353 (0)86 375 6554 

 

គ្រប់ជនបង្គោ លការពារសុវត្ថភិាពសុទ្ធតត្អាចទាក់ទ្ងបានតាមរយៈ 
email: safeguarding@seebeyondborders.org 
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